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Национален туристически поход “По стъпките на Ботевата чета”
Повече от 800
участници получиха
най-големия урок
по история
Завърши националният туристически поход “По стъпките на Ботевата чета”. За 64–и
път над 800 участници от
цялата страна преминаха по
120 км маршрут от Козлодуй
до Околчица и по този начин
отбелязаха 134-та годишнина
от гибелта на героя и неговата чета. По традиция походът
стартира от Козлодуй, където
на 27 май се проведоха честванията, посветени на Ботев.
На официалното тържество
присъства и изпълнителният
секретар на БТС Венцислав
Удев заедно с управата на
област Враца и община Коз-

За 64-и път
„Козлодуй –
Околчица”

лодуй, депутати и обществеността на града. На кораба
“Радецки” - един от 100-те
НТО, където се проведе тех-

Съюзът мобилизира сили
за преодоляване на кризата

ническата конференция, ръководителите на похода получиха подробни инструкции.
За първи път храната за по-

ходниците беше осигурена от
областна управа Враца.
Продължава на стр. 3

не чакайте
ехото,
абонИРАЙТЕ
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Кат. № 255
КАЛЕНДАРЕН
ПЛАН НА БТС

Юни - юли
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,
БТС, МОМН, МФВС, МК, ТД
Национални прояви
Национален преглед на туристическите сръчности за ученици 10.06 - Витоша, БТС, Разград, НЦОВС
Национален песенен празник
“Песните на България” - 02.07 04.07- гр.Казанлък – БТС, Сдружение
на туристическите хорове в България”
Национална туристическа проява за ученици “Кристален еделвайс”- Национален преглед на
туристическите сръчности за ученици – 02.07 – 04.07- яз.”Копринка”,
Казанлък – МОМН, МВФС, БТС, ТД
”Орлово гнездо”- Казанлък
Национален туристически поход
Плевен- Карлово 14-19 юли, Плевен - Карлово – Общински комитет
“В.Левски”, ТД ”Кайлъшка долина”
- Плевен, Община Плевен, БТС, ТД
”В.Левски” – Карлово
Национален поход “Ком-Емине”
– юли-август – Стара планина, БТС,
Сдружение ”Чернатица”, ТД “Руен”
Национален поход “Черноморски бряг 2010”- Черноморски бряг,
БТС, ТД ”Черноморски простори”- Варна
Среща -събор на туристите - ветерани – 10-14 юли, Предела, БТС, БФТ
В, ТД ”Пирин”-Разлог
Национален туристически преглед “Грамадлива” 2010 – 30 юли
-1авг., х.”Грамадлива” – Областна управа и община В.Търново, ТД”Хемус”

Общо събрание

Защита и запазване на базата – сред приоритетите за
тази година

г. туристическа песен в България и 50
г. от създаването на вестник “Ехо”. Реализирана е мащабна строителна програма в над 70 туристически обекта,
На 15 май Българският туристиче- като строителството на хижа “Мусала”
ски съюз проведе годишното си общо е знаково за БТС и ще продължи.
събрание в гр. Банкя. Присъстваха 117
Продължава на стр. 2
делегати от туристическите
дружества в страната. 116
приеха
годишния
доклад за работата
на БТС през 2009 г.
, отчета за изпълнението на бюджета и доклада за работата на инспектората при БТС, като един
от делегатите гласува “въздържал се”.
Равносметката: делегатите дадоха добра оценка за работата на сдружение
БТС през изминалата 2009 г.
В отчетния доклад изпълнителният
секретар Венцислав Удев подчерта,
че на фона на процесите, които характеризират обществено-икономическия
живот в страната - икономическа и
финансова криза, недостатъчно доходи и липса на стабилност, за БТС изминалата година е добра. Реализиран
е в пълен обем бюджет 2009, който е
най-високият от 2000 г. насам. Отпразнувани са два много важни юбилея - 50

DaCia Duster

Шокиращо достъпен

БТС – Равносметка
за изминалата 2009-а

от

www.dacia.bg

19 990

лв. с ДДС*

Достъпното пространство

*С покупката на Dacia Duster имате възможност да ползвате
данъчен кредит по ЗДДС. Цена без ДДС от 16 660 лв.
Моделът притежава заводска хомологация N1 с 3+1 места.
Среден разход от 5,1 до 8,0 л/100км; емисии на CO2 при смесен цикъл от 135 до 185 г/км.
Открийте специалните условия на Dacia Leasing на www.dacia.bg
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съюзен живот

Продълже- Съюза в рамките на следващата
ние от стр. 1 година. Първият е БТС да защити
своята материална база. “ОпитиОсъществена е те да се дестабилизира БТС са
мечтата туристите от първата крачка към разграбване
цялата страна да имат на базата”, каза Костадин Паскасвой туристически дом лев. Вторият въпрос е развитието
“Алеко”, който ще отвори на художествената самодейност
врати през месец юни т.г. в на БТС, която е идеологията на
столицата. Венцислав Удев туристическото движение. “Всясе спря и на богатата междуна- ка една неправителствена оргародна дейност на съюза през го- низация, в това число и БТС съдината. Резонно бе на БТС, като ществува заради своите членове
един от най-старите планинарски и заради публичния образ, който
съюзи на Балканите, да принад- създава: едното е дейността и
лежи инициативата за учредява- услугите, които БТС извършва, а
нето на Балканския планинарски другото е нашата самодейност”,
съюз. Специално място бе отде- посочи Паскалев. Той апелира
лено на националната инициа- за мобилизация на усилията на
тива “Опознай България - 100 всички дружества, за да може
НТО”, която бурно се разраства; БТС да преодолее тежката година мероприятията от Националния календарен план, на подготовката на туристически кадри,
туристическата маркировка и др.
Посочено бе, че продължава подписката “Да спасим Мальовица” и
решимостта да продължи битката
за запазване на собствеността на на и заедно да излязат от нея.
БТС на Мальовица.
Председателят на Инспек„Предстои ни най–тежката тората Валентин Симов подгодина по отношение на финан- черта, че инспекторатът през
сите”, каза председателят на изминалата година е заложил на
БТС Костадин Паскалев. Той превантивната дейност. Провеподчерта, че такова ограничение дени са 4 съвместни семинара с
на финансирането на БТС никога ръководствата на дружествата,
досега не е имало. То е породено обхванали цялата страна, и реот обективни обстоятелства, но зултатите са много добри. През
всички трябва да си дават смет- годината инспекторът е заседака за това. Костадин Паскалев вал два пъти.
открои 2 основни въпроса пред
Весел Пендичев – предсе-
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БТС – Равносметка...

(Из ЕКСПОЗЕТО на изпълнителния секретар
на БТС Венцислав Удев на отчета на
Управителния съвет на БТС за 2009 година)
УВАЖАЕМИ
ДЕЛЕГАТИ,

дател на ТД ”Мургаш 77” при
МВР и зам.-председател на Българската федерация по туризъм
даде висока оценка на дейността
на БТС и предаде поздрави от
вътрешния министър Цветан Цветанов. Пендичев апелира към УС
на БТС да обърне повече внимание на дружествата, които нямат
собствена база и възможност за
издръжка.
Димитър Гочев - председател на Сдружението на турис-

тическите хорове, акцентира на
художествената самодейност в
БТС и финансирането й от дружествата. “Развитието на хоровете
е израз на работата на туристическите дружества, идеология и
ударен юмрук на всяко дружество в страната”, каза Димитър
Гочев. Георги Петков, председател на ТД “Орловец” в Карнобат, се спря на финансирането на
дружеството и даде пояснения по
продажбата на материална база.

Живка Даскалова от ТД “Върховръх” в Перущица постави въпроси, свързани с нормативната
база за работа в училищата. “Поради липса на нормативна база
ТД са затруднени да извършват
сериозна работа в училищата”,
заяви Даскалова. Тя апелира за
промяна на тази база.
Общото събрание прие нови
колективни членове на БТС –ТД
“Орлови скали” в Провадия и ТД
”Вишеград” в Тополовград.

Вървим напред въпреки трудностите
Организирани
са масирани атаки

инициаторите на това са все същите хора, които през
октомври 2004 г. чрез фалшифициране на протоколи
свикаха извънредно Общо събрание, за да превземат
ръководството на съюза. След като не получиха вота
на делегатите, те заведоха съдебни дела за оспорване
законността на проведеното извънредно събрание. Нека
ви припомня имената на някои от тях

завещана ни от нашия незабравим маесрещу нас в различни направления – чрез доноси до
стро Филип Аврамов,
Министерския съвет и Министерството на спорта, в ме...На фона на процесите, ко- и 50 г. от издаването
диите; възобнови се поредица от съдебни дела, атакуваито характеризират общест- на първия брой на
щи решенията на Общото събрание през 2005 г. и легивено-икономическия
живот съюзния ни вестник
тимността на 48 конгрес на БТС.
в страната ни: икономическа “Ехо”, който въпреки
И както повечето от вас се досещат,
Или – кой търси
45 % от общия капитал влиза и
криза, недостатъчни доходи и превратностите
на
под вола теле?
създаденото преди това “Марнестабилност, можем да кажем, времето не спря да се
ево.
циганица тур” ООД, а апортче за БТС изминалата година отпечатва.
БТС участва със свои предГ-н Иван Станков, бивш за- ната му вноска е също имот
беше добра. Тя бе изпълнена
Реализирахме мащабна строместник-председател на БТС на БТС – хижа “Марциганица”.
със съзидателен труд за стотици ителна програма в над 70 турис- ставители и на други междунапо стопанските въпроси от 1974 Междувременно ТД “Безово”
туристически деятели, реализи- тически обекта, като знаково за родни форуми във Франция и
до1998 г. В този период в БТС продава туристическата спалня
рали успешно своите годишни нас бе строителството на хижа Румъния заедно с европейски
са получени и похарчени под в Асеновград, едната сграда на
календари, спазвайки традици- “Мусала”. То ще продължи и партньори.
Прекрасната инициатива на
негово разпореждане и с негов хижа “Руен” също е продадена,
ите на туристическото движе- през този строителен сезон.
подпис около 1 милиард лева. а другата е доведена до неизние.
Предстоят довършителни ра- Българския туристически съюз,
Болшинството обекти на БТС ползваемо състояние.
боти, вътрешно обзавеждане и най-популярното и масово движение у нас – “Опознай Бългаса построени без никаква докуОписах горните факти единКонкретика на
оборудване.
ментация за собственост. Като ствено за това, да ви покажа
изминатото
Гордеем се, че осъществихме рия – 100 НТО” бурно се разследствие – повечето от тях са какви хора имат претенции да
мечтата на хиляди наши члено- раства. Над 290 хиляди българи,
приватизирани и разграбени, бъдат коректив на дейността
Най същественото е, че това, ве и сподвижници, на туристите сред тях много млади хора, аккоето е отразено в доклад на ни, и оказват натиск и тормоз
което планирахме и приехме от цялата страна да имат свой тивно участват в него.
Движението стана примамСметната палата.
на БТС.
през май 2009 г. на предишното Туристически дом в столицата.
В периода 1996 – 2001 г.,
В този период от годината,
отчетно събрание, тук, на това Това вече е факт. Туристически ливо и за рекламодатели, които
при председателстването му на когато щатният апарат и опемясто, с гордост можем да ка- дом “Алеко” ще отвори врати постоянно търсят партньорството ни. Един от тях е фирмата
Контролния съвет на БТС, до- ративното ръководство на БТС
жем, че в по-голямата си част е през юни тази година.
разграбването е продължило. имаха най-много ангажименти,
изпълнено.
Успехи имаме и в междуна- “Рено Нисан”, с която сключиКонстатирано е в нов доклад на свързани не само с ежедневнаВ пълен обем беше реализи- родната дейност. Наша бе ини- хме договор за сътрудничество.
Сметната палата от 2000 г. За та дейност, но и с осигуряване
ран бюджет 2009, най-високият циативата за учредяването на Те са наш основен спонсор, като
да избегне скандала, Ив. Стан- на финансиране, подготовка
от 2000 г. насам.
Балканския планинарски съюз, осигуриха голямата награда за
ков подава оставка, за да се на строителния сезон, органиПосрещнахме и отпразнува- който обединява туристи и пла- томболата на движението – лек
появи на сцената през 2002 г., зация на Общото събрание на
хме два забележителни юбилея нинари от всички балкански автомобил “Дачия”.
Разшири се онлайн предстакогато отново е избран за пред- БТС, всичките ни сили и врев историята на БТС: 50 години страни. Това събитие се състоя
седател на Инспектората на ме бяха насочени към това, да
туристическа песен в България, през есента на 2009 г. в Сара- вяне на Издателска къща “Ехо”,
включваща вестника, пътеводиБТС. Недоволен от политиката пишем обяснения по доноси и
телите на “Нова
на сегашното ръководство на подготвяме материали за сът уристическа
Туристическия съюз, която не дебни дела.
Битката за Мальовица
къде не споменава хижите на БТС. Те
б и б л и оте к а ” ,
създава предишния комфорт за
Освен психическия тормоз
продължава
просто не фигурират в проекта. Но за
периодични изразграбване и приватизация, натрупва се и обидата. Тя е насметка на това преди няколко дни във
дания на турисг-н Станков изведнъж става сочена не само пряко към ръПродължава инициативата ни с под- вестник “7 дни спорт” се появи инфортически карти
най-яростен опонент и критик ководството. Тя засяга и всичписката “Да спасим Мальовица”, поро- мация, че БТС, след като с Постановлена планините в
на всичко и всички в БТС.
ки вас, които сте в тази зала.
дена от направените заменки на Христо ние на МС е станал собственик на хижа
България, учасГ-н Недялко Аврамов, пред- Оспорвайки законността на
Ковачки в ТК “Мальовица”, пряко зася- “Алеко”, тайно я е продал на частен интие с балканседател на ТД “Безово” – Асе- проведените Конгрес и Общо
гащи интересите на БТС в комплекса, веститор, което би попречило за реалиските
планиновград.
събрание, оспорва се вашата
стопанисването на материалната ни зацията на проекта.
нарски съюзи в
Същият господин, “радетел” легитимност, вашето право на
база и ползването по предназначение
Това е поредната спекулация, в която
отпечатването
за справедливост, най-безскру- свободен вот. Подлага се на
на Учебния център и ски-влековете.
прозират апетитите към емблематичен
на
списание,
пулно и арогантно се разпореж- съмнение смисъла на дейностТвърдо сме решени да продължим наш обект.
електронно изда с материалната база на БТС, та ви, вашата работа, вашите
битката за запазване собствеността на
Напротив, Българският туристичедание на Балучаствайки в акционерно дру- идеи.
БТС на Мальовица. Вярваме, че в Бъл- ски съюз винаги е подкрепял подобни
канския планижество без разрешение на УС
Убедени сме, че отново ще
гария има правосъдие, което ще реши начинания и проекти. Има само едно
нарски съюз.
на БТС и игнорирайки Устава се справим. Ние няма от какво
проблема в полза на истинския стопа- условие, което БТС не може да приеОсвен тези
на съюза. В създаденото акци- да се притесняваме, напротив,
нин – Българския туристически съюз.
ме – да бъде изграден комплекс, подои много други
онерно дружество “Безово тур” доволни сме от постигнатото
Изпитваме сериозни притеснения бен на този в Банско, където цената на
постижения на
АД г-н Аврамов участва с апорт досега. Стремежът ни е да върс бъдещето на нашите туристически пребиваване за един ден да е равна на
съюза, не липсактивите на туристическа спал- вим само напред, но по пътя си
хижи и на Витоша. В предложения за една минимална работна заплата. Ние
ват и сериозни
ня “Асеновград” и туристическа имаме нужда от вашето довеобсъждане проект за изграждане на искаме Витоша да е достъпна за нас,
проблеми.
спалня “Бачково”. В това АД с рие и подкрепа.
ски-зона “Алеко” собственикът на ски- обикновените туристи, за нашите деца,
съоръженията, фирма “Витоша ски” ни- за всички българи.
Темата подготви екип на в. ”Ехо” 			
Снимки Васил Костов

бтс в поход
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“Козлодуй –
Околчица”

Продължение от стр. 1
На 28 сутринта колоната потегли от Козлодуй
по стъпките на Ботев и
неговата чета. Сред походниците беше и 4 и половина годишният Виктор,
най-малкият участник в
похода. За пореден път в
него участваха ветерани
като 84-годишния Никола
Христов от Петрич, 75-годишната Мария Трендафилова, стараеха не само заради на- чове, демонстрирайки творчесъщо от Петрич, които успешно градите, а просто естествено се ски талант. На следващия ден
стигнаха до финала. На 87 г., бай поддържаха биваците и околна- колоната потегли за с. Борован,
Илия Сушев от Дупница, който та среда.. Радващо е, че опазва- където отново се настаниха на
близо 50 години неизменно е нето на природата се превръща бивак. В Борован си устроиха
сред участниците, също тръгна вече в навик, в активна жизнена кулинарен конкурс и показаха,
на похода, но поради здраво- позиция”, сподели екологът на че освен специалисти в прехословни причини се наложи да го похода Симо Янкулов.
дите, някои от тях са и кулинарпрекрати. “Не беше много трудПървият ден походниците на- ни спецове. След Борован – на
но, каза малкият Виктор, който правиха 21 км преход от Козло- 30 май, колоната продължи до с.
е в колоната заедно с баба си дуй до с. Софрониево, като по- Баница, известно освен с вкусЗлатка Господинова, секретар строиха бивака си на стадиона в ните си баници, от които всеки
на туристическо дружество. селото. Вечерта импровизирано можа да опита, и с минералните
За Никола Христов също няма се включиха в празненството на си води, лекуващи кожни забоумора въпреки преклонната му площада с песни, танци и ске- лявания. Според една легенда
възраст. “Не само че не
съм уморена от ходенето,
но се чувствам освежена и заредена с енергия,
каза Мария Трендафилова. Най–много емоции
предизвика походът сред
учениците и средношколците. “Беше супер, макар
че на първи юни ни валя
страшен дъжд. Казаха, че
тук винаги е така на този
ден. Но стискахме зъби и
вървяхме напред”- каза
Огнян, знаменосецът на
групата от училище “В.
Левски” в Крумовград.
”Доволна съм, беше хубаво, имаше много емоции”,
допълни Кристина от същата група. “Беше много
приятно, имам много приятели от похода и съжалявам, че догодина няма да
мога да участвам, защото
по това време ще се готвя
за кандидат -студентски
изпити, сподели Тони от
езиковата гимназия във
Враца. Учениците от СОУ
“Н. Каназирев” в Разлог
Враца, СОУ “Васил Левски” от
обаче са категорични, че Георги Петков – главен
Крумовград, училище “Христо
пак ще дойдат. Работници- ръководител на похода
“Козлодуй – Околчица”:
Ботев” и училище”Никола Войвоте, участници в него, също
да” от Враца.
не поставят под съмнение
Походът възпитава
При най-малките има една
следващото си участие.
туристи - патриоти
силна група от Кнежа. Много
Някои от тях преминават
добра е и групата от Разлог. От
маршрута вече десетки
Походът “По стъпките на Боте- работническите екипи най-силни
пъти, без да им омръзне.
Поетапно, при премина- вата чета” е най-дългият в стра- са “Лукойл” - Бургас, АЕЦ “Козването през исторически ната. Специфичното тук е, че се лодуй” и ТЕЦ “Бобов дол”. Това
местности, на участниците съчетава полски с планински е един изключително патриотибяха осигурени беседи от участък, като полският е доста чен и възпитаващ поход. 7 дни
професионален екскурзо- труден и поставя на изпитание колоната върви по стъпките на
децата. Искам да отбележа, че Ботевата чета. За децата това
вод.
Участниците в 64–и по- всички се справиха много добре. са много силни емоции. На похоход “По стъпките на Боте- Може би това, че са много и са да се завързват и дългогодишни
вата чета” оцениха орга- в конкурентно начало, заразява приятелства. Ръководителите са
низацията като перфектна. и амбицира. Имаме много силни хора с опит и са мотивирани да
“Пролича си нарасналата групи в похода: това са тради- работят с деца и да възпитават
екокултура на децата и ционно Езиковата гимназия във туристи –патриоти.
възрастните. Всички се

турски бей дълго време пренебрегвал жена си, която много
погрозняла. След като ходила
на баните, за да се маже с кал,
обаче станала голяма хубавица
и отново спечелила любовта и
вниманието на бея. Участниците в похода имаха възможността да се изкъпят в минералната
баня на с. Баница. Там се проведоха и спортно-туристически
игри. На 31 май колоната потегли от Баница през Милин камък до м. Речка. По традиция,
със специален ритуал там беше

извършено кръщаването на
младите походници.
На 1 юни туристите продължиха до м. Йолковица, където
е лобното място на
Христо Ботев. ПохоКласиране по категории:
дът приключи на 2
юни на историческия
Категория
връх Околчица, къдеспортно-туристически игри
то официално беше
Деца
закрит от изпълни1 м. ОУ “Бр. Каназиреви”- гр. Разлог
телния
секретар
2 м. Дом за деца РИК
на БТС Венцислав
3. м. ОУ “Отец Паисий”- гр.Кнежа
Удев.
Средношколци
„Щастлив съм, че
СОУ “В. Левски” - Крумовград
отново съм сред вас
Езикова гимназия - Враца
в края на 64-ия поход
СОУ “Н.Симов” - Търговище
“По стъпките на БоВъзрастни
тевата чета”. Това е
„Лукойл” - Бургас
най - голямата проява
АЕЦ “Козлодуй”
в годишния календар
Гр. Кнежа
на БТС и най- големи-

Държавно
първенство
по дуатлон
На 16 май 2010 година в град Правец бе
открит състезателният сезон
на Българска федерация “Триатлон” за
2010 година. Проявата зае подобаващо
място в Майските празници на Община
“Правец”. В месеца на спорта, ден преди
официалното честване на Международния
ден на спорта - 17 май, като частица от
програмата на Министерството на физическото възпитание и спорта “Аз обичам
спорта” Българска федерация “Триатлон”
положи началото на изпълнение на залегналите състезания от държавния спортен
календар, финансиран със средства, отпуснати по защитения пред МФВС проект

по Програма за олимпийска подготовка
с Държавното първенство по дуатлон за
всички възрасти.
За осъществяването на шампионата активна роля изиграха партньорите на БФ
“Триатлон” за 2010 година, като за сигурността на състезателите и обезпечаване
на трасетата и зоната за смяна заслугата
бе на фирма “ЕкоТой” и Областна дирекция на полицията - град София, а на подкрепителните пунктове минералната вода,
осигурена от Булминвекс ГБ (Горна баня
№1) и освежителните напитки на Пфанер
България, даваха сили под парещите лъчи
на майското слънце. ЧЕЗ със своето лого
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ят урок
по история. Найхубавото е,
че всички сте
живи и здрави
и походът приключва без произшествия” - каза
Венцислав Удев. Той
заяви, че БТС ще направи всичко възможно
този поход да продължи и през
следващите 64 години, за да
може всички да знаят за Ботев
и неговия подвиг.
Венцислав Удев раздаде и
наградите на БТС на победителите в три категории: спортнотуристически игри, екология и
дисциплина.
Първи награди в спортно-туристическите игри бяха
връчени на децата от Разлог,
на средношколците от СОУ
“В.Левски”- Крумовград, и на
мъжете от групата на “Лукойл”Бургас. В категория екология първи се класираха
децата от училище “Никола войвода” във Враца,
средношколците от СОУ
“В Левски” в Крумовград
и мъжете от ТД “Орлово гнездо” в Карнобат.
Най-дисциплинирани се
оказаха децата от Айтос,
средношколците от Езиковата гимназия във Враца и
мъжете от АЕЦ Козлодуй,
които също получиха отличия. /Класирането поместваме отделно/.
Повече от 10 участници
получиха отличия от БТС
за дългогодишно участие
в похода. Сред тях бяха
екологът Симо Янкулов
с 35 участия, главният
ръководител на похода
Георги Петков, водачът
на похода – също с 30
участия. Отличия от БТС
бяха връчени и на ръководителите на всички
групи участници. В. Удев
връчи специални награди на БТС - на най-малкия и
на най-възрастния участник в
похода.
в. ”Ехо”

“Енергия във всяко движение” бяха уловили истинската същност на шампионата.
Дори и надвисналите буреносни облаци не
охладиха удовлетворението от успешното
представяне на всички състезатели - от 8до 50-годишни, представители на СК “Триатлет” - Баня, СК “Шампион” - Пазарджик,
СКТ “Б. Доков” - Плевен, СК “ГД Спорт” Благоевград, СК “София” - София, които
се струпаха за награждаване на шампионите и които отнесоха за спомен от своето участие фланелки, предоставени от
Българския спортен тотализатор, уловили
събитието - Дуатлон Правец 2010 - част от
кампанията “Аз обичам спорта”.

