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720 км по билото на Стара планина

ПЛАН - ПРОГРАМА
ЗА ЧЕСТВАНЕ
115 ГОДИНИ
ОРГАНИЗИРАН
ТУРИЗЪМ
В БЪЛГАРИЯ
на 29 август 2010
година – Черни
връх–Витоша
Тази година се навършват 115 години от
началото на организирания туризъм в България и 160 години от
рождението на Иван
Вазов.
Българският
туристически съюз е
основан на 27-28 август 1895 година на
Витошкия
първенец
Черни връх по инициатива на писателя
демократ Алеко Константинов – Щастливеца, който съхранява
и развива дълголетните традиции на туристическото движение в
България.
По традиция тържествата ще се проведат
през последната седмица на месец август
при следната

Походът КомЕмине завърши

Продължава
на стр. 2

Нека да отпразнуваме заедно Деня на туризма - 29 август, неделя, на Черни връх.
Освен 115 години организиран
туризъм в България ще отбележим и 160-ата годишнина от рождението на един от неговите родоначалници - Иван Вазов
Чакаме ви!

Завърши националният туристически поход
от връх Ком до нос Емине, посветен на 115 г.
от организирания туризъм в България. В него
участваха 26 ентусиазирани туристи, 23-ма
от които успешно финишираха до нос Емине.
Маршрутът е дълъг 720 км и бе изминат от
участниците за 20 дни. Той е част от Международния туристически маршрут Е- 3, който символично свързва Атлантическия океан с Черно
море. От хижа “Ком” до хижа “Кашана” към
похода се включиха и участниците в курса за
планински водачи. Проявата бе организирана
от БТС в рамките на националния календарен
план при домакинството на ТД ”Руен” - Пловдив.
От гледна точка на туризма билото на Стара
планина привлича най-напред големия български родолюбец и писател Алеко Константинов.
Когато през 1880 г. се завръща след изкачване
на вр.Ком, Алеко пише: “Ако не успея да осъ-

ществя мечтата си за околосветско пътешествие, ще пропътувам по цялото било на Стара
планина”. За първи път маршрутът Ком-Емине
е изминат индивидуално през 1933 г. от известния планинар Павел Делирадев, а организирано - през 1953 г. от група с 35 туристи.
Престижността и високата трудност на похода
са сред основните мотиви, които подтикват туристите да го преминат организирано.
Доброто ръководство и водачество са залог
за успешното провеждане на мащабната инициатива. Към това ще добавим и изключителното гостоприемство и посрещане на походниците от туристическите дружества и хижите
домакини на отделните етапи от похода. Пешеходният туристически маршрут от Ком до Емине трябва все повече методически да се утвърди като част от Международен маршрут Е-3.
Георги Каневчев,
нач.-отдел УСМ при БТС

Национален туристически поход

“По стъпките на Апостола”
Плевен-Карлово

На 18 юли в цялата страна бе отбеля- участници. В чест на 170-ата годишнизана 173-ата годишнина от рождението на на Апостола през 2007 участват 170
на Васил Левски. Основен център на съ- души в 5 лъча. През 2008 и 2009 г. похобитието по традиция бе гр. Карлово. За дът достигна 6 лъча със 180 туристи.
Тази година 115 походници,
16-и пореден път от гр. Плевен тръгнаха участниците в В инициативата разпределени в 4 лъча, преНационалният туристически участваха 115 минаха по билото на Средна
поход (НТП) “По стъпките на родолюбиви и Стара планина. Участваха
природолюбиви организирани туристи от още
Апостола”.
българи
5 общини: Карлово, Видин,
Началото е поставено
Никопол, Пордим, Бяла Слапрез 1995 г. от учителят по
история Васил Копчев и неговия ученик тина, както и индивидуални участници от
Климентин Николчев. До 2003 г. походът Варна, Сливен, София, Ловеч и др.
Продължава на стр.2
се провежда в един лъч с около 20-30

DaCia Duster

Шокиращо достъпен

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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Национален
туристически
поход

„По стъпките
на Апостола”...

Продължение от стр. 1
Най-младите участници - Боян Минков-5 г.,
Йоан Русев - 6г., Калоян
Колев – 7 г,. не посрамиха родителите си и издържаха докрай на трудните
изпитания.
Най-възрастният участник Васил Чардаклиев –
64 г./родственик на Левски по майчина линия/,
ръководеше групата от
Карлово. Гостоприемни
домакини наред с “шумите и буките”, ливадите и

О

потоците на Национален
парк “Централен Балкан”
ни бяха и 8 старопланински хижи. Благодарение
на добрата организация
и отзивчивостта на стопаните на туристическите
обекти - х. “Амбарица”, х.
“Хубавец”, х. “Вежен”, х.
“Ехо”, х. “Козя стена”, х.
“Васил Левски”, х. “Дерменка” , х. “Добрила”, нощувките и изхранването
на походниците мина без
проблеми.
Средна Стара плани-

т 17 до 21 юли 2010 година, се проведе традиционния туристически поход
“По стъпките на Левски”, организиран от ТД “Стратеш” и с финансовата подкрепа на Община
Ловеч. Маршрутът бе по предполагемия път на Апостола от
Етрополския дял до Троянския
дял на Стара планина А именно:
х.Свищиплаз – х.Момина поляна – х.Вежен – х.Козя стена. В
похода взеха участие 48 човека.
Най-възрастният участник беше
Донка Павлова на 80 години, а
най-малкия Димитър Банчев –
на 10 години. Водачи на похода
бяха Иван Бойкин и Цена Димитрова.
Походът започна сутринта на 17 юли.
Първа спирка
в гр.Етрополе
– рядко посещаван
и
почти непознат за повечето от
участниците в мероприятието,
а иначе хубав и добре уреден
балкански град. След това продължихме с автобуса до местността Кашана, на превала на
Златишкия проход. Преходът
като за първи ден и група от 48
човека, премина при хубаво време и нормално. Минахме по зимния вариант – билната маркировка до х.Свищиплаз. Хижата е
много занемарена, нямаше ток агрегата не работеше, вода имаше само в тоалетните, в банята
– не, хижаря беше почерпен, но
на служителите в община Златица и лично на кмета благодарим за жеста към рожденника в
нашата група, бяха приготвили

на предложи на туристите много прекрасни
преживявания и красиви
природни картини, но и
поредица от изпитания.
За успешния дебют на
по-младите
участници
допринесе
култовото
изкачване от м. Смесите до х. “Амбарица” с
денивелация над 1000
м. А по-опитните имаха
възможност да отправят
поглед към Северна и
Южна България от 2169
м н.в.(вр. Голям Купен).

торта и пита за 30- годишнината
на Георги Велев.
Вторият ден преходът беше от
х.Свищиплаз до х.Момина поляна. Групата без проблеми и при
много хубаво време премина до
Косишки превал по хоризонтал,
след това по билото през върховете Косица, Паскал, Картала.
На х.Момина поляна условията
са добри, тя е електрифицирана, но хижарят, който знаеше
че идва група от 44 човека – 4
участника слязоха от х.Момина
поляна, беше включил само
един бойлер (при условие че в
хижата има още четири) и искаше да му платим за къпане със

Вековните букови гори
на резерват “Стара река”
и буйните води на планинските потоци вдъхновяваха
походниците
и туристическите песни
не секваха. Основните
цели на участниците в
НТП – да почувстват силата на идеите и делото
на Апостола; да се докоснат до красотата на
българската природа;
да участват в тържествата, организирани за
Деня на Васил Левски в

да ходим до нея, а излязохме
на пътя на превала за река Заводна, където обядвахме. Продължихме за х.Вежен, по пътека
хубава, но за първи път използвана от нашата група и слязохме
по ръба на шосето за х.Вежен,
на един мост преди р.Заводна.
Времето се влоши, загърмя и заваля силен дъжд. На х.Вежен ни
посрешнаха Дида и Иван. Найпосле хубава хижа, добро посрещане, баня с топла вода.
Четвъртият ден преходът
беше от х.Вежен през х.Ехо до
х.Козя стена. Тръгнахме в мъгла, която се раздигна по пътя,
преминахме за около 5 часа до

Свилен Стойчев

х.Ехо, където обядвахме. Иван
от х.Вежен се беше обадил на
хижарите на Ехо и ни бяха направили супа. След това за 3
часа с малко дъжд пристигнахме на х.Козя стена. Там условията не са лоши, но ношувката в
стая с 10 човека е 11.00 лева, а
банята – 1.50 лв.
Последният ден беше с хубаво време и лек маршрут, слизане от х.Козя стена до басейна в
с.Чифлика.Въпреки някои дребни неуредици – всички останаха
доволни от преживяното. С обещанието – догодина отново!

ТД”Стратеш”, гр.Ловеч:
Почетохме Левски
студена вода по
1.00 лев.
Трети ден – преход от х.Момина
поляна до х.Вежен.
Времето се промени – мъгливо. Стегната група до Антоновския превал,
там водачите прецениха, че не е добре да продължим
по билото, защото
няма видимост и
ако завали трудно
ще бъде слизането от вр.Вежен
към хижата. Затова слязохме към
х.Бенковски, без

родния му град, и не на
последно място – да се
завърнат благополучно
по родните места, бяха
постигнати. Те станаха
реалност благодарение
на: Община Плевен,
Български туристически съюз, Български
лекарски съюз, Общобългарски комитет и
Фондация “В.Левски”,
на които благодарим от
сърце.

Марин Илиев

ПЛАН - ПРОГРАМА
ЗА ЧЕСТВАНЕ 115
ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН
ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
Продължение от стр. 1
26 август /четвъртък/
11.00 ч. – пресконференция в Национален прес
клуб “София прес” на ул.
“Славянска” №29
Участват:
Венцислав Удев – изпълнителен секретар на БТС,
членове на УС, Нина Мишкова – главен редактор на
в. “Ехо”, организационният
комитет по подготовката и
провеждането на проявата, председатели, секретари и активисти от Столичните дружества
27 август /петък/
17.00 часа – поднасяне
цветя на морената пред
Народния театър “Иван Вазов”, откъдето през 1895
година са тръгнали 300
души за Черни връх
28 август /събота/
Пристигане на групите
от страната в района на
хижа “Алеко”. Туристическа вечер на хижа “Алеко”
от 20.00 часа. Домакин
на вечерта е Българската
федерация на туристите
ветерани, която навършва 20 години. Присъстват
представители от клубовете на туристите ветерани
от страната и туристически
дружества, които ще вземат участие в пешеходния
поход до Черни връх. В
програмата ще участват:
Йодлеровият състав към
хор “Планинарска песен Филип Аврамов” и др.
29 август /неделя/
Поход за изкачване на
Черни връх – организиран
в три лъча:
9.00 часа - I лъч:
х.”Алеко”- Черни връх
7.00 часа - II лъч: Златни
мостове - х.”Кумата” - Черни връх
7.00 часа - III лъч:
с.Железница - х. “Физкултурник” – Черни връх
11.45 часа – поднасяне цветя пред барелефа
на Алеко Константинов от
участниците в тържествата
12.00 часа – тържествено честване:
- концерт на туристически хорове от страната /
хор “Планинарска песен”София, детски хор “Омайниче” към ТД “Хайдут”
- Калофер, младежки хор
“Омайниче” към Дом на
туриста “Васил Апостолов”
- Перник/
- награждаване по случай 115 години от началото на организирания
туризъм в България и 160
години от рождението на
Иван Вазов на отличили се
туристически дружества,
национални
туристически обекти от движението
“Опознай-България – 100
НТО” и заслужили туристически деятели.
15.00ч.концерт
на
хижа “Планинарска песен” от хор “Планинарска
песен - Филип Аврамов” и
младежка група към Дом
на туриста “Васил Апостолов”- Перник, по случай
годишнината от откриването на хижа “Планинарска
песен”.
Участват туристическите
дружества от цялата страна.
Организационен
комитет

в движение

Август 2010 г.
Организацията на такава масова проява като Националния
поход “Черноморски бряг 2010”,
част от календарния план на
БТС, започна няколко месеца
по-рано. С приближаване началото на похода възникваха много въпроси и съответно се търсеха отговори, но най- важният
между тях беше – какво ще
бъде времето. Отговорът за съжаление не беше еднозначен,
още повече че от два месеца
валеше почти всеки ден в региона. Чуха се гласове за отлагане
във времето, за съкращаване на
дните за провеждане и дори за
непровеждане /с оправдание
кризата и валежите./. Дори когато се срещахме с представители
на отделните общини, се чувстваше едно недоверие към нас,
организаторите и тези туристи,
които ще участват /даже ни мислеха за донкихотовци в тази
криза и предстоящия финал на
световното по футбол/. Задължителните пръскания против
кърлежи в района на палатковите биваци ни отведе до някои от
т.нар. критични места по маршрута. Въпреки тези предварителни обстоятелства обаче се
получи точно обратното – растяха заявките от цялата страна, а
възрастово походът се очертаваше почти младежки – с около 60
% участници под 30 години.
Началото!? Отивайки на изходния пункт за началото на
похода, се потвърди прогнозата
за масовостта. Въпреки че се
налагаше пътуване през нощта
с влакове до Варна, участниците имаха бодър вид и сияеха от
очакването за предстоящето.
Походът се провеждаше за 12-и
път по вече добилия известност
маршрут: гр. Бяла, нос. Бели
нос, Черни нос, КК “Шкорпиловци”, устието на р. Камчия, Паша
дере, х. “Черноморец”, Варна. В
продължение на пет дни /от 10
до 14 юли/ участниците преминаха по морския бряг и се докоснаха до естествената красотата
на природата. В гр. Бяла бяхме
посрещнати сърдечно от заместник-кмета на общината Самарджиев и традиционно бяха поднесени цветя пред Паметника
– параклис и паметника на войводата Щерьон. Г-н Самарджиев
ни запозна с новостите в града,
а именно: започналите археологически разкопки на нос Атанас,
новоизложените експонати в музея на града, информационния
център за Бели нос и възстановената Стара чешма с изградени места за отдих. Убедихме
се, че нищо не може да попречи

на този исконен български град
да се променя в положителна
посока, въпреки кризата и негативните прогнози. Добре че все
още има управленци, работещи
за гражданите си и “на ползу
роду”, колкото и шаблонно да
звучи този израз..
Същия ден продължихме похода към нос Св. Атанас, разкопките и пристигнахме на плажа до пристанището. Общината

веде инпровизирана дискотека.
Настроението растеше – както и
очакването за хубаво време. Въпреки неустойчивите прогнози
за времето туристите проявиха
характер и може би това “смили” природата, като по време на
преходите не валя дъжд.
Вторият преход беше през
Бели нос и Кара дере до Шкорпиловци. Преминаването на
Бели нос се превърна в сериозно

в три от къщите се бяха настанили временно почиващи. Този
преход премина покрай Черни
нос и беше с повишена трудност
поради големите свлачища по
брега и отнетия пясък от плажа.
Четвъртият преход бе най-кратък, но по най-дългия плаж, през
защитените зони Камчийски пясъци, Мазния и Жълтия азмак и
резервата “Устието на р. Камчия
”. Тук участниците се къпаха два

Туризъм край
Черноморския
бряг

в Бяла бе създала тук всички
условия за едно добро бивакуване. В т.ч. химически тоалетни,
устроени две чешми и контейнери за отпадъци. Регистрацията
на участниците показа, че присъстват 164-ма туристи от цялата
страна. (Панагюрище, Пловдив,
Видин, Стара Загора, Варна,
София, Лом, Самоков, Димитровград, Позарджик, Пещера,
Хисаря, Етрополе, Пирдоп, Септември, Ямбол, Белоградчик,
Смолян, Мадан, Ловеч, Кюстендил, Банско, Варвара...). Най-опитни от участниците се оказаха
традиционният представител на
Стара Загора Грозьо Грозев и
също традиционната участничка
Маргарита Баханова от гр. Банско. Групите от Самоков и Видин
бяха само ученици. Следобедът
беше посветен на опознаването,
както и на спортуването на брега с волейбол, а вечерта се про-

изпитание поради повишаване
нивото на морето и хлъзгавите
камъни. Взаимопомощта между
туристите се налагаше, без да
бъде предварително включена
в указанията. Включваха се поопитните и по-младите помагаха
на новаците. Завършихме прехода без пострадали и контузии.
Третата отсечка бе по маршрута: Шкорпиловци, с. Самотино, Черни нос, като вечерта се
проведе кръщаване от морския
цар Нептун на участниците за
първи път с морски имена и дискотека. Проведохме обучение по
подготовка на надуваема лодка
за гребане и желаещите бяха
обучавани в гребане и управление на лодка от Галин – правоспособен лодководач. Информацията за този преход беше,
че ще преминем през самотно
село с един постоянен жител, а
именно – с.Самотино. В момента

пъти в морето. Опасенията за
широк разлив на р. Камчия се
потвърди. Поради високите води
на реката и изпусканите води
от язовирите се наложи да се
използват лодките на пристана.
Особено благодарни на капитана Христо и неговите безопасни
маневри с лодките. Това беше
една атракция за туристите и
дори някои си поръчаха разходка по реката.
Вечерта
се
състоя
преглед
на
таланта
и
дискотека.
Ту р и с т и т е
показаха таланти и невероятните възможности да
се веселят,
рецитирайки собствени

С отличия на
Европейска купа
по триатлон за
младежи

Туристи
от три
дружества
изкачиха
Митикас
48 туристи от ТД”Синаница
2000” – Кресна, “Еделвайс”
– Сандански, и “Калабак” –
Петрич, се изкачиха на връх
Митикас – 2917 м, в планината
Олимп – Гърция. Проявата бе
организирана с любезното съдействие и участие на секретаря
на ТД”Калабак” Светла Бохорова,
секретаря на ТД”Еделвайс” Апостол Арабаджис и председателя на
ТД”Синаница 2000” Петър Галчев.
Ето впечатленията.
На 25 юни след тричасово пътуване от Петрич автобусът ни остави на
паркинг на 1100 м н.в. в подножието
на Олимп. Тук всички от групата подготвихме раниците си за тричасов
преход до х. “Сп .Агапитос” на 2100
м н.в. Там групата от 48 туристи пренощува и събра сили за покоряване
на вр.”Скала” (2882 м н.в.). В 7 ч на

26 юни потеглихме и след двучасово изкачване от вр. Скала се откри
невероятна гледка към почти цялата висока част на Олимп. По думите
на председателя на ТД”Синаница”
Петър Галчев към вр.Митикас се отправили най-подготвените и смели
планинари. Въпреки трудното изкачване за около 30–40 мин. на върха
се озовали 15-ина туристи българи и
гърци. Неочаквано мъгла започнала
да обгръща върха, но умело изчаквайки краткотрайното проблясване
на слънцето, успели да си направят
няколко незабравими снимки. В те-
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стихове,
да
пеят танцуват
и свирят. Китарата на Костадин
Пиронков от Панагюрище,
стиховете
на Христо Христов от
Пловдив, младата музикална надежда Георги
Евтимов от Варна и танците
на младите туристи от Видин
и Самоков повдигнаха настроението.
Последният най-дълъг преход
протече по маршрута: Камчия,
носовете Палеца и Иланджик,
Паша дере /ЗМ “Лимана”/ и м.
Липите. Тук отново се срещнахме със свлачища и опасни
скали, които туристите преминаха без проблем. Явно всички
се бяха подготвили за този необичаен терен. Екипировката
за преходите по брега е твърде
специфична, но туристите се
бяха постарали да набавят необходимото. Някои бяха проявили
въображение със специфични и
атрактивни екипировки: чадърчета за глава, тензухени кърпи
за тялото и главата /някои бяха
сравнявани с махараджи/, много
нестандартни очила, кремове и
мазила против изгаряния и комари. Особено беше старанието
на участниците при почистване
на биваците и околностите. Благодарни сме на община Долни
чифлик за предоставените контейнери и своевременното им
извозване. Походът дължи своята добра организация и реализация преди всичко на: Атанас
Сивков – водач, Желю Желев,
Иван Иванов, Пламен Кючуков, Галин Сивков – спасители
и товарачи на багаж, водача на
развлеченията Димитър Станев,
шофьора Георги Костадинов, човека театрал Христо Христов,
атрактивния Боцман и др. А ако
трябва да сме точни – всеки от
походниците допринесе с чувство за екипност и организираност за успешното провеждане
на похода.
Атанас Сивков
Снимка Йордан Сивков

традката, поставена в метална кутия
на върха, са оставили автографите си
и са поели обратно надолу, по не помалко трудния маршрут за връщане
към вр.Скала. Там ги очакват няколко души от тяхната група, другите
вече са поели надолу към хижата.
След около час и половина щурмовата група също се озовала там. Кратка почивка, обяд, снимки за спомен
и отново потегляне по стръмната пътека надолу, към изходния пункт, където ги очаква шофьорът с автобуса.
Соб.инф.