Категория “Екология”:
Деца
ОУ “Никола Войвода”- Враца
ОУ “Христо Ботев”-Лом
ОУ- гр. Русе
средношколци
1.СОУ “В.Левски”-Крумовград
2. Езикова гимназия - Враца
3.СОУ “Н. Симов”-Търговище
Мъже
ТД “Орлово гнездо”- Карнобат
АЕЦ “Козлодуй”
„Лукойл” –Бургас.
Категория “Дисциплина”:
Деца
ОУ - гр. Айтос
ОУ “Отец Паисий”- Кнежа
училище “Н. Войвода”- Враца
средношколци
Езикова гимназия -Враца
СОУ ”В.Левски “-Крумовград
Транспортно училище - с. Борован
мъже
АЕЦ “Козлодуй”
„Лукойл”- Бургас
ТЕЦ “Бобов дол”
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Габрово

Габрово,
българският
Манчестър или Манчестър –
българското Габрово? Въпросът е спорен. А ако излезем от
сферата на шегите, което е трудно, когато става дума за града
на”котките с отрязани опашки”и
столицата на хумора, Габрово е
прочут по света и у нас още със
занаятите си, с произведенията
на леката промишленост... и е
една голяма атракция и забележителност на Предбалкана.
Признат за град “с характер,
уникален образ и манталитет”,
Габрово неслучайно е обявен
за световна столица на хумора,

член е на ФЕКГ / Фондация на
европейските карнавални градове/ и т.н. Но, нека видим неговите
забележителности.
Архитектурно етнографски комплекс “Етъра”
Етърът е първият по рода си
музей в България. Изграждането на този уникален музей започва през 1963 г. Открит e на
7. IX. 1964 г., но строителството
му продължава до 1976 г. Музеят
е разположен в северните склонове на Стара планина, на 8 км.
южно от центъра на Габрово, в

едноименния
квартал,
на
брега на река
Сивек, на 3 км
след разклона
за Шипка. Заема площ от
7 ха и в него
са разположени 50 обекта
технически
съоръжения
на вода, къщи
със занаятчийски работилници, обекти
с обществено
значение. Целта на музейната
експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското
минало на Габрово и Габровския
край през Възраждането. Изделията, произведени тук, намират пазар в Букурещ, Виена,
Марсилия, Анадола. В действащите работилници са представени на живо над 25 занаята.
Едно от най-любопитните места
в “Етъра” е одаята с чарковете,
на чиято врата са отбелязани
важни събития като този:”Лето
1880 май 10 ден-сняг”. Казват,
че подобна машинария зърнал
габровец в Манчестер. Гледал
я дълго и когато се върнал, по
памет не само реконструирал
устройството, но го и подобрил,
така че да спира, когато се скъса нишка. Много са празниците
в “Етъра” и един от най-хубавите
е на 24 юни,”Еньовден” - деня на
лятното слънцестоене и силните
билки.
Има печат.
Раб.време:
лято 08,30 ч.-18 ч.,
зиме 08,30 ч.-16,30 ч тел.
За контакти: 066 801 831
Музей на образованието
На 2 януари 1835 г. в Габрово е открито Първото българско
светско училище. За неговите нужди се създават първите
учебници, помагала и пособия,
които се възприемат като еталон от по-късно възникналите
български училища. От 1872 г.
Габровското училище прераства в Първата пълна гимназия в
поробените български земи. От

1889 г. тя приема името на своя
благодетел Васил Априлов и се
нарича Априловска гимназия.
През 1974 година е създаден
Националният музей на образованието, единствен по рода си
в страната. Музеят се намира в
западната част на историческата Априловска гимназия, обявена за паметник на културата от
1979 г. Той функционира от 1. 01.
1973 г. На този етап музейният
фонд наброява 60 000 архивни
единици, между които могат да
се видят уникални документи,
свързани с българското учебно
дело, учебници и учебно-помощна литература, ученически
и училищни пособия и помагала,
снимки, облекла и лични вещи
на ученици и учители, училищна
символика, песни, музикални инструменти , педагогическа литература. Над 30 000 тома има специализираната
педагогическа
библиотека към музея. Особено
ценен за професионалистите е
специалният раздел “Старопечатна книжнина”. Всеки, който
има желанието и търпението да
разгледа тази съкровищница на
българската просвета и книжнина, си тръгва зареден с високо
национално самочувствие. Не
само азбуката е нашият актив в
европейската съкровищница на
образованието...
Има печат.
Раб.вр.
8 -18 ч.,събота – 9 -17 ч,
неделя 9 -14,30ч.
За контакти: тел.066 806461
Географски център на
България - м. Узана

Юни 2010 г.

Разположен е на 1300 м надморска височина. През 1991г.
редакторът на в-к “Поглед” - Евгени Станчев лансира идеята
за намирането на географски
център на България. Откликват
учени от БАН начело с проф. д.р
Младен Младеновски, които се
заемат с работата. Изчисленията са направени по шест математически метода, тъй като територията на страната не е идеална
геометрична фигура, за да се
намери пресечната точка. Оказва се, че географското сърце на
страната ни се намира на 42*45`
58” северна ширина и 25*14`18”
източна дължина - и това е
точно местността Узана, на 25
км югозападно от гр. Габрово.
На мястото е поставен знак с
формата на стилизирана пирамида с отвес, оцветена в цветовете на националното знаме.
Знакът е дело на габровския
склуптор Петър Хаджиганев. Туристите, които искат да посетят
това прекрасно място, могат да
разчитат на услугите на хотелски
комплекс “Географски център”.
Сред чистия въздух и даровете
на природата тук е много подходящо за ваканционен туризъм.
Местността е изход за прекрасни, добре маркирани преходи из
Стара планина.
Работно време:
целогодишно, без почивни
дни. Обектът има собствен
печат, който се намира в
Посетителския
информационен център.
За контакти:
0885/825 224; 066/809 529

Гр. Етрополе
Град Етрополе е разположен в
живописната котловина на река
Малки Искър, скрит като перла в
северните склонове на Стара планина, в подножието на връх Баба
(1787 м). Етрополската котловина е
обградена от величествените планински върхове – Звездец, Шиндарника, Свети Атанас, Мара
гидия и други. Етрополският Балкан може да се
посети от туристи и гости, които да се насладят
на предизвикателствата на селски, планински,
ловен, културен, екологичен и ски-туризъм.
Етрополе е един от най-древните градове в
България, чието възникване се губи в дълбините на повече от две хилядолетия. Възниква като
тракийско селище през VII – VI в пр. Хр. Ходът на
историята съдбовно е орисал Етрополския край
с исторически места и паметници на културата.
Китната прелест и динамичен живот на сгушеното в Балкана селище днес разкриват запазените
възрожденски къщи. Гордост и символ за величието на град Етрополе през вековете са Часовниковата кула, манастирът “Света Троицa” и Историческият музей, които са включени в списъка
на стоте национални туристически обекта под №
63.

№63

Манастирът “Св. Троица ”
/“Варовитец”/
се намира на 5 км североизточно от град
Етрополе, в красива местност с вековни дървета,
река и водопад. Той е основан през XII в., според
някои сведения през 1158 год. През 1858 г. старата манастирска църква е съборена и започва
строежът на днешната.
В края на XVI и особено през XVII век в
Етрополе и манастира “Варовитец” възниква и
е засвидетелствана с многобройни паметници
книжовно-просветна,
калиграфско-художествена и иконописна школа, която ги превръща
в най-значимия културно - просветен център в
Северна България. Тук се преписват и орнаментират голям брой богослужебни книги / около 76
тома, съхранявани на различни места - Народна библиотека ” Св. Св. Кирил и Методий“, Църковно-исторически музей и др./. Писци, граматици-книжовници, създават свой собствен стил,
наречен етрополски калиграфски полуустав.
В манастира през XVI -XVII в. работи и иконописно ателие със запазени до днес над 30 икони. Сред тях е и патронната икона “Св.Троица”
- първата известна у нас средновековна икона,
подписана от своя автор, зограф Недялко от Ло-
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Новата визия: уют и гостоприемство
Хижа “Старопланинец”

М е с то п о л ож е н и е :
в Етрополе, м. Лозето,
575 мн. в.,
Описание: сграда с
капацитет 50 места в
стаи със самостоятелни и етажни санитарни
възли и бани, локално
отопление,
ресторант
с лятна тераса, бюфет,
паркинг.
Изходен пункт: Етрополе, Софийска област
– 2 км асфалтов път

(0.15 ч.)
Съседни
обекти:
Етрополският манастир
“Св. Троица” (обект №
63 от 100-те НТО) – 1.30
ч., х. Рудината – 6 ч, х.
Чавдар – 5.30 ч, х. Стражата – 5 ч.
Стопанин: ТД “Старопланински турист” Етрополе
За контакти:
0882/966 497.

Хижа “Стражата”

Местоположение:
Златишко-Тетевенска
планина, м. Кокалското,
1183 мн.в. Описание:
сграда с капацитет 29
места в стаи с общи вътрешни санитарни възли
и бани, локално отопление, туристическа столова, бюфет, ски-гардероб,
ски-писта с влекове,
паркинг.
Изходен пункт: Етрополе, Софийска област –
4,30 ч. ( 19 км – 12 км ас-

фалтово шосе и 7 км по
път с трошено-каменна
настилка), с. Ямна, общ.
Етрополе – 2.30ч.
Съседни обекти: х.
Кашана – 3 ч., х. Свищиплаз – 4 ч., Етрополският манастир “Св.
Троица” (обект №63 от
100-те НТО) – 3 ч.
Стопанин: ТД Старопланински турист –
Етрополе.
За контакти:
0882/966 497.

Туристическа спалня “Витиня”
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Хижа “Кашана”

Местоположение: На
границата между Етрополска и Златишко-Тетевенска планина, седл.
Кашана – връхната точка на Златишкия проход,
1365 мн. в., Описание:
комплекс от масивна
двуетажна сграда и три
бунгала с общ капацитет
30 места, локално отопление в бунгалата и с
печки на твърдо гориво
в сградата, вътрешни
общи санитарни възли
и бани за сградата, вътрешни санитарни възли
и баня за 2 от бунгалата
и външен санитарен възел за третото бунгало,
туристическа столова с

камина, паркинг.
Хижата е пункт от “Е3”.
Изходен пункт: Етрополе, Софийска област
–17 км асфалтово шосе;
Златица, Софийска област –10 км асфалтово
шосе.
Съседни обекти: х.
Мургана – 1.10 ч; х. Свищи плаз – 3 – 4 ч; в зависимост от избрания
вариант; вр. Свищи плаз
– 2.30 ч, х. Стражата –
2.30ч.
Стопанин: ТД “Старопланински турист” Етрополе
За контакти: 0887642551, 0882 966 497.

Туристическа спалня
(хотел-ресторант) “Узана”

М е с то п о л ож е н и е :
намира се на прохода
Витиня, 986 мн. в.,
Описание: панелно
бунгало с капацитет 10
места, с външни санитарни възли и мивки,
локално отопление, паркинг.
Спалнята е пункт от
“Е-3”.
Изходен пункт: от-

бивката от автомагистрала “Хемус”по старото шосе за проход
Витиня
Съседни обекти: х.
Мургаш – 5.30 ч, х. Чавдар – 6.30 ч.
Стопанин: ТД ” Старопланински турист” Етрополе,
За контакти: 0895 460
220, 0882 966 497.

За информация и резервации в хижите:
БТС - информационен център:
02 980 12 85, 0882966320, 0882966319,
e-mail: infotourbts@gmail.com, www.btsbg.org

веч и датирана от 1598 г. Манастирският комплекс е
реставриран през 60-те - 70-те години на XX век. През
1977 г. тук е открита музейна експозиция - филиал на
Исторически музей в гр. Етрополе, а през 1992 г. тя е
обновена. Посетителите могат да разгледат скривалището в магерницата на манастира, направено от игумен
Хрисант за Васил Левски.. В зала “Етрополска книжовна школа” с автентични музейни копия на ръкописи се
представя дейността.
Работно време – непрекъснато.
За контакти: 0720/20 42
Има печат.

Хижа “Узана”
Местоположение:
шипченска планина, м.
Узана, северозападно от
вр. Исполин, 1240 мн. в.
Описание:сграда
с
капацитет 80 места,
етажни санитарни възли и бани, отопление с
печки на твърдо гориво,
туристическа столова и
кухня,бюфет, салон, скигардероб, ски-писти с
влекове, паркинг. Хижата е пункт от “Е-3”.
Изходни
пунктове:
връхната точка на прохода Шипка – 2.45 ч, с.
Ясеново, общ. Казанлък

– 3 – 3.30 ч, гр. Габрово
– кв. Смирненски (обект
№19 от 100-те НТО) –
4 ч. (22 км асфалтово
шосе)
Съседни обекти:
географски център на
България (обект №19 от
100-те НТО) – 0.20 ч.,
вр. Исполин – 0.45 ч., х.
Янтра – 1.30 ч., вр. Шипка (1326 м) – 3 ч., х. Мазалат – 3.45 ч., х. Бузлуджа – 5 ч.
Стопанин: ТД “Узана”
– Габрово.
За контакти:
0882966437.

Историческият музей в гр.Етрополе
е открит на 7. XII. 1958 год. Днес той се помещава в сградата на бившия конак, строена през 1853
- 1870 г. от етрополските майстори Дено и Цветко в типично възрожденски архитектурен стил.
Експозицията на музея представя историята на града и
околните селища.Етрополе е древно тракийско селище,
възникнало VII - VI в. пр. Хр. В Средновековието градът
се развива като важен рударски и занаятчийски център.
През Възраждането градът заедно с манастира са значим книжовно-просветен център за българските земи.
Богатото културно-историческо наследство на Етропол-

Местоположение:
Шипченска планина, м.
Узана,
северозападно
от вр. Исполин, на около
200 м североизточно от
х. “Узана” по пътеката за
вр. Шипка, 1260 мн. в.
Описание:
сграда
с капацитет 30 места
в стаи с 2,3 и 4 легла,
повечето със самостоятелни санитарни възли
и бани, локално отопление, ресторант, лоби
бар, фитнес, сауна, скигардероб, ски-писта с
влек, спортна площадка,
паркинг.
Спалнята е пункт от
“Е-3”
Изходни пунктове:

връхната точка на прохода Шипка – 2.45 ч., с.
Ясеново, общ. Казанлък
– 3 – 3.30 ч., гр. Габрово
– кв. Смирненски (обект
№19 от 100-те НТО) –
4 ч. (22 км асфалтово
шосе).
Съседни обекти: географският център на
България (обект №19 от
100-те НТО) – 0.20 ч.,
вр. Исполин – 0.45 ч., х.
Янтра – 1.30 ч., вр. Шипка (1326 м) х. Мазалат –
3.45 ч., х. Бузлуджа – 5
ч.
Стопанин: ТД “Узана”
– Габрово.
За контакти:
0882936436, 0895079502

ска община е представено в 10 експозиционни зали : археология, етнография, занаяти XVI-XVII в., занаяти XVIII
- XIX в., занаяти XIX - ср.ХХ в., просветно дело, етрополска книжовна школа, националноосвободителни борби, видни етрополци и дарителство. Показани са над
1200 оригинални експонати, 120 фотоса и документа.
Музеят е включен в организацията “Музеите в света”
със седалище Мюнхен.
Работно време: от понеделник до събота /вкл. 8.00
- 12.00 ч. и 13.00 - 17.00 ч.; неделя: 9.00 - 13.00 ч.
За контакти: 0720/21 24
Има печат.
Часовниковата кула в гр. Етрополе
е една от най-старите в България. Тя е изградена през 1710 г. от майстор Тодор. Първоначално е
строена като наблюдателна и отбранителна кула, за
което може да се съди от начина на строеж и оставените отвори /мазгали / на трите й страни. Иззидана
е от речен камък и бигор. Общата височина на кулата е 20 м. Часовниковата кула в гр. Етрополе е една
от най-старите в България. Тя е изградена през 1710
г. От майстор Тодор. Първоначално е строена като
наблюдателна и отбранителна кула, за което може
да се съди от начина на строеж и оставените отвори
/ мазгали / на трите й страни. Иззидана е от речен
камък и бигор. Общата височина на кулата е 20 м..
През 1821 г. кулата е преустроена в часовникова. Опитният майстор Дидо изработва часовниковия механизъм, а камбаната е взета от разрушената църква на манастира “Св. Атанас”.
Кулата е реставрирана, часовникът работи точно и до днес.
Тя е обявена за архитектурен паметник на културата .
Има печат.
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Алекови дни
в Стара Загора

От 10 до 16 май 2010 г.
в Стара Загора се проведоха традиционните
“Дни на Алеко`2010”. Те
се провеждат винаги през
втората
десетдневка на м. май
в Стара Загора и
позволяват да се
представи
пред
гражданството основната дейност
на клубните формации. Като цяло
- работата на ТД
”Сърнена гора” в
различни направления на туристическите спортове,
културната и научноизследователска дейност, както и дейността по
различни проекти.
Организацията и
провеждането на
Дните... се прави
съвместно с община Стара Загора.
В рамките на
програмата
освен традиционния възпоменателен митинг по
случай 113 години от
убийството на Алеко
Константинов, провел
се на 11 май в парк “Аязмото”, бе открита новата
модерна катерачна стена в обновената спортна
зала на община Стара Загора. Откриването направи зам.-кметът на Стара
Загора проф. Димитър Динев, който отбеляза усилията на Дружеството и
Алпийския клуб по проектирането, построяването и
привеждането в необходимото спортно-техническо
ниво на изкуствената катерачна стена. По време
на тържеството бе отбелязан приносът на редица

алпинисти от Дружеството в този нелек процес.
По същото време - от
12 до 13 май в залата на
Регионална
библиотека

“Захари Княжески” се
проведе и Осмата Панорама на планинарското
кино в Стара Загора. На
нея бяха представени 16
филма, лауреати
на международните фестивали
на планинарското
кино през 2009 г.
Освен масовото
почистване
на
парка,
демонстративни състезания по ориентиране и планинско
колоездене дните
завършиха с юбилейното, 20-о по
ред
изкачване
на най-високата
сграда на Стара
Загора чрез техниката на единичното въже за

Купата на областния управител на административна област Стара Загора.
В това изключително по
своята динамика спортнотехническо съревнование,
взеха участие 40 пещерняци от цялата страна,
които бяха наградени за
вложените умения и усилия от областния управител Йордан Николов с
грамоти, парични награди
и купи.
Дните на Алеко в Стара Загора завършиха с
много песни, диапрожекции и спомени за срещи в
планините, както и споделяне на планове за нови
маршрути от планинарите
в града на липите.
Велко Велков,
секретар на
ТД ”Сърнена гора”

На Щастливеца с поклон
На 16 май се навършиха 113 години от гибелта
на вдъхновителя на българското
туристическо
движение,
родолюбеца
и писател с голямо сърце
Алеко Константинов. В
злокобния ден 11 май 1897
година, край с.Радилово
на път за Пазарджик, пре-

дателски куршум го покосява. България загуби
един от най-великите си
синове, 34-годишния интелектуалец от световен
мащаб Алеко Константинов (1863-1897 г). Освен
богатото си литературно
наследство, Алеко остави
на следващите поколения

и своите завети: скромност, душевна чистота,
доброта, доблест и живот сред природата за
здраве и бодрост. Всичко
това в девиза: Опознай
България, за да я обикнеш!
Използвайки
повода,
ние туристите от ТД ”Родопи”, Пловдив, приехме с голямо удоволствие
поканата на домакините
от Пазаржик –ТД ”Алеко
Константинов” и заедно
с гости от други друже-

ства в страната, сведохме
глави пред паметника на
лобното място на Алеко
Константинов. След което
тържествата се пренесоха
на хижа “Добра вода”.
На председателката на
ТД ”Алеко Константинов”,
Пазарджик, Ирина Харалампиева благодарим
за добрата организация
и прекрасния хубав ден
сред природата.
Надежда ГригороваТД “Родопи”,
гр.Пловдив

Млади алековци
изкачиха
Черни връх
350 ученици от 140
СОУ “Иван Богоров” в
София изкачиха на 15
май “Черни връх”. Проявата бе организирана от
БТС и Министерството
на физическото възпитание и спорта в рамките
на националната кампания “Аз обичам спорта” в Месеца на българския спорт. Стартът бе
даден от паметната морена пред Народния театър “Ив. Вазов”, откъдето
преди 115 г. към Черни
връх тръгват първите съмишленици на туризма,
поведени от Алеко.
Изп. секретар на БТС
Венцислав Удев поздрави участниците и изказа
благодарност на училищното ръководство за направената организация

за изкачването на знаковия за българския туризъм връх.”По този начин
всички ние за пореден
път почитаме патрона
си Алеко Константинов,
поддържаме огъня на родолюбието и отново показваме на България, че
планинарството е живо,
че българските туристи
са най-преданите природолюбци, чиято цел е да
запазят природата непокътната и да я предадат
на поколенията след
тях”, каза изпълнителният секретар на БТС.
Към участниците бе
поднесен
приветствен
адрес от името на министъра на физическото възпитание и спорта Свилен
Нейков.
Георги Каневчев

Ученици за
чиста природа
По случай Деня на
земята, 22 април, Природозащитен
център
“Натура” и ученици от
училище СОУ “Никола
Войводов” - гр. Враца
извършиха почистване
на река Лева. В инициативата се включиха над
70 деца от 6. и 7. клас,
училищни
преподаватели и служители на
ДПП ‚Врачански Балкан”. За близо три часа
бяха събрани 85 чувала
с отпадъци - предимно

пластмасови бутилки и
найлони. Сметта беше
извозена от служителите на ДПП “Врачански
Балкан. Преобладаващото мнение на децата,
безспорно доволни от
свършеното, е, че всеки,
участвал в акцията по
почистване, в бъдеще
ще се замисли, когато трябва да изхвърли
отпадък сред природата. Тя е наш общ дом и
трябва да я пазим чиста.
в. "Ехо"

Учреден е пореден клуб “Млад турист”
На 30.04.2010 г. ТД “Добруджанец”, гр. Ген. Тошево, съвместно с
преподавателите от ОУ “Хр. Смирненнски” – Иванка Кръстева и СОУ
“Н. Вапцаров” - Славка Драгнева,
организира две групи ученици и
проведе туристически поход в територията на община Г. Тошево - от
гората в с. Горица до с. Средина.
Походът беше проведен във вид на
туристическо ориентиране. Първата
група вървеше половин час преди
другата. Децата поставяха знаци
и писма, които трябваше да бъдат
открити от следващите ги. В края

на похода се проведе кратко тържество за официалното учредяване
на клуб “Млад турист” към V клас на
СОУ “Н. Вапцаров” с ръководител
Славка Драгнева. Председателят
на ТД “Добруджанец” Димо Димов
запозна децата с целите и задачите
на БТС и програмата на дружеството. Той обяви откриването на клуба,
подари футболна и баскетболна топка, а на всеки нов член връчи туристическа карта. Участниците имаха
възможност да проявят своите знания във викторина с туристическа
насоченост. Тези, които отговориха

правилно, получиха награди.
През месец юни 2010 г предстои
поход и учредяване на нов ученически клуб “Млад турист” към СОУ “Н.
Вапцаров”, като той ще бъде четвъртият младежки клуб, функциониращ
към дружеството. По този начин се
популяризира идеята за включване
на повече млади хора в туристическото движение, за да водят те
здравословен начин на живот, да
опознаят родната природа, да оценят красотата й и да се грижат тя да
оцелее.
Димо Димов

Луканови
младши:
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Запалени туристи сме

Мария Луканова от София е на
9 години и вече е запален турист.
Досега младата туристка има
в книжката си над 35 печата от
посетените от нея туристически
обекта, включени в движението
“Опознай България-100 НТО”.
През май внучката на Андрей Луканов получи бронзова значка от
БТС заедно със своя баща Карло Луканов. “Обичам да пътувам
и да разглеждам красотата на
България.
Най-много ми хареса “Музея на
солта” в Поморие. Харесват ми и
пещерите. Ходила съм в “Бачо
Киро”, Леденика„ и на други места, каза Мария.
Баща й Карло Луканов също
сподели добрите си впечатления

от движението. “Много е похвално, че се възстанови тази идея,
защото това е начин децата да
видят неща, които трябва да знаят. Иначе човек по-трудно може
да се накани да отиде някъде”,
каза Луканов.
Той сподели още, че му прави
впечатление засиления интерес
към 100-те обекта, предимно от
млади хора.
„Прави ми впечатление, че млади хора - около 30-40- годишни
обикалят обектите с деца, търсят
информация, което е много похвално. Състезателният елемент в
движението също е нещо добро,
за да научат децата повече за
България, смята синът на Андрей
Луканов..