Точно в 9 часа на
18.07.2010 г. министърът на физическото
възпитание и спорта
доц д-р Свилен Нейков
даде старта на Европейска купа по триатлон за
младежи и девойки до
19 години, Варна 2010
година. Първи в топлата
морска вода се потопиха младежите, 3 минути
по-късно ги последваха
и девойките. След 750 м
плуване, 20 км колоездене и 5 км бягане бяха
излъчени победителите
и техните подгласници.
Първа при девойките се
класира Сара Вилич от
Хърватия. За наша радост най-младата участничка Христа Стойнева
взе сребърния медал

при девойките, връчен
й лично от министър
Нейков с пожелание и
за олимпийско отличие.
Първи при младежите
се класира Анар Наджафов от Украйна. Много
добре от българите се
представиха Емил Стойнев (7-и) и Ален Драголов (9-и).
Състезанието премина при отлична организация благодарение на
оказаното съдействие
от Министерство на физическото възпитание и
спорта, Български олимпийски комитет, Община
Варна, ЧЕЗ – България,
Първа
инвестиционна
банка, ПФанер – България, Екотой и Минерална вода, Горна баня №1.
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Триградско ждрело

На юг от Девин, недалеч
от Доспат и Смолян, на 2 км
от с.Триград, на Триградската река се намира Триградското ждрело – най-величественото от всички в страната. Общата
му дължина е 7 км, но същинското ждрело е 2–3 км. Всеки,
който е посещавал района на
Триградското ждрело, си е тръгвал убеден, че това е едно от
природните чудеса не само на
България, но и на света.
Най-добър изходен пункт за
посещение на карстовите обекти около него е хижа ”Триградски скали”. Това е последното

разширение на речната долина.
Оттук започва величествената
битка между мраморните теснини и водата – огромни отвесни скали и блокове напусто се
опитват да попречат на нейния
устрем, стесняват коритото й, а
тя все по-пенлива и разярена
скача от вир във вир, а после
изведнъж изчезва, погълната от
“устата” на пещерата

на и Люлякова
и си спомняме,
че
пещерите
тук чет нямат,
само в Триградския карстов район те
са над 150, някои от които са
служили и като
праисторически жилища на
Дяволското гърло
хората. Точно
пещерите
са
Високо горе вдясно добре се спомогнали за
виждат зеещите отвори на пе- запазване на
щерите Харамийска 1, Проход- едно друго богатство –прилепите и въобще
подземната фауна. 20 вида от
общо 30 за Европа се срещат
в България. Но
не само това
– пещерите са
съхранили безценни свидетелства за културата,
бита,
нравите, обичаите и исторически събития от живота на хората, населявали нашите земи
С най-големи заслуги за откриването и популяризирането
не само на огромната подземна
пропаст, наречена “Дяволското гърло”, но и на по-голямата
част от пещерите в региона, е
покойният вече учител Димитър
Райчев, възпитал не едно поколение спелеолози. За съжаление “Дяволското гърло” взема и
жертви. При опит да се проучи
долният сифон през септември
1970 година загиват леководолазите от Варна Сияна и Евстатий.
За да може всеки посетител
и любител на подземните красоти да види най-интересната
част на пещерата, е прокопана изкуствена 150-метрова
галерия. Входът на пещерата
е откъм паркинга. В началото
само лекият хлад подсказва,
че човек навлиза под земята и
над него лежи 200 метров мраморен пласт. После се долавя
глухо бучене, което се превръща в тътен и скоро се озоваваме в Голямата зала. Отначало
е трудно да се възприемат оч-
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ертанията и размерите й. Полека-лека изплуват подробностите –синкавотъмните блясъци
на укротената река и ефирна
мъгла, която създава илюзия
за движение и живот, сякаш
Дяволът ”диша”. Тази най-голяма в България подземна зала
е дълга 80 и широка 42 метра
с височина на тавана над 50.
Когато посетителят застане на
желязното мостче, под краката
му се откроява Малката зала,
а ако се отиде още по-надолу,
могат да си видят стърчащи,
натрупани в безпорядък трупи,
довлечени от реката. Казват, че
каквото и да погълне “Устата” на
Дявола, то никога повече не излиза от нея. Пътеката слиза до
огромните блокове на дъното
на залата и най-после стигаме
там, където завършва най-величественият подземен водопад в
нашата страна, висок 42 метра.
Зад синкавото сияние съзираме
водния разпенен поток, който пада, бесен и неудържим, в
огромен еворзионен каменен
котел.
Човек застава смаян пред
величието на този природен
феномен. От траките е остана-

ла легендата, че тук те хвърляли своите вождове, за да им
осигурят безсмъртие. По-късно
славяните и прабългарите, застанали пред тази вряща дупка
в скалите, й дали името Клокотник. Минавали векове, а хората
със страхопочитание вярвали,
че именно това е входът към
другия свят, че тук разгневени
богове грабвали най-красивите
девойки или пък народът сам ги
принасял в жертва, за да омилостиви злите сили. И още една
мълва се носела от уста на уста
– че тук поп Мартин и Мехмед
Синап скрили по седем товара
злато.
Трудно е да се разделиш с
това природно чудо. Искаш да
си тръгнеш, но ждрелото сякаш
отказва да те пусне. Най-добре
е човек да се озове тук на обяд,
когато лъчите на небесното светило проникват чак до дъното
на каньона – там където вече
укротената Триградска река отново излиза на светло.
Печат в хижа “Триградски
скали”.
Възможност за нощувка:
хижа “Триградски скали”,
хижа ”Тешел”

Широка

Селото е обявено за архитектурен и фолклорен
резерват. Намира се на 23 км северозападно от
Смолян, на 16 км и на 5 км от Пампорово и с. Стойките и на 22 км югоизточно от Девин. Разположено
е в долината на Широколъшка река в местността
Широката Лъка. Широка лъка е известна със своите красиви, автентични родопски къщи, разположени амфитеатрално от двете страни на реката.
Старите къщи са в типичния за Родопите архитектурен стил – двуетажни, с еркери и вътрешно дървено стълбище. Стаите са широки, с дървени миндери до стените, прозорците са малки.
През 1972 г. в селото е създадено Средно музикално училище за народни песни и инструменти.
Красивите сгради на училището са умело вписани в широколъшкия архитектурен пейзаж. В
първите дни на март в селото се провежда един
от най-големите кукерски празници в България,
наричан от местните жители “Пèспонеделник”.
Причина хората да се заселят някога тук било
насилственото помохамеданчване на родопското
българско население през XVII век. Първоначално тези земи били владени от юруците – черкезки
номадски племена, които по-късно се преселили
към Беломорието. Красивите къщи с лекота пренасят всеки посетител в епохата на Възраждане-

то и никак не е чудно, че над 90 обекта в Широка
Лъка са паметници на културата.
Най-известни са Сгуровската, Учиковската, Богдановата и Калайджийската къща. Но не само те
– всяка сграда в това селище има свой собствен
облик и обаяние. В една от тях, построена през
1853 година и наречена”конак”, защото била собственост на административен чиновник, е
етнографският музей
Тук може да се научи много за бита и обичаите на някогашните обитатели на Широка Лъка.
Показана е автентичната подредба на стаите
– тази на стопаните, невестинската –на булката
и младоженеца, овчарската, както и мястото, където са се провеждали седенките. Любопитна е
богатата експозиция от домакински съдове и пособия – за биене на мляко, съхранение на сирене и кашкавал, както и оригинална пещ за хляб.
На втория етаж са експонирани стан, пред който
чуждестранните гости се застояват дълго. И още
– козяци, черги, халища и разнообразни кукерски
маски. Доказателство, че широколъчени са били
прочути майстори-дюлгери, са не само къщите, но
и построената през 1834 година църква”Успение

Посетителите
на
НТО №88 /Триградско ждрело/ и №87 /Широка лъка/
могат да ползват услугите
на следните хижи на БТС:

хижи
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Хижа “Тешел”

Сред дивната
красота на
Родопите

Ехо Блиц

Сем. Найденови:
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Хижа “Ледницата”

Местоположение:
Западни Родопи, м. Тешел, общ. Девин, обл.
Смолян, близо до ВЕЦ ”
Тешел” (вдясно от шосето Девин–Триград ), 833
м н.в., Описание: Комплекс от две сгради с
общ капацитет 72 места,
разпределени в 6 апартамента, всеки с по 4
стаи с 2 легла, самостоятелни санитарни възли и

бани, локално отопление
и отопление с ел. уреди,
ресторант, бюфет, благоустроен двор с беседки и
барбекю, спортен терен,
паркинг. Хижата е пункт
от Е-8.
Изходни пунктове:
Девин – 11 км, Смолян –
42 км; с. Борино – 7 км.
Стопанин: ТД “Родопея” - с. Ягодина, общ.
Борино, обл.Смолян.

За контакти: 0896/715 174,0896/688 360,
03040/2315, БТС – Информационен център
тел.: 02/980-12-85, 0882/966 320, 0882/966319,
www.btsbg.org, е-mail: centerbts@btsbg.org.
Хижа “Триградски скали”

Местоположение:
Западни Родопи, в началото на Триградското
ждрело, вляво на пътя Тешел–Триград, 1219 м н.в.
Описание: Сграда с
капацитет 76 места, в
стаи с 2, 3, 4 легла, със
самостоятелни санитарни възли и бани, локално
отопление,
ресторант,
бюфет, благоустроен ра-

йон с летен навес с барбекю, паркинг. Хижата
е пункт от Е-8 и заедно
с Триградското ждрело
е обект № 88 от 100-те
НТО.
Изходни пунктове: с.
Триград – 0.15 ч; Девин
– 21 км.
Стопанин: ТД ”Триградски скали” – с. Триград, общ. Девин

Лъка
на Пресвета Богородица”, която според преданието била вдигната само за 38 дни. Предполага се, че иконостасът й е рисуван от ученици на
братята Димитър и Захари Зограф от Самоков,
но не е изключено те самите да са изографисали църквата. В близост до храма е и старото
училище, построено през 1835 година. Главната
улица на селището носи името на прочутия Петко войвода (капитан Петко Киряков), който след
Освобождението на България живее тук две години. Паметник и паметна плоча са му вдигнали
признателните жители на Широка Лъка. В центъра на селището е и паметникът на родения
тук Екзарх Стефан Първи (чието светско име е
Стоян Попгеоргиев Шоков – първият предстоятел на възстановената самостойна Българска
православна църква и един от най-активните
участници в спасяването на българските евреи през 1943 година). Предпочитано място за
снимки са и трите изящни каменни моста над
Широколъшката река, останали от римско време, които придават допълнителен чар на това
самобитно селище.
Печат има в читалището, което вече е
туристически информационен център
и в етнографския музей.

Местоположение:
Западни Родопи, Переликски дял, рид Мурсалица, м. Кикеза, 1680 м
н.в.
Описание: Сграда с
капацитет 72 места, с етажни санитарни възли и
обща баня, отопление с
печки на твърдо гориво,
туристическа столова,
бюфет. Хижата е пункт

от Е-8.
Изходни пунктове: с.
Гела, общ. Смолян – 1.30
ч.; с. Широка лъка, общ.
Смолян (обект № 87 от
100-те НТО ) – 3 ч. ( през
Гела). От с. Широка лъка
до с. Гела – 7 км асфалтово шосе.
Стопанин: ТД “Перелик” – с. Широка лъка,
общ. Смолян

Хижа “Перелик”

Местоположение:
Западни Родопи, Переликски дял, в подножието на Родопския първенец – вр. Голям Перелик,
м. Соватя, 1969 м н.в.
Описание: Комплекс
от масивна сграда и две
сезонни бунгала с общ
капацитет 35 места,
външни санитарни възли и баня, отопление с

печки на твърдо гориво,
туристическа столова и
кухня. Хижата е пункт от
Е-8.
Изходни пунктове:
Седл. Превала (на пътя
Смолян–Девин ) – 1. 45
ч. (5 км асфалтово шосе
и макадам); с. Широка
лъка, общ. Смолян (през
с. Гела, общ. Смолян) –
3.30 ч.

Опознаваме
България,
харесваме я
Семейство Найденови са от София. Красимир
работи в автосервиз. Съпругата му Кристиана се
занимава с козметика. Синът им Краси младши е на
7 години и половина. Те са едно от многобройните
семейства - участници в националната инициатива “Опознай България -100 Национални туристически обекта”, които имат по 100 печата в книжките
си и са носители на златни значки от движението.
Значките им бяха връчени в централата на БТС.
За колко време успя- туванията и изкачвахте да посетите 100- нето на планинските
те НТО?
първенци?
Краси старши: За около
Краси младши. Не е
2 години.
лесно, но мисля, че се
Трудно ли е за толко- справям. Вече съм се
ва кратко време да се качвал на връх Ботев и на
посетят 100 обекта?
Мусала.
Кристиана: Не е лесно,
Добре ли се поддърно пък е страшно инте- жат пътеките към
ресно.
върховете?
Имахте ли трудносКристиана: Пътеките са
ти с намирането на добри, особено на Мусаобектите?
ла бяхме много изненаКристиана: В общи ли- дани, че на пътеката има
нии не срещнахме труд- и място за почивка, има и
ности, но на някои места аптечка дори.
няма табели, което малко
Какво ви провокира
ни затрудни. Някъде му- да се включите в назеите почиват в събота и ционалното движение
неделя, което според мен “Опознай България -100
е неуместно, тъй като в НТО”, как се случи?
почивните дни хората пъКраси старши: Стана
туват. За да може човек случайно- на връщане
да ги посети специално, от морето минахме през
трябва да си вземе отпус- Шипка. Там си купихме
ка.
книжки на 100-те НТО.
Какво е мнението След това минахме през
ви за самите обекти, други обекти наоколо и
поддържат ли се добре, постепенно това ни стана
какво е отношението цел.
към туристите?
След като от 2 гоКраси старши: Обекти- дини посещавате 100
те се поддържат добре, НТО обекти, какви са
макар че лично аз смя- впечатленията
ви,
там, че някои от тях не увеличават ли се тузаслужават да бъдат сред ристите на тях или натях.
против?
Кои например и защо?
Кристиана: Много туКраси младши: Напри- ристи има на обектите.
мер Етнографския му- Има и много чужденци.
зей в София, или музея в Особено на природните
Добрич. Смятам, че има забележителности е пълмного по-интересни обек- но с чужденци. На вр. Боти, които заслужават да тев повечето от туристибъдат сред 100-те.
те бяха чужденци. Така
Кои от обектите беше и на Мусала, на Бесчитате за най-инте- лоградчишките скали, на
ресни?
крепостта Баба Вида и на
Кристиана: Определе- много други места.
но природните забелеСлед като сте обикожителности, планините и лили 100 НТО, можете
планинските върхове, пе- ли да кажете, че вече
щерите също.
познавате България?
Ще се включите ли
Кристиана: Не, защото
в другата инициатива знаем, че има още много
на БТС за покоряване други интересни и крана 10-те планинските сиви места извън 100-те,
първееца?
фиксирани от БТС. НавсяКраси старши: Ние къде искаме да отидем.
участваме в нея. Вече си Някъде пък ще се върнем
взехме и първия печат на отново -в Родопите, Стара
вр. Голям Перелик.
планина... Догодина ще
Как се справя едно се пробваме по маршрута
7 годишно момче с пъ- Ком -Емине.
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Туристическа дестинация Кюстендил

Овощната
градина на България,
балнеоложки курорт,
градът под Хисарлъка,
градът на Владимир Димитров-Майстора.... каквото и да се каже за Кюстендил, все ще бъде вярно.
Истината е, че градът умело
използва природните и историческите си дадености, за
да се превърне в утвърдена
и много интересна туристическа дестинация.
– Г-н Паунов, разкажете как
община Кюстендил използва
потенциала си, за да се развива като успешна туристическа
дестинация?
– Потенциалът на Кюстендил
да се развие като успешна туристическа дестинация е голям,
за което способстват редица
фактори. Неповторимото съчетание между уникален климат,
лековита минерална вода, екологично чисти природа и въздух,
прекрасни условия за планински
и ски-туризъм, от една страна,
и наличието на множество исторически
забележителности
и паметници на културата с категория национално значение
– от друга, превръщат града в
атрактивна туристическа дестинация на европейския и международения пазар.
Град Кюстендил е балнеоложки курорт с международна
известност и доказани традиции още от древността. Това
е мястото, използвано от римските императори за отмора и
лечение. Поради тази причина
община Кюстендил съвместно
с ВМА започва изграждане на
здравен център за лечение,
долечение и рехабилитация,
в който ще се използват лечебните свойства на минералната
вода. Кюстендилската минерална вода има широк диапазон
на действие. Използва се за
профилактика, възстановяване
и лечение на различни заболявания като дерматологични и гинекологични проблеми, мъжки и
женски стерилитет, заболявания
на опорно-двигателния апарат,
травматично-ортопедични и невралгични заболявания, заболявания на периферната нервна
система, както и за хронични
възпалителни заболявания на
горните дихателни пътища. Лечебното заведение ще предлага
широк спектър от процедури и
услуги.
Освен СПА туризъм регионът
предлага прекрасни условия за
еко, селски, планински, ловен
и риболовен туризъм. Разнообразието от природните забележителности в лесопарк “Хисарлъка”, резервата “Църна река”
в Осоговската планина, живо-

писният Скакавишки водопад в
Конявската планина превръщат
Кюстендилския край в екологична дестинация. Да не забравяме
и факта, че ние сме единствената община в България, в която
от 1 юли е забранено тютюнопу-

произведения. Всяко населено
място от района, детска градина,
читалище подготвя свой изложбен щанд, на който се стреми
да покаже най-доброто от черешовата реколта. Аранжирането
на самия щанд е цяло изкуство.