Свилен Цветков:
Националното движение “Опознай България - 100
национални туристически обекта” добива все по-голяма популярност. Всеки ден в централата на БТС
пристигат запалени по движението туристи, за да
си получат значките. Само от началото на 2010 година досега носителите на златни значки са 6-ма: Димитър Шишков от София, Йордан Йорданов от Русе,
Боян Дамянов от София, Росица Мешова - Бургас,
Васил Тодоров - Бургас, Николай Тодоров – Бургас; на
сребърни - 80 и 182 на бронзови. Сред многото носители на значки са и сем. Цветкови от София. Преди
няколко дни Свилен Цветков получи сребърна значка,
а съпругата му Валентина - бронзова. По този повод
младият турист даде блиц интервю за в. “Ехо”
жението “Опознай България
- 100 НТО” сте
посетили досега ?
- Над 50. Предпочитам природните обекти, не
толкова сгради,
- Свилен, запален тумузеи и т.н. Найрист ли сте?
много ми харесват върхове- Може да се каже умере- те и природните феномени.
но запален.
Ценител съм на природата.
- Откога се занимавате с
- Какво е мнението ви за
туризъм ?
движението и обектите в
- Занимавам се с туризъм него?
от 4-5 години.
- Определено мисля, че
- Защо решихте да се това движение е много хувключите в движението? баво и полезно, особено за
- Запалих се по движени- децата и за младите хора.
ето най-вече заради шанса Ние имаме 5-годишна дъда бъда сред природата.
щеря Десислава, която
- Какво ви дава тури- също има книжка със 100
змът?
национални туристически
- Много неща, но преди обекта и вече 5 печата. Повсичко спокойствие и пре- сещението на такива обекти
зареждане. Работя в част- ни обогатява и ни кара да се
на фирма и имам нужда от чувстваме повече българи.
това.
В.”Ехо”
- Колко обекта от дви-

Опознаваме
България
семейно

В сезона на
зелениката
Странджа е
прекрасна
- Орлин, както сте
тръгнали, май скоро
ще имате вкъщи цяла
колекция от значки
от движението. Не
се ли уморихте да
обикаляте 100 НТО?
- Няма как да се уморим, защото обичаме
да пътешестваме. Харесваме планините и
обектите, включени в
инициативата, а и всеки път откриваме нови
неща, особено в околностите на туристическите обекти. Удоволствието непрекъснато да
откриваш нещо ново е
невероятно.
- За колко време успяхте да поставите
100-те печата върху
книжките си?
- За около година и
половина.
Започнахме от Копривщица,
от музеите, след това
продължихме и така
отново за пореден път
обиколихме
100-те
обекта.
- Как намирате време за пътуванията,
с какво се занимава-

Орлин Тамбуев:
Рила и Пирин, защото
съм любител на дългите и трудни алпийски
преходи. Нормалният
ми преход е 30-40 км
на ден, въпреки че вече
съм почти на половин
век, с което се гордея.

Движението “Опознай България - 100 НТО”
продължава да се разраства. Все повече
млади хора и цели семейства обикалят с интерес 100 НТО, опознавайки по този начин
красотата на България. Едно от тях е семейство Татяна и Орлин Тамбуеви от Златица, които са обиколили 100-те национални туристически обекта вече четири пъти.
Миналата седмица Орлин дойде в централата на БТС, за да получи поредните златни
значки от движението за себе си и за съпругата си.
те?
- Аз съм управител
към една фирма и имам
свободно време. Работата ми е такава, че
работя на 24 часа, а
след това три денонощия почивам. Използвам това време, за да
пътувам и да обикалям
планините. Участвам и
в движението “Покорител на 10-те планински
първенци”. И тях съм ги
изкачил. Съпругата ми
обикаля повече в съботни и неделни дни и
когато е в отпуска.
- Кои места наймного ви харесват?
- Планините са моята
слабост, по-специално

- Срещате ли много
съмишленици,
увеличават ли се туристите,
обикалящи
100-те обекта?
- Да, за определени
обекти туристите чувствително са се увеличили, като например
във Велико Търново, на
връх Мусала... Там лятото е пълно е с хора,
има много млади и
доста чужденци. В Стария град в Пловдив, на
Перперикон туристите
също много са се увеличили.
- Как си обяснявате този интерес към
100 НТО?
- С желанието на

хората да пътуват, да
опознават интересни
места, да се докосват
до природата, до културата, която имаме.
Аз винаги научавам
нови неща около 100те обекта, въпреки че
толкова пъти вече ги
посещаваме. Последният път ходихме на
Созопол, Ахтопол, стигнахме Резово, минахме
през Странджа по време на сезона на зелениката и беше много
красиво. Просто прекрасно. За радост все
още е запазена красотата на Странджа.
- Ще съумеем ли да
си запазим природата ?
- Иска ми са да вярвам, че ще успеем. За
съжаление на доста
места обаче - в Созопол, Несебър, Поморие,
Банско, застрояването
е огромно. В Поморие
по пътя за Музея на
солта преди имаше 7-8
табели, сега има само
една и той сякаш остава на заден план.
На Седемте рилски
езера природата се замърсява.
Ако не се вземат
мерки и не пазим природата си, ще изгубим
много. Защото туристите идват у нас заради
нея.

Туристи отбелязаха 134 години Дряновска епопея
Община Дряново и ТД “Бачо
Киро” организира и проведе
на 14 и 15 май традиционния
туристически поход “По пътя
на четата на поп Харитон и
Бачо Киро”. Той започва от
град Бяла черква до Дряновски манастир и е посветен на
134- годишнината от Априлското въстание и епичната битка в
манастира.
Шестдесетте участници от градовете Дряново, Търговище и Велико Търново се
събраха в град Бяла черква,
за да преминат пътя на своите
предци, отдали живота си за
национално освобождение на
България. Групата беше тържествено посрещната от местното население на гр. Бяла
черква и от Основно училище
“Бачо Киро” с възпоменателен
митинг, на който слово за съби-

тията, станали преди 134 години изнесе кметът на общината.
Бяха поднесени венци пред
бюст-паметника на Бачо Киро,
с което бе отбелязана и 175-годишнината от рождението му.
Походната колона се отправи
към борческото село Михалци,
където бе отслужена панихида
от местния свещеник. Поднесени бяха венци пред паметника на загиналите михалчани,
участници в Дряновската епопея. Певческа група от народно читалище “Съединение” изнесе концерт с възрожденски
песни. Кметът разказа за събитията и участието на 34-ата
въстаници от селото, участници
в четата. Походниците минаха
и през село Мусина, сборния
пункт на четата, която потегля
към Стара планина, за да се
присъедини към четниците на

Цанко Дюстабанов. Историята
от тук нататък е известна. Тя
завършва с героичната битка в
Дряновския манастир. Походниците, предимно младежи, се
запознаха с много от паметните места. Вечерта в туристическата база в село Ветренци
се проведе вечер на таланта и
беше честван рожден ден на
две близначки от град Дряново. На следващия ден, 15 май,
с голям ентусиазъм бе преминат маршрутът от с. Ветренци
- с. Каломен - с. Ритя - Цинга –
Дряновски манастир. Тук участниците в похода бяха посрещнати от зам.-кмета на Община
Дряново г-н Андреев. Походът
приключи с раздаване на грамоти на участниците, които пък
от своя страна си пожелаха догодина отново да се съберат.
Димитър Богданов
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		 Балканският
планинарски съюз
в действие

Работна среща на членовете на УС и Издателския борд
На 5 юни в Скопие се
проведе среща на членовете на УС и на Издателския борд на Балканския
планинарски съюз (BMU),
в който участва и БТС.
Освен представители на
домакините, в срещата
участваха
представители на България, Сърбия,

Босна и Херцеговина,
Черна гора, Сърбия, и
за първи път- на Гърция.
Обсъдени бяха въпроси,
касаещи общата работа
на планинарския съюз.
Бе направена презентация на международното
електронно издание на
Балканския планинарски
съюз - BMU MAGAZIN,
което вече може да се
види в интернет на адрес

Кръгла маса
Комисии ще готвят предложения
за промени в законодателството,
свързано с планинарските домове
Българският туристически съюз
участва във втората кръгла маса “Хижите в България - настояще и бъдеще”, организирана от Асоциация
“Планини и хора”. Целта на форума
бе да се обсъдят широк кръг проблеми, свързани със стопанисването на
хижите в България, необходимостта
от създаване и прилагане на нови
законодателни мерки по отношение
стопанисването на високопланинските хижи, не само като средство
за подслон, но и като места с ключова роля за опазването на околната среда, безопасното пребиваване
и поведение на туристи в планината,
както и за качеството на българския
планински туризъм. В него участваха представители на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма, МОСВ, Министерството
на здравеопазването, Държавната
агенция по туризъм, Национален парк
“Пирин”, Българската асоциация за
алтернативен туризъм, туристически
дружества и др. Във форума взе участие и зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво
Маринов. “Това е опит за нов диалог
Любомир Попйорданов,
председател на Асоциацията
за алтернативен туризъм:
Това е първата кръгла маса, която има реалната възможност да
изгради становище да се променят нещата в хижите. Заедно ще
направим нещо за хижите, които
свързваме с БТС. Някои от тях са
на прага на оцеляване поради ниската посещаемост в хижите извън
Стара планина, гостоприемството е дефицит, но това е въпрос на
човешки потенциал. В 21 в. сме и
това, че сме тук означава, че нещо
сме разбрали. Не ми харесва социалната функция на хижите - това,
че извършват дейност на дружествата. Преди основната им функция беше да обслужват туристите.
Те са създадени, за да се развива
планинарството. Считам, че могат
да се намерят пари за хижарите човешкият фактор в планините по
програми за обучение на хижари и
да се премине към професионализация на хижарите.

www.
bmumagazin.com
Изданието ще бъде обновявано непрекъснато с
туристическа информация
от страните - членки на
Балканския планинарски
съюз. Във форума му има
възможности за дискусии,
обмен на мнения и информации. На сайта на изданието на изданието, всяка
една от страните ще може
да публикува рекламни

банери на рекламодатели.
Председателят на Балканския планинарски съюз
проф. Угриновски от Македония постави бъдещите
задачи през съюза. Инж.
Георги Кърпачев от БТС
направи предложения за
създаване на постоянна
комисия към Балканския
планинарски съюз за
трасиране и маркиране
на пешеходните туристи-

чески маршрути, както и
комисия за съгласуване
работата на планинските спасителни служби на
страните, членки на Съюза. Обсъден бе въпроса за увеличаващите се
членски вноски в международните организации,
които стават непосилни за
отделните страни. Решено
бе да се изпрати мотивирано писмо до тези орга-

Хижите в България настояще и бъдеще

между различните лица и институции,
имащи отношение към проблема, като
броят им нараства”, каза зам.-министър Маринов. Той заяви, че на базата
на предложенията от дискусията, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще организира още
един форум, на който ще се търсят ре-

шения на конкретните проблеми.
Тъй като хижите в България се
свързват най-вече с БТС, към него
бяха отправени въпроси относно начина на стопанисване и управление на
хижите и подготовката на хижарите, за
качеството на туристическите услуги в
планината и цената на нощувките. На-

Рилка Кандиларова - Държавна агенция
по туризъм /в ликвидация/

Георги
Георгиев:

Категоризацията на хижите трябва да бъде в зависимост от тяхното местоположение. За да има една добре работеща нормативна база, БТС трябва да направи
анализ – колко от хижите са високопланински, какви са
възможностите за водоснабдяване, какво отопление се
използва и т.н. Само на базата на такъв анализ трябва
да премине към промяна в нормативната уредба. Иначе
всичко ще се превърне в една говорилня. Основна е ролята на БТС в това. И сега има правила, но не можем да
контролираме и спазваме.

В Централна
Европа има добри
практики, свързани с работата на
хижите, особено
в Алпите. Там се
предлага цена на
нощувка с храна
и съответно - без
храна, както и
цени за членове
на Алпийския клуб
и други туристи. В
хижите в Алпите
не се използват
чаршафи, а специални спални чували, които се носят
от туристите или се
закупуват на самите хижи. Отоплението се осигурява от
слънчеви колектори. Добре е това да
стане и в България

Д-р Атанасов от Министерството
на здравеопазването:
Считам, че е целесъобразно за някои високопланински
хижи да се разрешат известни облекчения по отношение на
различните режими. По отношение на водоснабдяванетопроблемът не е само хигиената. За да се ползва водоизточник, трябва разрешение за водоползване от МОСВ. Когато
няма такова разрешение, хижите ползват вода незаконно и
РИОКОЗ трябва да ги санкционира. Собствеността на водоизточника също не е решен проблем. В момента се прави
режим за санитарно-охранителните зони. Така оформени, те
влизат в противоречие с други закони.

низации с предложение
за преразглеждане на
тези вноски.
След деловата среща
домакините показаха на
гостите си една от най-големите атракции на Скопие и Македония - езерото
Матка, което ще ви представим в следващия брой
на вестника в рубриката
“Балкански туризъм”.
(Соб. инф.)

чалникът на отдел “Хижи” при БТС
Йордан Йорданов уточни, че в България има около 220 хижи, 40 спални, 20 заслона и 5 учебни центъра,
които се стопанисват от туристическия съюз. “Общо около 290 обекта
се стопанисват от 130 туристически
дружества, които са самостоятелни
юридически лица. Голяма част от тях
са отдадени под аренда, тъй като туристическите дружества нямат средства да се издържат и са принудени
да го правят ”, каза Йорданов.
Изпълнителният секретар Венцислав Удев поясни, че БТС прави
всичко необходимо за подготовката
на хижарите., но няма механизми да
контролира управлението на хижите,
тъй като БТС няма контролни функции, а само методически и координационни. “Въпреки че е криза, ние
подпомагаме туристическите дружества за обновяване и подобряване на
базата. 75 хижи сме ремонтирали и
обновили и каквото сме могли, сме
направили, каза Удев.
Той уточни, че БТС има готовност и
ще кандидатства по програма за ремонтиране на хижите по международния туристически маршрут Е-3 от Ком
до Емине и ще покани присъстващите
на кръглата маса да участват в проекта като партньори. Що се отнася до
подготовката на хижарите, Венцислав
Удев заяви, че БТС вече е регистрирал
професия хижар, за която има издаден
лиценз.
Нещо повече, БТС има спечелен
проект за обучение на 75 хижари.
В хода на дискусията бяха откроени
няколко основни групи проблеми: първата група са юридически, свързани с
непълнотата на нормативната уредба.
Втората група са административни това са проблеми със собствеността
на хижите. Третата група са екологични проблеми / водоснабдяване, канализация и управление на отпадъците/.
Не на последно място са проблеми,
свързани с поддръжката на хижите. В
тях влиза подготовката на хижарите и
качеството на предлаганите услуги.
В края на дискусията бяха сформирани четири комисии, които ще подготвят предложения за промени в законодателството, свързани с хижите:
комисия за професия хижар; комисия
за статута на хижите в Закона за туризма; за екологията на обектите; обществена комисия - за контрола върху
хижите. В тях ще влязат представители на всички институции, присъстващи
на дискусията, които имат отношение
към поставените проблеми.
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С раници на гръб крачим
по уличките на село Чурек ,
за да изкачим един от найизвестните върхове на Стара
планина – Мургаш. Макар и
да не влиза в класацията на
десетте най-високи върха у
нас, Мургаш си остава любима посока на много туристи.
Вървим покрай малката река
Метликовец, за да достигнем
местността Раевото. Оттам
продължаваме за Тресната
могила и Лобена и се изкачваме до Панково равнище.За
по- малко от час сме на Йоцова поляна за кратка почивка,
след което следваме пътеката към върха.
Погледнат от птичи поглед,
Мургаш е една продълговата
елипса, проточила снагата си
от северозапад на югоизток.
На запад в далечината са очертанията на Комовете, а в
по – близък план – Козница,
Чукава, Издремец, Драгун.
На юг Софийското поле
е обгърнато от Витоша,
Люлин и Ихтиманска
Средна гора. На изток
билото на планината е
очертано от върховете
Звездец и Етрополска
Баба, та чак до Вежен, а
далеч на север се шири
Дунавската
равнина.
Мургаш е и един от големите дялове на Западна
Стара планина, като източна граница му е Ботевградската котловина,
срещуположна
посока
е Искърският пролом. Интересен факт е, че този Старопланински дял надминава
по площ самата Витоша. Западно от върха реките Батулийска и Габровница очертават три продълговати големи
рида -планини, които са част
от Балкана. Най-северният
е Ржана, с първенец връх
Козница, който със своите
1637 м съперничи по височина на Мургаш. Между долините на двете реки се издига
Голема планина с върховете
Издремец и Чукава. Близо до
Софийското поле са и Мала
планина, и нейният първенец
– връх Готен.
Няколкото добре очертани
хребета се съединяват при
Мургаш и това го прави уникален.Този връх с алпийски
характер често е връхлитан
от лошо време и народът ни
неведнъж го е виждал през
лятото и зимата потъмнял от
облаци – помургавял. В него
се събират много ридове.
От запад чрез интересен завой се снишава централното
било на Балкана и се влива
в Мургаш. На север от върха се спуска Калояновият
рид,очертан от долините на
реките Еловица и Непрътка.

Съществува предание, че по
тези земи българският цар
Калоян е разбил нашественика Балдуин. Следващият
рид е още по-голям и също
завършва при Мургаш – идва
от село Бакьово и се вмества
между Ябланишка и извиращата от върха Елешница. На
юг се простират още няколко
хребета.Тук се извисява и гористата Зла могила (1531м).
На запад е двуглавият връх
Невижда. На изток от Мургаш централното било минава Зла поляна и се отправя
към Въртешка и Разкръстето,
като достига Ботевградската седловина.От север идва
също така високият и горист
рид от село Врачеш. Хребетите, които се стелят около
този старопланински връх,
очертават малки и големи
долини,образуват
хубави
седла и оформят не толкова
високи, но доста панорамни и

тата на Панайот Хитов и Филип Тотю, а знаменосец е бил
самият Васил Левски. Народния поет Иван Вазов също е
отразил в своите творби историческия Мургаш.
През всички сезони, макар и рядко, гостоприемен,
върхът е посещаван от запалени планинари. Есенно време очарованието на пъстрия
килим е ненадмината природна гледка. През зимата
нежната белота, застлала
целия Балкан, е също така
привлекателна. Нашият поход съвпада с първите стъпки
на пролетта, когато по поляните са цъфнали минзухари
и кукуряци, а реките преливат от пълноводие. Районът е
много богат на реки. Западно
от върха започват Еловица
и река Непрътка, близо до
хижа Мургаш. Реките Рачница и Челаница следват своята
южна посока. Към Желява се

ляво на нас остават Дебели
рът, а вдясно - Селямски дол
и Стамболовото.
За три часа се спускаме до
Врачешкия манастир, който
не можем да отминем, без да
го посетим. Манастирът “Св.
40 мъченици”, един от големите български манастири.
Той е девически и не предлага нощуване.Представлява
голям двор с красива градина, няколко жилищни сгради
и еднокорабна черква. Красив изглед са наредените в
права редица пчелни кошери близо до портата.Също в
южните склонове на Мургаш
е сгушен още един манастир
– елешнишкият “Успение Богородично”. Основан е още
през XV век и неколкократно
е разграбван и после възстановяван.От 1820 до ден-днешен е постоянно действащ. В
църквата са запазени красиви стенописи, като най-ран-

стартира от
с.Желява.
Другите преходи също не са
за подценяване
и имат своя чар.
Така например, ако
се тръгне от Лескова,
пътеката за върха се
движи по централното
било и предлага страхотни гледки. Друг прекрасен
преход е този от с.Ябланица,
махала Търсавите по долината на р.Еловица и се мине
в дясно по Калояновия рид.
Там е царство на дивите прасета и трябва да се внимава
.От село Локорско по волски
път се достига река Елешница или се изкачва билото
между Елешница и Ябланишката река. Най-известни си
остават изходните пунктове
при селата Бухово и Жерково. Да не забравяме и факта,
че този района на Мургаш е

Мургаш, съперникът
на вр. “Ботев”
обзорни върхове като Невежда, Шумната могила, Самодивската могила, Камик, Зла
могила, Лобена.
Ясно си личат мистиката и
фолклорът в имената, дадени
на местностите в този район.
Народна песен гласи, че в
скалите под върха живеела
змеица, която всяка година
вземала по една жертва. Не
е случайно и това,че Мургаш
е заобиколен от Зла поляна
и Зла могила.Легендата разказва как момъкът Мургаш и
неговата безкрайна обич му
дала нечовешка сила и изпълнил желанието на своята
възлюбена. Като за тази надменна красавица най-достоен ще в този, който я изнесе
на високия връх на планината. Всички кандидати се разбягали и единствено Мургаш
приел това рисковано изпитание.Часове се катерил с нея
нагоре и малко преди върха
се строполил мъртъв. Ветровете и дъждовете заличили
неговия гроб, но легендата
продължава да се преповтаря от всеки покорил този
връх. Освен това се знаят
песни за Мануш и Сидер войвода, бранили от поробители
тези земи.Оттук е минала че-

устремява Желявска река, а
при с.Елешница – тамошната
Елешнишка река. На изток
освен Жерковска река е и Чурекската река, която мнозина считат за начало на река
Софийски Искър .Но това не
е всичко - на село Врачеш се
събират три реки, които започват от Мургаш. Най-голяма е река Бербеш, а другите
две са по малки- Осеница и
Чешковица,известна и като
Врачешка река.
След много емоции и песни,
за по-малко от пет часа сме
горе, при върха и метеорологичната наблюдателница, построена преди повече от 55
години.Отдалеч постройката
изглежда съвсем обикновена. Малка сграда, със стени,
които са широки повече от
метър, с мостик, с доста антени и една кристална топка
на покрива. Става въпрос за
хелиограф, който мери продължителността на слънчевото греене. Няма и час, откакто сме на котата -1867 м и
вече ни брули силен вятър на
билото. Малка пътека ни отвежда на североизток и бързо се спускаме в долината на
р.Осеница. Оттук тръгваме
все по нея към с.Врачеш. От-

ните са от ХVI в., а най-късните - от 1864 г. Манастирът
е обявен за паметник на културата.
Маршрутът, който направихме с начална точка с.Чурек
и завършек при с.Врачеш, е
само един от многото варианти за качване на Мургаш.
Дори вече сме запланували
есенното му покоряване да

част от националния маршрут
Ком-Емине. От Витиня има
маркиран преход към върха,
който също е много красив.
Минава се през дъбови гори и
ливади, изкачването до върха
е постепенно.
Руси Стойчев,
Карнобат

10

изследовател

Юни 2010 г.

Кокино –
“крепостта”
на Слънцето

Скалното
светилище “Татичев камен”–
древна
обсерватория
Не мога да повярвам,
че стоя отново на това високо място, седнал върху каменните престоли и
наблюдаващ
назъбения
гребен на карпите, забили
носове към високото небе.
Хълмовете наоколо са обагрени в красив ярък лазур,
деликатно
подчертаващ
синия цвят на небето. Туктам летят бели облачета –
като вълма от фина вълна.
Техния полет е подчертано
преднамерен, гледат да не
засенчат Слънцето!
Припомних си, че при откриването на този забележителен археологически
паметник през 2001 г. Йовица Станковски, директор
на Народния музей в град
Куманово, го постави начело в ранглистата на праисторическите обекти в този
регион. И наистина в североизточния дял на Република Македония липсват
много ценни обекти (или
поне досега не са намерени!), което прави скалното
светилище “Татичев Камен” още по-значимо. Неговата стойност нарастна
неимоверно, след като при
съвместна българо-македонска експедиция през
2002 г. бе открита двойната
му употреба в древността
– планинарско светилище
и древна мегалитна обсерватория. Организираното
на едно място голямо средище за духовен живот за-

едно с астрономическото
наблюдателно съоръжение
дава възможност да видим
дори и днес невероятните
умения на древните жители да използват природните дадености за свои
специфични и свързани с
астрономията цели. Това
прави светилището обсерватория невероятно по
своя характер и величие.
Каква е причината за
този триумф или какви
са причините за него?
В случая с “Татичев Камен” изглежда по-важна
е причината, защото във
възможния комплекс от
причини трябва да търсим
една, която да доминира.
Независимо от степента
на убедителност, методите на археоастрономията
и особено резултатите от
тези изследвания имат
на своя страна яснотата,
простотата и достъпността
за обикновения човек. И
това се отнася както към
основната идея за това, че
светилището е обсерватория, така и за логичността
и последователността на
детайлите, подробностите
от релефа и следващите
от основните азимути и посоки многобройни изводи.

А и не на последно място
– това се отнася до чисто
астрономическия ефект от
слънчевия проблясък през
скалните зъбери или огряването на човека, стоящ
върху престолите.
Спомням си началото на
изследванията през 2002 г.
Когато пристигнах в района
на с. Старо Нагоричино, на
около 35 км от град Куманово, забелязах отдалеч
един висок двуглав връх.
После разбрах, че неговата височина е 1013 м. Целият прилежащ рид е вулканичен, а самите скали на
светилището са андезитни.
Изтичащата лава е застинала в хоризонтални и вертикални образувания, като
тези във вертикална посока
много приличат на каменни
стълбове. Мощният натиск
на лавата и неотектонските движения на масива
силно са напукали скалната маса. Впоследствие
това много е помогнало на
праисторическите хора да
обработват скалата и да я
моделират за нуждите на
своето необикновено прицелно съоръжение.
Лъчи, скални форми и
светлинни проекции в
тази късна утрин ми изглеждат като апотеоз на
човешкия дух, моделирал
природата. Светилището е доказателство за
това, че дори и времето
е било уловено от древния човек и “впрегнато”
да обслужва интересите на социума. Време бе
да се захвана за работа,
защото заедно с мен на

светилището бяха дошли
членове на българската
експедиция заедно със самия Йовица Станковски,
геодези от Куманово, помощен екип от ентусиасти. Започваме да определяме точните географски
координати на светилището, особено нужни за
първичното
изчисление
на азимутите на изгревите на Слънцето по
време на слънцестояния
и равноденствия. Следва
определянето на точните азимути и височини
на процепите и скалните
премки. Това е необходимо, за да разберем по-късно къде именно се появява
Слънцето в значимите
слънчеви дни на слънчевата тропическа година!
А скалните процепи там
горе приличат на огромни
мечове, разсичащи слънчевата светлина, която
пада върху човешките сетива тук долу, при скалните платформи. Това е едно
истинско тържество на
великолепието, съединяващо в едно скала, небе и
Слънце, което природата
така разточително разкрива и с което щедро възнаграждава интелектуалните
ни усилия. Мислите ми се
движат в един странен водовъртеж – от дребните
случки и обстоятелства,
от артефактите към знанието и осмислянето на
великолепната идея, че
всъщност древните са били
блестящи астрономи. Усещам как в мен се надигат
нови емоции, някои от тях

споделям със своите спътници, но други ми убягват
от съзнанието в незнайни
измерения при всеки опит
да им дам някакво обяснение. Напълно се отдавам
на напора на чувства и
емоции. И когато те преминават, фантазията се укротява и започвам да гледам
скалното светилище през
хладните очи на разума.
Търся астрономическите
пропорции в непрекъснато
повтарящите се градации
от скални форми и небесни координати. Сега наистина усещам красотата и
великолепието на битието,
в което пребиваваме ние,
археоастрономите.
Сами по себе си археоастрономическите идеи нямат цвят, въпреки че слънчевите лъчи, преминавайки
през процепите, се оцветяват в почти всички цветове
на дъгата. Това обаче са
оптични ефекти, които се
разбират на чисто осезателно ниво. Цветът е само
условен елемент и е разбираем само за тези, на които предварително е известна съществуващата научна
конвенция. Най-накрая успявам да открия истината,
единствено
възможната
истина извън всякакви археоастрономически хипотези и предположения. И
тази истина ме води право
към сърцето на древната
мегалитна обсерватория,
в която са пребивавали и
правили своите наблюдения
високопросветените
жреци – астрономи. Това е
наблюдателната площадка
с всички екстри на оборудването, поволяващо да се
види изгревът на Слънцето
по време на лятното и зимното слънцестоене. Това ми
е достатъчно!
Навярно
мегалитната
обсерватория е била създадена към края на бронзовата ера и предполага
високоразвита цивилизация. Древните хора са съставяли календарите си прецизно с много показалци и
резки в скалите и на някои
специални места на територията на обсерваторията. Скалното светилище
обсерватория им е помагало освен това да определят
времето за жътва и други
важни за бита, селскостопанските дейности и риту-

ално обредния календар
дати. Археологът Йовица
Станковски е открил Кокино по-скоро като като скално светилище. “Намерихме
много керамични изделия
на обекта, но те датираха
от по-късен период” разказа ми по-късно той. “Това
ни доведе до заключението, че друга цивилизация,
пребивавала на обекта, е
унищожила цивилизацията, разработила обсерваторията и е изградила свое
селище до нея” – продължи
разказа си той.
Около 5000 кв.м е територията на същинското
светилище. Трите платформи – западна, източна и северозападна, са свързани
с конкретни функционални
елементи. Така две от тях
са служили за астрономически наблюдения, а
централната заедно с намиращите се там каменни
престоли е служила освен
за наблюдения, така и за
култови церемонии и обреди. За да разберем напълно функциите на скалната
обсерватория, трябва да
знаем факта, че Слънцето
и Луната изгряват на различни места върху хоризонта. Освен това два пъти
годишно те заемат така
наречените екстремни изгреви (на 22 декември и 21
юни). Още два пъти попадат при изгрева точно на
изток, като това се случва
на 21 март и 23 септември
по време на равноденствията.
Мегалитната
обсерватория край Кокино притежава невероятна астрономическа прецизност и има
централен наблюдателен
пост, както и помощни наблюдателни постове. Обсерваторията
дефинира
четирите основни позиции
на Луната и трите основни
позиции на Слънцето през
годината, есенното и пролетното
равноденствие,
както и зимното и лятното
слънцестоене. Специално
позициониран показалец
сочи, че обсерваторията
е била използвана и за
следене на движението
на разсеяния звезден куп
Плеади.
Д-р Алексей Стоев
Стара Загора – Кокино
– Стара Загора
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Хижите на
БТС в пирин

Хижа “Предел”
Местоположение: Северен Пирин,
северозападно от седловина Предел,
в Предел, на 0,5 км югозападно от
шосето Симитли-Разлог, 1013 м н. в.,
GPS: 41.732490 º N 23.362530 º Е.
Описание: Сграда с капацитет 30
легла, самостоятелни санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова, бюфет, лятна гради-

Хижа “Вихрен”
Местоположение: Северен Пирин,
на левия бряг на Бъндеришка река,
между вр. Вихрен и Тодорин връх, 1951
м н. в., GPS: 41.756 443 º N 23.416754
º Е.
Описание: Сгради и бунгала с общ
капацитет 150 легла, собствено ел. захранване, отопление на твърдо гориво,
външни и вътрешни санитарни възли и
бани, ресторант, бюфет, туристическа
столова, барбекю, паркинг. Хижата е
пункт от Е-4.
Изходен пункт: Банско - 16 км по
асфалтово шосе (4.30 ч. - 4.45 ч.); лифтова станция в м. Бъндеришка поляна
- 1.40 ч.

на, паркинг. Хижата е пункт от Е-4.
Изходен пункт: Спирка “Предел”
(на автобусните линии от Благоевград
за Разлог, Банско и Гоце Делчев) - 2
км по асфалтово шосе (0.30 ч.).
Съседни обекти: х. “Яворов” ( през
м. Кулиното) - 6.30 ч.; х. “Чакалица”
(Рила) - 5.30 ч.; х. “Македония” ( Рила)
- 7.30 ч.
Стопанин: ТД “Планинец” - Симитли.

През зимата достъпът до хижата е лавиноопасен!
Съседни обекти: езеро Окото - 0.15
ч.; х. “Бъндерица” - 0.30 ч. (2 км по
асфалтово шосе); рибно Бъндеришко
езеро - 0.50 ч.; дългото Бъндеришко
езеро - 1.40 ч.; заслон Казана през поток Вихренска вода - 2 ч.; вр. Вихрен
(2914 м) - 2.30 ч.; (№ 2 от 100-те НТО
и № 2 от 10-те ПП); Тодорин връх (2746
м) - 3 ч.; х. “Синаница” - 4 ч.; х. “Спано
поле” - 3.30 ч.; заслон “Кончето” през
Казаните - 3.30 ч.; х. “Яне Сандански”
- 5.30 ч.; хижа “Беговица/Каменица” - 6
ч.; х. “Тевно езеро” - 6.30 ч.; х. “Демяница” - 4.30 ч.; х. “Яворов” - 9 ч.
Стопанин: Български туристически
съюз - София.

Хижа “Пейо К. Яворов”
Местоположение: Северен Пирин,
м. Поляните, в долината на р. Разложки Суходол, 1718 м н. в., GPS: 41.824
879 º N 23.379 206 º Е.
Описание: Комплекс от две сгради нова и стара хижа.
Хижа “Яворов” - нова - капацитет 70
места, стаи със самостоятелни и етажни санитарни възли и бани, локално
отопление, ресторант, бюфет, туристическа столова, ски-влек, ски-писта.
Хижа “Яворов” - стара - капацитет

Хижа “Бъндерица”
Местоположение: Северен Пирин,
на левия бряг на Бъндеришка река, източното подножие на вр. Вихрен, 1798
м н. в., GPS: 41.797 946 º N 23.426981
º Е.
Описание: Сгради и сезонни бунгала с общ капацитет 115 легла, собствено ел. захранване, локално отопление,
външни и вътрешни санитарни възли,
ресторант, бюфет, барбекю, туристическа столова.
Изходен пункт: Банско - 14 км по
асфалтово шосе (4-4.30 ч.); лифтова

20 места, общи вътрешни санитарни
възли и бани, отопление с ел. уреди.В
отделна сграда се намират туристическата столова и кухня.
Хижата е пункт от Е-4.
Изходен пункт: Разлог - 16 км по
асфалтово шосе и почвен път (4 ч.)
Съседни обекти: х. “Вихрен” - 9 ч.;
х. “Бъндерица” - 8 ч.; з. Кончето - 4.45
ч.; х. “Синаница” - 8 ч.; х. “Предел” 6 ч.; Хайдушката чешма и Яворовата
поляна и Яворова поляна - 0;40 - 0.50
ч.; вр. Окаден - 1.30 ч.; Стъпалата - 2
ч.
Стопанин: ТД “Пирин” - Разлог.
станция в м. Бъндеришка поляна 1 ч.
Съседни обекти: Байкушевата
мура - 0.10 ч.; пещерата “Хана” - 0.15
ч.; връх Вихрен (2914 м) - 2.45 ч. ( № 2
от 100-те НТО и № 2 от 10-те ПП; хижа
“Вихрен” - 0.30 ч. (2 км по асфалтово
шосе ); заслон Казана - 1.30 ч.; връховете Кутело I (2908 м) и Кутело II ( 2907
м) - 3-4 ч.; долна лифтова станция в м.
Шилигарника - 1 ч.; вод. Бъндеришки
скок (висок 11 м) - 0.15 ч.; седл. Премката - 2 ч.; заслон “Кончето” - 3.45 - 4
ч.; х. “Яворов” - 8 ч.
Стопанин: ТД “Вихрен” - Банско.
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Хижа “Беговица/Каменица”

Местоположение: Северен Пирин, на левия бряг
на Беговишка река, 1799 м н. в., GPS: 41.673921 º
N 23.427946 º Е.
Описание: Сграда с общ капацитет 92 места,
локално отопление, етажни и самостоятелни санитарни възли и бани, ресторант, бюфет, туристическа столова и кухня, ски-гардероб, ски-влекове,
спортна площадка, ски-писти, паркинг.
Изходен пункт: Сандански - 29 км по асфалтово
шосе и почвен път, х. Яне Сандански ( м. Попина
лъка) - 2.30 ч.
Съседни обекти: х. “Пирин” - 5 ч. през местността Солището или 5.30 ч. през превала между Зъба
и Куклите; х. “Синаница” - 5.30 ч.; х. “Вихрен” - 7 ч.;
х. “Яне Сандански” - 1.30 ч.; х “Безбог” - 7.30 ч.; заслон Тевно езеро - 3.30 ч.; х. “Спано поле” - 3 ч.; х.
“Демяница” - 5 ч.; вр. Куклите /2686 м/ - 2.10 ч.; вр.
Зъба /2650 м/ - 2.50 ч.; вр. Яловарника /2763/ - 3.50
ч.; вр. Каменица /2822 м/ - 2.30 ч.
Стопанин: ТД ”Еделвайс” - Сандански.

Заслон Казана

Разположен на скалния праг между циркусите
Голям и Малък Казан, 2423 м н. в., GPS: 41.770670
º N 23.406000 º Е.
Представлява дървена сграда с метална конструкция, няма легла и обзавеждане. Не е електрифициран и водоснабден, без санитарни възли.
Ползва се само за краткотрайно пребиваване при
наложителни случаи. За туристи е достъпен само
през летния сезон. Съседни обекти: з. Казана 2.30 ч.; х. “Бъндерица” - 1.30 ч.; х. “Вихрен” - 1.50 ч.
през потока Вихренска вода.
Заслонът е пункт по маршрута: х. “П. Яворов” з. Кончето - седловина Премката - ц. Казаните - х.
Бъндерица (х. “Вихрен”).

Заслон Кончето

Разположен на Карстовия ръб, в югоизточното
подножие на вр. Баюви дупки, 2743 м н. в., GPS:
41.787470 º N 23.382470 º Е.
Представлява дървена сграда тип “термофор”,
закрепена със стоманени въжета за скалите. Капацитет: 10-12 места на нарове, обзаведени с одеяла,
не е електрифициран и водоснабден, без санитарни
възли. Ползва се на принципа на самообслужването. Препоръчително е да се използва само за краткотрайно пребиваване при наложителни случаи.
За туристи е достъпен само през летния сезон. Съседни обекти: х.”П.Яворов” - 4.30 ч.; з.Казана - 2.30
ч.; х. “Бъндерица” - 4 ч.; х. “Вихрен” - 4.30 ч. през
Казаните и 4 ч. през вр. Вихрен.

Хижа (заслон) “Тевно езеро”

Местоположение: Северен Пирин, на източния
край на Тевно езеро, 2527 м н. в., GPS: 41.698623 º
N 23.483292 º Е.
Описание: Сграда с капацитет 80 места, външни
санитарни възли, собствено ел. захранване, отопление на твърдо гориво, бюфет, туристическа столова. Хижата е пункт от Е-4. През зимата се ползва
на принципите на самообслужване.
Изходен пункт: Банско (през х. “Демяница”) - 7
ч.; м. Попина лъка (на 18 км от гр. Сандански) 6-6.30 ч. през х. “Беговица/Каменица”.
Съседни обекти: Кралевдолски циркус - 1.30 ч.;
Попово езеро - 2 ч.; Самодивски връх /Дженгал/
- 1.20 ч.; вр. Момин двор - 0.50 ч.; вр. Каменица /
Беговица - 3 ч.; Митрово езеро - 1.10 ч.; Превалски
езера - 1.10 ч.; х. “Вихрен” - 6.30 ч.; х. “Каменица” 3 ч.; х. “Пирин” - 2.45 ч.; х. “Безбог” - 4.20 ч.
Стопанин: ТД ”Вихрен” - Банско, Български туристически съюз - София.

Хижа “Демяница”

Местоположение: Северен Пирин, над водослива на реките Стражишка, Валявишка и Василашка,
1875 м н. в., GPS: 41.742908 º N 23.468420 º Е.
Описание: Сгради и бунгала с общ капацитет
180 легла, външни санитарни възли и бани, собствено ел. захранване, локално отопление, ресторант, бюфет, туристическа столова.
Изходен пункт: Гр. Банско - 4 ч.
Съседни обекти: вр. Малък Типиц - 2.30 ч.; в.
Изворец /Каймакчал/ - 2.30 ч.; Горно Стражишко
Газейско езеро - 2.30 ч.; Войводски връх /Газей/ 2.50 ч.; Стражите - 3 ч.; вр. Полежан - 3.30 ч.; Валявишки езера - 2 ч.; Рибно Василашко езеро - 0.45
ч.; езера Тодорини очи - 2.30 ч.; Превалски езера
- 1.45 ч.; х. Вихрен - 4.30 ч.; х. Яне Сандански - 5.30
ч.; х. “Каменица”/”Беговица” - 5.40 ч.; х. “Тевно езеро” - 3 ч.; х. “Безбог” - 5 ч.
Стопанин: ТД ”Вихрен” - Банско.

БТ
Туристическа спалня
в гр. Гоце Делчев
Местоположение: Гоце Делчев, ул. “Солун” №
26, 560 м н. в., GPS: 41.569965 º N 23.729068 º Е.
Описание: Сграда с капацитет 36 места, вътрешни общи и самостоятелни санитарни възли и
бани, локално отопление, заведения за хранене Гоце Делчев.
Изходен пункт: Автогара Гоце Делчев - 0.05 ч.
Съседни обекти: х. “Попови ливади” - 16 км по
асфалтово шосе; архитектурно-исторически резерват с. Ковачевица - 25 км по асфалтово шосе; х.
“Славянка” (през с. Копривлен - с. Парил) - 35 км
асфалтово шосе и почвен път.
Стопанин: ТД ”Момини двори” - Гоце Делчев.

Хижа “Синаница”

Местоположение: Северен Пирин, Синанишки
циркус, на брега на Синанишкото езеро, 2203 м н.
в., GPS: 41.732 490 º N 23.362530 º Е.
Описание: Сграда с капацитет 53 места, външни санитарни възли и баня, отопление на твърдо
гориво, собствено ел. захранване, туристическа
столова, кухня, бюфет. През зимата се ползва на
принципа на самообслужване.
Изходен пункт: Кресна - 24 км асфалтов, макадамов и почвен път до м. Пещерата и още 3 ч.
пеша.
Съседни обекти: Върхове Синаница (2516 м) и
Момин Връх - 1.30 - 2 ч.; циркус Голямо Спано поле
- 1.30 ч.; х. “Вихрен” - 4 ч.; х. “Каменица” - 5 ч.; х.
“Яне Сандански” - 4 ч.; х. “Спано поле” - 1.30 ч.;
Георгийски циркус - 2.30 ч..
Стопанин: ТД ”Синаница 2000” - Кресна.

на бтс

Туристическа спалня
“Еделвайс” в гр. Банско
Местоположение: Банско, пл. “Възраждане” №
4, 929 м н. в., GPS: 41.836622 º N 23.487653 º Е.
Описание: Сграда с капацитет 55 легла, отопление с ел. уреди, етажни санитарни възли, бани,
мивка в стаите, заведения за хранене в Банско.
Изходен пункт: Автогара и жп гара Банско
Съседни обекти: Културно-историческите забележителности на Банско (№1 от 100-те НТО); х.
“Дамяница” - 4 ч.; х. “Бъндерица” -14 км (3.30 ч.); х.
“Вихрен” - 16 км (4 ч).
Стопанин: ТД “Вихрен” - Банско.

Юни 2010 г.

Хижа “Попови ливади”

Местоположение: Среден Пирин, в м. Попови ливади, 1419 м н. в., GPS: 41.553544 º N 23.634004 º Е.
Описание: Сграда с капацитет 45 места, вътрешни санитарни възли и бани, локално отопление и
отопление с твърдо гориво, ресторант, летен ресторант, барбекю, ски влек, детска площадка. Хижата
е пункт от Е-4.
Изходен пункт: Автогара Гоце Делчев - 16км по
асфалтово шосе.
Съседни обекти: Вр. Ореляк - 2 ч.; вр. Свещник
- 2 ч.; вр. Муторог - 2.45 ч.; х. “Малина” - 5.15 ч.; х.
“Пирин” - 7 ч.; х.”Славянка” - 6 ч.
Стопанин: ТД ”Момини двори” - Гоце Делчев.
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Хижа “Малина”

Местоположение: Северен Пирин, м. Калугера,
1569 м н. в., GPS: 41.614677 º N 23.538053 º Е.
Описание: Сграда с капацитет 50 места, вътрешни санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова, ресторант.
Изходен пункт: с. Пирин (общ. Сандански) - 19
км по асфалтово шосе и почвен път.
Съседни обекти: х. “Пирин” - 1.45 ч.; х. “Попови
ливади” - 5.30 ч.
Стопанин: ТД ”Еделвайс” - гр. Сандански.

Хижите на
Хижа (заслон) “Спано поле”

ТС в Пирин

Местоположение: Северен Пирин, циркус Малко Спано поле, край левия бряг на Малка Спанополка река 2047 м н. в., GPS: 41.711470 º N
23.401520 º Е.
Описание: Бунгала с общ капацитет 28 места,
външни санитарни възли и баня, отопление на
твърдо гориво в столовата, собствено ел. захранване, туристическа столова, кухня, бюфет. През
зимата се ползва на принципа на самообслужване.
Изходен пункт: Сандански - 18 км асфалтово
шосе до м. Попина лъка и още 3 ч. пеша.
Съседни обекти: х. “Вихрен” - 3.30 ч.; х. “Бъндерица” - 4 ч.; х. “Беговица/Каменица” - 2.45 ч.; х. “Синаница” - 2 ч.; х. “Яне Сандански” - 2.30 ч.; х. “Тевно
езеро” - 4 ч.; х. “Демяница” - 4 ч.; Дончови караули
- 2.30 ч.; Спанополски чукар - 1.45 ч.; Бъндеришки
чукар - 3.30 ч.; Голямо Спано поле - 1.15 ч.; Малко
Спанополско езеро - 1.45 ч.
Стопанин: ТД ”Еделвайс” - гр. Сандански.