региона. По този начин не
само привличаме туристи, но
и възпитаваме у младите гордост и любов към родния край
и към “българщината”.
Безспорно голямо е значението на празника за икономическото развитие и земеделските стопани от региона.
Не случайно Кюстендил е
известен като овощната градина на България. Празникът
на плодородието и Празникът
на черешата са доказателство за това. Те са реклама на
земеделската продукция, която не само е с изключителни
вкусови качества, но е и екологично чиста.
От друга страна, атрактивността и колоритът на празника са магнит за туристите и са
фактор, допринасящ за развитието на туризма. За един
курортен град, какъвто винаги е
бил Кюстендил, е изключително
важно да продължи да се развива в областта на туризма, защото
това оказва благотворно влияние
върху всички жители и върху всяка една сфера от икономическия
и социалния живот на града.
– Кюстендил беше домакин на регионален туристиче-

е
т
с

Кметът Петър Паунов:

Ще си върнем
славата на
курортен град

ю
К
шенето на закрити обществени
маста. Интересът на туроператорите в това отношение е голям,
защото това е, което се търси от
европейските туристи.
– Градът е известен и с уникалния си празник на черешата. Какво е значението на
този плод и на този празник за
икономическото развитието на
Кюстендил?
– Празникът на черешата е
сравнително “млад” – провежда
се за трета поредна година, но
въпреки това с всяка изминала
година е все по-атрактивен и с
все по-голям брой участници.
Интересът е огромен както на
гражданите, така и на гостите
от други градове и от чужбина.
Тази година имахме много повече посетители – над 20 000 души
за трите изложбени дни, което
е показателно за нарастващата
популярност на празника.
Характерна за Празника на черешата е традиционната изложба-базар на череши и черешови

бъдещото му обособяване в привлекателен за туристите район,
в който териториалните граници
не са разделящо, а обединяващо звено, което може да донесе
поминък за целия трансграничен
регион.
– Как виждате този регион
като туристическа дестинация
без граници?
– Не бихме могли да локализираме историята в някакъв
конкретен регион, бил той трансграничен или друг, защото
териториалните граници са се
местели през вековете, а на Балканите и особено в Югозападна
България историята на народите
се преплита по хиляди пътища. В
трансграничния регион културно-историческите области и туристическите обекти се допълват
взаимно и правят картината цялостна. Иначе естествено всяка
от четирите държави – България,
Сърбия, Гърция, Македония, има
свои характерни бит, история,
култура, които ги отличават една
от друга.
– Кюстендил е от градовете,
в които има не един, а няколко обекта, включени в националното движение “Опознай
България – 100 национални
туристически обекта”. Какво, според вас, е мястото на
тези обекти в туристическата
картина на трансграничния
регион?
– Кюстендил е град с осемхилядолетна история. Тук
се преплитат културата на
бронзовата епоха, на траките, на римската империя и на
Първата и Втората българска
държава. Всяка една от тези
цивилизации е оставила ярка
следа в културата и облика на
града. Цялата територия на
Кюстендилския край е осеяна с
археологически и исторически
паметници – античната крепост
“Хисарлъка”, римските терми,
Пауталийския Асклепион, средновековната църква “Св. Георги”,
“Пиркова кула” и др. Общо 40 са
паметниците на културата с категория национално значение на
територията на областта. Не случайно градът е обявен за археологически и културен резерват
“Пауталия – Велбъжд – Кюстендил”.
Кюстендил е бил притегателен
център за туристи от различни
страни в далечното и близкото
минало, особено за македонци и
сърби поради близостта на границите.
Община Кюстендил има амбицията да върне славата на града
като курортен град и да развие
региона като една устойчива и
успешна туристическа дестинация, конкурентоспособна не
само на българския, но и на европейския пазар.

Фантазията и майсторството на
производителите превръщат изложбените маси в своеобразни
шедьоври и истинска атракция
за посетителите. Никъде няма
да видите по-красиви “вешала” и
по-изящно подредени изложбени маси. През трите дни на празника звучат фолклорни ритми на
местни състави и гости от други
градове и държави.
Новост тази година бе гостуването на кулинарния фестивал
“Пъстра трапеза на гости на моя
град”, който бе посрещнат с огромен интерес. Ние ще продължим да работим в тази посока
да включваме нови елементи, за
да може да бъдем все по-конкурентоспособни и привлекателни
както за наши, така и за чужди
туристи.
Празникът на черешата не е
просто демонстрация на плодородието на Кюстендилския край,
той притежава и висока културна стойност, защото показваме
бита, традициите и фолклора на

ски форум, в който участваха
представители на Националната туристическа организация
на Сърбия, кметове на общини, туристически организации
и агенции в България. Как оценявате този форум за туристическото развитие на трансграничния регион?
– Надявам се с помощта на
такива дискусии да се разгледат
още нови идеи и този регион да
заработи по най-добрия начин.
В провелия се форум взеха участие представители на Националната туристическа организация
на Сърбия, представители на
Българския туристически съюз,
туристически агенции и организации от България, Сърбия и
Македония, както и кметовете
на общините Старо Нагоричане
– Миодраг Йованович, и Крива
Паланка – Арсенчо Алексовски,
които презентираха своите общини. Обсъдиха се възможности
и перспективи за сътрудничество в трансграничния регион и

представяне

Август 2010 г.

Над 100
туристи
изкачиха
връх Руен

Община Кюстендил се
намира в Югозападна
България и има 72 населени места с население
над 60 хил. души. Неповторимото съчетание
между уникален
климат, лековита
минерална
вода, екологично
чисти природа и
въздух, от една
страна, и прекрасните условия за планински, ски- и СПА туризъм – от друга, превръщат
Кюстендил в атрактивна
туристическа дестинация
на европейския и международния пазар.
Град Кюстендил е балнеоложки курорт с международна известност и
доказани традиции още
от древността. Това е
мястото, използвано от
римските императори за
отмора и лечение. От недрата на земята в подножието на Свещения хълм
“Акропола на Пауталия”
от векове извират горещи, лековити минерални
води, които са животворните корени на вечния
град “Пауталия – Велбъжд – Кюстендил”.
Община Кюстендил
съвместно с ВМА започна
изграждане на здравен
център за лечение, доле-

л
и
д

чение и рехабилитация,
в който ще се използват
лечебните свойства на
минералната вода. Лечебното заведение ще
предлага широк спектър

вата епоха тракийските
племена основават свои
поселения в тракийската
долина. През V–IV век пр.
н. е., привлечени от лековитите минерални изво-

от процедури и услуги
– калолечение, електролечение, светлолечение,
парафинолечение, зала
за инхалации, топлолечение, акупунктура, кинезитерапия и модерен
салон за електросън.
Центърът ще разполага
и със сектор за кинезитерапия с басейни с минерална вода за подводна лечебна физкултура,
сауна, парна баня, джакузи, тангентори, душ на
Виши, хидрогалванични,
четирикамерни и многофункционални вани, зали
за индивидуални и групови инхалации. Проектът
предвижда и създаване
на първия в България
Център за долечение на
пациенти в слединсултно
състояние.
Кюстендил е град с
осемхилядолетна история. В края на бронзо-

ри, траките основават селище. След падането на
Тракия под римска власт
(45 г. от н.е.) римляните
превръщат селището във
важен търговски център и
известен балнеологичен
курорт, който наричат Пауталия.
През 106 г. от н. е. император Марк Улпий Траян на връщане от боен
поход се възстановява от
битките с помощта на лечебната минерална вода.
При завръщането си в
Рим Траян издава едикт,
с който обявява Пауталия за град и тя прибавя
приставката Улпия към
името си, превръщайки
се в един от трите големи
градски центъра на римската провинция Тракия.
Община Кюстендил
има огромен потенциал
за развитие на различни видове туризъм. На

н

2 км от града се намира
планина Осогово, която привлича туристите с
красивите ски-писти през
зимата и прохладните пешеходни маршрути през
лятото.
В Конявската
планина се намира третият по
височина водопад в България
– Скакавишкия,
а в близост до него е чудно красивата местност
Шегава, чиито скали съперничат на Белоградчишките. В околностите
на града са разположени
редица забележителности, природни и исторически обекти, паметници на
културата от Античността
и Средновековието, притежаващи
категорията
национално
значение.
Тук се намират вторият по
големина Асклепион след
този в Епидавъра, Мала
Азия и вторите по големина римски терми след
тези в Одесос, Варна.
Сред многото паметници на културата се открояват uрепостта “Хисарлъка”, построена от
траките, преживяла Първата и Втората българска
държава, и античната и
средновековна
църква
“Св. Георги”.
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Общината

Нови
обекти

Плаж
В Кюстендил отвори врати нов
плувен комплекс с минерална
вода. Комплексът разполага с
басейн със състезателни размери 25/12 метра, шезлонги, душове и малък детски басейн с минерална вода, детска площадка,
спортни площадки, съблекални,
коктейл-бар. Съоръжението е
достъпно и за инвалиди.
Медико-балнеологичен
комплекс “Св. Иван Рилски”
Община Кюстендил съвместно с ВМА започна изграждане

на регионален здравен център
за лечение, долекуване и рехабилитация чрез използване качествата на минералната вода.
Лечебният комплекс ще е разположен в централната част на
града, в две отделни сгради и
ще заема разгъната застроена
площ повече от 7000 кв.м с топла
връзка помежду им. Лечебното
заведение ще гарантира изключително широк спектър от услуги. То ще бъде изградено на четири нива, като на първо ниво ще
се извършват процедури с калолечение и парафинолечение, на
второто ниво ще са процедурите
с водолечение, на третото ниво –

Традиционното масово изкачване на връх
Руен /2251 м надм. вис./
в Осоговската планина
се проведе в събота.
Проявата е включена в
календара на Българския туристически съюз
и Планинарския съюз
на Македония. Над 100
любители на планината
от Кюстендил и македонските градове Крива
Паланка, Скопие, Радовиш, Щип, Каменица, Пробищип и Свети
Никола си дадоха среща на върха. Тук бяха
и 15 велосипедисти от
Кюстендил и София
и туристи от гр. Рила.
Председателите на ТД
“Осогово” Радослав Михайлов и на ПСД “Руен”

електро- и светлолечение, а четвъртото ниво ще бъде изцяло за
прилагане на кинезитерапия. Ще
бъде създаден и единственият в
България център за долечение
на слединсултни заболявания.
Град Кюстендил е един от големите национални балнеологични
и климатични курорти с международна известност. Минералната вода, която повече от 25 века
блика от земята, и лечебната
кал, добивана от торфеното находище, са причината за раждането на поселищен живот на територията на града, където са се
лекували римските императори.
Кюстендилската минерална

/Крива Паланка/ Катица
Борисовска поздравиха
участниците в похода.
Изкачването на връх
Руен от двете страни на
границата се организира повече от 10 години.
Връх Руен е сред
100-те национални туристически обекта. Той
е петият по височина в
България след вр. Мусала, вр. Вихрен, вр. Ботев
и Черни връх.
Изходен пункт към
върха са хижа “Осогово”
и хотелският комплекс
“Три буки” с преход до
върха 3.30–4 часа. Всяка година най-високият връх в Осоговската
планина се посещава от
стотици туристи и колоездачи.

вода е хидротермална с температура +73 C°, хидрокарбонатносулфатно-натриева,
сулфидна,
флуорна, силициева, съдържа
сероводород и други серни съединения и е с високоалкална
реакция pH 9.15. Благодарение
на своите качества тя е изключително ефективна за лечение
на мъжки и женски стерилитет,
заболявания на опорно-двигателния апарат, травматично-ортопедични и невралгични
заболявания, заболявания на
периферната нервна система,
както и хронични възпалителни
заболявания на горните дихателни пътища и др.

8

юбилеи

Август 2010 г.

ТД “Родопи”, Пловдив и
хор “Родопско ехо” на 30
Чрез вестник “Ехо” искам
да разкажа всичко, малко или
много известно, но важно за
туристическо дружество ”Родопи” и вдъхновението хор
“Родопско ехо”. Ще прочетете
разказа изповед на последния
стожер от всички онези, които
поставихме основите. Много
или малко са тридесет години
за създаване, дейност, възход,
честване на юбилеи и пр. на
едно дружество, на един хор?
Ще разберем от летописа на
живота им.
И така, с името на китната,
обширна наша Родопа планина
в далечната 1980 година на 7
февруари в центъра на града –
Джумаята, се появи нова табела: ТД ”Родопи”, град Пловдив.
Началото е дадено. Създател,
организатор и секретар е Георги Мавров, неуморим, сърцат и
добър ръководител, разтворил
широко вратите на дружеството и даващ път на всеки, който
иска да работи и да се изяви.
ТД ”Родопи” растеше – добре
финансирано, в здрава атмосфера. Млади и възрастни ставаха членове на клуба и тръгваха
с нас по планинските пътеки.
Създаваха се приятелство, взаимопомощ и обич между хора,
обединени от любовта си към
природата. Възникнаха клубове
по интереси: коло, воден, ски,
пешеходен туризъм, ветерани

и ориентиране. Всеки, който
обичаше природата – планината с високите върхове, излетите
и походите, цветята, дървесата
с птичите песни, кристалния
въздух, реките, езерата, и всичко, което ни дава тя, идваха на
ул. “Лейди Странгфорд” №2.
Планинският спасител и добър водач Живко Ковачев ни
учеше на туризъм, дисциплина, опознаване на върховете
и легендите, свързани с тях.
Опознавахме хижите, туристическата етика... Изпращаха
се млади членове на обучение
в курсове за инструктори по
туризъм, планински водачи,
природозащитници. Следваха
походи: дружествени, градски,
окръжни, национални, женски,
скоростни... Маратонът 100 км
за 24 часа – от хижа Студенец
на Пампорово до градинката
до ресторант ”Белите брези”,
Пловдив. Традиционните походи от 24 май до 2 юни в чест
на Ботев и падналите за свобода събираха по 120 души,
изминаващи 220 км в дебрите
на Родопа планина. Незабравими са походите ни в Средна
гора, на поклонение на геройски загиналите възрожденци
от Априлското въстание, както
и първият зимен поход по последните стъпки на карловеца
Васил Иванов Кунчев – дякон
Левски, от с.Старосел до Ловеч

и поклонението в София на 19
февруари.
Под крилото на ТД”Родопи”
беше училището “Ана Май” с
ръководител, учителка и туристка Росица Запрянова. Дело
на ТД”Родопи” е изграждането
на чешмата “Трите чучура”. В
широколистна гора в Родопите
на пътя между с. Храбрино и
хижа “Здравец” и днес от чучурите й тече планинска студена
вода. Добра работа свършихме
и когато монтирахме метални
аптечки в планината, заредени
с медикаменти, необходими на
пострадали туристи. През 1987
година се сложи началото на
туристическата кръщенка. В
тържествена обстановка деца
на наши туристи се кръщаваха в планинарство. Даваха им
се имена, вдъхновени от природата. Така ние, туристите от
ТД”Родопи”, Пловдив, живеехме задружно и пълноценно.
Бяхме заедно и в радост, и в
беда. Разбрахме, че в голямата
планина не може без приятелска ръка.
Секретарят Георги Мавров
мечтаеше да създаде и туристически хор. Мечтата му
стана реалност благодарение
на ентусиастите Бор Чакъров,
Цветанка Краева, Ваня Репер,
Шинка Чернева и др. Туристически хор “Родопско ехо” бе
създаден през ноември същата

Пътува
ТИД-55
На 26 юни от гр. Иголщадт,
Германия - при изворите на
р.Дунав, стартира 55-ата Международна гребна регата ТИД
2010. Традиционно тя премина
през Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия и на
14 август ще акостира на наша
територия в Ново село. Тук започва предпоследният български етап, който ще приключи
на 28 август в гр.Силистра. Оттам започва последният етап –
до делтата на р.Дунав – Черно
море, на румънска територия.

година, първият туристически
хор в град Пловдив. Красиви
гласове, прекрасен репертоар
от туристически песни с диригент Стефка Пенчева – какво
повече може да се иска! Многото концерти, както и участия
във фестивали и изяви в града
и страната, донесоха отличия и
успехи на ТД ”Родопи”.
ЦС на БТС – София, отличи
с много грамоти и обкичи със
значки и медали всеотдайните туристи, природозащитници, водачи и хористи, които не
жалеха време, сили и труд за
развитието на своето дружество. Днес, в действителността,
в която днес живеем, се искат
много упоритост, гъвкавост и
постоянство, за да съществува
едно дружество и един туристически хор. Но още има излети,
походи и хора, които вървят и
славят името и поддържат живота на ТД ”Родопи”. Още има
туристически песни, концерти
и изяви на хор “Родопско ехо”...
За да стигнем до днешния юбилеен ден.
В тържествена обстановка, в
препълнената зала на историческия музей на площад “Съединение” в Пловдив запя хор
“Родопско ехо”. Гласът на председателя на дружество ”Родопи” Христо Цилев прозвуча с
думите: “Дами и господа, приятели, туристи, гости и граждани

Изпращаме ви снимка от една неочаквана среща на туристи от гр. Русе
и гр. Панагюрище на 19.06.2010 г. при
изкачването на връх Руен. За трети пореден път туристите от секция туризъм
при “Асарел-Медет” АД, гр.Панагюрище
и град Русе кръстосват маршрутите си
из красивите кътчета
на българските планини.
Незабравими
ще останат срещите
ни на х.”Заврачица” в
Рила, на х. “Бъндерица” в Пирин и сега в
Осоговската планина.
Поздрави за нашите
приятели от Русе и до
нови срещи по пътища и
пътеки на красивата ни
родина.
Туристите към
секция туризъм при
„Асарел-Медет” АД,
гр.Панагюрище

на Пловдив, добре дошли на
нашия празник! Годината 2010
е юбилейна за нас – празнуваме 30 години от създаването
на ТД ”Родопи” и хор “Родопско
ехо”, отчитаме дейността им...
Благодарим ви, че сте с нас и
споделяте радостта ни”.
Хорът пееше туристически
песни, възторжено приветствайки природата и нейната
дивна, омайна красота. В тридесетата година на ТД”Родопи”
за добра работа в клуба по
пеши туризъм и туристическия
хор “Родопско ехо” ръководството изказа голяма благодарност. БТС-София връчи отличия
– значки, медали на туристи и
хористи и красив възпоменателен плакет за цялостната дейност на дружеството. Посмъртно на създателя на ТД”Родопи”
и хор “Родопско ехо” Георги
Мавров Вълчев, дългогодишен
секретар – бе даден медал за
особени заслуги. После хористи, туристи и гости запяха заедно. Тържественият концерт
завърши с песента:
„Мила Родино,
ти си земен рай.
Твойта хубост,
твойта прелест,
ах, те нямат край!”
Надежда Григорова
ТД ”Родопи”
гр. Пловдив