Туристическа спалня
„Перун” в гр. Разлог

Хижа “Яне Сандански”
Местоположение: Северен Пирин, м. Попина
лъка, 1221 м н. в., GPS: 41.669729 º N 23.394243 º Е.
Описание: Сграда с общ капацитет 76 места, етажни и самостоятелни санитарни възли и бани, локално отопление, ресторант, летен ресторант, туристическа столова, барбекю, детски кът, паркинг.
Изходен пункт: Сандански - 18 км асфалтово
шосе.
Съседни обекти: Попинолъшкият водопад - 0.05
ч.; х. “Каменица” - 2 ч. (11 км по шосе и почвен
път); х. “Синаница” - 5 ч.; х. “Вихрен” - 7 ч.; х. “Спано поле” - 3 ч.; х. “Демяница” (през Винарската порта ) - 6 ч.
Стопанин: ТД ”Еделвайс” - гр. Сандански.

Хижа “Пирин”

Местоположение: Северен Пирин, м. Трите
реки, 1616 м н. в., GPS: 41.631786 º N 23.497795 º Е.
Описание: Сграда с капацитет 78 места, външни
санитарни възли, собствено ел. захранване, отопление на твърдо гориво, ресторант, туристическа
столова.
Изходен пункт: с. Пирин ( общ. Сандански ) - 18
км по асфалтово шосе и почвен път, гр. Мелник - 6
ч.
Съседни обекти: х. “Попови ливади” - 7 ч.; х.
“Безбог” - 6 ч.; х. “Демяница” - 6.30 - 7 ч.; х. “Беговица/Каменица” - 5 ч. (през м. Солището) или 5.30
ч. през превала между върховете Куклите и Зъбът;
заслон Тевно езеро - 4 ч.; Роженски манастир - 4.30
ч.; х. “Малина” - 1.45 ч.
Стопанин: ТД ”Пирински орел” - Мелник.

Местоположение: Разлог, ул.” Богомил” №2, 821
м н. в., GPS: 41.886 366 º N 23.467 859 º Е.
Описание: Сграда с капацитет 60 легла, етажни
санитарни възли и бани, локално отопление, бюфет, паркинг, заведения за хранене - Разлог.
Изходен пункт: Автогара и жп гара Разлог.
Съседни обекти: с. Добърско ( № 3 от 100- те
НТО) - 21 км; х. “Добърско” - 21 км до с. Добърско и
още 11 км почвен път (1.45 ч.); х. “Яворов” през м.
Беталово - 16 км по асфалтов и почвен път (4 ч., х.
“Предел” - 12 км по асфалтово шосе.
Стопанин: ТД ” Пирин” - Разлог.

За информация
и резервации:
БТС - Информационен цент ър:

02 980 1285,
0882 966 320,
0882 966 319,

e-mail:
infotourbts@gmail.com,
www.btsbg.org
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Хижа “Славянка”

Местоположение: В североизточната част
на Славянка, на 3 км югозападно от с. Парил,
общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, 1021м н.
в., GPS: 41.423273ºN 23.659578ºE.
Описание: Комплекс от две сгради с общ капацитет 66 места, В едната сграда има 8 стаи с
по 2 легла със самостоятелни санитарни възли
и бани, сателитна телевизия във всяка стая,
локално отопление и две семинарни зали. Втората сграда е с капацитет 50 места, вътрешни
общи санитарни възли и бани, отоплението е с
печки на твърдо гориво, туристическа столова
и кухня. Хижата е последният пункт от европейския маршрут Е-4 на българска територия.
Изходен пункт: с. Парил, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград – 1 ч., (6км почвен път),
гр. Гоце Делчев - 35 км.
Съседни обекти: Гоцев връх (2212 м, обект
№ 6 от 10-те ПП) - 5,00 ч., Голям Царев връх
(2183 м н.в.) - 3 ч., Хамбарски дол с местностите Олтара и Пещерата - 2.20 ч.; х. “Извора”
- 3.30 ч. (през Парилската седловина и с. Голешево); х. “Попови ливади” - 6 ч.
Стопанин: ТД “Момини двори” - гр. Гоце Делчев.

хижите на бтс

Юни 2010 г.

Хижите на
БТС в
славянка
Славянка е разположена южно от Пирин, на границата между България
и Гърция. Главното й било
е в посока запад-изток с
дължина 20 км и широчина 10-12 км.
На север се свързва с
Пирин чрез Парилската
седловина, на югозапад тя
се свързва със Сенгелска
планина на гръцка територия, на изток седловината
Пъдарчовица я отделя от
Стъргач, а на юг - с планините Шарлия и Черна гора
в Гърция.
По билото на Славянка минава държавната
граница
между България и

Гърция, като по-голяма
част от площта й се намира на българска територия. Най-високата точка
на планината е Гоцев връх
с височина 2212 м, разположен на самата гранична
линия, който е един от 10те планински първенци.
Други лични върхове са
Шабран (2195 м), Голям
Царев връх (2183 м), Малък Царев връх (2087 м).
На територията на Славянка е разположен биосферен резерват “Алиботуш”, включен в списъка
на ЮНЕСКО.

Хижа “Извора”

Местоположение: В Северното подножие на Славянка, на
6 км югоизточно от с. Петрово,
общ. Сандански, обл. Благоевград, 704 м н. в. GPS: 41.414077ºN
23.557324ºE.
Описание: Сграда с капацитет
40 места в три апартамента и в
стаи с вътрешни санитарни възли
и бани, отопление с ел. уреди и
печки на твърдо гориво, туристическа столова и кухня
Изходен пункт: с. Петрово,
общ. Сандански, обл. Благоевград
– 6 км асфалтово шосе (1.20 ч.).
Съседни обекти: х. “Славянка”
(през с. Голешево) - 3.30 ч., Гоцев
връх (2212 м н. в.) обект №6 от 10те ПП) - 3 ч., Мелник (обект №4 от
100-те НТО) - 20 км.
Стопанин: ТД “Славянка“, с.
Петрово, общ. Сандански, обл.
Благоевград.

По-подробна информация от всякакъв характер за хижите, условията в тях, съседни
маршрути, резервации, цени на услугите и др.
може да получите от Инфоцентъра на БТС.

Топлото облекло е на първо
място по необходимост за
всеки турист и планинар

Уважаеми читатели на вестник носят идеята на Алеко в сърцата си, да
“Ехо”, драги туристи, колеги,
покажат своята принадлежност към БТС
и организираното туристическо движеТоплото облекло е на първо място по ние чрез специално поръчани дрехи за
необходимост за всеки турист и плани- планина, които с гордост да носят при
нар.
преходите си из красивата ни Родина.
БТС има десетки хиляди организираВъзползвайки се от опита на сходни
ни членове, които бродят в планините планинарски организации в Австрия,
на България.
Германия, Чехия и др., а също така,
Ръководството на БТС, след про- изхождайки от традициите на туристиведени разисквания с туристическите ческото движение в България, ние ви
дружества по места, поде инициативата предлагаме производството на наша
всички негови членове, които отдавна българска фирма, която е утвърдена и
на международния пазар.
На първо време, можем да започнем
с поръчка на универсалните суитчери,
окомплектовани с тениска, при следните цени и условия:
Суитчер - шал-яка с бродерия “Еделвайс” и допълнителен вътрешен 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. Поръчките за закупуване
на екипировката се правят в туристическите дружества, членове на БТС, като
се посочи съответният размер и бройка,
също и имената на лицата, направили
заявката. Обобщената информация да
се изпрати в СС на БТС – София, бул.
“В. Левски” № 75.

„Легенди от
Аладжа манастир”
Аудио-визуален
спектакъл, сезон 2010
Уникален аудио-визуален спектакъл “Легенди от Аладжа манастир”
ще бъде реализиран от
м. май до м. октомври
в музеен обект и национален паметник на
културата “Аладжа манастир”. Спектакълът е
създаден по легендите
за Аладжа манастир от
авторски колектив в състав: сценарист Валери
Кинов, постановка Николай Йотов, музика Георги
Андреев. Продуценти са
Николай и Иван Йотови.
Това е нова туристическа атракция за гостите
на Варна и Черноморието, създадена през 2009
г. по Програма за утвър-

ждаване кандидатурата
на Варна за културна
столица на Европа.
От м. май до м. септември спектакълът ще
се провежда всяка сряда и събота от 21 часа.
По предварителни заявки спектакълът може да
бъде представен и през
октомври.
Първият спектакъл за
сезона е на 19 май 2010
г. от 21,00 ч.
За повече информация и заявки за посещения търсете Информационния център на
БТС в София: тел. 0882/
966 320
Аладжа
манастир: 0886 797 606,
0885/ 832 021, aladja_
performans@mail.bg

красива българия

Юни 2010 г.

Представяме ви
община Ябланица
За тези, които не
си спомнят уроците
по геограофия, община Ябланица се намира
в Северната част на
Предбалкана и отстои
на 85 км от София. Тя
е част от Ловешка област. Разпростира се на
20 4194 декара площ и се
намира на 70 км от Областния център. Покрива 4.9 % от територията на Ловешка област
и заема седмо място по
големина в сравнение с
другите седем общини
от областта. Включва
в състава си освен гр.
Ябланица, който е административен
център,
още 8 населени места,
от които шест кметства, плюс две кметски
наместничества: с. Голяма Брестница и с. Дъбравата. Граничи с общините Луковит, Правец,
Роман и Тетевен.
Релеф и климат:
Община Ябланица се намира на 400 м надморска
височина. Разположена е
на полупланински терен в
централната част на Предбалкана. Релефът е изразен в хълмисти и полупланински земи, климатът е
умерено-континентален.
Тук пролетта е къса, лятото
топло, а есента продължителна. Снежната покривка
се задържа под 100 дни в
годината, а средната годишна температура е около 15,5ºС. Голямото разчленяване на Предбалкана е
причина за издигане и кондензиране на неустойчивите влажни въздушни маси.
Туризъм, туристически
забележителности
Природните забележителности, намиращи се на
територията на общината,
предполагат развитието на
туризма и туристическите
услуги.
Пещера “Съева дупка”
е безспорен лидер, приказна подземна перла и
най-голямата природна забележителност в общината. Разположена е на 500
м н.в. Привлича туристи не
само от България, но и от
цял свят. Името си е получила от личното име Съю –
бивш собственик на гората,
сред която е самата пещера, известна на местното
население от далечното
минало. През 1962 г. пещерата е напълно проучена и
обявена за природна забележителност заедно с 20
хектара около нея. Пещера
“Съева дупка” е дълга 480
м, а височината й варира от
5 до17 м. Общата й площ е
около 3500 кв.м, като в нея
са обособени 5 зали: Залата на “Купена“, Пропастна
зала /Срутището/, “Концертна зала“, зала “Космос“, зала “Белият замък”.
Покривът /скалният пласт/
над пещерата е дебел от
8 до 32,5 м. Температурата
варира от 7С до 11,6С, а
влажността е сравнително

- подземни
и надземни
богатства
висока: 96-99 %.
“Ледниците” – това са
две пропасти, разположени
в непосредствена близост
една до друга. Разположени са в западна посока
от пещера “Съева дупка”.
По-голямата пропаст се
нарича “Голяма Ледница”
и има елипсовиден отвор,
дължината й от север на
юг е 63 м, а широчината
– 40 м. Източният бряг на
ледника е с отвесни скали,
високи 66 м, а западният
е леко наклонен. По този
склон има удобно място, по
което може да се слезе до
дъното на пропастта. Там
температурите през цялата година са минусови и е
ужасно студено. Винаги
има лед и оттам произлиза
нейното име. Образувана
е от тектонична пукнатина
с 80-градусов наклон по
билото на Леднишкия рид.
Причината за задържането
на леда и през най-горе-

щите летни дни е, че слънчевите лъчи не могат да
проникнат в дълбочина и
дъното на пропастта винаги
е в сянка. “Малката ледница” се намира до голямата,
бреговете й са по-полегати и обрасли с гора. В нея
няма лед, защото слънцето
свободно я огрява цялата и
не може да се задържи сняг
за по-дълго време. Двете
ледници са типични случаи
на пропадания на земните
пластове, което показва, че
в недрата на земята има големи ями и пропасти.
До тях има изградена
екопътека, маркирана с
червен цвят. В “Голямата
ледница” може да се практикува скално катерене Via
Ferra. Изградената система
от метални въжета, въжени
мостове, стълби и парапети позволява по западния
склон да се слезе до дъното
на ледника.
“Бездънен пчелин” –

тази пещера се намира на
територията на град Ябланица и е толкова дълбока,
че с право носи името си.
Дълбочината й е 137 м.
Отворът е елипсовиден и
колкото повече се слиза
надолу, толкова този отвор
се стеснява. След спускане
на 107 м се стига до дъно,
дълго 45 м. По наклон се
стига до същинското хоризонтално дъно, над което
се открива зала, висока до
35 м. Районът около пещерата не е горист, поради
това че теренът е карстов, а
част от околните склонове
са покрити с карни полета.
“Бездънният пчелин” е творение на природата, което
заслужава да бъде видяно.
Пещера “Пещта” се намира на разстояние 3 км на
изток от с. Брестница. Намира се в м. Каменна могила, в близко съседство до
р. Вит, но много по-високо
от нейното ниво. Началото

на пещерата започва с височина 10 м и широчина 17
м. Навътре продължава в
хоризонтална посока с дължина 160 м. В дъното има
отвор, който има изход над
земята. В пещерата е светло. Подът е гладък, без разхвърляни камъни. Тя обаче
е лишена от сталактити и
сталагмити.
Пещера “Сврацилица”
се намира на 3 км на източно от с. Брестница. Тя
е пропаст с отвор към 40
кв.м, заградена с малки
дървета. На повърхността
има издадена скала, подобна на балкон. Като се
хвърли камък откъм страната на балкона, ударът се
чува след няколко секунди.
Дълбочината й е 86 м.
Нановско блато е интересен природен феномен,
намиращ се в град Ябланица. Представлява образувание с водна площ от
около 20 дка. Намира се
в близост до “Бездънния
пчелин”. Любителите на
въдицата могат да намерят
тук щука, шаран и лин. Тъй
като теренът е изключително варовит, в околностите
доминира дървесният вид
келяв габър. Около Нановското блато могат да се
видят следните птици: зеленоножка, малък горски
бегач, тръстиков дрозд и
др.
Защитена местност
“Гарванче”
има
обща
площ 65 хка. Разположена
е в предпланина Драгоица
и е обявена за защитена
местност със Заповед №
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РД 724/10.06.2003г./ДВ от
1969г./. Целта е опазване на местообитанията и
популациите на защитени
видове растения като шестил, мъждрян, зимен дъб,
офика, сребролистна липа,
златен дъжд, тис, червена
калина и др. Както и съхраняване на забележителния
предбалкански ландшафт,
включващ скални венци,
ниши, скални водопади.
Местността е разположена в землището на град
Ябланица, в предпланина
Драгоица. През 2003 г. има
изградена екопътека до
нея, която е обозначена с
необходимата маркировка
и с указания за движението
в природната забележителност. Поставени са знаци
на находищата на лечебните растения, попадащи
под специален режим на
опазване.
Карстов извор “Глава
Панега” е най-големият
карстов извор на Балканския полуостров. Намира
се в триъгълния участък на
планината и се състои от
два басейна: източен, поголям, западен – по-малък.
Повърхността на източния
се изчислява на 23 000
кв.м, а на западния - 3 600
кв.м. Между двата басейна се намира скала, по
която минава шосето за с.
Брестница. В източния бряг
на малкото езеро, само на
2 метра от неговата повърхност, се открива широка пещера. Тя има елипсовиден
отвор, по-широк, отколкото
висок, който води към вътрешността. До тази пещера се отива по тясна пътека, която върви над самото
езеро, по неговия източен
бряг. Това е пещерата “Долната Дупка”. На разстояние 20 м по-високо от първата се намира и “Горната
дупка”.
Водата на езерото е
млечнозелена заради карстовите образувания. Температурата на водата варира от 9 до 12,5 градуса С.
В миналото хората вярвали,
че водата е лековита и за
това нарекли реката, идваща от извора, на дъщерята
на древногръцкия бог лечител Асклепий - Панака! В
течение на годините името
й се изменило в Панега.
Продължава на стр 16
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Представяме ви

Манастир “Свети Великомъченик
Георги
Победоносец” (Гложенския) е
един от най-интересните
и живописно разположени
старопланински манастири. Приличащa на замък,
Божията обител е кацнала
на висока каменна тераса,
отделена от околната среда
със стръмни скатове и отвесни скали. Манастирът се
намира на 870 м н.в. Разположен е на източния склон
на планинския рид Лисец
от Западния Предбалкан.
Манастирското
братство
се състои от черква и жилищни сгради. Последните
сключват около черквата
затворен отвсякъде двор,
което, както и спускащите
се от три страни отвесни
скали, му придава живописния и непристъпен вид
на манастир замък.
Манастирът е тясно
свързан с всички исторически събития в България
през годините на неговото
съществуване. Открай време той е подготвял в килийното си училище ученици
за свещеници, учители и
монаси. В съседното с. Малък извор също имало манастирски метох и килийно

община Ябланица

училище. В тези школа навремето били ангажирани
най-добрите учители в областта.
Запазени са спомени на
монаси, че дякон Левски
често намирал радушен
прием в непристъпния манастир при своя приятел
игумена Хаджи Евтимий

Маршрути
и екопътеки:
Планински преход “Драгойца”:
1) Ябланица - Шумнене –
“Водопада”, м. Дюлите, “Каменните венци”, “Зъба”, “Цанкарски чукар”, “Изворите”, м.
Окапците, “Владовско кладенче”, “Соплик”, “Страшки кладенец”, “Горските поляни” в
местността Диковското, връх
“Фанар” и връх Драгоица, площадката за “Делтапланер”.
Преходът е смесен - с автомо-

(1864-1895 г.), който бил
член на тайния революционен комитет. Скривалището на Апостола тук се пази
и днес.
Защитена зона “Васильовска планина” е обявена за защитена зона за
опазване на дивите птици
с идентификационен код

били и пешеходен, продължителността на целия
маршрут е 8 часа с 4 места
за почивка. При желание
за нощувка може да се използват легловата база на
Горско стопанство - Тетевен и бунгалата на “Златна Панега” АД. Базата на
Общинска администрация
е удобна за еднодневни
почивка на туристическите
групи. Този маршрут може да се
премине и чрез планинско колоездене, при което продължителността на прехода е 6 часа.
2/ Ябланица /бетонов възел/
- местността Гушовец - махала
“Върбака” - м. Селище - Турските гробища - “Цанкарски
чукар” - “Владовско кладенче”
- Драгоица.
3) Ябланица /спортна зала/ м. Ябланско селище - м. Енушница - м. Ливаде - глоговската
пътека - м. Патаригите - Драгоица.
В последните два туристически
маршрута, могат да се съчетаят

BG0002109. Разположена
в землищата на с. Пещерна, община Луковит, селата
Бабинци, Български извор,
Васильово, Галата, Глогово,
Гложене, Голям извор, Градежница, Малка Желязна
и Тетевен, община Тетевен, селата Балабанско,
Борима, Голяма Желязна,

Калейца, Старо село, Терзийско и Шипково, община
Троян, селата Кирчево, Лесидрен, Славщица и Сопот,
община Угърчин, както и
селата Брестница и Малък
извор, община Ябланица.
Общата площ на зоната е
454 727. 881 дка, а в община Ябланица тя е 8292,158

пешеходният и колотуризмът. то се намира на северния склон
Общото разстояние е около - 10 на Леднишкия рид и е на около
км.
500 м от “Съева дупка”. Оттам се
придвижваме до “Съева дупка”
Еко пътеки:
- най-голямата природна забе1. Ябланица - “Бездънен пче- лежителност в землището на с.
лин” - Нановско блато - пеще- Брестница. По асфалтов път се
ра “Пещта” - пещера “Съева слиза до с. Брестница за около
дупка” - тръгва се от площада 40 минути. Целият преход се изв Ябланица в посока покрай жи- минава за около 4-4.30 часа, а
лищните блокове /под местност- километрите са 18. Цвят на марта Дяла/ на изток към махала кировката - червен. Поради това
“Герана”. Следва едно изкачва- че районът е карстов, извори и
не в продължение на 20 минути чешми по пътя няма. Най-удобно
покрай борова гора. Отдясно се е да се налее вода в мах. “Нановижда вилата на “Седимент При- вица”.
ват” АД, продължава се по пътя
2. Брестница - “Съева дупза махала Нановица. Минава се ка” - тръгва се от центъра на с.
покрай бившето училище и се Брестница на юг към така нарестига до асфалтовата база. Вър- чения “Леднишки рид”. Пещерави се по стар коларски път и след та отстои на 3 км от селото и е
около 1 час се стига до “Бездън- разположена на около 500 м надния пчелин”. В дясно от него, в морска височина. След това се
ниската част на хребета на около посещават: “Голямата Ледница”
350 м се вижда Нановското бла- и “Малката Ледница”, които се
то. Отляво на пътя в ниското се намират в съседство със “Съева
вижда махала “Липово”. Движим дупка”, и също са разположени
се в източна посока. Така се дос- на 520 м н.в.
3. Ябланица - Малък Извор тига до пещерата “Пещта” - кояМанастир “Свети Георги” - пещера “Моровица” - тръгва се от
Ябланица през махала “Габровица” за с. Малък Извор. След това
по добре поддържания път се
насочваме към Гложенския манастир “Свети Георги”. С природните си красоти и ценното си историческо наследство манастирът
е едно от желаните за посещение от туристи и почиващи места.
Продължаваме нататък към манастирските ливади и се стига до
пещера “Моровица”. Тя се намира в подножието на връх Камен
Лисец. Туристическият маршрут
е с дължина 12 км и изисква преход от 4 часа. В Манастира “Свети Георги” може да се преспи.
На другия ден фрупата се връща
през с. Гложене - с посещение на
пещерите - м. Зореница и се връща в Ябланица.
4. Ябланица - кв. “Брайковци” - местността Окапците
- защитена територия “Гарванче” - местността Езерото - местността Ратица - кв. “Цоловци”
- Ябланица. Отсечката на маршрута е доста голяма и километрите са 24, преходът е 7-8 часа.

дка.
На територията на с.
Брестница и Малък извор,
общ. Ябланица, които попадат в обхвата на защитената зона “Васильовска
планина” могат да се наблюдават: сива чапла, бял
щъркел, осояд, орел змияр,
голям ястреб, малък ястреб, обикновен мишелов,
среден пъстър кълвач.
Ферма “Сините щрауси”, с. Брестница, е основана през 2001 г. Разположена е в близост до
пещерата “Съева дупка“,
която е един от най- посещаваните туристически
обекти в страната. Основната дейност на фермата
е отглеждане на редки и
специални видове животни
като щрауси, сърни, декоративни зайци и др. Основното са щраусите и техният
начин на живот при закрито отглеждане. Тук можете
да се запознаете и с продуктите, получавани от тези
птици: пера, яйца, кожи,
месо и др. Особен интерес
представлява малкият музей на щрауса, където ще
намерите голямо разнообразие и интересни идеи за
приложението на различните продукти, оформени
като сувенири.
Фермата е отворена
за посетители постоянно
както в делнични, така и
в празнични дни. Там можете да прекарате интересни минути с разказите
на г-н Стефан Данаилов
- собственик на фермата,
запознавайки се с живота на интересни животински видове. Ще намерите
едно истинско място за
отдих и забавление.
“Одаята”, с. Голяма
Брестница,
представлява няколко къщи за гости,
обособени в оформен двор,
с място за барбекю. Това
са типични селски къщи от
миналия век с характерна
за региона архитектура и
мебели. Тук може да опитате обичайните за региона Брестнишка райковица
(отлежала сливова ракия),
агне печено в трап, просеник, сиренява чорба и други местни гозби. Предлага
се възможност за селски
излет с брестнишки специалитети, преходи с каруца
до интересни местности и
забележителности.
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eвропейски прелести

Английски аристократи открили райското кътче
Само един тунел дели
италианската Ривиера от
френската, ала именно от
френския град Мантон започва прославеният в цял
свят Лазурен бряг, простиращ се до Сен Тропе на
югозапад, че и оттатък. За
автор на поетичното название се смята френският
лирик от 19-и век Стефан
Лежар и никой оттогава
не е намерил и капчица
основание, за да го опровергае. Защото блясъкът,
разкошът - природен и цивилизационен, се сливат
под топлите лъчи на южното слънце в удивителна
за човешкото око хармония. Поне десет милиона
чужденци прииждат всяка
година по тези гостоприемни, щедри на развлечения
и екзотика места по Средиземноморието. Знаменитостите с по-дебелите
портфейли и яхтите идват,
разбира се, на активна
райска почивка, тези с поплитките джобове - просто
да си доставят празник на
очите. Което и селище да
посети човек на тази благословена от Бога територия, ще го изненада с богата история, забележителни
архитектурни и културни
паметници, съхранени художествени ценности, характерно цвете или растение. И непременно с

валиш и ти, трябва няколко поколения назад в рода
ти да са с такова потекло.
Единственото изключение
е направено за първокласния пилот от “Формула 1”
Михаел Шумахер - по разбираеми причини. Градът
държава, елитен домакин
на също тъй елитното автомобилно състезание, е

ката обаче влизат откъм
по-познатия “заден” вход,
от чиято лява страна е тузарският “Хотел дьо Пари”
в бароков стил. За разлика
от новото казино, където са
безбройните ротативки и
е достъпно /безплатно/ за
всички мераклии да си опитат късмета, в достолепното старо казино, което

истории. Една от тях гласи, че палавият английски
крал Едуард ХIII - чест гост
на хотела, наредил двете
заоблени кули на сградата да се моделират като...
гърдите на любовницата
му. Десетилетия по-късно
именно пред “Негреско”
намира смъртта си легендарната балерина Айседора Дънкан, задушавайки се
в ефирния си шал на слиза-
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да се включи в многолюдните пъстри шествия, сред
отрупаните с цветя каляски, събиращи се накрая на
площад “Масена”. Местните жители не без известно
право сравняват техния
карнавал с този в Рио... Не
случайно върху една сграда на влизане в града виси
огромен надпис: “Вие сте
различни, ние - също!”.

ният дворец пък е
построен
през 1973 г.,
но канчани не
възприемат архитектурата му и
му лепват прозвището “Бункера”. Така
му казват и до днес.
Ореолът му за киноманите обаче остава непокътнат.

В Кан богът е киното

Може би това престижно място за отдих, забавления и филмови авантюри
щеше и досега да си остане не особено значимо,
ако и него преди близо
два века не го бе забелязал английски благородник
- лорд Брегъм. Дотогава
Кан бил кротко рибарско
селце, свързано с близкия
остров Сен Маргьорит, където пък според преданията бил заточен мистериозният Човек с желязната
маска, чиято самоличност
и до днес не е разгадана. А когато и писателят
Проспер Мериме оценил
прелестите на района и
богати банкери, търговци,
аристократи се вслушали в
рекламата му, възходът на
Кан бил предопределен.
Сега крайбрежният бул.
“Ла Кроазет” с палмите и
пиниите е световноизвестен, световноизвестни са
и марките облекла, козметика, парфюмерия, представени в лъскавите бутици
по неговото протежение.
Между “Долче и Габана”,
“Гучи”, “Диор” и “Булгари”
наднича и прочутият хотел “Карлтън”, приютяващ
кинозвездите не само по
време на филмовия фестивал. Въобще всичко в
този град се върти около
магията на целулоидната
лента - и туризмът, и сувенирите, и атмосферата,
и гордостта. Ако щете - и
високата мода. Доказва го
и символът на Кан - голямо
скулптурно изображение
на кинокамера, оплетена с
филмова лента, което гледа откъм градинката пред
Фестивалния дворец.
Монако-Ница-Кан
Таня Кондакова

Перлите на
Лазурния
бряг

нещо свое,
отличително
в атмосфера
и традиции
Тазгодишният месец
май се оказа доста неблагосклонен към Лазурния
бряг - иначе спокойното
Средиземно море изведнъж реши да се разбунтува, както не го е правило от половин век насам,
според
по-възрастните
местни жители. Гигантски
вълни пометоха плажове
и конструкции, наводниха
прочути булеварди и хвърлиха в паника гражданите,
а властите в Кан и Ница
дори обявиха бедствено
положение. Но всичко отмина... Единствено Монако
не пострада от безпрецедентния циклон - защити
го високата отвесна скала,
надвиснала над морето, на
която е построен.
За да влезете в миниатюрното княжество, разположено върху едва 2 кв.км
площ и събрало в себе си
целия лукс, хай-тек и наслади на планетата, трябва да платите 5 евро такса. Заслужава си я и още
как: улиците са буквално
стерилно чисти, в луксозните автобуси /тукашният
градски транспорт/ се возиш като в лимузина срещу 1 евро плюс ласкавата
усмивка и отношение на
шофьора, а многобройни
ескалатори и лифтове те
отвеждат до паркинги на
различни нива или направо до някоя от забележителностите.
Благодарение на данъчната си политика и на куп
още благородни дела, 40те хиляди обитатели на Монако са си надвили, както
се казва, на масрафа. Ала
само

разделен на четири части, но най-посещавани от
тях са две. Неповторимото
Монте Карло и естествено, Монако, обхващащо
неголямата територия от
Океанографския музей с
90-те му аквариума, населени с неизброимо количество екзотични тропически
риби, корали и прочие морска флора и фауна, през
прекрасния парк /всъщност уникална ботаническа
градина/, та до двореца
Грималди.
Княжевският
дворец, издигнат върху някогашна цитадела, се вижда отдалеч, а от огромните
тераси и площада пред
него се откриват великолепни панорамни гледки
към яхтеното пристанище
и града. Пищните зали пък
разкриват цялото величие
на знатния лигурски род
Грималди, завладял някога
с хитрост скалата Монако,
но на чиято славна издънка принц Рение заедно с
трагично загиналата му
съпруга Грейс Кели княжеството дължи разцвета си,
продължен в наши дни от
техния син принц Албер II,
също известен с меценатството си.
Каквото и да си говорим
обаче, най-притегателното място си остава Монте
Карло с прочутото изключително красиво старо
казино, образец на стила
либерти, съчетан с барок.
Странно е на пръв поглед,
но проектираната от знаменития архитект Шарл
Гарние сграда, обградена
4 000 души са
от пищни градини с тераси
С монакско
и фонтани, с богато орнаподанство
ментирана фасада, гледа
Получаването му не е не към сушата, а към морелесна работа. За да се пох- то. Любителите на рулет-

отваря врати след 2 следобед, се допускат само
посетители в строго определено облекло и срещу 10
евро. А между паркираните наблизо лъскави автомобили с марка “Бентли” и
“Майбах” се вижда и един
с български номер. Не сте
шокирани, нали?
Ница - средиземноморският прозорец
към Алпите
Наричат така безспорната столица на Лазурния
бряг, защото докато си топиш краката в сините води
на морето, можеш да се
любуваш на ветрилообразните зелени хълмове
наоколо, както и на заснежените върхове на Алпите
с техните класни ски писти.
Мнозина от почиващите
така и правят: сутрин карат ски горе, следобед се
припичат на плажа. А той,
плажът - без да е с пясък
като нашенския, се простира на цели 7,5 км, бъка от
скъпи ресторанти по на 30ина метра едно от друго,
при това току под знаменития крайбрежен булевард
“Променад
де-з-англе”.
Казват, че ако не си се разхождал дълго и упоително
по него, все едно не си бил
в Ница - той е нещо като негова емблема. Няма как да
е иначе: от едната ти страна се простира великолепният Залив на ангелите, от
другата те примамва редицата от шикарни хотели,
куполът на най-известния
от които - “Негреско”, проблясва отдалеч. Обявен е
за паметник на архитектурата и около него витаят
доста легенди и пикантни

не от колата...
Парадокс или не - красотите на Ница са открити за
първи път не от французин,
а от... английски лорд. Търсил човекът къде да избяга
от лондонските мъгли и дъждове и попаднал на това
райско кътче с мек климат
и много слънце. Построил
си вила тук, а после го последвали и други английски
аристократи. Впрочем и
името на селището - Nice,
прочетено според английската транскрипция, означава “красив, хубав”. Така
че всичко си е дошло на
мястото. После към Ница
заприиждали художници
от ранга на Дьолакроа,
Реноар, Моне, Пикасо, Шагал, писатели от калибъра
на Балзак, Флобер, Мопасан, Дюма, Бодлер... Днес
Ница сякаш е разделена
на две контрастни части.
На изток е старият град, с
извисяващите се останки
от замък, с тесните извити
улички и къщите, боядисани в различни нюанси
на охрата. На запад кипи
модерният живот - на огромния площад градина “Масена” с чудесни кътчета за
релакс, през който минава
толкова безшумен трамвай, че трябва лекичко да
издрънчи, за да го чуеш; в
импозантното казино “Куини”, в операта или в многобройните нощни клубове
и заведения. Най-големите празници и забавления
обаче са между януари
и април - регати, битки с
цветя, фойерверки, спектакли... А кулминацията е
карнавалът през февруари, когато за две седмици
всичко живо се изсипва на
“Променад де-з-англе”, за

Ако ви се случи да минете през тази перла на
Лазурния бряг, да речем,
през септември, ще ви се
стори малко позанемарена - независимо, че активният летен сезон още не
е свършил. Небрежността
особено личи в пространството около Фестивалния
дворцов комплекс, включително при Алеята на славата, където са почетени с
отпечатъци от стъпките им
плеяда легенди на седмото
изкуство като Катрин Деньов, Клод Шаброл, Сидни
Полак, Шарл Азнавур...Ами
да, обяснимо е, най-авторитетният кинофестивал в
Европа, който по традиция
се провежда в средата на
май, отдавна е отминал,
страстите временно са поутихнали, червеният килим
е на почистване... Любопитно е, че идеята за бляскавия днес филмов форум
във Франция всъщност се
е зародила във... Венеция.
През 1938 г. на тамошния
кинофестивал първа награда получава нацистката
лента “Олимпия” и в знак
на протест представителите на журито от САЩ и други страни напускат феста. И
обявяват Кан за нова европейска столица на киното.
И ето ви печален парадокс:
войната избухва точно на
датата, за която е насрочен стартът на новия фестивал - 1 септември 1939 г.
Той е възобновен чак през
1946-а, а скоро след това
тук плъзват “старлетките”
- млади засукани момичета без никакъв опит пред
камерата, но жадни за
екранна слава. Фестивал-
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европейски маршрути
В столицата на
Ейре - среща с историята и незабравими
мигове с Jameson или
халба Guinness в ръка

Едно пътуване
до Дъблин, градът,
в който скуката, фалшът и суетата са прогонени и съвсем официално обявени от местните
жители за нежелани гости,
е повече от необходимо.
Макар и само с познавателно-рекреационна цел. Такова индивидуално презареждане на биологичните
батерии с положителни
емоции и преживявания горещо се препоръчва от водещите туроператори поради факта, че държавата
Ейре, известна по света
като Република Ирландия
или Зеления остров, действително е много привлекателна. И не на последно
място - сравнително лесно
достъпна като туристическа дестинация в рамките
на Стария континент. Препоръката може да бъде
осъществена поне засега
само при положение че непослушният исландски вулкан Ейяфятлайокутъл миряса и преустанови ерупцията
на гъстите облаци от прах и
пепел в атмосферата, които
доведоха до транспортен
хаос и сериозни нарушения
на въздушния трафик в северозападната част на Европа. Baile Atha Cliath, което в превод от ирландски
иде да каже, че става
дума за Дъблин, е разположен стратегически
на западния бряг на Зеления остров. Дотам се
стига без особени проблеми с помощта на
местната нискотарифна
авиокомпания Ryanair световен лидер в този
бранш, или върху крилете на националния ирландски превозвач Aer
Lingus. За тези, които
недолюбват пътуването
със самолет, има удобни
транспортни връзки по
море от Великобритания. Както повечето от
уважаващите себе си
европейски столици и
тази, в която живеят потомците на келтите, се е
разпростряла по двата
бряга на пълноводна
река, по която плуват
без страх, че могат да се
озоват в някоя тенджера, и патици. Въпросната река се нарича Liffey
и точно през Дъблинския залив се влива в
Ирландско море. Мястото на келтската престолнина явно е избрано от паметни люде още през далечния
IХ век. Основателите на населеното място интуитивно
са усетили на собствения
си гръб, че относително меката зима, прохладното
лято, както и отсъствието
на резки темепературни
амплиутди през четирите
годишни сезона, са важна
предпоставка за прилично
съществуване, а то помага
за осъществяването и развитието най-общо казано
на една многообразна икономика.Умереният морски
климат, господстващ на острова и в неговия главен
град като цяло, е такъв благодарение на минаващото в
близост до брега топло течение Гълфстрийм. Това
обаче са отегчителни подробности, с които обикновено се обясняват обилната
зеленина на острова, чес-

тите валежи
от дъжд и
п л ю с о в и те
стойности
на термометрите през
типично
зимните месеци на годината. Иначе на пръв
поглед Дъблин
със
своите 510
000 жители
(с предградията стига до
1,2 млн.) съвсем спокойно може да бъде възприет като огледален, но
значително по-умален
образ на британската
столица. И тук движението е отдясно, по уличната настилка има предупредителни надписи
за континенталните европейци да си отварят
очите на четири откъде
идват превозните средства, градските автобуси
също са дабълдекери
(двуетажни, но не са
червени, а жълто-сини),
има виенско колело, подобно на London eye,
почти навсякъде звучи
английска реч и т.н.
Приликата с Лондон е
особено осезателна и в
областта на архитекту-

рата и градоустройството
като цяло. Близостта на
стиловете и всичко останало като урбанистична уредба е нещо съвсем естествено, ако се вземе предвид
обстоятелството, че англичаните стъпват и колонизират съседния им остров
още в ХII век, а си тръгват
оттам едва през 1948 г., когато страната е провъзгласена за независима република Ейре. В интерес на
истината заслужава дебело
да се подчертае, че местните жители изобщо не изпадат във възторг, ако някой чужденец дръзне да
направи подобни сравнения между столиците на
двата съседни острова. Леденото им мълчание по
този въпрос, дежурно придружено с иронична усмивка, е напълно обяснимо
предвид сложните и противоречиви взаимоотноше-

Дъблин
не търпи
скуката,
фалша,
суетата

ния, установени през вековете от представителите на
двете съседни етнически
общности. Ирландците са
горди, но учтиви хора, а
техният Дъблин е сравнително модерен полис, който
се разделя от р. Liffey на
две части - северна и южна.
Първата може да бъде определена съвсем условно
като промишлена, докато в
южната е разположен
строгият център на града.
Там се намират сградите на
всички държавни институции, музеите, галериите и
старите културни паметници. Дъблинчани с гордост
твърдят, че забележителностите в столицата им са
почти толкова, колкото е и
броят на живущите там
хора. Макар и попресилено

от местен патриотизъм,
това твърдение не е лишено от истинност. Тълпи от
туристи напират към подстъпите на най-стария ирландски
университет
Trinity College, където се
съхранява
оригиналният
екземпляр от написана
около IХ век “Книга на келтите”; обсаждат прочутия
Дъблински замък (Dublin
Castle), построен през ХVIII
век, който днес е седалище
на правителството; щракат
с камери и фотоапарати
около Арката на мускетарите, катедралата Св. Патрик
- покровителят на ирландците; снимат се за спомен
пред най-високата в света
120 метрова скулптура The
Spire (именуваща се Паметник на светлината), коя-

то е “забита”
в средата на
централната
О
‘Connell
Street. Чуждестранните
гости търпеливо чакат
реда си да
разгледат
експонатите
на
Националния музей, Музея
за модерно
изкуство,
Националната галерия,
след което
се понасят
за
отмора
към алеите на St
Stephens Green park или
на
приказно
зеления Phoenix park, който
има претенциите да
бъде № 1 сред обществените градски паркове
в цяла Западна Европа.
Атракциите му включват
замъка Ashton , местната зоологическа градина, полицейския музей,
Farmleigh House и т.н, и
т.н. Дъблин се слави и
като град на писателите
нобелисти. Тук са родени и отрасли световноизвестни литературни
творци като Джонатан
Суифт, Джеймс Джойс,
Оскар Уайлд, Уилям
Бътлър Йетс (с литературен приз “Нобел” през
1923
г.),
Джордж
Бърнард Шоу (през 1925

г.), Самюел Бекет (през
1969 г.), Брам Стокър и пр.
В града съществува и единственият по рода си Музей
на писателите, който е открит към края на1991 г. Там
са изложени много интересни експозиции, в които
се съхраняват предмети и
вещи, свързани с живота и
творчеството на ирландските литературни знаменитости през последните три
столетия. Признателните
им потомци са ги увековечили и със скулптурни фигури, които умело и непринудено се вписват в арт
декора на града. Брендът
на Ирландия обаче без никакво съмнение е световноизвестната марка бира
Guinness и не по-малко
призовото местно уиски
Jameson. Двете напитки са
елексир, даден на ирландците свише, пред който те
и всички любители на ис-

Юни 2010 г.
тински качествените питиета благоговеят. Нещо повече. Като народ, който
уважава и пази традицията, признателните потомци
на келтите са превърнали в
туристическа атракция фабриката, където през 1759
г. Артър Гинес е започнал
производството на едноименната марка бира. Музеят (цената на билета е 15
евро за възрастни) магнетично привлича любителите на пенливата напитка от
близо и далеч, които търпеливо чакат реда си на километрични опашки. Посетителите
със
завидно
страхопочитание попиват
жадно подробностите по
изобретяването, технологията и производството на
Guinness, след което бурно
се отдават на заслужена
дегустация в специално изградения за целта Gravity
bar. Локалът, остъклен отвсякъде и с кръгла форма,
буквално е кацнал на върха
на една от най-високите
сгради, намираща се на територията на пивоварната.
Панорамата на града, която се разкрива оттам, предлага на по-ленивите гости
отлични възможности за
визуален контакт с неговите исторически, културни и
архитектурни
забележителности. При това без никакво напрежение, ако не
се смята за такова усилието да отпиваш от халбата с
тъмна и вкусна бира. Цените на пенливата напитка, а
и не само на нея, според
нашите критерии, са
малко по-дебелички, но
който го е страх от мечки, да не ходи в гората. В
старата спиртоварна на
Jameson също е уреден
своеобразен музей на
уискито, а неговата мощна дегустация върви с
пълна сила не само там,
ами навсякъде из безбройните пъбове. Типичните ирландски кръчмета са разпилени из
града, но като че ли наймногобройни са в района
на култовия Temple Bar.
По-известните
пъбове
като O Donoghues pub
или Grogans отварят
врати за посетители
през 1789, респективно
1899 г. Призът обаче несъмнено се пада на истинския доайен
The
Brazen Head (Бронзовата глава), основан още
през далечната 1198 г.
Изброеното дотук представлява само една малка част от това, до което
чужденецът може да се
докосне в столица на Ейре.
Дъблинчани по принцип
винаги имат поводи за веселба и се опитват да устроят живота си така, че
той да се превърне в един
безкраен празник. Без да
са прекалени оптимисти,
потомците на келтите гледат позитивно и с голяма
доза реализъм на всичко,
което става около тях. Дори
и на икономическата криза.
Ирландците по принцип са
открит, сърдечен и жизнерадостен народ, който е украсил дори държавния си
герб с логото на любимата
бира Guinness, шегуват се
местните зевзеци. Действително арфата на келтските
бардове присъства в етикета на прочутата марка пиво,
което с езика на символите
говори - Дъблин не търпи
скуката, фалша и суетата.
Новак Новев
Снимки автора

пътешественици
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От Будапеща през България и Румъния до Черно море
Изабел Лежерон е експерт
по вината на Travel Channel. Неотдавна тя се завърна от пътешествие до България, Румъния
и Унгария, в което показва защо
любителите на виното трябва да
следят с особено внимание какво
се случва в този регион. В Унгария Изабел открива винопроизводители, които се завръщат към
отдавна забравени сортове грозде. Пак там тя изследва “краля на
виното и виното на кралете” - токайското вино.
В Румъния изследователката
проследява традициите от римско време и как страната възражда винопроизводството си.
Изабел завършва пътешествието си в България, където опитва
от сортовете, желани на масите
и на Омир, и на Чърчил. Тя дори
попада на свой сънародник, който, впечатлен от вината, остава в
България и отваря специализиран магазин. Ако търсите нови
познания за виното, просто последвайте Изабел. Тук препечатваме интервюто на телевизия
Travel Channel, в което Изабел
разказва за своето пътешествие.
Travel Channel: Изабел, в рубриката “По пътя на виното”
ти показа своите посещения
в ЮАР, Испания, Португалия
и Австралия. Как ти се струва
европейското изживяване в
сравнение с другите места и
райони?
Изабел: Честно казано, всяко
от местата, които посещавам,
има своята идентичност и очарование. Що се отнася до виното, обикновено хората смятат, че
то е еднороден продукт, но не
е! Толкова е различно на всяко
място. Kогато посетиш определен регион и направиш самостоятелно винарско откритие, осъзнаваш, че е точно така. Европа
има дълга история и виното е
неразделна част от културното
й наследството. Докато Новият
свят е вълнуващ просто защото е
“нов”, и новостите във винарската индустрия, която е в “ранното
си детство”, е вълнуваща, защото
всяка стъпка е откритие и създаване на нов път.
Страните от Централна и Източна Европа са една друга “бъркотия” от винарска гледна точка.
Те са част от Стария свят, но сега
всичко при тях е възраждане на
исторически традиции и преоткриване на богатата култура, която е била жестоко смазана от
политическата система. Същевременно това преоткриване значи и иновации - например в технологии и т.н. Днес страните от
Източна Европа са на кръстопът:
могат да избират пътя към своите
традиции, към технологиите на
Новия свят или пък да направят
комбинация от двата варианта.
Travel Channel: Ти посети 3
страни: Унгария, Румъния и
България. Разкажи ни по мал-

ко за всяка една: какво видя
там и оправдаха ли се очакванията ти?
Изабел: Знаех доста повече за
Унгария, отколкото за България
и Румъния, защото Унгария е поактивна в маркетинга на виното
си в чужбина. Преди да започнат
снимките, бях в Унгария и Румъния за дегустация на вина, така
успях да добия впечатления за
стиловете на масовите вина, а и
да открия неизвестни досега изби
в Унгария. Също така попаднах
на много впечатляващи производители в България! Тези страни
се развиват бързо и си възвръщат загубеното благодарение на
постоянно появяващи се добри
проекти.
Travel Channel: Всяка от тези
страни има богата и разноо-