Пътищата
ни събират
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В дъжд, слънце и мъгла
по Стара планина
Нашата весела дружинка от
19 души тръгна към Централна
Стара планина, жадни за приключения, почивка и слънчеви
бани по поляните.
От Рибарица поехме към Вежен. Слънцето яко ни напичаше, което предвещаваше, че
ще вали. И наистина в късните
часове след полунощ се разрази страхотна буря, която продължи четири часа. Но сутринта беше прекрасна, макар че
започна да се стеле мъгла и да
ни обгръща в белите си валма.
Слънчо с всичката си мощ се
опитваше да пробие облаците,
около нас всичко ухаеше на
цветя, въздухът беше свеж...
Бавно и постепено пъплехме
нагоре. Част от групата реши
да изкачи връх Вежен, а останалите поехме към премката.
Когато стигнахме, написахме
бележка на нашите ентусиасти, че сме минали оттам, и продължихме към х. “Ехо”. Докато
почивахме, из мъглата, която
стана много гъста, изпълзя
групичката от Вежен и отново
се събрахме всички. Пристигнахме на хижата, подсушихме
се и седнахме на масата, а отвън отново започна дъжд, който нямаше намерение да спира. От хижарката научихме, че
ще си имаме компания от 40
души от похода Ком–Емине.
На другия ден поехме към
следващата хижа – “Козя стена”. Дъждът продължаваше да
ни мокри и някои от групата
изразиха желание да отидем
направо на “Дерменка”. Но
всичко в крайна сметка си
дойде на мястото и поехме на
път, както си беше по план. За
съжаление три дни вървяхме в
гъста мъгла и не се радвахме
и на слънце. Но и това си имаше своето очарование – обгърнати от гъстите влачещи се
мъгли, планинските върхове и
долища изглеждаха още повеличествени, тайнствени и
мистични. Беклемето едва успях го хвана в кадър (нали съм
фотографът на групата – всичко се стремя да запечатам “за
идните поколения”!) сред поредната порция мъгла и облаци. Изглежда, и планината ми
се ядоса, защото на едно място така се спънах, че заедно с
раницата и цялото ми “бойно
снаряжение” претърпях малка
злополука и после всичките
дни ходих с рани на краката

и ръцете. Туристът
обаче
не се предава!
Във
вторник
на “Дерменка”
напук на намръщеното време се разрази
истински и незабравим купон.
Хижарят влезе в ролята на диджей и се започнаха песни и
хора до късните часове на вечерта.
Направихме си фотосесия
пред хижата и поехме на път
сред дъхъвите гори и слънчевите поляни на Балкана. Сякаш
за да компенсира времето,
природата щедро ни изсипваше от своите шепи боровинки
и малинки, които сладко си
похапвахме, докато вървяхме
към “Амбарица”. Пристигнахме
весели и уморени, но тук пък
хижарят успя да ни скърши
настроението. Държа се грубо,
отговаряше троснато и свад-

ливо, което ни накара колкото
се може по-бързо да напуснем
хижата. Какъв дом за планинаря е “Амбарица”?!
На другата сутрин се очертаваше най-тежкият ден. Когато
поехме към Големия Купен,
двама от групата се отказаха
– на единия му излезе мазол
от неудобните обувки, а другият се уплаши от височините.
А ние продължихме напред по
начертания маршрут. Трябваше да изкачим доста върхове,
преди да стигнем заслон “Ботев”. Наближаваше 18 ч, когато изкачихме и последния. Тук
още един човек трябваше да
се раздели с нас – и то най-големият бързоходец, защото си
навехна крака. Ето ти пак урок

от планината: бързай бавно!
На връх Ботев останахме около час. Времето ни се
усмихна щастливо – беше ясен
и слънчев ден – само за снимки! И за възхита от необятния
постор, белите кервани на облаците и сньото космическо
небе. С бодра крачка поехме
към х. “Тъжа”. Двама-трима
отидоха на Марагидик, а останалите си почивахме преди
последната цел. Малко преди да минем покрай Пеещите
скали, видяхме едно полуживо
хъски, оставено да пази стадо,
но без храна и вода! Горкият
северен приятел беше съвсем
предал Богу дух! Дадохме му
да похапне консерва и малко
вода и то тръгна с нас от бла-

Пловдивски туристи в
Североизточна България
Отдавна замисленото
пътешествие в този край
на родината с много забележителности и богата история е вече факт. Целта
бе и да се покрият много
от изискванията на 100
НТО, защото техният брой
в района е значителен.
Ентусиазирани, с туристически песни и ръководени от Анна Камчева,
секретар на ТД”Шипка”,
50 туристи потеглихме с
автобус по дългия близо
1300 км път. Маршрутът
минава край значими селища като Стара и Нова
Загора, Сливен, Карнобат, Айтос, Слънчев бряг
и Бяла – Варненско, къ-

дето обядвахме в туристическия район на Авренското плато. Туристите
наблюдаваха с интерес
планинските образувания
по пътя, а именно: Източна Стара планина с трите
й дяла, Източна Средна
гора, Св.Илийските възвишения, Карнобатските
възвишения,
северните
склонове на Странджа
и Бакаджиците... Особеният чар на Еминския
проход, наблизо до който
гордият Балкан забива
скалисто чело в морето
при нос Емине, впечатли
всички и мнозина не се
стърпяха да запечатат с
фотоапарати
красивите

пейзажи.
Първият
съществен
престой се осъществява в черноморската ни
столица Варна. Разгледани бяха най – важните
обекти и сложени първите
печати. Особен интерес
предизвикаха Морската
градина, аквариумът, откритата експозиция на Военноморския музей, исторически парк “Владислав
Варненчик”( защо ли е извън 100 НТО?). Крайната
цел на деня е Балчик, където става настаняването
ни в т.к.”Калейдоскоп”.
Следват кратък отдих и
другарска вечеря с невероятно веселие – по-

срещане бога на морето
Нептун, който кръщава
присъстващите с имената на морски същества...
След разглеждане двореца на румънската кралица Мария и ботаническата градина на СУ”Кл.
Охридски”, запознанство
с миналото и настоящето
на Балчик и Каварна, на
следващия ден, обиколката на района завършва
с най – източната точка
на България – нос Калиакра. Посещаваме музея,
подпечатваме книжките и
потегляме към сърцето на
Добруджа – гр.Добрич.
Ранното утро на третия ден ни предлага не-

годарност. Преди да слезем на
“Мазалат” обаче с трима колоездачи се върна обратно. След
около 3 часа “акостирахме” на
“Узана” – изморени, кални, но
весели. Прекрасната хижарка за разлика от своя колега
ни посрещна с хляб и сол –
като официална делегация!
Тази вечер беше последна, но
сладка за всички – дълго ще я
помним, а и целия преход, изпълнен с шеги, веселие, е, и с
малко трудности. Но не може
и без тях. Всичко е едно цяло.
Дано догодина да открием други красоти и нови приятели. И
любезни хижари по родните
балкани!
Юри Стоянов
Снимки aвтора

вероятно
приключение
– управителят на комплекса “Куин”, където сме
отседнали, ни повежда
към пристанището и с
кораб”Ехо” групата се понася по тихия бял Дунав...
Запаметяващо е и посещението ни в резерват
Сребърна, където, въоръжени с бинокли, наблюдаваме
водоплаващите
птици и техните колонии.
Отново на път към Тутракан и крайпътното ханче до с.Антимово, свързано с творчеството на
големия ни писател Йордан Йовков. После – към
перлата на дунавското ни
крайбрежие – гр.Русе.
Тук последователно разглеждаме
единствения
действащ у нас скален
манастир Басарбовския
( защо ли не е включен
в 100 НТО?!). Забележителностите на града са
много, отсядаме в туристическата хижа “Приста”

край Дунава, където другарската вечеря преминава в грандиозно шоу...
През последния ден минаваме през Бяла на път
за Свищов, родното място
на незабравимия Алеко.
Тук разглеждаме с интерес най-важните обекти в
града и най-вече родната
къща на бащата на българския туризъм. Отново
печати, снимки...
Последният ни обект
е Велико Търново – тук
влизаме във великолепния храм “Св.Четиридесет
мъченици”, построен от
Ив.Асен в чест на победата му при Клокотница.
Прибираме се в родния Пловдив уморени,
но обогатени и с отлични
впечатления от чутото и
видяното. Пожелаваме си
доскоро и до нови срещи.
Димитър Луканов,
зам. председател
на БФТВ член на
ТД”Шипка” – Пловдив

10

маршрути

С

Гложенският
манастир
Пътуването до Гложенския манастир и неговите околности се оказа
една от най-вълнуващите дестинации. Ефектът се засилва от факта, че
бяхме доста емоционална и готова
за приключения група. Лили беше
инициаторът и влюбена в този край,
не спря да ни обяснява и разказва
различни истории, свързани с региона. Аз пък съм добър слушател,
особено когато ми разказват легенди
и предания за интересни местности.
И така, след с. Бели извор започна
едно изкачване към красивия Гложенски манастир. До него може да се
стигне и с начална точка с. Гложене.
Той е един от най-старите в България и се предполага, че е основан
при царуването на Иван Асен II. В
местното население се е запазило
предание, което гласи, че когато
нахлули татарите в Киевското княжество, киевският княз Георги Глож
тръгнал със свитата си на юг да
търси спасение. Когато стигнал р.
Дунав, той поискал позволение от
българския владетел да му позволи
да се засели в пределите на държавата ни. След като го получил, той се
отправил по долината на р.Вит, като
се разположил в слабо заселеното плодородно поле. В подножието
на Балкана, където р. Вит напуска
планинската клисура, основава селище, което по-късно нарекли на
негово име – Гложене. Тук построил
манастир с името “Преображение”,
но сградата започнала да се руши,
а чудотворната икона на Св.Георги
изведнъж изчезнала от манастира и
я намерили високо горе, на скалите.
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Приели го като знамение князът да
построи манастир в чест на светеца точно там, при тези недостъпни
скали. Днес има запазени все още
останки от стария манастир в местността Кулата (Градището), над селото на левия бряг на реката.
Гложенският манастир се намира
в североизточните склонове на масива Лисец, висок 1095 м. Склоновете
на върха се спускат стръмно десетки
метри надолу във всички посоки и затова отдалеч изглежда внушително и
много по-висок.
За разлика от повечето манастири
в страната ни този е построен на видно място, високо в планината на 940
м надморска височина. Това негово
оригинално разположение го прави
още по-привлекателен и интересен и
буди желание у всеки, който го види,
да го посети. Някои го оприличават
на гръцкия Метеор със скални манастири на най-невероятни скални възвишения. Заради Лисец на югозапад
панорамата е ограничена. На изток
са очертанията на Васильовска планина, а после е Тетевенският венец
от върховете Трескавец, Острец,
Червен. На юг е долината на р.Вит, а
в далечината са могъщите осанки на
върховете Петрахилия и Вежен. На
север се простира карстова област,
която след Златна Панега и Брестница се слива в Дунавската равнина.
Както на крепостта Царевец във
Велико Търново, така и в този манастир може да се влезе само от едно
място – от западната му страна.
През Просечник пътят ни отвежда
в стопанската част на двора. Оттук

по каменната стълба излизаме на
по-висока площадка, минаваме през
един тунел и сме в горната част на
двора, където се намират манастирската църква и килиите. След разрушаването на старата църква е била
открита гробница в самата скала.
От онова време днес е останал само
тунелът. Всички други сгради са реставрирани. Отец Нектарий ни посреща дружелюбно и повежда из светата обител. От него получаваме също
доста интересна информация.
Отляво в църквата в малък иконостас се съхранява чудотворната
икона на Свети великомъченик Георги Победоносец. Това е най-старата
реликва на манастира и датира от
XIII в. Според предание е донесена
от Киевско-Печорската лавра. Горната част на манастирския двор е
обградена от трите страни с манастирски килии. Прави впечатление,
че докато отвътре те изглеждат малки и ниски, то външните им стени са
сякаш кацнали на отвесните скали.
Някога в горната част на двора, западно от църквата, се е издигала
кула, подобна на Хрельовата в Рилския манастир. Тя е просъществувала до началото на ХХ в., когато била
окончателно съборена и заличена от
двора.
След разглеждането на манастира се отправяме към красивата
местност Маневица, която е на десетина минути разстояние. Посоката е
югоизток през вековна букова гора.
Минаваме покрай чешма с беседка
и стигаме до обширна поляна, която
наричат “зеленият килим на манастира”. Наслаждаваме се на панорамите, които се разкриват от всички
страни. На връщане се отклоняваме
от пътеката и поемаме за необлагородената пещера Моровица. Името
й идва от поверието, че в нея витаят
зли духове, които носят мор, смърт
и оттам – името Моровица. Входът
представлява огромна зала, висока
няколко десетки метра. Централният
тунел се простира под земята с много разклонения, някои от които още
не са проучени. Има сведения, че
пещерата е била жилище на праисторически хора. От каменния век са
останали различни керамични изделия, мелнични камъни и глинени съдове. За това научихме по-късно, когато посетихме историческия музей
на гр.Тетевен. Желаещите да погледнат Гложенския манастир от птичи
поглед (над 250 м височина) могат да
сторят това, след като за час изкачат
Камен Лисец. Гложенският манастир
“Св. Георги Победоносец” се намира
близо до селата Малки извор и Гложене, на 12 км от Тетевен, област
Ловеч. Сега манастирът е действащ
паметник на културата и е част от
Ловешката епархия. Той се приема и
за българския манастир с най-просторна и красива панорама. До него
може да се стигне и по асфалтиран,
но изключително тесен път, който
принуждава търпеливо изчакване от
страна на шофьорите, тъй като разминаването е възможно само на определени участъци.
Руси Стойчев

лед успешно представяне на външното
оценяване,
учениците от 4-и а клас
наПървоОУ“Св.Кл.Охридски”,
гр.Сандански, заминаха
на зелено училище в курорта Пампорово в Родопите.Четвъртите класове
с ръководител Горица
Варсанска
изкачиха
вр.Снежанка – 2020м.,
посетиха и разгледаха
з а б е л е ж и те л н о с т и те
на гр.Смолян. Особено
впечатлени бяха от Планетариума, толкова развълнувани от звездното
пътешествие, че излязоха замаяни и безкрайно
щастливи.
Посетиха гр.Чепеларе,
разгледаха астрономическата обсерватория на
вр.Рожен и с внимание и
интерес изслушаха лек-

Стоименова и Бисер Янков организираха цяла
седмица на хижа “Яне
Сандански”в
курорта
Попина лъка с любими
детски занимания. Денят започваше с утринна
разходка и продължаваше с игри на волейбол,
тенис, народна топка и
футбол, а вечерите със
забавления. Още първия
ден направиха разходка
до Дяволския водопад –
височина 15 м., който бе
страховит, но приказно
красив, с буйните и пенливи води след дъждовете.
В походите до местността Туричка черква,
водохващането
ВЕЦ
“Попина лъка”, научиха
откъде идва водата за
гр.Сандански. Затвърждаваха ученото в часо-

Зелено лято
за децата от
Сандански

цията за ролята и значението на наблюденията,
които се осъществяват
от астрономите у нас и
в чужбина. Разгледаха
Ягодинската
пещера,
също и ждрелото на Дяволското гърло.Всички
бяха възхитени от величествените и непристъпни природни форми и
красотата на най-обширната планина в България
– Родопи. Три момичета написаха стихове за
РодинатаДимитрина,
Мариана и Петрана и ги
рецитираха на годишното училищно тържество.
От своя страна учениците от 4-и б клас на Първо
ОУ с класен ръководител Валентина Тодорова
проведоха екскурзия до
гр.София и в Националния исторически музей
получиха своите свидетелства за завършена
начална степен на образование. Заедно със
свидетелството
всеки
получи книгата “В полет”
със стихове от самите
ученици.
На зелено училище в
Пирин – най-красивата
планина, бяха и учениците от трети б и трети В
класове на Първо ОУ”Св.
Кл.Охридски” – Сандански. Убедени че любовта
към природата и планината се възпитават още
в детските години, техните учители – Савина

вете по Човек и природа
и по Човек и общество
като преоткриваха различни видове в иглолистната и широколистната
гора – дървета храсти,
треви, цветя и билки.
С голяма любов се грижеха за кучето на хижата Сара и се любуваха на
красивите коне и малки
кончета на батко Иван.
Детска дискотека имаше
всяка вечер! Празнуваха се два рождени дни
в празнично украсената
зала в ресторанта на хижата, там бе отбелязан и
най-хубавия детски празник – първи юни. Наградените в три категории
– българско хоро, ръченица и най-добре танцуваща двойка, споделиха
лакомствата с всички
участници. Имаше и пижамено парти и какво
ли не още – все любими
детски занимания. Затова и в края на седмицата с тъга се разделиха с
любезните домакини на
хижа “Яне Сандански”
с обещание да дойдат
пак...Та нали туристическото лято едва сега
започва! Спазвайки традициите, колективът на
Първо
ОУ”Св.Климент
Охридски” също приключи успешната 2009/2010
г. с излет в Пирин планина.
Роска Ноцкова,
гр.Сандански
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Западна Стара планина
и Западен Предбалкан
Август 2010 г.

Туристическа спалня
“Белоградчик”
Местоположение: Западен Предбалкан, в парковата зона на Белоградчик, м. Мислен камък: 539
м н.в.,
GPS: 43.625922 N 22.686773 E.
Описание: Сграда с капацитет 100 места в стаи с
по 2, 3 и 4 легла и два апартамента, самостоятелни
санитарните възли и бани, локално отопление, ресторант, фитнес, сауна, паркинг.
Изходен пункт:
Центърът на Белоградчик – 0.10 ч.
Съседни обекти:
Белоградчишките скали с крепостта (обект №15
от 100-те НТО) – 0.30 ч., природонаучният музей
(обект №15 от 100-те НТО), пещера Магурата (обект
№14 от 100-те НТО) – 25 км по асфалтово шосе.
Стопанин:
ТД “Белоградчишки скали” – Белоградчик.

Хижа “Люляка”

Хижа “Пършевица”

Местоположение: Софийска планина, м. Джулин кладенец, долината на Крива река, 691 м н.в.,
GPS: 42.891588 N 23.174364 E.
Описание: Сграда с капацитет 24 места в стаи с
2, 3 и 4 легла, етажни
санитарни възли и бани, отопление с ел. уреди,
туристическа столова, ресторант, летен бюфет и
столова, паркинг.
Изходни пунктове: м. Белидие хан – 1.5 км по
асфалтово шосе (0.20 ч.); с. Градец, общ. Костинброд – 0.45 ч. Белидие хан се намира на 26 км от
София по пътя за Петроханския проход.
Съседни обекти: Скали и пещери, подходящи
за катерене – в околностите на хижата; с. Дръмша,
общ. Костинброд – 2.30 ч., по каньоновидната долина на Крива река; с. Чибаовци, общ. Костинброд – 3
ч., Своге – 6.30 ч.
Стопанин: БТС – София.

Местоположение: Врачанска планина, м. Каличина бара, върху северния склон на вр. Кръстанова
могила, 1266 м н.в., GPS: 43.144470 N 23.477184 E.
Описание:
Сграда с капацитет 40 места, вътрешни, общи за
сградата санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова и кухня, бюфет, зала за
тихи игри и семинари, СПА център, ски-гардероб,
ски-писти с влекове, паркинг.
Изходни пунктове: Враца – 22 км (3.30 ч.) асфалтово шосе, с. Миланово, общ. Своге – 13 км
(2.30 ч.);
жп спирка Оплетня (на линията София – Мездра)
– 2.30 ч
Съседни обекти: х. “Леденика” и пещера Леденика – 8 км (1 ч.) асфалтово шосе, х. “Околчица” – 4
ч., х. “Бялата вода” – 6 ч.
Стопанин: ТД “Веслец” – гр. Враца

Хижа “Ком” – нова

Хижа “Ком” – стара

Местоположение: Берковска планина, в североизточното подножие на вр. Ком (2016 м н.в.), м. Горна
кория, 1515 м н.в., GPS: 43.188450 N 23.081283 E.
Описание: Сграда с капацитет 100 места в стаи
със самостоятелни и етажни санитарните възли и
бани, локално отопление, туристическа
столова и кухня, ски-писта с влек, паркинг.
Хижата е пункт от Е-3.
Изходен пункт: Берковица – 15 км асфалтово
шосе (3.30 ч.), Петрохански проход – 3.30 ч.
Съседни обекти: х. «Ком» (стара) – 0.30 ч., вр.
Ком – 2.30 ч., х. «Петрохан» – 3.30 ч.
Стопанин: ТД “Берковица” – Берковица.

Местоположение: Берковска планина, в северозападното подножие на вр. Ком, в м. Покоя, 1637 м н. в.,
GPS: 43.181634 N 23.078732 E.
Описание: Сграда с капацитет 24 места в 2 апартамента и стаи с 2 и 3 легла със самостоятелни санитарни
възли и бани, локално отопление,
туристическа столова с летен навес.
Хижата е пункт от Е-3 .
Изходни пунктове: Берковица – 18 км асфалтово
шосе и почвен път (4 ч.).
Съседни обекти: х. “Ком” (нова) – 0.25 ч. (3 км почвен път), вр. Ком (2016 м н.в) – 2 ч., х. “Петрохан” – 3 ч.
Стопанин: ТД “Берковица” – Берковица.

За информация
и резервации:
БТС - Информационен център:

02 980 1285,
0882 966 320,
0882 966 319,
e-mail: infotourbts@gmail.com,

www.btsbg.ogr.com
Туристическа спалня
(Алпийски дом) “Вратцата”
Местоположение: Врачанска планина, проход Вратцата, 437 м н.в., GPS: 43.190429 N 23.534812 E.
Описание: Сграда с капацитет 24 места в стаи с 2, 3
и 4 легла със самостоятелни санитарни възли и бани,
локално отопление, туристическа столова, ресторант,
бюфет, зала за семинари, паркинг, терен за къмпиране.
Изходен пункт: Враца – 1 ч. по асфалтово шосе.
Съседни обекти: Културно-историческите забележителности на Враца (обект №16 от 100-те НТО), проходът Вратцата – множество алпийски турове по скалите, х. “Леденика” – 16 км (2.30 ч.), х. “Пършевица” – 22
км (3 ч.), х. “Околчица” – 26 км.
Стопанин: ТД “Веслец” – Враца.

Хижа “Бялата вода”
Местоположение: Планина Козница, м. Бялата
вода, 761 м н.в., GPS: 43.151696 N 23.304816 E.
Описание: Сграда и бунгала с капацитет 20 места, външни санитарни възли, външно водоснабдяване и самостоятелни санитарни възли за бунгалата,
отопление – печки на твърдо гориво и ел. уреди в
бунгалата, туристическа столова, бюфет.
Изходен пункт: Вършец – 8 км асфалтово шосе в
недобро състояние (1.30 ч.).
Съседни обекти: х. “Пършевица” /през с. Дружево и Дружевска седловина/ – 7 ч., гара Лакатник
(през хижа “Пробойница”) – 6 ч.
Стопанин: ТД “Тодорини кукли” – Вършец.
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Хижа “Околчица”

Хижа “Мургаш”

Туристическа спалня “Витиня”

Местоположение: Врачанска планина, на 300
м н.в източно от вр. Околчица, 1010 м н.в., GPS:
43.151863 N 23.587416 E.
Описание: Комплекс от 5 панелни бунгала с
капацитет 40 места, вътрешни санитарни възли,
туристическа столова, паркинг. Хижата приема туристи от 1 април до 30 септември!
Изходни пунктове: Враца – 20 км асфалтово
шосе; с. Челопек, общ. Враца – 8 км асфалтово
шосе; с. Лютиброд, общ. Мездра – 3 ч.
Съседни обекти: Паметникът на вр. Околчица –
0.3 км, х. “Пършевица” – 4 ч.
Стопанин: ТД “Веслец” – гр. Враца.

Местоположение: Планина Мургаш, в югозападното подножие на вр. Мургаш, 1434 м н.в., GPS:
42.821611 N 23.652764 E.
Описание: Сграда с капацитет 10 места, външни
санитарни възли, отопление с печки на твърдо гориво, туристическа столова. Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: Бухово (от София – 21 км) – 4
ч. (12 км почвен път); с. Желява, Столична община
(от София – 34 км) – 3.30 ч.; с Чурек, общ. Елин
Пелин – 4.30 ч., с. Врачеш, общ. Ботевград – 6 ч.
Съседни обекти: вр. Мургаш (1687 м) – 0.30 ч., х.
“Лескова” – 6.30 ч., тур. сп. “Витиня” – 5 ч.
Стопанин: ТД “Кремиковци” – Кремиковци.

Местоположение:
Проход Витиня, 986 м н.в., GPS:42.783457 N
23.800178 E.
Описание: Панелно бунгало с капацитет 10 места, външни санитарни възли и мивки, локално отопление, паркинг.
Спалнята е пункт от Е-3.
Изходен пункт: Отбивката от автомагистрала
“Хемус”по старото шосе за проход Витиня – 2 км.
Съседни обекти: х. “Мургаш” – 5.30 ч., х. “Чавдар” – 6.30 ч.
Стопанин: ТД ” Старопланински турист” – Етрополе.

Средна Стара планина
и Среден Предбалкан

Хижа “Рудината”

Хижа “Чавдар”

Хижа “Старопланинец”

Местоположение: Етрополска планина (пл.
Било), м. Рудината,1281 м н.в., GPS:42.844403 N
23.848390 E.
Описание: Комплекс от две сгради, капацитет 60
места, външни санитарни възли, отопление с печки
на твърдо гориво, туристическа столова и кухня.
Изходен пункт: курорт Зелин (3 км по асфалтово
шосе от Ботевград) – 3.15 ч.; гр. Етрополе – 4 ч., с.
Разлив, общ. Правец – 4 ч.; гр. Правец – 4.30 ч.; с.
Трудовец, общ. Правец – 4.30 ч.
Съседни обекти: вр. Венеца – 0.30 ч., вр. Маняков камък (първенец на пл. Било – дял от Етрополска пл., 1439 м) – 1 ч., м. Рибни вир – 2.30 ч., вр.
Звездец (1655 м) – 3.30 ч., Ботевградският проход
– 4 ч., х. “Чавдар” – 4.30–5ч.
Стопанин: ТД “Венец1905” – Ботевград.

Местоположение: Етрополска планина, м.
Вихрушки поляни, 1282 м н.в. GPS: 42.752688 N
23.938453 E.
Описание: Сградата е с капацитет 40 места,
вътрешни общи санитарни възли и бани, локално
отопление, туристическа столова. Хижата е пункт
от Е-3.
Изходен пункт: жп гара Буново, общ. Мирково
(на Подбалканската жп линия) – 2.30 ч., с. Стъргел,
общ. Горна Малина – 3.30 ч.; Етрополе – 4 ч.; гара
Мирково (на Подбалканската жп линия) – 4 ч.
Съседни обекти: вр. Звездец (1655 м) – 1.30 ч., х.
“Мургана” – 4 ч., х. “Рудината” – 5 ч.
Стопанин: ТД “Зелена България” – София.

Местоположение: В Етрополе, м. Лозето, 575 м
н.в., GPS: 42.827650 N 23. 999987 E.
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

Хижа “Кашана”

Хижа “Стражата”
Хижа “Мургана”
Местоположение: Етрополска планина, м. Топалов кладенец,1375 м н.в., GPS: 42.728220 N
24.051352 E.
Описание:
Сграда с капацитет 60 места в стаи с етажни санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова и кухня, битова зала.
Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: с. Челопеч., Софийска област – 2–3 ч. в зависимост от избрания вариант,
седл. Кашана (Златишки проход) – 1 ч. (5 км почвен
път, проходим в сухо време).
Съседни обекти:
х. Чавдар – 4 ч., х. Кашана – 1 ч.

Местоположение: Златишко-Тетевенска планина, м. Кокалското, 1183 м н.в., GPS: 42.781600 N
24.077733 E.
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 асфалтово шосе и 7 км по път
с трошено-каменна настилка), с. Ямна, общ. Етрополе – 2.30 ч.
Съседни обекти: х. «Кашана» – 2.30 ч., х. «Свищиплаз» – 4 ч., Етрополският манастир “Св. Троица” (обект №63 от 100-те НТО) – 3 ч.
Стопанин: ТД “Старопланински турист” – Етрополе.

Местоположение: На границата между Етрополска и Златишко-Тетевенска планина, седл. Кашана
– връхната точка на Златишкия проход, 1365 м н.в.,
GPS: 42.751550 N 24.077395 E.
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 външнен санитарен възел за третото бунгало, туристическа столова с камина, паркинг.
Хижата е пункт от Е-3.
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» – 2.30 ч.
Стопанин: ТД “Старопланински турист” – Етрополе.

на бтс
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Туристическа спалня
„Козница” в гр. Тетевен

Хижа “Паскал”
Местоположение: Златишко-Тетевенска планина, м. Мали извор,1336 м н.в. GPS: 42.745029 N
24.194739 E.
Описание: Сграда с капацитет 50 места, вътрешни общи санитарни възли и баня, собствено ел. захранване, отопление с печки на твърдо гориво, туристическа столова и кухня.
Изходни пунктове: Пирдоп (гара на Подбалканската жп линия) – 2 ч.
Съседни обекти: вр. Косица (2000 м) – 1,15 ч.,
вр. Паскал (2029 м) – 1.30 ч.,
х. “Свищи плаз” – 1.45 ч., вр. Орловец (Картала
– 2033 м) – 2.30 ч., х. “Момина поляна” – 3.30 ч., х.
“Бенковски” – 6 ч.
Стопанин: ТД “Паскал” – Пирдоп.

Хижа “Коман”
Местоположение: Среден Предбалкан, Васильовска планина, м. Коман,
714 м н.в., GPS: 42.899559 N 24.555062 E.
Описание: Сграда с капацитет 55 места, самостоятелни и етажни санитарни възли и бани, локално отопление и отопление с печки на твърдо гориво,
туристическа столова, ресторант, механа с камина,
бюфет.
Изходни пунктове: с. Шипково, общ. Троян – 1 ч.;
с. Терзийско, общ. Троян – 2 ч.; с. Калейца, общ. Троян – 15 км.
Съседни обекти: х. “Васильов” – 2.30 ч.
Стопанин: ТД “Здравец” – с. Терзийско, общ. Троян.

Местоположение: Южната част на Тетевен, м.
Ръта, на левия бряг на р. Бели Вит, 796 м. GPS:
42.887589 N 24.255091 E.
Описание: Комплекс от две сгради с капацитет
52 места, етажни санитарни възли, отопление с
печки на твърдо гориво, туристическа столова, паркинг.
Изходен пункт: Тетевен (центъра на града) – 1
км асфалтов път (0,20 ч.)
Съседни обекти: Куртурно-историческите забележителности на Тетевен
(обект №32 от 100-те НТО); вод. Скока (висок 15
м) – 1 ч., м. Опасният зъб – 1 ч.; лобното място на
Сава Младенов (Ботев четник) – 1 ч.; вр.Петрахиля
– 2ч.; вр. Острич – 1.30 ч.; вр. Трескавец – 2 ч.; вр.
Червен – 2 ч.; Гложенски манастир ”Св.Георги” – 12
км до с. Гложене и още 1 ч.; м. Костина (лобното
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място на Г. Бенковски) – 12 км до спирка Стопанството в Рибарица и още 3 км вдясно по асфалтово
шосе; хижа “Васильов” – 7 ч. по билото на Васильовска планина, х. “Момина поляна” (през с. Черни
Вит), х. “Бенковски” и х. “Вежен” (през Рибарица).
Стопанин: ТД “Вежен” – Тетевен.

Хижа “Ехо”
Местоположение: Златишко-Тетевенска планина
до седл. Железни врата, на на югозападния склон
на вр. Кавладан, 1646 м н.в., GPS: 42.774929 N
24.481410 E.
Описание: Сграда с капацитет 40 места, в стаи с
3–8 легла и 1 стая с нарове, със самостоятелни и етажни санитарни възли и бани, мивки в част от стаите,
самостоятелно ел. захранване, локално отопление,
туристическа столова и кухня, бюфет, дневна зала в
битов стил с аудио и видеотехника, полигон за ориентиране.
Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: с. Рибарица, общ Тетевен
(през вр. Кукуй по Ръждаво било или по долината на
Черната река през м. Остриките) – 4 ч., х. “Хайдушка
песен” – 3.15 ч., с. Чифлик, общ. Троян през х. “Хайдушка песен” – 4.30 ч., Клисура (през Розинската
мандра и Ветровития преслап) – 5 ч., с. Розино (на
Подбалканската жп линия) – 4.30 ч.

Съседни обекти: вр. Юмрука (1819 м) – 0.30 ч.; вр.
Кавладан (1710 м) – 0.10 ч.;
параклис “Св. Троица” – 0.10 ч.; скален феномен
“Гъбата” – 1.15 ч.; вр. Вежен (2198 м н.в.) – 3.20 ч.; х.
“Вежен” – 3.30 ч.; х. “Козя стена” – 2.20 ч., х. “Васильов” (през вр. Ушите) – 5.30 ч
Стопанин: ТД “Академик” – Русе.

Хижа “Вежен”
Местоположение: Златишко-Тетевенска планина,
в северното подножие на вр. Вежен, м. Царичина,
1622 м н.в., GPS: 42.771657 N 24.391710 E.
Описание: Комплекс от 2 сгради, капацитет 80
места, етажни санитарни възли и бани, собствено ел.
захранване, отопление с печки на твърдо гориво, туристическа столова и кухня, бюфет, паркинг.
Изходни пунктове: с. Рибарица (по рида Царичина) – 4.30 ч.; (17 км по път с трошенокаменна настилка), с. Рибарица (по р. Заводна) – 4.30 ч., гара
Копривщица (на Подбалканската жп линия) – 6.30
ч. през м. Въртопа; гара
Клисура (на Подбалканската жп линия) – 6.45 ч.;
гара Антон
(на Подбалканската жп линия) – 7.15 ч. по билото
през вр. Вежен.
Съседни обекти: вр. Вежен (2198 м) – 1.30 ч., х.

“Бенковски” (по Суватски дол) – 2.30 ч.; х. “Ехо” – 3 ч.;
х. “Бенковски” (по билото, през вр. Вежен) – 2.30–3 ч.
в зависимост от избрания вариант; х. “Момина поляна” – 6.30 ч.
Стопанин: ТД “Вежен” – Тетевен.

Хижа “Васильов”
Местоположение: Среден Предбалкан, Васильовска планина, югоизточно от вр. Васильов, 1380 м н.в.,
GPS: 42.880253 N 24.480996 E.
Описание: Комплекс от сграда и четири сезонни
бунгала с общ капацитет 51 места. Сградата е с капацитет 40 места с вътрешни общи санитарни възли
и баня и външни санитарни възли, локално отопление и отопление с печки на твърдо гориво, туристическа столова, интернет, детска площадка, паркинг.
Бунгалата са с общ капацитет 11 места: 3 бунгала
с по три легла и 1 бунгало с 2 легла, с външни санитарни възли.
Изходни пунктове: с. Васильово, общ. Тетевен –
2.30 ч.; с. Рибарица, общ. Тетевен – 3.30 ч. (12 км
асфалтово шосе до връхната точка на Рибаришкия
проход и още 3 км почвен път); Тетевен – 7 ч.; Шипковски минерални бани – 2 ч. (11 км асфалтово
шосе до връхната точка на Рибаришкия проход и
още 3 км почвен път); яз. “Сопот” (през с. Голяма Желязна) – 7 ч.
Съседни обекти: х. “Коман” – 2 ч., х. “Хайдушка
песен” – 4.30 ч., х. “Ехо” – 5.50 ч., х. “Козя стена” – 6 ч.
Стопанин: ТД “Васильов” – с. Шипково, общ. Троян.

Хижа “Бенковски”

Хижа “Момина поляна”

Местоположение: Златишко-Тетевенска планина, в югозападното подножие на вр. Малки
Братанишки уши, 1526 м н.в., GPS: 42.781877 N
24.344794 E.
Описание: Сграда с капацитет 61 места, вътрешни общи санитарни възли и бани, собствено ел.
захранване, отопление с печки на твърдо гориво,
туристическа столова и кухня, бюфет.
Изходни пунктове: с. Рибарица, общ. Тетевен –
4–5 ч. (18 км по път с трошенокаменна настилка и
почвен път; с. Антон, Софийска област и (през седл.
Попови гробове) – 4.45 ч.; гара Копривщица (през
м. Въртопа) – 5.30 ч.
Съседни обекти: х. “Вежен” (през Суватски
дол) – 2.30 ч.; х. “Вежен” (по билото) 3.30 ч.; х.
“Момина поляна” – 4.30 ч.; х. “Паскал” – 6.15 ч.
Стопанин: ТД “Вежен” – Тетевен.

Местоположение: Златишко-Тетевенска планина, м. Самодивска поляна, 1649 м н.в. GPS:
42.782814 N 24.233289 E.
Описание: Сграда с капацитет 84 места, етажни
и самостоятелни санитарни възли и бани, мивки в
няколко стаи, отопление с печки на твърдо гориво,
туристическа столова, бюфет.
Изходен пункт: м. Анчова бичкия (24 км от Тетевен) – 1.30 ч., с. Антон, обл. Софийска (през з.
Планински извори) – 5 ч., гр. Пирдоп, (през х. “Паскал”) – 5.30 ч.
Съседни обекти: з. Планински извори – 1.30 ч.;
х. “Бенковски” – 4.30–5.30 ч. в зависимост от избрания вариант, х. “Свищи плаз” – 3.30–4.45 ч. в зависимост от избрания вариант, х. “Паскал” – 3.30 ч., х.
“Вежен” – 6.30 ч. по билото.
Стопанин: ТД “Вежен” – Тетевен.