им, а не да изберат да отглеждат
каберне и мерло. Мисля, че светът няма нужда от още едно шардоне или совиньон блан, но ще
бъде ощетен, ако изчезнат сортове като мавруд, чока и фетеаска.
Travel Channel: Гостоприемни
ли са хората?
Изабел: Всички бяха много гостоприемни. Румънците са общителни и шумни хора, а българите
са невероятно радушни. В България храната беше най-вкусна, а и
бях слисана, колко поразително
красива е природата там! Отидете в Мелник и се отдайте на
атмосферата му: там всеки е винопроизводител, там най-старата
лоза се отглежда, скрита в манастир. Местната храна е евтина,
свежа и страшно вкусна.
Travel Channel: Кое беше найизненадващото преживяване
по време на пътешествието ти?
Изабел: Най-неочакваното за

дукция без особено качество. Румъния е в началото на много вълнуващ път, преоткривайки своите
традиции.
Travel Channel: Какви съвети
би ни дала при избора на вино
в супермаркета или в ресторанта?
Изабел: Когато сте на ресторант - експериментирайте. Избягвайте класиките, защото обикновено са надценени.
По пътя на виното - от Будапеща до Черно море
Всеки понеделник в 21.00 ч по
Travel Channel
Б.ред. Travel Channel стартира
през 1994 г., разпространява се
на 15 езика в 117 държави в Европа, Африка и Близкия изток. Вдъхновяващ, забавляващ, информативен и практичен, Travel Channel
представя уникален, панорамен и
действителен поглед към пътешествието като преживяване. Каналът отвежда зрителите до всяко кътче на света:
от къмпинга до петзвездния
лукс, през екологичен туризъм и кулинарни приключения. Едни от най-добрите
програми на Travel Channel
са Globetrekker, Journey into
Wine, How to Holiday Greener
и Travel 2008. Travel Channel
International Limited е независима компания със седалище
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в Лондон, която също така
е собственик на
Travel Channel 2,
Travel Channel Video
on Demand, Travel
Channel Productions и
Thomson TV.
За Изабел Лежерон:
Изабел е глътка свеж въздух
за винения бранш. Нейният
леснодостъпен и непретенциозен начин на представяне е
подплатен с компетентността,
знанията и реномето й на изключително добър дегустатор.
Изабел прекарва голяма част от
детството си, помагайки на семейството в работата на лозята
до град Коняк. Благодарение на
този опит тя притежава практически подход към всяко нещо,
както и истинска страст към виното. Заразителният ентусиазъм
на Изабел заедно със смелия й
дух правят така, че всяко трудно
нещо за тези от нас, които са извън “винения” свят, да изглежда
по-малко сложно.
По пътя на виното: от Будапеща до Черно море е четвъртата
част от поредицата, произведена
за Travel Channel , заради която
Изабел посети лозарски райони
и винопроизводители в Южна
Африка, Испания, Португалия и
Австралия.
Всеки понеделник в 21.00 ч по
Travel Channel

Изабел
Лежерон
по Пътя
на виното
бразна история. Как се проявява това в производството на
вино?
Изабел: Различията в традициите в Централна и Източна Европа бяха най-вълнуващата част от
това пътуване. Това беше едно
пътешествие към неизвестното.
Тези страни имат богат избор от
местни сортове грозде, от които могат да се произведат много
индивидуални и характерни вина.
Много се надявам, че те ще продължават да развиват производство, основано на наследството

Exo Новини
Туристи тръгват по пътя на тракийското вино,
съобщи investor.bg. Маршрутът, дълъг 166 километра, минава през девет винарски изби в
Централна България, които са с капацитет 25
млн. бутилки. В
тях гостите ще дегустират отбрани
еликсири. Вече е
създадено икономическо
обединение
“Античен
път на виното“,
в което влизат 9
общини от областите Пазарджик, Пловдив и
Стара Загора. Преди време към клъстера се
присъедини и община Карлово. Поканени са и
представители на винарски изби, регионалната
лозаро-винарска камара “Тракия“, хотелиери и
фермери. Председател на обединението е областният управител на Пловдив Тодор Петков.

мен беше повсеместното влияние на комунизма,
най-вече в Румъния. Преди
да отида там, нямах представа какво са преживели
румънците по времето на
Чаушеску, а сега съм убедена, че повечето западняци не разбират и може би
не биха могли да разберат
какъв е бил животът там.
От винарска гледна точка:
лозята и избите са били национализирани и всичко се
е превърнало в масова про-

“Античният път на тракийското вино” е част от
проекта за развитие на Централен Южен регион. Маршрутът започва от разклона на магистрала “Тракия” до с. Калугерово, минава през
Панагюрище, Стрелча, Красново и Красновски бани, Старосел,
Паничери,
Хисар,
Баня, Стрелци, Зелениково и отново
се влива в магистралата преди град Чирпан. В областта на
маршрута попадат
селища, известни с
минерални извори, в които има над 50 хотела,
балнеосанаториуми и почивни станции. Освен
дегустация на вина в тях се развива спортен,
селски, културноисторически, религиозен, ловен и риболовен туризъм. Има идея и за “ароматуризъм“, свързан с дегустиране на продукти
от етеричномаслени култури.

Девет изби посрещат
туристи по маршрут,
дълъг 166 км
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От 22
до 25 април 2010
г. по покана
на отдел “Култура” в община
Гюргево и лично
на г-жа Кармен
Михаела Пицанка,
шеф на културата в
града,
туристически
хор “Средногорски звуци», Стара Загора, участва в мероприятията, посветени на празника на
град Гюргево. Градът, който носи името на Св. Георги, а румънците го наричат
Джурджу. В поканата бе
лимитиран репертоарът
за празника - 3 църковни
песни. През двата месеца
на подготовка хористите
положиха изключително
много труд по време на репетициите.
През месец март
целия хор бе на
творческа почивка
във Велинград, където бяха разучени
три нови песни и бе
празнуван 8-и март
- Международният
ден на жената.
И така, Голямата мечта на хористите да
концертират зад граница
през 2010 година се сбъдна! На 22 април рано
сутринта хорът в пълен
състав потегли към град
Русе. По пътя към дунавския град хористите посетиха забележителностите
на Русенски Лом. Пристигайки в гр. Две могили, те
бяха посрещнати от Методи Хлебаров - ръководител на художествената
група към ТД “Академик»,
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Русе, съпровождан от пещерен гид за посещението в пещерата “Орлова
чука”. За първи път много
от хористите видяха подземните прелест на една
от перлите на подземния
свят в България. След
това групата продължи
към Басарбовския манастир, скалните манастири
в околноста и оттам към
края на деня те отпътуваха към Русе за нощувка.
Въпреки умората вечерта хористите прекараха с
много песни, танци и веселие. И много очаквания...
На следващият ден, на
23 април хорът отпътува
за Букурещ, столицата на
Република Румъния. Там
те разгледаха сградата на
парламента и музея на се-

къщи по склоновете. Снегът се виждаше все още
по високите места на планината. Град Синай отвори
пред българите прелестните си градини, успокояващата зеленина, любезните минувачи и много,
много прекрасни гледки.
Оставяйки автобуса в центъра, хорът пое пешком
към Замъка Пелеш. Невероятната постройка от
късното средновековие се
стори като декор от приказен филм на Уолт Дисней
на всички. Впечатлени
от видяното и чутото там,
хористите обсъждаха преживяванията си по време
на пътя до Гюргево. До
късно вечерта, те споделяха преживяното и емоциите, обещавайки си да

“Средногорски звуци”
на турне в Румъния
лото. Този музей е построен в една прелестна гора
край Букурещ, с автентични къщи и битов инвентар
от миналото на румънския
народ. Следобед, групата
се завърна в Гюргево и
след настаняването в хотела започна подготовка
за концерта. Хотелът осигури отдих и концентрация
на хористите с любезното
съдействие на управителя на хотела г-н Веарол
Радулеску и г-н Василиу

Теодор - специален отговорник по посрещането.
Въпреки малкото време
хорът получи любезна
покана за дружеска среща коктейл от сенатора
на град Гюргево г-н Чезар
Магуряно. След коктейла
хористите направиха кратка подготовка и разпяване
за предстоящия концерт
в обновената сграда на
градския театър.
В концерта, посветен на
празника на Гюргево, взе-

В Пловдив дни
на планинарската
поезия
Дончо БакаловДоба, ТД “Узана”, гр.Габрово
СТО години
С какво привлича планината?
Дали с върха си - висота,
със тишината на гората
или със дивна красота?
С потоци бистри и пенливи,
със билки, дъхави цветя,
със птичи песни тъй звънливи?!
Балсам е за душата тя!
Ела във дружество “Узана”,
Да срещнем първите лъчи,
На сто години вече стана,
а не старей. Дори не му личи.
Ела със нас във планината,
така красив е залезът пред мрак.
Сърпът изгрява на луната
И кани те да дойдеш пак и пак.
На Ботев, Вихрен, Мазалат и
край мури, бор и смърч, ели
са планинари вечно млади.
В сърцата радост ни всели.

Шестият празник на планинарската поезия “Планински ритми”
вече е история. Независимо от
трудностите, породени от всеобщата финансова криза, традиционната
национална проява се реализира
благодарение усилията на организационния съвет и голямата подкрепа от страна на Съюзния съвет
на БТС, община Пловдив, ДКЦ-1
Пловдив и Федерация на туристите
ветерани.
На 8 май 2010 г. залата на ДКЦ1 се оказа тясна за приятелите на
лиричната планинарска поезия,
желаещи да станат съпричастни на
празника. След минута мълчание
в памет на д-р Васил Анастасов от
клуб “Пълдин”, гр.Пловдив и Георги
Костянев - гр.Пловдив, музикален
поздрав поднесоха вокално-инструментален ансамбъл ”Еделвайс” при
градски клуб на ветераните туристи
“Пълдин” от града на тепетата с художествен ръководител Иван Пехливанов. Бурно аплодираните из
пълнения на китката туристически
и патриотични песни се превърнаха
в чудесна прелюдия към литературното четене на стихове от поетичната антология. По традиция част от

Песенни празници в Казанлък
На 19.03.2010 г. вокална група за туристически песни
“Ехо” при Туристическо дружество “Орлово гнездо” - Казанлък, чества 25 години от създаването си. На юбилея
присъстваха много гости, представители на приятелски
хорове от страната. Беше изнесен голям юбилеен концерт спектакъл, в който с песни от сърце хор “Средногорски звуци”, ВГ “Акустика” - гр.София, и другите присъстващи поздравиха юбилярите.
В своя певчески път, белязан с много участия и изяви,
за най-голямо свое постижение певците от ВГ ”Ехо” смятат провеждането на ежегодния песенен празник “Прекрасна си, мила Родино!”.Този песенен форум, организи-

ха участие 13 хорови състава от различни страни.
На сцената Хор “Средногорски звуци” изпълни три
религиозни песнопения:
“Отче наш», “Во царствии
твоем” и “Тебе поем”. Българите изправиха залата
на крака, приветствани
с много аплодисменти и
цветя. Бе връчен диплом
за участие в представителния музикален форум,
а в направеното класиране на участващите хорове
Иван Цветков
Градски туристически
клуб”Пълдин”, Пловдив

Сълзата
(най-високото от седемте рилски езера)
Високо е то под самия връх.
Обградено от гранитни скали
и камъни,
обрасли с мъх.
Когато слънцето над него спре
и вятър люшне
тихите води,
то сякаш е
котел огромен,
в който
разтопено злато ври.
включените 40 автори прочетоха по
свои стихотворения, посветени на
природата, планината и родината. В
паузите между четенията прозвучаха изпълнения на пиано от възпитаници на музикалното училище ”Любомир Пипков” в града. Финален
акорд бе всеобщото изпълнение от
самодейци, поети и гости на химна
на народните будители в оригиналния му текст.
На проведената среща след четенията преобладаващото мнение бе,
че нивото на отпечатваните произведения с всяка изминала година
се повишава и че празникът добива
все по-голяма популярност в цялата
страна.
Александър Георгиев

ран от община Казанлък и ТД”Орлово гнездо”, превърна
града на розите в един от центровете на родолюбивата,
патриотична и туристическа песен.
Месец по-късно, на 17 април, народно читалище ”Искра” отвори широко врати за участниците в тазгодишния
национален ХII песенен празник. Участие в него взеха
12 хорови състави и групи от Ст.Загора, Сливен, София,
Русе, Елена, Пловдив, Асеновград, Габрово и Казанлък.
Ръководството на ВГП”Ехо” и организаторите благодарят най-сърдечно на всички за отличното представяне
и за насладата, която доставиха на казанлъшката публика с богатата програма от професионално изпълнени
песни.
Маргарита Дохчева, член на ВГ “Ехо”

старозагорци заеха първо място. След концерта
хористите се включиха
активно в общоградското
тържество, продължило
с много веселие, песни и
танци до полунощ.
На 24 април рано сутринта хористите поеха
към Букурещ и град Синай. Навлизайки в Карпатите, пред взора на
хористите се изправиха
високите върхове, зелените горски масиви, китните

дойдат отново в съседната
и близка до сърцата им
Румъния.
Музиката, песните, планината и историческите
паметници се сляха в едно
незабравимо романтично
преживяване, наречено
“румънското турне” в токущо отминалата история на
Хор “Средногорски звуци”.
Богдана Аргирова,
председател на хор
“Средногорски звуци”

Рила във фокуса
на дамски пленер живопис
Шест чаровни дами,
завършили Художествената академия с различни специалности и обединени от любовта към
природата и величествената Рила, откриха поредната изложба на акварели. В препълненото
кафене “ЕСПРЕСО БАР
ЦУМ” с приятели и почитатели, Силвия Карамфилова - изкуствовед,
представи участничките
в изложбата: Йова Чолакова-Гочева, Людмила
Дамянова, Ралица Николова, Ганка Янчева,
Елена Пъдарева и Елка
Тодорова.
Йова Чолакова има
участия в ОХИ, биенале на хумора и сатирата
в Габрово, реализирани
бюст паметници и барелефи в Девин, Попово,
Стара Загора, Хасково,
София, Витоша, както и
изложби на малки декоративни форми. От единадесет години организира
дамски пленер “Говедарци” - живопис, и участва
с акварелни пейзажи на
изложбите в Троян, Говедарци, Самоков, София.
Людмила Дамянова е
с редица монументални
проявления за административни и ритуални
зали в страната и в чужбина, с поредица от изложби на картини с масло, рисувани акварели на

коприна. Има зад себе си
25 изложби в страната и
чужбина. Нейните произведения са притежание
на националната художествена галерия и на
много частни галерии в
Европа, Япония, Австралия и Америка.
Ралица Николова
работи в областта на
графиката, акварела и
илюстрацията. Участва в
представителни изложби
на съвременното българско изкуство в чужбина и
в България. Има награди:
“En aequo” на биеналето
за графика в Словакия,
награда “Веселин Стойков” на СБХ, за графика
и др. Има самостоятелни

арт
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Децата от община Борино
за красотите на района
Управителният съвет на ТД ”Родопея”,
с. Ягодина, обл. Смолян, организира
конкурс за учениците до VIII клас от училищата в селата Ягодина, Буйново и Борино за най-хубаво написани есе, стихотворение и пътепис на тема: ”Ягодинска
пещера - Перлата на пещерите”. Целта е
да се провокира интересът към пещерата и красотите в района. От представените творби на първо място бяха определени три.
На всички деца, взели участие в конкурса, бяха връчени награди на 1 юни
– Деня на детето. Спечелилите първо
място получиха тениска ”Ягодинска пеЯгодинска
пещера - перлата
на пещерите
(есе)
От приказките съм чувала за пещерите. Всички си спомняме за Али
Баба. И какво от това вече остана в детството.
Като Аладин, на вълшебно килимче, се докоснах едновременно до
реалност и вълшебство.
Ягодинската пещера!
Тъмнина, а виждаш
ореола на Кирил и Методий, сватбата на двама
млади, каменния полюлей и… Дори прилепът
не скрива своето царство

щера”, книгата “Карстовото богатство на
с. Ягодина”, диск със снимки от Ягодинска пещера и шоколад; вторите места
бяха отличени с книгата “Карстовото богатство на с. Ягодина”, диск със снимки
от Ягодинска пещера и шоколад; класираните на трето място получиха книгата
“Карстовото богатство на с. Ягодина” и
шоколад.
Останалите участници в конкурса бяха
поощрени с магнитки с изгледи от Ягодинска пещера и шоколади. Посещението на Ягодинска пещера за всички
ученици от община Борино, област
Смолян, е безплатно

и пещерните хора те
поздравяват. Пещерните
перли - просто изгарят
погледа ми. Искам да ги
докосна. Уви! Водните
капки ми напомнят тяхната вечност и решавам
да ги съхраня за всички
ни. Хилядолетията се
стоварват на възприятията ми и разбирам защо
Ягодинската пещера е
“перлата на пещерите”,
храм на красотите, оазис
за душата.
Потреперваш не от
студения полъх, а от съвършенството на сталактитите, сталагмитите и
сталактоните, от променящите се цветови гами.

-

изложби в Международен център на изкуствата - Париж, Мюнхен,
Галерия “Витоша” - София, музей “Де коперен
Кноп, Дордрехт, Холандия.
Ганка Янчева участва в колективни и общи
художествени изложби,
има самостоятелни изяви в няколко галерии в
София и чужбина. Нейни живописни творби са
в колекции в Германия,
САЩ, Франция, Япония
и др.
Елена Пъдарева се е
занимавала с приложна
графика, запазен знак /
лого/, оформления на
списания, илюстриране

на книги за деца и поезия за възрастни. Има
самостоятелна изложба
от илюстрации в салона
на Френския културен
център, участвала е в
ОХИ “Приложна графика”, ОХИ ”Илюстрации
и оформление на книга”.
Елка Тодорова е с
участия в специализирани изложби в страната и чужбина на “Дамски пленер Говедарци”.
Можете да посетите
Дамския пленер и да се
насладите на творчеството им в “ЕСПРЕСО
БАР ЦУМ” до 20 май
2010 година.
Зорница
Радонова

Рисувал ли ги е някой?
Едва ли! Най-големият
художник е природата,
сътворила своята наймлада перла - Ягодинската пещера.
Айджан Себахтин
Юсеин, ученичка от VI
клас, с. Борино,
обл. Смолян
Ягодинска пещера...
(пътепис)

да изпусне Вълчи скок. Легендата
разказва, че глутница гладни вълПри този еднообразен, статичен ци при опита си да търсят храна са
начин на живот идеята за пътува- прескочили тези скали. Виждаш
не идва като свеж полъх за учени- късче небе. Борове, отправили
ка на село. Ягодинската пещера взор към слънцето, здравец раз- познато име, но създаващо поло- цъфтял. Само тировете нарушават
жителна емоционална нагласа. А природната идилия.
и денят тих, слънчев. Само неспоРазходката от Ягодинския разкойствието до тръгването на ми- клон до пещерата създава настрокробуса нарушава тихия петъчен ение. Трудно можеш да избереш
следобед пред училищния двор.
красиво място за снимки. Всичко
Малкото разстояние от тринай- те грабва. Свежо поникналата
сет километра не позволява дъл- тревичка, поизкривеното дърво
го да пътуваш, да разговаряш, да от зимния сняг, течащата река.
пееш. Едно обаче е сигурно - има Дори изсъхналите клони. А каква
какво да видиш. Смесената боро- емоция предизвика невинният дъва и широколистна гора, чурули- ждовник на асфалта пред входа
кането на птичките ти подсказват на пещерата! Защо ли му се радза съжителството в природата. вахме толкова и го разглеждахме?
Буйнотечащата Буйновска река
Грабна ме красотата на Буйнове знак, че още продължава то- ското ждрело, дълго 7 км. Сгушипенето на ледовете. Като всеки лата се в него Ягодинска пещера
пътник и аз отправям поглед към неслучайно привлича туристи. Обпознатата Родопа планина. Скал- разувана в протерозойски мрамоните зъбери от Тешел към Буйново ри, тя е на три основни нива и две
винаги напомнят за твърдостта и междинни. Всъщност великолепни
силата на природата. А историци- и красиви образувания могат да се
те разказват за древното минало видят по целия маршрут.
на тори край. Погледът ти не може
От разказа на екскурзовода получаваш първите уроци по спелеология - за
сталактити, сталагмити,
Ягодинска пещера –
сталактони. В опредеПерлата на пещерите
лени моменти часовете
...
по химия се пренасят
Идвали ли сте в Родопа планина да видите тук. А вълшебствата
на художественото изнейната красота?
Гори, поляни и ждрела. Реки, потоци, езера. ображение с думи тук
са реалност. Няма хуЗапленяваща със своята красота е Перлата на пещерите - Ягодинска пещера!!! дожествена измислица.
Едва вътре в пещерата
В това подземно кътче рай ти се иска да ос- разбрах защо бяхме
поканени от учителя
танеш до безкрай.
Да видиш как водата търпеливо чудни фор- по литература. Онази
смесица от природни
ми е творила:
детайли и художестСталактити, сталагмити, сталактони,
Кирил и Методий, Дядо Коледа и барбарони. вено въображение те
Малки и големи зали, пълни езера с корали! прави съпричастен с
природната даденост
и човешката чувствиНо най-прекрасното творение на водата е телност. Добре подПещерната перла - чудото на пещерата!
готвеният екскурзовод
Като бяло бонбонче прилича
запалва и интереса към
и погледите на всички привлича.
музея в град Чепеларе - единствен на БалЗа мен пещерата е гордост голяма
полуостров.
и се радвам, че друга красива като нея канския
Млада пещера, а има
няма!!!
Мартин Боянов Солаков, свои традиции и шеги.
ученик от V клас, Зала за сключване на
ОУ “Отец Паисий”, граждански бракове, а
с. Ягодина, обл. Смолян разводите са на Дяволското гърло. Украсена-

та новогодишна елха разказва за
традицията на пещерняците да посрещат заедно идващата Нова година. Веднага след това те грабват
драпериите, дендритите, синтровите езера. А леопардовата кожа
просто те обгръща. И не те е страх,
защото не се намираш в дивата
джунгла, а в прелестна красота.
Погледът не стои на едно място движи се наляво, надясно, нагоре,
надолу. Открива Кирил и Методий,
Пижо и Пенда, десетки близалки
- просто да имаш въображение и
познания. По-малките туристи ще
преоткрият Дядо Мраз, Снежанка
и седемте джуджета. Постоянната
температура от 6 градуса, влажността от 92% може би не позволяват голямо цветово разнообразие и ограничават животинското
и растително развитие. Въпреки
това искрено се надявам, че след
стотици години ще се осъществи
все още неосъществената целувка и каменният полюлей няма да
падне. Като че ли каменоделец е
издълбал дебнещите крокодили и
дремещи акули.
Истинският естет спира пред
перлите. Великолепие, получено
от падащите капки вода. Те нямат
блясъка на морските, но белотата им привлича, а бялата перла е
символ на благополучието. Не е
нужно да слагаш стотинка, за да
отчетеш своята безгрешност. Поважно е да повярваш в свещената
мощ на перлата. Да проявиш воля
и търпение, за да съхраниш създаденото от природата, да се вдъхновиш от нея за хуманни мисли и
добри дела.
Пещерна тишина. Дом на различни видове прилепи. Цветова
гама, която носи спокойствие за
окото, красота, която вълнува и не
можеш да видиш всеки ден. Но тя
остава дълго в мислите и представите ти.
Не зная дали се случва с всички туристи - дойдохме с песни, а
се прибрахме с въодушевени разговори помежду си за видяното.
Изкачвайки се към Водна кула и
Кидика, спускайки се към Борино,
още един път преоткривах планинската красота на Западните Родопи.
Хюлия Али Коруасан,
Ученичка от VIII клас,
СОУ “Н. Й. Вапцаров”,
с. Борино, обл. Смолян
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дестинации