14

Хижа “Хайдушка песен”
Местоположение: Троянска планина, близо до
водослива на реките Рогачева и Камачарска, 875 м
н.в., GPS: 42.806077 N 24.526172 E.
Описание: Комплекс от сграда и 15 сезонни бунгала с общ капацитет 70 места.
Сградата е с капацитет 30 места, етажни санитарни възли и бани, локално отопление, столова в
битов стил, кухня, бюфет, салон.
Бунгалата са с по 2 и 3 легла с външни санитарни възли. Районът е благоустроен, има барбекюта,
паркинг.
Изходни пунктове: с. Чифлик, общ. Троян – 7 км
асфалтово шосе, Троян – 22 км.
Съседни обекти: Басейн с минерална вода – в
непосредствена близост, х. “Козя стена” – 3 ч., х.
“Ехо” – 4.30 ч., връхната точка на Рибаришкия проход – 4.30 ч., х. “Васильов” – 5 ч.
Стопанин: ТД “Балканска звезда” – с Чифлик,
общ. Троян.

хижите на бтс
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Туристическа спалня
“Никола Габърски в гр. Троян”

Туристическа спалня (хотел)
„Стратеш” в гр. Ловеч

Местоположение: В подножието на Троянска
планина, в крайградския парк Капинчо, 443 м н.в.,
GPS: 42.883492 N 24.7165546 E.
Описание: Сграда с капацитет 60 места в стаи
с 2 и 3 легла със самостоятелни санитарни възли и
бани, локално отопление, ресторант, бюфет, салон,
паркинг.
Изходен пункт: автогара и жп гара Троян – 0.20
ч. (2 км асфалтово шосе).
Съседни туристически обекти: културно-историческите забележителности на Троян; с. Орешак,
общ. Троян – 5 км; Троянски манастир “Успение
Богородично” (обект №31 от 100-те НТО) – 10 км;
природонаучен музей в с. Черни Осъм, общ. Троян
(обект №31 от 100-те НТО) – 10 км; х. “Хайдушка
песен” – 20 км; с. Чифлик, общ. Троян – 17 км; х.
“Амбарица” – 20 км асфалтово шосе до м. Смесите и
още 3 ч. пеша; х. “Зора” ( гр.Априлци) – 24 км.
Стопанин: ТД “Амбарица” – Троян.

Местоположение: Среден Предбалкан, сред
Ловчанските височини, над десния бряг на р. Осъм,
в парк Стратеш, 244 м н.в., GPS: 43.134732 N
24.722042 E.
Описание: Сграда с капацитет 65 места в един
апартамент и в стаи с 2 и 3 легла със самостоятелни
санитарни възли и бани, отопление с ел. уреди, ресторант, конферентна зала, учебен кабинет, паркинг.
Изходен пункт: центърът на Ловеч – 0.20 ч.
Съседни туристически обекти: Културно–историческите забележителности на Ловеч (обект №30
от 100-те НТО); Покритият мост – 0.20 ч.; кв. “Вароша” – 0.15 ч.; Зоопарк – 0.15 ч.; Къкринското ханче
(обект №30 от 100-те НТО) – 18 км.
Стопанин: ТД “Стратеш” – Ловеч.

Хижа “Добрила”

Заслон “Орлово гнездо”
Местоположение: Троянска планина, на главното било, източно от връхната точка на Троянския
проход, 1564 м н.в., GPS: 42.750970 N 24.649312 E.
Описание: Сграда с капацитет 24 места в стаи
с по 2 легла и една обща спалня, част от стаите са
със самостоятелни санитарни възли и бани, локално отопление, собствено ел. захранване, бюфет, туристическа столова с камина, барбекю, благоустроен район, паркинг. Приема туристи целогодишно.
Заслонът е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: Връхната точка на Троянския
проход – 1.30 ч. (7 км почвен път); т.к. Беклемето –
2 ч.; жп спирка Кърнаре (спирка на Подбалканската
линия) – 4 ч.
Съседни обекти: х. “Дерменка” – 1 ч., х. “Козя
стена” – 4 ч., х. “Певците” – 2 ч., х. “Мъка” – 0.45 ч.
Стопанин: ТД “Стратеш” – Ловеч.

Хижа “Дерменка”
Местоположение: Троянска планина, м. Дерменка, 1530 м н.в., GPS: 42.731548 N 24.680626 E.
Описание: Сграда с капацитет 86 места, част
от стаите са със самостоятелни санитарни възли и
бани, а останалите – с вътрешни и външни санитарни възли и бани, локално отопление, ресторант,
бюфет, салон, паркинг.
Изходни пунктове: връхната точка на Троянския
проход – 3 ч., жп спирка Кърнаре (спирка на Подбалканската жп линия) – 3.30 ч.; Сопот – 3.35 ч. (с
п.в.л. до х. “Незабравка” – 0.35 ч. и още 3 ч. пеша).
Съседни обекти: з. Орлово гнездо – 1.30 ч., х.
“Козя стена” – 5 ч., х. “Добрила” – 3 ч., х. “Незабравка” – 3 ч., х. “Певците” – 1.30 ч.
Стопанин: ТД “Стратеш” – Ловеч

Хижа “Зора”

Хижа “Амбарица”
Местоположение: Троянска планина, северно от
главното било, на рида Дълги дял, североизточно
от вр. Момина могила, 1516 м н.в., GPS: 42.755180
N 24.778425 E.
Описание: Комплекс от две сгради – стара и
нова. Новата сграда е с капацитет 50 места, етажни
санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова и кухня, бюфет, салон в битов стил,
спортна площадка, ски-писти, ски-влекове.
Изходни пунктове: м. Смесите над с. Черни
Осъм, общ. Троян (на 20 км от Троян) – 3 ч., горна
лифтова станция на п.в.л. от Сопот – 3.15 ч.
Съседни обекти: вр. Левски (2166 м н.в.) – 2 ч.,
вр. Голям Купен (2169 м) – 2.30 ч., х. “Добрила” –
3 ч., х. “Дерменка” (през х. “Добрила”) – 5.30 ч.,
х. “Хубавец” (през седл. Платнишки ярове) – 4 ч.
Стопанин: ТД Амбарица – Троян.

Местоположение: Среден Предбалкан, гр.
Априлци – кв. Зора (Зла река), 520 м н.в., GPS:
42.845042 N 24.904331 E.
Описание: Сграда с капацитет 27 места в стаи
с 2 и 3 легла със самостоятелни санитарни възли и
бани, локално отопление, ресторант, бюфет, летен
ресторант с навес, паркинг.
Изходни пунктове: близката автоспирка на Априлци. Градът е свързан чрез редовни автобусни линии с Троян, Ловеч, Севлиево, Плевен, София и др.
Съседни обекти: Априлци – храм-паметник “Св.
Георги” в кв. “Ново село”, Новоселски манастир “Св.
Троица” в кв. “Ново село”, архитектурно-етнографски музей, дом-паметник на Новоселското въстание
от 1876 г.,
х. “Плевен” – 8 км асфалтиран път в недобро състояние и още 1.15 ч. пеша.
Стопанин: ТД “Балкан” – Априлци.

Местоположение: Троянска планина, на седловината между върховете Добрила и Левски (Амбарица), 1795 м н.в., GPS: 42.711097 N 24.761557 E.
Описание: Комплекс от сгради и бунгала с общ
капацитет 80 места, част от стаите са със самостоятелни санитарни възли и бани, останалите с вътрешни общи санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова, ресторант, бюфет,
сателитна телевизия, интернет, зала, ски-писта,
благоустроен район.
Изходен пункт: Сопот (обект № 43 от 100-те
НТО) – 4.30 ч., Сопот (с п.в.л. до х. “Незабравка”) –
0.35 ч. и още 0.30 ч. пеша.
Съседни обекти: х. “Дерменка” – 3 ч., х. “Амбарица” – 3 ч., х. “Незабравка” – 0.30 ч., х. “В. Левски” – 5
ч., вр. Левски (2166 м н.в.) – 1.15 ч.; вр. Голям Купен
(2169 м н.в.) – 2.30 ч.; з. Ботев – 7.30 ч., вр. Ботев
(2376 м н.в.) – 8.15 ч.
Стопанин: ТД Иван Вазов – Сопот.

Хижа “Козя стена”
Местоположение: Троянска планина, м. Хайдук
чешма,1536 м н.в., GPS: 42.785073 N 24.529065 E.
Описание: Сграда с капацитет 100 места в два
апартамента и в стаи с 2–8 легла, етажни санитарни
възли и бани, собствено ел. захранване, отопление
с печки на твърдо гориво, туристическа столова и
кухня, бюфет, павилион, зала с аудио и видеотехника. Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: връхната точка на Троянския
проход – 2.30 ч., с. Христо Даново, общ. Карлово
(спирка на Подбалканската жп линия) – 5 ч.; с. Розино (спирка на Подбалканската жп линия) – 5 ч., х.
“Хайдушка песен” – 2.30 ч., с. Чифлик, общ. Троян
(през х. “Хайдушка песен”) – 3.30 ч.
Съседни обекти: х. “Ехо” – 2.20 ч., х. “Васильов”
(през вр. Ушите) – 6ч., х. “Дерменка” – 4.40 ч., скален феномен “Гъбата” – 0.45 ч., вр. Козя стена (1670
м) – 1.30 ч.
Стопанин: ТД “Академик” – Русе.

Продължение - в следващ брой
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Кристина
Георгиева

Най-сложното
нещо в плана ми
беше опитът за изкачване на Матерхорн
(Matterhorn/M. Chervino –
4478) по Италианския ръб,
което не се получи. Но се качих
на няколко други по-„туристически”
върхa – Брайтхорн (Breithorn – 4165),
Гранд Парадизо (Mont Grand Paradis –
4061), Дом дьо Миаж (Domes de Miage
– 3870) и Монблан (Mont Blanc – 4810)
– траверс през Такюл и Муди.
Относно екипировката
Без да се ангажирам с препоръки,
какво трябва и какво не трябва да се
носи, ще кажа какво имах аз. Чифт котки с хоризонтални зъби, пълен автомат.
Единични зимни обувки “Ла спортива”.
Гети. Термобельо – клин и блуза – от
естествена материя (иначе след няколкодневно носене не се трае). Дишащ
панталон, който не пропуска вода и
има ципове отстрани. За всеки случай
– поларен панталон (по някога става
много студено). Полар. Тънка пухенка
за под дишащото яке и дишащо яке.
Маска за лице, хубави очила, шапка.
За ръкавиците – чифт поларени с пет
пръста, с които можеш да си готвиш, и
т.н. Едни вътрешни с едни пръст и едни
по-сериозни лапи за външни. Нося си и
едни химически неща, които приличат
на пакетче за чай и се слагат под ръкавиците. Отделят топлина шест часа.
(В Алпите не съм ползвала, но в Андите
се случи едно лошо време на слизане и
изхабих два комплекта, за да си опазя
ръцете.) Казват, че не е подходящо за
крака. Бях с един алуминиев пикел (две
сечива ми дотрябваха само на стената на Муди, но стана и така). 20 метра
8-мм въже, седалка, няколко карабинера, без каска (не се прави така), чувал
за -37 градуса (може и по-нормален),
палатка “Отнесени от вихъра” (не успя),
термос, който се носи на върха с нещо
топло и сладко, примус за целта, общи
лекарства (не съм разнасяла такива
за височинно изкачване), щеки, добър
крем за слънце... Ще допълвам списъка,
ако се сетя за нещо друго.
В ранни зори на 11 юли 2008 се заех
с нелеката задача да събера в 60-литровата раница всичко това. Стана 23
килограма, което идваше в повече на
моето тегло от 45. Тичешком стигнах до
автогарата, купих си билет за Милано,
хвърлих раницата в багажника на автобуса и се събудих след час на българосръбската граница. Денонощие по-късно бях в друг автобус, който завой след
завой набираше височина към Червиня
– селцето под Матерхорн. Долината
светеше, а върховете бяха в гъсти облаци. Бях залепила носа си за стъклото,
трепвах при всяка нова гледка. Нямах
търпение да видя на живо върха от шоколадите “Тоблерон” – почти перфектна
четиристенна пирамида. Това трябва
да е една от стените! Съвсем близо до
нас е, затваря долината изведнъж. Мислено продължих двата ръба към върха. Възможно ли е да е толкова висок?
Облаците започнаха да се вдигат. Югоизточният и югозападният ръб се издигаха към небето все
по-стръмно, страх ме беше да си
представя къде ще се съберат.
Последна спирка. Първите капки дъжд
затракаха по качулката ми, докато шофьорът кавалерски се опитваше да ми
помогне да си сложа раницата. Тогава
видях върха. Ужас!
Много е хубав,
ама как ще го катеря?!
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До Монблан
и обратно
Тръгнах към Дома на гидовете. Една жена ме покани да вляза.
За пръв път се почувствах неудобно да кажа какво искам да направя.
„Какво?!”, възкликна тя и подскочи от
стола. Но бързо промени тона. “Седни,
ще ти покажа прогнозата за времето.
Никой не се е качвал там от седмици,
дори по Швейцарския ръб. Той е много
по-лесен, нали знаеш?” В следващите два дни щеше да натрупа още сняг,
после предвиждаха един хубав ден.
Какво да се прави? Ксерокопирах
си разни неща, купих си и няколко
карти на Монте Роза. После изчезнах от селото, за да потърся място
за палатката. Валеше все по-силно.
На другия ден беше още по-зле. Реших
да се кача до прохода Теодолино, който е на билото – граница между Италия
и Швейцария. Да се аклиматизирам,
да почакам по-хубаво време и да видя
дали пък някакви нормални хора ще
тръгнат по Хьорнли (оттам можех да
сляза на север до хижата за половин
ден и да пробвам и аз на следващия).
Доста стръмничко, а за раницата не
искам и да си спомням. Имаше момен-

Връх Брайтхорн е известен като найлесният четирихилядник в целите Алпи.
Не че не можеш да си го направиш и
труден, но близостта му с Малък Матерхорн (Klein Matterhorn – 3883), до който

ти с красиви панорами, но общо взето,
дъжд и мъгла. Над 2600 го обърна на
сняг и мъгла. Бях на около два часа от
прохода, когато мъглата стана непрогледна. Маркировка нямаше, тъй че
тръгнах по линията на един изоставен
лифт, на края на който намерих барака.
Със здрави прозорци и легло, чудничко.
Няма да опъвам палатка или да давам
пари за хижа.
Последва такава буря, че не си показах носа две денонощия. Та имах доста
свободно време да си огледам картите
и описанията. Всъщност Италианският
ръб щеше да ми е много труден дори при
идеални условия. Знаех си го отдавна, а
и не е като да не ми бяха казали. Имаше си катерене от четвърта категория,
което поне за мен щеше да е сложно – с
котки, сечива, раница и хъм... нищо дру-

има лифт от Швейцария, го прави леснодостъпен. От горната станция на лифта се качва за час, час и половина. Не
е много стръмен, но е нормално да си
с котки и пикел. Всъщност почти през
цялото време се върви по ледник и съответно хората там обикновено са вързани един за друг през няколко метра.
Така, ако някой попадне в пукнатина,
другите би трябвало да го задържат. Добре е да се знае и как се прави полиспаст, за да се извади. Това е нормалното поведение при ходене по ледник. От
хижа “Теодолино” до Малък Матерхорн
пък се ходи за около час и половина-два
по ски-писти, където постоянно тъпчат
рак-траци. Но за ужас на скиорите някои “алпинисти” не се развързват и там.
Хижа “Теодолино” остана единствената, на която спах по време на престоя

го. А
ако объркаш маршрута, попадаш
на някоя от двете съседни стени, което е съвсем
лошо. Качиш ли се, идва
най-важното – слизането.
Общо взето, планът беше,
ако съвсем не мога да сляза
по Хоьрнли (все още си мисля, че
би се получило), да си викна някой от
хеликоптерите, които дежурят там постоянно, и да им обясня, че съм се изгубила. Да има и от тях някаква полза, не
само да се въртят около мен като лешояди. (Гонят се, като вдигнеш една ръка,
кацат, ако вдигнеш две.) Когато времето
се оправи, се качих на прохода. Както
предполагах, и Швейцарският ръб беше
станал на нищо.
В този ден отидох
на съседния Брайтхорн

ми в Алпите. Струваше ми само десет
евро, защото им показах членската си
карта на Българска федерация по катерене и алпинизъм, която пък е член на
UIAA. Любопитно нещо за тази карта е,
че не служи за почти нищо в България
– може би защото не сме в Алпите. На
другия ден слязох в долината на Аоста.
На път към тунела Монблан реших да
се отбия до
Гранд Парадизо – друг
известен четирихилядник
Проблемът с Парадизо е, че до него
се стига сравнително лесно и съответно желаещите да се качат са много.
А последните двадесетина метра до
върха са катерене откъм втора категория по един ръб и хората се изчакват
доста. Понякога и с часове. Иначе след
хижата също се върви по ледници. Доколкото разбрах, преди години нормалният път към върха е бил друг. Само че
ледниците са се разтопили доста и този
маршрут е станал твърде опасен поради цепнатини и каменопади.
Реших да се изкатеря възможно найбързо, преди организираните групи да са
довтасали. Освен това прогнозата беше,
че времето ще се развали следобеда.
Навих си часовника за един през
нощта. Когато звънна... както и
да е, навих го отново за четири.
Тръгнах нагоре с доста добро за мен
темпо – в раницата имаше само термос,
шоколад, котки и пикел. След час и
нещо бях на хижата. Цялата светеше, в
почти всеки прозорец се виждаха хора,
които размотаваха въжета, слагаха котки или просто се щураха. Бяха може би
стотина души, още поне толкова светлинки се точеха по склона. Големите
групи вървяха доста бавно. Всички бяха
вързани, което май доста пречеше на
повечето хора. След морените сложих
котки. Склонът стана още по-стръмен
и успях да изпреваря и първите, тръгнали с водач, групи. Слънцето изгря.
Заслизах по най-бързия начин, защото
духаше доста, а не ми се занимаваше
да се обличам. Към обед слязох в къмпинга, изкъпах се и потънах в чувала.
Дъждът приспивно затрака по палатката. Другият ден беше дъждовен. Минах
тунела Монблан и слязох в
Шамони – “столицата
на алпинизма”
Обичам този град. По улиците му скиторят хора с огромни раници и чудна
екипировка.
Продължава на стр. 16
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Продължение
от стр. 15
Често се блъскат в
разни неща, защото зяпат
околните планини. А те, не
ще и дума, са си за зяпане.
Магазините за градски дрехи не са много, за сметка на
това е пълно с такива за пикели, каски, палатки и лепенки за всички части на краката.
Има Висше училище за планински водачи и Дом на гидовете със страхотна
библиотека. Преди Монблан исках да
пробвам Дом дю Миаж. Оттам през Бионсе (Bionnassay – 4052) може да се качи
и самият Монблан, но някои от местата
преди и след Бионсе са доста проблемни и не ми се искаше да го правя сама.
Идеята ми беше да се кача до Миаж и да
сляза за един ден, без да спя на заслон
Конскрит. Това е малко кофти, защото се
събираха 16–17 часа ходене и драпане,
а ледникът Тре-ла-тет е далеч по-нацепен от останалите, по които бях досега.
Оказа се, че за този маршрут има няколко страници с хубави снимки и схеми, някои от които ми трябваха много.
Беше показано къде най-често има пукнатини и как се заобикалят.
В къмпинга се хванах на бас със
собствениците, че ще се върна от
Дом дьо Миаж до десет вечерта на
другия ден. Тръгнах в един и половина, но направих тричасово изгубване още в гората. Стъпих си на маркировката на съмване и продължихме
към заслон Конскрит с петима бъдещи планински водачи, тръгнали да
катерят нещо в района. Хубаво темпо
дадоха и наваксах част от времето. (Аз
също бях завършила такъв курс няколко месеца преди това. Само че нашите
са по девет месеца и не дават право да
водиш хора там, където има катерене и
ледници. Техните са по четири години.)
Схемите ми свършиха чудесна работа и напредвах бързо между ледените пукнатини. Качих Миаж в два
следобед. Позяпах Бионсе няколко
минути и падна мъгла. Искаше ми се
да ида и до Сol Infranchissable, но нямаше смисъл, а и времето напредваше. Мъгла имаше само по върховете.
Долу по ледника беше тихо и топло.
Уф, твърде топло. Първо трябваше да
си правя пъртина в мекия сняг, а когато стъпих отново на леда, тази планина... абе, оживя и почна да ме замеря
с камъни. Всичко пукаше и трещеше.
Юрнах се да тичам надолу, прескачайки по-тесните пукнатини. Те това не
може да стане, ако си вързан. От време на време спирах да снимам, защото
беше просто неземно красиво. За около два часа се разкарах от ледника, но
продължих да бързам към касата бира.

Занизаха се дни
с хубаво време
Върнах се в Шамони, където посъбрах
информация за предстоящия траверс:
Егю дю Миди–Такюл–Муди-Монблан
(Aiguille du Midi – 3842; Mont Blanc du
Tacul – 4248; Mont Maudit – 4465; Mont
Blanc – 4810). Ще съм с лифта до Егю
дю Миди (37 евро еднопосочен билет и
38 двупосочен) и с цялата екипировка
ще слизам до Кол дю Миди (Col du Midi
– 3532), където ще опъвам палатка на
ледника. Съответно трябва да се върна
по обратния път. Това ще да е от север–северозапад. Аз следвах лилавата
линийка на билото. Най- проблемната
част е краят на изкачването на Муди
(върхът, близо до прегъвката). Такюл е
най-левият връх.
Ето какво пише за този траверс в
гидовника: “Изкачване на Монблан,
траверсирайки реброто на Монблан
дю Такюл, излизане на премката за
връх Муди (на северозапад от Муди)
, последвано от премката Бренва. От премката Миди (Col du Midi)
тръгнете по склона на
Такюл (35/40

Лифтът до Миди впечатлява
Една кабинка събира около 30 души,
които стоят прави. Това съвсем не е
неудобно, тъй като пътуването от 1035
м до 3777 м продължава едва 16 минути. Освен това гледката от прозорците би накарала почти всеки човек
да стане на крака така или иначе – от
любопитство, възхищение или просто
страх. Горната станция се намира на
скална игла. Доста са я разпробили
отвътре – има магазини, ресторанти и
асансьор до високата кула на върха.
Ако видиш снимка на хората горе,
може да решиш, че е правена на
коледния карнавал в някоя лудница. Малки япончета по къси панталонки, жени в скъпи кожени палта и
алпинисти, окичени с инвентар, небрежно се разминават по стълбите.
Само последните обаче могат да напуснат кулата. Някои директно
на рапел през тераси-
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градуса
наклон) до основата на голяма ледена пукнатина
(crevasse), наречена “la rimaye du Tacul”
(няма такава дума в речника може би
защото рядко се срещат такива пукнатини :). Тя е най-вероятно отворена и
трудна за преминаване. Продължете
директно с тенденция надясно до реброто на Такюл – 2 ч. 30 мин. От това ребро (4120 м.) слезте до премката Муди
и тръгнете по северния склон на връх
Муди. Едно първо “rimaye” прегражда
склона (4170 м), има и второ такова преди връхната стена (50 м, стръмна, средно възможна с помощта на сечива?!) на
2 ч. 30 мин. след реброто. От премката (4345) траверсирайте югозападния
склон на Муди до премката Бренва
(4303 м).Продължете към стената Коте
(Mur de la Cote), която е най-вероятно
заледена. Траверсирайте я... някак си
по-нежно, минете през Малките Червени скали (Petits Rochers Rouges – 4577
m.) и изкачете склона на Монблан – 2 ч.
Общо 7 часа от Премката Миди (където
горе-долу е и хижата).

те,
п о в е ч е то по един тесен стръмен ръб, който слиза до Кол дю
Миди. До залез оставаха 4–5 часа,
но те ми бяха предостатъчни да си
спретна най-голямата дивотия за
цялото ми пребиваване из Алпите.
Тръгнах на едно малко траверсче
близо до Такюл. В гидовника пишеше, че се качват три връхчета от четвърта категория и се пускат десетметрови рапелчета. Пишеше и за
някакви ленти, ама кой ти разбира
какво пък за тях, като е на френски.
Качих аз първото и второто и дойде момент за рапел. Лошо няма, 20 м въже
стигаха точно докъдето исках. Ама
трябваше да го пускам през един камък,
където си беше редно да оставя лента и
да го прекарам през нея. Не че не бих
оставила, но нямах. Плюх веднъж срещу вятъра да не се оплете въжето при
издърпването и слязох по него. А то взе,
че се заклещи... Дърпах ли дърпах – не.
И задуха един вятър, не издържах със
свалени ръкавици и двайсет секунди.
Исках да се изтегля обратно по него с
два прусека... какво ти. Въжето беше
почти толкова дебело, колкото и те, но
за сметка на това пък заледено. Изрових си от
портомонето един
3-мм прусек, който
ми
бяха
подарили
вместо мартеница
–
“да си жива
и здрава и
не изхвърляй това...”.
Той
хващаше, но
ръцете ми
измръзнаха съвсем
и
реших
да
търся
друг вариант, защото
трябваше
да
минавам и през
един таван,
нямаше да
мога да си
помагам с
краката и
както бях
премръзнала, можеше да стане съвсем
зле и да
увисна там.
Р е ш и х
да
заре-
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жа въжето и да кача и третия връх.
Стоплих се, докато го правех. Да, ама
и там ми трябваше въже, за да сляза. Откатерих до премката, напсувах
се и тръгнах да слизам по един улей.
Това е най-безумното място, по което
съм слизала. Определено ми трябваха две сечива. Улеят беше широк и
слизах не право надолу, а така, че по
възможност на десетина метра точно
под мен да няма камъни. За толкова се
надявах, че може и да спра, ако спра
изобщо. Беше около петдесет метра,
но когато слязох, вече ми беше топло.
Отново качих двата върха и си стигнах до
въжето. И що да видя, двама французи
тръгнали да пускат рапел по него. Искали да слязат до премката и да не качват
следващия връх, а да минат като мен.
Опитах се да им обясня, ама тези бяха от
французите, които не ми разбират френския. А английски не искат и да чуят.
Изчаках ги, прибрах си въжето и се
върнах в лагера. Седнахме да ги зяпаме
с бинокъла на англичаните. Мотаха се
сума ти време на премката, тръгнаха
да катерят отсрещния връх, не успяха,
оставиха два френда и слязоха. Засмях се на глас, като си представих
как някои родни алпинисти веднага
тръгват нататък, за да почистят скалата от тези стодоларови боклуци.
Почнах да кроя планове как да
ги сваля, но в крайна сметка реших, че е по-добре да си лягам.
Утре щях да качвам Монблан...
В палатката беше съвсем тъмно.
Събудих се минута преди часовникът да
е звъннал – 01:59. Тръгнах да си правя
кафе. Уф – бурканът е почти на свършване, а аз не мога без кафе! Я гледай ти, то
било без кофеин. А аз съм си се будела
всяка сутрин все с него. Луда работа...
В осем сутринта вятърът беше много послаб. Никой не беше тръгнал да качва Такюл сега. Това е време, по което следва
да си на върха, а не да тръгваш от лагера. Разминах се с няколко премръзнали
групи, които слизаха, без да са успели.
След Такюл не срещнах никого освен
двама холандци. Качили Монблан по
ръба Френе и вече слизат. Развързани
и с тичане, че бързат за Айгер. Такюл
е доста лавиноопасен връх с много козирки и сераци по склоновете. Стръмничък е, трябва си да държиш пикела като
за падане и да си внимаваш в краката.
Иначе имаше пъртина и не беше трудно. На същинския връх се качих на връщане, маршрутът не минава точно през
него. Следващият връх по траверса
Муди е най-проблемната част
Около 60 м стръмен склон. Около 70
градуса може би с лед на места. Имах
късмет – някой беше фиксирал към 30
м въже в долната част. Другите метри
си ги качих така. Духаше силен вятър.
По нормалния маршрут, където обикновено е пълно с хора – пътят през Гуте
и Вало – се виждаха само четирима
души. Двама от тях точно се качваха
и се снимахме взаимно. Панорамата е
наистина красива. Само че времето не
предразполагаше към съзерцание. Бях
много доволна, че изкачването свърши
и вече мога да слизам надолу, където е
по-топло. До въпросната стена на Муди
го направих с тичане, което ме сгря, а
после беше завет. Към Такюл пък се
оправи съвсем и се съблякох по клин и
тениска. Около четири следобед стигнах палатката и блажено се опънах на
шалтето, за да се попека на слънце.
Зяпах красивите планини и англичаните, които не бяха мръднали от лагера, но
пък бяха построили и стена около палатката си. После се прибрах и съм заспала,
когато Никси ми звънна и ме заразпитва
къде съм точно. После каза да изляза от
палатката и след като изпълних тази му
молба, без въпроси го видях пред входа
с телефон в ръка. Иха, имам си гости!
Почти не се познавахме. Той беше
един от хората, който мислеше да
идва, но се отказа заради липсата на
кола. Сега беше решил да обиколи
набързо и да се аклиматизира за Елбрус. Искаше да качва Монблан на
следващия ден, защото за после предсказваха лошо време. Но нямаше аклиматизация и съответно го болеше
главата. Тръгнах да топя сняг за супа.
Нависоко трябва да се пие много вода.
Зарадвах се, че срещам познат човек.
Продължава на стр 17
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НП Хорхе Фуентес Монсонис – Вилайонга,
посланик на Кралство Испания:

– Ваше Превъзходителство, за втори
път сте в страната ни
като посланик. Какво
ви зарадва, когато след
повече от десетгодишно отсъствие се завърнахте в Софияq и какво
ви разочарова?
– За мен бе много радостно да се завърна в
България и в този град,
в който със семейството
ми сме преживели много вълнуващи и радостни
моменти, където бяхме
щастливи, където оставихме много приятели...
Защото тук владее един
щедър и гостоприемен,
непосредствен дух, който
характеризира
българския народ... Но и тъга
ме обзе, защото вече ги
нямаше сред нас някои от
приятелите ни като например Стефан Савов, тогава
председател на Парламента, който беше и отличен испанист... За радост,
в голямата си част моите
някогашни приятели са
тук...
Какво ме е разочаровало? Не ми харесва, че
България изгуби хиляди
свои граждани, които напуснаха страната, за да
изкарват прехраната си.
Не казвам, че са емигранти, а хора, които работят в други страни от
Европейския съюз. Една
част от тях вероятно ще
се върнат... Харесват ми
големите търговски цен-

сещават ги техните жени
и деца, родители, приятели... Всеки път когато пътувам, виждам в самолета
цели семейства. Годишно
България се посещава от 70 000
НП Хорхе Фуентес Монсо- испанци, половинис-Вилайонга е за втори път ната навярно са
посланик на Кралство Испания туристи, надявау нас. Първият път – през един ме се броят им
сложен за страната ни период да се увеличи.
от 1993–1997. Роден е в слънче- Вие имате огровата древна и млада Валенсия. мни възможности
Завършил е политически науки за развитието на
и икономика и право. Заемал селския туризъм,
е различни дипломатически както и на еколопостове в Женева, Белград, Ню гичния, на селЙорк, Тунис, Вашингтон, Брюк- ския и културния
сел, Хърватия... Дипломат, пи- туризъм, на балсател и художник. Извън слу- неотуризма, имажебните задължения времето те чудесна база...
му често пъти е посветено на
– А какво, спописането и рисуването. Тво- ред вас, не досрецът следва призванието си. тига на българИма особена слабост към при- ския туризъм,
родата и нейните красоти, към имайки предвид
забележителните туристически принципите, заобекти на България, което беше легнали в Мадповод и за нашия разговор.
ридската декларация,
която
въвежда
модел за
развитие
на
европейския
туризъм?
– На българския туризъм
не
му достига
преди всичко инфраструктура
и на второ
място
–
манталитет.
Една страна не може
да
бъде
население от 300 мили- истинска
туристическа
она, а ние – 45 милиона. страна, без да има хубави
Подписаният меморандум пътища, хората да имат
се базира на опита на Ис- възможност спокойно и
пания и го предоставя на бързо да се придвижват.
България.
Чудесната природа на
– Да, но ако за бълга- България е привлекателрите Испания е на осмо на, но само това не е досмясто като предпочи- татъчно. А пътищата все
тана дестинация и го- още не са направени. И
дишно се посещава от още нещо – манталитетът
сто хиляди български – това е особено важно.
туристи, то испански- Българските
хотелиери
те в България са значи- и ресторантьори, преди
телно по-малко. Имаме всичко
обслужващият
ли шанс да променим персонал, имат още мнотова съотношение?
го да постигнат в своята
– Очакваме с подписва- работа, защото туристът
нето на меморандума да обича да вижда усмихнанарасне потокът на турис- ти, приветливи хора, обити в двете посоки. Трудно ча да бъде ухажван. Да не
е да се изчисли броят на забравят принципа: клибългарските туристи, кои- ентът винаги е прав.
то посещават Испания,
– В срещите си с журвероятно те са около 100 налисти многократно
хиляди. Защото ваши- подчертавате ролята
те работници също така на имигрантите за разпривличат туристи – по- витието на икономи-

Имате огромни
възможности
за туризъм
трове като Сердика, Карфур, Сити център, в които
могат да се намерят продукти от други страни.
Онова, което ме огорчава,
е транспортът. По-рано
идвах на работа за десетина минути, сега половин
час не ми стига, а понякога заради задръстванията
губя даже четирийсет и
пет минути. Защото градът е удвоил населението
си. И не знам дали този
факт ме натъжава или ме
радва, но това е реалността и знам, че моите чувства са много по-позитивни, отколкото по-рано
– В едно свое интервю казвате, че “България има много да
направи, за да стане истински развита европейска страна”. Бихте
ли посочили основните насоки, в които ни
предстои да работим

Продължение от стр. 16
Много по-различно е от обикновените срещи за размяна на поздрави и няколко думи.
Не съм чула кога Ники е тръгнал към
Монблан. Аз се събудих доста по-късно и
отпраших в посока Гранд Жорас. Отдавна
бях решила да не правя опит да го качвам.
Времето беше перфектно. Разходих
се до хижа “Торино”, която се пада вече
в Италия. Този маршрут е перфектен за
разходка, ако сте решили да се аклиматизирате със спане на Космик. Качих се
и до Дан дю Жан – нямаше начин, не ме
свъртя.
Исках да се върна по-рано, за да видя
как е Никси и да можем да хванем лифта
още днес, ако не му е добре. Но се позабавих и се върнах едва към пет следобед, а последният официален лифт щеше
да тръгне след час. Беше дошъл преди
малко, лежеше пред палатката и гледаше
разсеяно. Беше се качил. Съгласи се, че
трябва да направим всичко възможно да
хванем лифта. Още една нощ горе щеше
да му е кошмар, а ако времето се развали,
можеше да не заминем и на другия ден.
Неговата раница беше горе-долу колко-

в областта на туризма
например? Какво от опита на Испания бихме
могли да вземем?
– Въпросът ви е много
на място, защото съвсем
наскоро на посещение в
България беше държавният секретар по туризма на
Испания господин Жоан
Мескида. Той имаше срещи и разговори с министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо
Трайков, след което подписаха Меморандум за сътрудничество в областта
на туризма между България и Испания. По броя на
чуждестранните туристи,
които я посещават, Испания е призната суперсила.
Само за миналата година
туристите бяха повече от
52 милиона и това бе петата ни поред най-добра
година за туризма. Преди
нас са САЩ, но те имат

то моята. Отначало вървеше с мен, но
явно му беше много зле. После стигнахме голямото катерене и той изостана. По
радиото, което се чуваше оттук, взеха
да съобщават минутите до тръгването на
лифта. Вече знаех, че е абсурд да го хванем, но също и че за персонала има още
една кабинка. Само че обикновено не се
съгласяваха да качват външни хора. Но
аз напук не губех надежда. Не можех да
си поема въздух и мускулите ми се напрягаха до болка. Нормалният лифт замина.
Половината персонал се беше събрал на
терасата да ни гледа, в резултат на което
другата половина не можеше да си свърши работата толкова бързо, колкото им
се искаше, и кабинката им не тръгваше.
Горе хвърлих моята раница. Те казаха,
че могат да забавят лифта още около пет
минути. Никси беше в подножието на найстръмната част от ръба. Върнах се и взех
и неговата раница. Като в сън крачех нагоре и гледах отвесите от двете ми страни.
Няколкото свръзки, които вървяха срещу
мен, мълчаливо се свличаха по тях – един
наляво и един надясно, оставяйки ме да
прескоча въжето им. Само им кимвах, не
можех да кажа и дума. Стигнахме точно

навреме. Помня, че ни попитаха от коя
държава сме, но май не успях да отговоря.
Поосвестих се някъде след междинна станция. “Искаш ли бира?”
– попита Никси. Мислех, че се майтапи, но той наистина извади една
кутийка от раницата и ми я подаде.
В Шамони се срещнахме с още петима българи, мои приятели: Мила, Стоян
(сегашният ми приятел), Сашо, Джули и
Светльо. Никси се присъедини към тях и
на другия ден те тръгнаха към Монблан по
“нормалния път”, а аз реших да си почина,
обикаляйки масива без багаж.
Oбиколката на Монблан е един от найизвестните туристически маршрути в
Алпите. Върви се главно по долините
на седемте реки, които го обграждат,
пресичайки проходи на около 2500
м, където няма ледници. Катеренето
е около 11 км, а дължината 170. Почти през цялото време има страхотни
панорами към съседните планини.
Нормално преходът се минава за около седмица, по книгите пише и нещо
за десет дни. Всъщност всяка година
тук се провежда едно от най-големите състезания по планинско бягане –
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ките на
приемащите ги
страни. Но
не е ли обезпокоително
мащабното
разместване на
големи групи от
народи, смесването
на езиците?
- Аз самият съм женен
за полякиня, децата ми са
испано-поляци, синовете
ми се ожениха за американци и шведки, а внуците
ми са испано-американци.
Живеят във Вашингтон.
Такъв е светът днес – динамичен, макар че има и
хора, за които е странно
това движение, това смесване на народности, но за
мен е нещо нормално. Що
се отнася до тревогата за
езика – да, притеснява
ме. Защото не успявам да
науча вашия език! А вие
няма защо да се притеснявате, защото научавате
много бързо испанския.
Считам, че трябва обаче
много добре да говорим
езика, с който работим. А
за разместването на народите – ами нали един от
приоритетите в ЕС е свободното придвижване на
хора и капитали. С включването си в ЕС Испания
не само не се превърна
в страна на емигранти,
но хиляди испанци, които
преди години бяха емигрирали, се завърнаха.
Защото ситуацията вече
беше друга! Нещо повече, само за година-две
след приемането ни в ЕС
в Испания имаше повече
европейци, отколкото испанци в Европа.
– Кой е за вас символът на България? И коя
българска дума ви харесва най-много?
– Има много места в
България, които много
ме привличат. Обичам да
посещавам
уникалните
манастири и градове като
Копривщица,
Пловдив,
Банско, където бяхме неотдавна... Човек не може
да обхване всички места,
както би искал. Също така
се чувствам много добре
в някои софийски кафенета... А за най-красивата
българска дума: Благодаря!
Така завърши разговорът ни, който продължи повече от предвиденото.
Мария ГалишкаВладимирова