Уро - децата
на тръстиката

Риби “алпинисти” скачат в
тиганите край езерото Титикака, а билките на Амазония
правят ястията вълшебни

Фирмата,
на
която
Даниела
Сорочинска е управител, е Андийски
медицински център със
седалище в София. Той
е филиал на Лондонския
за Европа и довежда до
знанието на източноевропейците чудодейните
свойства на зеленото злато на Андите и Амазония
- билките. Повече от 80
000 лечебни растения
има най-голямата аптека
под открито небе в света
и качествата на голяма
част от тях са уникални.
Предлаганите лекарствени препарати, които ги
съдържат, лекуват с успех
най-страшните болести на
съвремието.
- Дани, с какво се
промени животът ти,
откакто надникна и започна да опознаваш
растителното царство на
Амазония? Става дума
за всекидневието, битовата страна на въпроса.
Казват, че докосне ли се
до знанието и магията,
идващи от тази част на
света, човек вече не е
същият.
- Истина е, най-малкото става привърженик на
холистичния, природосъобразен начин на живот. А
това е живот в състояние
на здраве. Тогава, когато
благодарение на профилактиката и правилното
ориентиране и общуване
със света на растенията, организмът може да
посрещне и се справи с
всички болестни предизвикателства.
- Като жена и домакиня кои факти са те впечатлили от живота на
населението в Перу, към
което ти и семейството
ти сте приобщени по силата на обстоятелствата?
- Сещам се за племето
керос. Наричат ги “хората,
които не умират”. Те живеят в Андите в абсолютна
хармония със заобикалящата ги природа. Не
бързат заникъде, защото
няма за къде. Нищо не искат, защото имат всичко.
Те наистина са щастливи.
Благодарение на това, че
живеят далече от цивилизацията и че техните села
са разположени на пет хиляди метра над морското
равнище - което означава, че който и външен да
отиде при тях, трябва вед-

С вкус на
екзотика
нага да поеме обратно поради ниското количество
на кислород - продължават да живеят както преди
векове. Пазят традициите
на инките в чиста форма
- сякаш са в капсула от
време.
- Нали точно керос
са известни като найдълголетното племе в
Южна Америка?
- Наистина, това са те.
Керос живеят по 120-130
години и при тях това е
нормално. Каква е причината за тяхното дълголетие? Несъмнено честото
използване на лечебните растения около тях по
различни поводи, включително и в храната. Друг
фактор - пак хранителен,
е правилната диета. Тези
индианци по принцип не
ядат месо, а ако го правят,
то е само във варен вид, с
добавка на много билки и
зеленчуци. Изключителни предпочитания имат
към картофите, които се
отглеждат добре по тези
височини и на камениста
почва. Керос отглеждат
22 вида картофи и са много… недоволни от това.
В миналото са имали повече от 30. Открай време
картофите там се сушат,
като ги излагат в продължение на пет седмици и
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на слънцето, и на нощния
студ. Така те загубват голяма част от обема си.
Крайният продукт се нарича чунио или морай. В
Перу от него се приготвя
ястието карапулча - много ароматична картофена
супа. Тук сушените картофи се съхраняват в чували на проветриво място в
продължение на няколко
години.
Рецептите, които Даниела Сорочинска използва
в домакинската си практика, обединяват старите индиански традиции
и модерните тенденции,
навлизащи в живота на
днешното население на
Перу.
Даниела напомня, че
географската кулинария
на Перу, за която говорим,
не се изчерпва с Андите и
поречието на Амазония.
Много екзотика има по
крайбрежието на езерото
Титикака, обща граница
на няколко латиноамерикански държави. Там,
естествено, преобладава
рибната кухня. Животът в
езерото кипи на 4 хиляди
метра над морското равнище, та местното население нарича рибите по
тези води “алпинисти”. Те
са привикнали на разредена атмосфера, на десет

месеца зима
и два месеца
ад,
настъпващ през летния период тогава водата
направо кипи.
Когато тези
риби влязат в
мрежата, от
тях се прави
червиче. Суровата риба
се реже на ивици и се маринова в лимонов сок. Яде
се подправена с много лук
и гарнирана с домати. На
пазара в Пуно не липсва
нищо. Един кабайеро (господин), който има пари,
може и на тази височина
да си позволи банани и
круши, които донасят от
тропическите гори. Да не
говорим за пъстървата от
реките в Андите. Един кабайеро обаче, който няма
пари, се задоволява с
онова, което предлагат по
улиците.
“Кесильо, кесильо!”- викат жените. Това са малки
печени филийки със сирене. “Емпанядас! Емпанядас!”, пригласят им други.
Който разбира испански,
знае, че става дума за
нещо запечено в тесто,
един вид руло или пирожки. Царевицата е почти
неотменим атрибут в кухнята на Перу - напомня
Дани. - Тя е това, което е
житото за Европа. Още в
древни времена в “Попол
Вух”, свещената книга на
индианците,
“Библията
на децата на царевицата”, е записано: ”Защото
от царевица е сърцето на
Америка, от царевица са
били направени и първите
й хора”.
Нина Костова

Из тайните на
От пет години насам (най-активно
именно през 2010 г. – Световна година
на биоразнообразието) върви обстойно
изучаване на амазонските гори. В рамките на амбициозната програма “Амазония” петдесетина изследователи от
различни специалности проникват в тази
най-богата, най-екзотична гора на планетата. Амазонската джунгла, както още
я наричаме, покрива 4 милиона кв.км,
разположени в 9 държави. Тя се равнява
на близо половината от екваториалните
гори по цялото земно кълбо: естествена
театрална сцена, където
1,5-1,8 милиона видове се
дебнат, съжителстват, паразитират един върху друг
или учтиво се правят, че
не се познават, издавайки

Индианското
племе
Уро (уру, уроси) живеят
на територията на Боливия и Перу, високо в
Андите, на 3600 метра
надморска височина. Те
обитават района около
брега на езерото Титикака, като живеят върху
плаващи тръстикови острови във вътрешността
му, създадени изкуствено
от самите тях. Най-близкият град до мястото, където живеят уро, е град
Пуно, който също е разположен на брега на Титикака, най-високото плавателно езеро в света.
Приема се, че уро са
предшественици на инките, потърсили убежище
на бреговете на езерото
от империята на колонизаторите. Преди хиляда
години племето живеело
на брега на Титикака, но
отказало да се подчини
на войнстващите инки и
заживяло на плаващи в
езерото къщи, направени от глина и тръстика.
Създадени за защита,
островите и до днес се
правят така, че при опасност да могат лесно да
бъдат преместени. Тъй
като прадедите им са
живели на същото място
още преди хилядолетия,
уро се считат за собственици на езерото и водата
в него. Според техните
легенди, племето се е
появило на Земята преди
останалите и заради това
се смятат за най-древния народ. Уро твърдят,
че те не са хора и имат
черна кръв, защото не
усещат студа. Те наричат себе си “Lupihaques”
- “Синове на Слънцето”.
Битът на племето е тясно
свързан с тръстиката и
най-вече с характерната
за Титикака тръстика “тотора” („котешка опашка”).
От нея те създават къщите си, мебелите, лодките,
с които изкарват прехраната си, и дори самите
острови, на които живеят. Растението им служи
също и като храна, и за
лекарство. Когато тръстиката се отреже, първото
нещо, което правят хората уро, е да изядат бялата част от нея (наречена
chullo), която им осигурява йод и ги предпазва
от гуша. Както други на-

невъобразим шум. Към
тях трябва да прибавим
и 20 милиона човешки
същества,
обитаващи
огромното пространство.
Тази барокова екосистема дава подслон
на 10% от всички земни видове. От растителното и животинското многообразие
досега научно са описани едва 200 000
вида, и то предимно около човешките
общности. Учените се шегуват, че ако някое амазонско дърво бъде якичко раздрусано, “жътвата” от непознати инсекти ще
замае главата на който и да е етномолог.
Без категоричен отговор остава найважният въпрос, който изследователите
на горската “вселена” си задават: “Откъде толкова разнообразие?” “Нашата цел,

роди, живеещи високо в
Андите използват листата
на растението кока, за да
оцеляват в суровия климат и да задоволят глада си, така уро разчитат
на тотората, за да лекуват болестите си. Освен
с риболов и тръстикови
ядра, уро се прехранват
и от лов на птици - чайки,
патици, фламинга. Занимават се и с животновъдство, като пасат малките
си стада върху островите.
Основен поминък е, разбира се, и туризмът, тъй
като техният бит и култура привличат интереса
на хората от цял свят.
По-големите острови побират около 10 отделни
семейства, а по-малките
(с ширина около 30-ина
метра) могат да подслонят едва 2 или 3 домакинства. Освен основните
острови, над 40 на брой,
около тях има малки
“спомагателни” островчета, които служат на
обитателите като тоалетна. Най-големият остров
носи името Huacavacani.
Макар да пазят част от
своите древни традиции,
племето уро не отхвърля модерните технологии - някои лодки имат
мотори, а някои къщи са
снабдени със съвременни
уреди и дори слънчеви
панели. Всъщност може
да се каже, че островите сформират един своеобразен град - върху тях
има църкви, училища и
дори съд (открит миналата година). Децата от племето първоначално ходят
на училище на островите, но когато поотраснат,
се налага всеки ден да
гребат с кану до близкия
град Пуно (в продължение на почти час), за да
отидат на училище там.
Макар че изкарват поголяма част от живота си
на тръстиковите острови,
племето погребва починалите на сушата, като за
целта има създадени специални гробища. През
1997 година са преброени около 2000 потомъка
на племето, въпреки че
на островите все още живеят едва няколко хиляди
от тях. По-голяма част от
хората уро са се преселили на сушата, където учат
и работят.

казва Жером Шав от екипа в станция
“Нураг”, Френска Гуяна, разположена в
сърцето на амазонската гора, е да разберем как безбройните различни видове
съществуват съвместно.” Защото фактът
– и в растителния, и в животинския свят
– противоречи на Дарвиновата теория за
оцеляване и развитие чрез безпощадна
борба, в която печелят само най-приспособимите. Ако “конкуренцията” е единствената движеща сила, шепа видове би
отстранила останалите. Но не това виждат учените на практика. Те търсят нови
теории, подплатени с конкретните им
резултати. Методите са свръхсъвременни – математически модели, компютърни
симулации, определяне на ДНК и пр.
М. Ангелова

амазонските гори
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На Еньовден
се гадае за здраве,
женитба и берекет

Според народните представи на този ден
- 24 юни, слънцето започва бавно да умира и годината да клони към зимата. Вярва
се, че който види сутрин рано окъпалото се в жива вода играещо и трептящо
слънце, ще бъде здрав през цялата година. В нощта на умиращото и раждащото се слънце тревите и билките имат
най-голяма лечебна сила, която изчезва
с изгрева му. Затова на Еньовден рано
сутринта моми и жени, врачки, баячки и
магьосници берат билки, които използват за лек и магии през цялата година.
През тази нощ магическа сила придобиват и водите. Според вярванията, водата в
реките и кладенците на този ден е лечебна, защото слънцето се е окъпало в нея. В
Западна България вярват дори в лечебната сила на еньовската роса - който успее
да се изкъпе в росата - болестите ще
бягат от него до следващия Еньовден.
Магьосниците бродници през нощта
срещу Еньовден, голи и възседнали кросно, бродят по чуждите ниви и произнасяйки заклинания, обират с престилка
росата, за да я изцедят в своите ниви.
Срещу празника всеки стопанин зажънва по няколко класа от своята нива, за
да я намерят бродниците вече обрана. За да има плодородие, на празника
млади жени отиват на нивата, ожънват
една ръкойка, изплитат плитка от житото и слагат на кръст плитката и ръкойката.
На Еньовден се гадае за здраве, женитба
и плодородие. Тези гадания са включени
в обичая надпяване на пръстен или китка,
който наподобява ладуването.
Наградени в конкурса
за абонамент на в. ”Ехо”
Имаме удоволствието да съобщим
призьорите в абонаментната кампания
за 2010 г. на любимия ви туристически
вестник, а именно:
На първо място - КТВ “Чудни скали”, Айтос, с председател Ирина Николова.
На второ място - КТВ при ТД “Сърнена гора”, Стара Загора, с председател Мария Митева.
Наградите - 300 и 200 лв., ще се изпратят директно на адреса на клубовете.
Честито, приятели!

ОТВЕСНО: Атина. “Преброяване на дивите зайци”. Елек. Крит. Руина. Оло (Артюр). Федин
(Константин). Кекс. Боерица. “Лили Марлен”. “Ротшилд”. Маг. Дири. Вала. Кани. РОЛЕКС. Пяна.
Стан. ТА. Сова. ОЛИНЕЗА. Ив (Артър). “Етоал”. РНК (Рибонуклеинова киселина). Мим. “Мадарски конник”. Ааре. Аман. Авиатори. АН. Ат. Каре. Орлин Горанов. Антимон. Ар. Ик. Ипотеки.
Ос. ИКОВ. Акция. Окапи. Ноли. Намек. “АИК”. Мак. “Луната”. Пирин. РАР. Олтари. Клони. Нут.
Лиани. Нитрати. Кода. Омар. Мас. “Девет дни от една година”. Павиан. Тиа.

БТС съобщава, че от
01.06.2010 г. сребърните и
бронзовите значки от движението “Опознай България
-100 НТО” могат да се получават в Информационния
център на БТС - в подлеза пред Спортната палата.
Златните значки ще се получават само в централата на
БТС на бул. “Левски” № 75, 5
етаж. Припомняме, че златна значка се получава при
посещение на 100-те национални туристически обекта,
сребърна при посещение на
50 от тях и бронзова - на 25.
Информационният център
работи всеки ден /без събота
и неделя/ от 9,00 до 17,30 ч.
За справки и информация:
тел. 02 / 980 12 85, 0882 /
966 320 и 0882/ 966 319

Планинска
спасителна
служба

В сайта на БТС www.btsbg.org

ВОДОРАВНО: Марка. ”Прекрасната свинарка”. “Елеонора”. “Руска”. Обектив. Ретинит. РК
(Росица Кирилова). Американ. До. Бис. Мома. Леп. “Я колко макове”. Ива. Свредел. Краев (Ганчо). Аир. Лиман. “Аванти”. “Антигона”. Акарида. Царедворци. НН. Марна. Заир. Икони. “Уат”.
Паралия. Лион. Идилия. Стик. “ТТТ”. Инин. НИКОН. Имарет. Лава. Грива. Паради (Ванеса). Кио
(Игор). Антика. “Атомино”. Рик. “Киара Мами”. Елада. Неапол. “Га”. Роза. Тен. Но. Урко. Ластикотин. Айфел (Александър). Ок. Калев (Виктор). Ими. “Цената”. Котлони. Валентина (Терешкова).
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Уважаеми читатели,
лицензираният туроператор на БТС изработва и
предлага разнообразни програми за походи, екскурзионни летувания в планините на
България, екскурзии и почивки
в страната и чужбина. Офисът на
Инфоцентъра се намира в подлеза
пред Спортната палата. Там може да

откриете разнообразни карти на планините, пътеводители, книжки и карти
на 100-те Национални туристически
обекта, в.”Ехо” и др.
Днес в рубриката “Екскурзионни
летувания” предлагаме маршрути в
Родопите. Те са подходящи както за
деца, така и за хора, недостатъчно
подготвени физически.
Вижте нашите предложения:

Юни 2010 г.

Mаршрути
в Родопите

1. РОДОПИ - маршрут 30 - шестдневен. Изходен пункт - София или
Смолян.
1 ден: нощувка на х. “Смолянски
езера”; 2 ден: със седалковия лифт
изкачване до вр. Снежанка, нощувка, х. “Изгрев”; 3-4 ден: х. “Скални
мостове” /2 нощувки/; 5 ден: преход
до х. “Персенк” /нощувка/; 6 ден: отпътуване през Орехово /5 нощувки/.
Цена: 188 лв. /цената включва: нощувка, храна, пл. водач, застраховка/.
По желание на групата се организира екскурзия до с. Могилица, Агушевите конаци и пещерата “Ухловица” с допълн. заплащане.
Дати на тръгване: 26 юни, 10 юли,
24 юли, 14 август, 28 август

2. РОДОПИ - маршрут 31 - седемдневен. Изходен пункт - София
или Смолян.
1 ден: нощувка на х. “Смолянски
езера”; 2 ден: х. “Перелик” /нощувка/; 3 ден: с. Мугла /нощувка/ - разглеждане на резерват Казаните;
4-5 ден: преминаване през Чаирски
езера, пристига се на х. “Триградски
скали” /2 нощувки/ - посещение на
пещерата “Дяволското гърло”; 6 ден:
преход през с. Ягодино, посещение
на Ягодинската пещера и нощувка
на х. “Тешел”; 7 ден: отпътуване.
Цена: 218 лв. /цената включва: нощувка, храна, пл. водач, застраховка/.
По желание на групата се организира екскурзия до с. Могилица, Агушевите конаци и пещерата “Ухловица” с допълнълнително заплащане.
Дати на тръгване: 3 юли, 16 юли, 7
август, 21 август, 4 септември

За допълнителна информация и записване,
моля позвънете на
познатите ви телефони: 02 980 12 85,
0882 966 320, 0882 966 319

Ехо Уикенд
В недалечното минало
ползването на лодка в услуга на любителския риболов беше забранено от
закона. Тази недомислица
предизвикваше недоволство сред рибарите, а отношението на контролните органи към немалкото
нарушители беше твърде
либерално - обикновено
се правеха на разсеяни.
При поредните промени
на Закона за рибарството
ограниченията за ползване на лодка отпаднаха.
Същевременно пазарът се
наводни със съвременни
модели от всякакъв вид и
калибър, повечето внос от
по-напреднали производители. Съвсем в тон със
съвременните тенденции
нашите риболовци се увлякоха по така наречения
тролинг - влачене на
изкуствени
примамки
от моторна лодка. Един
усъвършенстван вариант
на спининговия риболов,
при който често се отчитат
впечатляващи попадения
от трофейни хищници.
Защо влаченето от лодка е толкова резултатен
способ? Отговорите са няколко, но същественото е
именно във възможността
да се обхване (облови) на
практика цялата необятна водна площ на язовира, което няма как да се
осъществи при риболов
от брега, независимо от
далекобойността на съвременните въдици. Наличието на сонар на борда
пък улеснява търсенето
на рибите. Съвременните
ехолоти показват местонахождението на пасажа
с удивителна точност, същевременно дават и друга
ценна информация, като
дънен релеф, дълбочина,
температура на водата,
наличие на трофейни екземпляри и т.н. Другите
предимства на тролинга
са във възможността да
се влачат разнообразни
изкуствени примамки дълбокогазещи воблери,
блесни от всякакъв клас

и модел, силиконки със
съответните
джиг-глави.
И всичко това с желаната
скорост, което е направо
детска игра за една съвременна моторна лодка.
Нека уточним - цялото
това оборудване, с всички доказали се в практи-

ери, канали. За разлика
от европейските традиции
тя определено не е главна
цел на нашите тролингисти, а попаденията на някои язовири, където я има,
са въпрос на шанс.
И сега към царя на сладководните риби - сома.

Тролинг - новото
модно увлечение
на риболовците

ката примамки и разни
помощни аксесоари не
струват пукната пара ако
във водоема няма риба.
Нашите язовири са доста
опоскани, това е печално
известно на риболовната
общественост, но хищни
риби, включително и трофеи, все още се срещат.
Още от ранна пролет,
непосредствено след стопяването на ледовете,
нашите язовири се атакуват от любители на тролинга в търсене на бяла
риба. Това е хищникът с
най-голяма популярност в
средите на “влачкарите”.
Случват се и попадения от
елитни костури, но те все
пак се приемат като утешителна печалба. Другият
елитен хищник, познат на
риболовците у нас - щуката, не е типичният язовирен обитател. Среща
се по-скоро по неголеми,
обрасли с растителност
водоеми като блата, стари
речни корита, баластри-

Едва ли има риболовец,
който тръгва с лодката към
вътрешността на язовира
и тайно не си мечтае за
удар на мустакатия исполин. Сомовете обаче не са
лъжица за всяка уста. Е,
недорасли сомчета от порядъка на 2-3 кг се лъжат
лесно, те нямат и кой знае
каква
съпротивителна
сила. По-трудни, но достъпни са сомове между 5 и
10 кг. Оттам нагоре започват големите емоции. Колкото по-едри риби захапят
влачената примамка, толкова по-критична става ситуацията в лодката.
Нека припомним, че
през тази пролет софийски риболовци се справиха със 70-килограмов
сом на язовир “Жребчево”. Едри сомове ежегодно се хващат и на
други големи язовири
- “Искър”, “Пясъчник”,
“Ивайловград”, “Въча”,
“Монтана” и др.
Младен Добрев

Ехо Мондиал
Такъв призив отправиха към запалянковците и любители на екзотиката туристическите агенции, предлагащи комбинирани оферти - престой,
екскурзии и билети за мачовете на
приемливи цени. Футболните състезания се провеждат в 9 различни
града на огромната страна:
Й ох а н е с бу р г,
Претория, Ръстенбърг,
Блоемфонтейн,
Кейптаун, Порт
Елизабет, Дърбън, Нелспруит, Полокване
(бивш Питърсбърг).
Освен
емоциите около
кръглата
топка Мондиалът
(11.06-11.07) е
подходящ повод за откриване на една
чудесна страна, на нейното
население
и
история. В Южноафриканската
република
(ЮАР) с площ
1 221 000 кв.км
и 42,7 млн. жители, обградена от далите си среща при Носа на
бурите (Добра Надежда) - Атлантически и Индийски океан, с уникалните Драконови планини и дългата
1860 км Оранжева река се говорят
11 официални езици. Южната зима
обгръща страната със слънчеви лъчи
и прохладни нощи. Това е най-доброто време за посещение на 600-те
паркове и резервати, между които
прочутите Крюгер парк, Хлухлув,
Калахарк и др. Пооредялата растителност позволява удобно наблюдение на петте емблематични животни
– слон, лъв, леопард, хипопотам, носорог. Тази земя е известна и с красивите си лозови масиви и качество
на вината.
Специално внимание е обърнато
на културния и историческия туризъм. Важен момент в него е проследяване житейския път на Нелсън
Мандела и на борбите му за равнопоставеност, започнали от старата
къща на легендарния водач на ул.
Вилакази, Совето, до затворничестата килия на Робън Исланд, Кейптаун.
В картини и експонати травматична-

та история на Южна Африка е представена и в Музея на апартейда, Йоханесбург.
Поради кризата очакваните половин милион туристи се оказаха
по-малко. Те обаче не престават да
идват и по време на първенството,
така че осигурените хотели, бунгала
и квартири в къщи на местни хора не

Възползвайте се
от световното,
за да опознаете
Южна Африка
бездействат. По крайбрежието на
Индийски океан, при Дърбан привлича вниманието атракцията плаващ
хотел. Помислено е и за транспорта
- най-силната икономически в континента държава не разполага все още
с ефективна железопътна система.
За световното събитие обаче беше
пуснат бърз влак, свързващ международното летище на Йоханесбург
със самия град, а в дните на мачове
автобусната мрежа навсякъде е уплътнена. Широко застъпена е практиката “отдаване на коли под наем” с
Gps.Отдалечеността на 9-те града е
отворила бизнес и за местните авиокомпании - за периода на Мондиала
те намаляват цените на билетите.
Правителството взема мерки за
сигурността на туристите. При цифрата 50 убийства на ден рискът от
разходки по затънтените улички е
голям. Властите препоръчват: избягвайте нощни посещения на бедните
квартали. Освен съвета, за сигурността и спокойствието по улиците бдят
44 000 полицаи.
Мариана Ангелова