участват около 3500 души. Рекордът е
на един човек на име Олмо, който го
е минавал за 21 часа и шест минути.
На мен ми отне три дни. Времето беше
приятно. Имах възможност да поприказвам с доста местни хора. Както и да
огледам върховете отвсякъде – ще се
идва пак.
От Шамони до Милано се изнесох на
стоп, бяха ми останали няколко евро.
Изкарах една безсънна нощ на гарата – разни хора постоянно ме будеха,
за да ми искат пари, предлагат пари или
просто за да кажат, че съм седнала на
пейката, на която живеели. Едно амбициозно малко ромче се опита да побегне
с раницата ми, но не успя да я вдигне.
На сутринта с помощта на един приятел
в България издирихме откъде да взема
автобус за насам Той ми преведе пари и
на другия ден по изгрев слънце си стъпих на Българска земя. Върховете бяха
още пред очите ми, може би затова се и
усмихвах на хората. От гарата до вкъщи
срещнах случайно много стари познати.
Обичам да заминавам, но още повече
обичам да се връщам.
Снимки авторката
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европа

Алпийското княжество гарантира спокойствие
и спиращи дъха
планински излети
за превъплътилия се
в селски турист европеец

Най-сигурните и препоръчителни начини за опознаването на Лихтенщайн несъмнено опират до прилагането на
основните техники от добрата
стара пешеходна екскурзия.
При това обиколката на собствен ход из земите на алпийското княжество изобщо не може
да бъде считана за някакво сериозно предизвикателство към
печените любители на този вид
туризъм. Поради една твърде
елементарна причина, която
се свежда до факта, че всичките 160 кв.км, с които разполага като територия тази миниатюрна европейска държавица,
се разпростират в рамките на
площ с дължина 24 и широчина ... 13 км. Планинската
монархия, чието население според последното
преброяване,
осъществено през юни миналата
година, наброява около
35 789 души, граничи на
запад с Конфедерация
Хелветика (Швейцария), а
на изток с Република Австрия. Всъщност граници
и служители от паспортния и митническия контрол няма нито на вход,
нито на изход от Лихтенщайн. Единствено чрез
указателните табели се
разбира на практика дали
влизате или излизате от
Furstentum Liechtenstein
(Княжество Лихтенщайн),
обозначено за по-кратко
на картите и магистралите като FL. Хубаво е да се
знае, че във всички населени места на неговата територия
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Лихтенщайн:
или Инсбрук. В интерес на истината трябва да се отбележи,
че ако са любители на този
вид транспорт, туристите могат да стигнат дотам и с влак.
Композициите, движещи се по
трансалпийското железопътно трасе в отсечката между
австрийската гара Фелдкирх
и швейцарската й посестрима
Буш ( няма данни да е кръстена на името на бившия американски държавен глава Джордж Уокър Буш), преминават
през територията на планинската монархия и спират чинно на жп станциите във всички
тамошни населени места. Естествено, при положение че са
разположени по протежение
на жп линията. Всички, посетили миниатюрната държава и
след това седнали да опишат
впечатленията си от нея, не

живописни
пейзажи,
опияняващ
въздух

най-големият град е
петхилядният Шаан
а столицата Вадуц е втори в класацията с двеста
души по-малко. Вдимото
отсътвие на полиция се
компенсира чрез функционирането на супермодерна
система за видеонаблюдение, която е в непрекъснат режим на действие.
Последната като технология, безпристрастно при
това, с германска точност
и педантичност отчита
всякакви видове нарушения. Независимо дали са
извършвани през светлата или
тъмна част на денонощието,
наказанията за тях, индивидуални или групови, се измерват
в астрономически за нашите
разбирания и манталитет глоби в швейцарски франкове
(такава е официалната валута)
или техния еквивалент в евро.
Но това е друга тема, която макар да е твърде болезнена за
“изгорелите”, е и много поучителна.
До Лихтенщайн, по-голямата
част от който се е вкопчил в
стръмните склонове на Алпите
и само един малък къс от него
е захапал източния бряг на реката Рейн, се стига единствено с автомобил от съседните
Швейцария и Австрия. Поради
специфичните особености на
релефа
в алпийското княжество няма летища
Така страната е принудена
да използва услугите на сравнително най-близките международни аерогари в Цюрих

пропускат да отбележат, че тя
възниква през ХII в. като феодално владение, именуващо се
Шеленберг. Към него се присъединява и самостоятелното
графство Вадуц, като двете
заедно набързо са включени в
състава на Свещената Римска
империя. Столетия по-късно
австрийският император Карл
VI ги продава на благородническата фамилия von und zu
Liechtenstein Така на бял свят
се ражда княжеството Лихтенщайн (в буквален превод името означава светещ камък),
което отначало влязло в състава на т.нар.Deutscher Bund
(Германски съюз, наследник на
Свещената римска империя),
а след разпадането на последния през 1866 г. съумяло да
запази независимостта си до
наши дни. Апропо, благодарение на мощната подкрепа и
отличните двустранни връзки,
които княжеството поддържа
със съседна Швейцария. Приликата между двете наистина е поразителна и вероятно
точно поради тази причина
водещи туроператорски фир-

ми се скъсват да рекламират
алпийската монархия като оазис на спокойствието в сърцето на Стария континент. Нещо
повече, експертите в областта
на пътуванията с познавателна и рекреативна насоченост
упорито се обединяват около
становището, че Лихтенщайн
смело може да бъде считан за
родина на селския
туризъм
особено модерен през последното десетилетие. Твърдението им изобщо не е лишено
от основание, особено ако се
вземе предвид, че за тази цел
са пригодени по-голяма част от
къщите на кореняците, обитаващи всички населени места,
пръснати както по склоновете
на планинските масиви, така
и в долината около източния
бряг на Рейн. Действително
местните стопани предлагат
на чуждестранните гости, жадни за такъв вид изживявания,
идеални хотелски условия,
умело съчетани с уюта на алпийския селски дом, при това

на съвсем приемливи дори и за нас
цени. Любителите
на този сравнително нов вид туризъм,
функция и продукт
от
потребностите
на мегастресирания
градския тип човек,
имат
възможност
да отседнат и отдъхнат в автентичните дървени селски
хижи или малките
семейни
хотели.
Техният характерен
алпийски екстериор и архитектура са
отлично съхранени,
а вътрешната подредба е съобразена
с изискванията за
удобство и сигурност на обитателите
им. Чуждестранните
гости,
по-голямата
част от които са белгийци, холандци и
германци, имат рядката възможност да
наблюдават отблизо
живота на своите
любезни домакини и
при желание да помагат в ежедневните
им селскостопански
и други домашни работи. Стопаните на
дома, в който отсядат
туристи, винаги са
готови да организират пешеходни, скиорски и пр. преходи
(в зависимост от сезона) по доста интересни и с различни степени на
трудност маршрути. Последните са в изобилие, защото тук
всяко от населените места,
дори и такова като Планкен,
което официално фигурира
като най-малкото селце в миниатюрната алпийска монархия, има отлично организирана
мрежа от трасета за пеши туризъм, обхващащи цели 150 км
по планинските склонове и 119
км в долината по поречието на
Рейн. За онези дами от странство, които нямат афинитет към
ходенето по баирите, а проявяват интерес към кулинарията
и тайните на местната кухня,
импровизирано се организират
показни уроци
по готварство
Под вещото ръководство на
червенобузи алпийски моми,
невести и Grossmutter (за да
не кажем баби) чужденките
почти неусетно овладяват майсторлъка по приготвянето на
Schnitzles (студено опушено и
крехко свинско с кисело зеле),

Kaseknopfle (нещо много сходно с нашенските банички със
сирене), Hafalaab – тестено
ястие от царевично брашно с
плънка от бекон или вкусни палачинки с ароматни сладка от
боровинки и горски ягоди. За
да не умрат от жажда, докато
чакат да се приготви храната,
мъжката част от местното домакинство търси верни съюзници в лицето на своите гости,
на които предлага поредната
яка дегустация на различни
видове бира. Успоредно с пенливата течност, на масата, или
по-точно встрани от нея, остават и доста празни бутилки от
дъхавите и отлежали червени
вина от сорта пино ноар, които се произвеждат след внимателна селекция на гроздето
от Hofkellerei – княжеските
винени изби във Вадуц. За
унищожаването на ферментиралия гроздов елексир много
допринася присъствието на
Saukerkas – вид местно сирене, което просто “плаче” да
бъде полято с него. Резултатите от такива упражнения
на трапезата задължително
завършват с разучаването на
произведения от народното
творчество, изровено от песенно-музикалната съкровищница
на местните алпийци. Самодейните изяви на прекалилите
с пиенето чуждестранни търсачи на силни усещания, охотно насърчавани от домакините,
са съпроводени с гръмкия и
прочут далече зад пределите
на страната лихтенщайнски
йодлер (специфични провиквания по време на пеене, особено характерни за алпийския
фолклор). Няколко дни, прекарани в такива “екстремни”
условия, без изключение карат туристите да се чувстват
отпочинали, свежи, заредени с
положителна енергия и приятни емоции. Единствените сериозни дразнители, които достигат до ушите на homo urbanus
europeanus, превъплътил се в
кожата на “селски турист”, са
сладкогласните птичи песни,
далечният звънтеж на хлопатари, мученето на алпийските
крави и кукуригането на петлите. Когато към това се прибавят
абсолютното спокойствие, паноптикум от живописни пейзажи, спиращите дъха планински
излети, опияняващо чистият
въздух, качествените ястия и
рядкото съчетание на ревниво
пазена до ден днешен природа
и бит, всичко изброено дотук
действително помага за пълен
релакс поне за половин година
в аванс.
Ники Нойски
снимки автора

хроники
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По пътя на войводите Хаджи Димитър и Стефан Караджа
Надявам се разказът
ми за първия (и последен) национален туристически поход “По пътя
на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа”
от Свищов до Бузлуджа,
проведен от 23 до 30 юли
1988 година, да представлява интерес за почитателите на пешеходния туризъм у нас. Още повече
това са фактите от първа
ръка, писани от участник
в събитието. По това време аз бях ръководител
на Експедиционен отряд
(ЕО) “Христо Козлев” при
ТЕ “А.С. Попов” в гр. Велико Търново. През 1988
г. се навършваха 120 години от подвига на четата на Хаджи Димитър
и Стефан Караджа. Това
беше поводът Централният съвет на БТС да организира поход с маршрут Свищов–Бузлуджа. В
ранната утрин на 23 юли
1988 година заведох в гр.
Свищов, отправната точка на похода, група от 24
души. Ето и хроника на
събитието.
Ден първи, 23 юли 1988
г., събота. Преход: гр. Свищов–Вардим–м.
Янково
гърло – 4 часа. Над смълчания площад “Свобода”,
където е сборният пункт
на участниците в похода, е
легнала юлска мараня. На
групички по 2–3 пристигат
и последните туристи. В
13:30 ч с бодри песни поемаме към родната къща
на Алеко Константинов. За
около половин час сме разгледали музея, изслушали
беседата и с автобус се
отправяме към местността
Паметниците, отстояща на
около 4 километра източно
от Свищов. Там през 1877
г. руската армия форсира
река Дунав и стъпва за
пръв път на българския
бряг. Изразяваме своята
признателност към руските
войници, поднасяйки венци
пред паметниците в местността. В 15:00 ч тръгваме
пеша за Янково гърло. За
около час сме при целта
си, на 500 метра западно
от устието на р. Янтра. Без
да губим време, се захващаме да построим бивак.
В 19 ч вече сме готови.
Ръководителят на похода
Любен Добрев Петков от
Сливен свиква събрание
на ръководителите на групи. Там се решава да се
разделим символично на
6 чети. Всяка от тях ще
носи името на личности от
четата на Хаджи Димитър
и Стефан Караджа. Ние,
ЕО “Христо Козлев”, попадаме в четвърта чета на
името на Стефан Тодоров
Димов – Караджата. В 21
ч започва тържествена заря-проверка. Строени край
брега на р. Дунав, заедно с
много жители на околните
села изслушваме специално подготвената програма.
Това е финалното събитие
за първия ден от похода.
Ден втори, 24 юли 1988
г., неделя. Преход: Янково
гърло–с. Хаджидимитрово–с. Александрово–с. Горна Студена–с. Караисен –
11 часа.
Още в пет сутринта лагерът се разбуди. Започва
трескава подготовка, стягат се раници, развалят се
палатки.. Тръгваме към с.
Хаджидимитрово, строени

по чети. На първата почивка в 8:15 ч. на м. Пендикуряк слушаме беседа
от Николай Домусчиев
от
Военноисторическия
музей – София. В 9:00 ч
тръгваме отново. С всеки
изминал час температурата на въздуха се покачва.
Зачервени и изморени, се
скупчваме около чешмата
на пътя до Сувата. Кратка
почивка и тръгваме към
Хаджидимитрово. Там сме
в 12:10 часа. Оказа се,
че най-дисциплинираната

ни да се измием и напием с
вода в къщите им. Продължаваме пеша на северозапад. Преминаваме няколко
лозя, стигаме до мраморна
морена с възпоменателен
надпис. Поднасяне на цветя, беседа, минута мълчание и тръгваме обратно
към бивака ни в Караисен,
който се намира в двора
на селскостопанския техникум. Домакините са се
постарали да ни осигурят
всичко необходимо, дори
течаща вода, при условие

Дряновски от с. Ганчовец,
община Дряново, който се
отровил, за да не попадне
ранен в ръцете на турците.
Следващата ни спирка е
Павликени. Оттам с автобуси стигаме до Бяла черква. На площада изслушваме беседа за четата на
Бачо Киро и поп Харитон.
Отново с автобуси стигаме до местността “Двата
километра” на брега на
река Росица. Наблизо е
парк “Славееви гори”. Там
е гробът на Цанко Церков-

1988 г., вторник. Вишовград–м. Канлъ дере–Добромирка–Ловнидол – автобус и 4 часа пеш.
В 7 ч сутринта тръгваме.
Първата ни спирка е Канлъ
дере. Там по време на четвъртата битка на четата с
турците Стефан Караджа
е тежко ранен и пленен
от вражеските войски. На
мястото има паметник, издигнат от севлиевското опълченско дружество “Лъв”
през 1890 година. Това е и
първият паметник, издиг-

чета е нашата. Екипирани
с еднакви облекла и раници, в повечето случаи оформяме челото на колоната. Нашите стройни песни
не прекъсват през всичките 8 дни на похода.
По време на почивката на обяд разглеждаме
Хаджидимитрово. На централния площад е запазена крушата, около която
четниците са подредили
пушките си през славната
1868 г. Там Хаджи Димитър прочита прокламация
на Привременното правителство и призовава селяните да се включат в делото на Освобождението.
Събитието е увековечено
с паметна плоча. Въпреки нетърпимата горещина, около 45 , поемаме на
югозапад. Силите ни обаче
са на изчерпване и затова
ръководството решава да
се доберем до Караисен с
помощта на камиони. Добрите хора от Караисен ни
съчувстват – разрешават

че в този момент в селото има режим. За доброто
ни настроение се грижат
деца от местното училище
и четници от нашата чета,
които изнасят рецитал. Въпреки умората, подбитите
ходила, обжарените лица
и тела настроението е отлично.
Ден трети, 25 юли 1988
г., понеделник. Преход:
Караисен–м. Карапанова
кория–Павликени–Бяла
черква–Вишовград – 9
часа
В 7:20 ч тръгваме от Караисен. В местността Мараша в землището на Горна Липница е разположена
Карапанова кория. Там е
паметникът, увековечаващ
битката от 21 юли 1868 година, второто сражение на
четата с турците. Пристигаме в 9:45 ч. От Караисен
дотук сме стигнали за 2
часа и 25 минути. Мариана
Маринова от ЕО “Христо
Козлев” прави научно съобщение за четника Христо

ски, родом от Бяла черква,
съосновател на БЗНС, министър в правителствата
на Александър Стамболийски и Теодор Теодоров.
В 15 часа, построени по
чети, тръгваме на юг. След
стръмно изкачване през
голо място и гора достигаме до чешма с много
студена вода. Зад нас в
източна посока останаха
развалините на старото
селище на Бяла черква,
наречени Белчишка Бяла
черква. Вървим продължително през горички и
стърнища. С една почивка
в 16 часа се озоваваме на
закътана горска полянка
Дълги дол. Там е 12-метровият паметник, ознаменуващ третото сражение на
четата с турците. В 17:40 ч
тръгваме на изток към Вишовград. Един час по-късно с песни влизаме в селото. На стадиона ни чакат 2
цистерни с вода, правим си
бивак...
Ден чевърти, 25 юли

нат за прослава на подвига
на четата.
В 9:15 ч се качваме на
автобусите и потегляме.
Преминаваме през с. Добромирка, родно място на
поета Пеньо Пенев. Слизаме от автобусите на разклона за с. Идилево. В 9:45
ч тръгваме на югозапад.
Водач на групата става змс
Митьо Калчев. Вървим по
стар римски път към Ловнидол. Разхлаждаме се на
голяма каменна чешма.
Пред нас се открива гледка към Честата чука, където четниците на Хаджи
Димитър прекарват скрити
един ден, за да продължат
пътя си през нощта...
Ден пети, 27 юли 1988
г., сряда. Преход: Ловнидол–почивна станция Люляците – 8 ч.
Най-запомнящото се от
този ден – окъпалия ни
дъжд и посещение в селата
Враниловци и Дебели дял.
Разглеждаме църквата в
първото село, където през

От Свищов
до Бузлуджа
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1868 г.
четниците са благословени
от
местния
свещеник. Жителите на второто село – Дебели
дял единствени са
посрещнали
четата
на Хаджи Димитър тържествено извън населеното място. Нещо подобно
се случва и сега. Малчугани с велосипеди ни приветстват далеч преди да
сме навлезли в Дебел дял.
Напускаме селото след
кратък престой и пристигаме до паметника на Тодор
Асенов, брат на Хаджи Димитър. Той остава ранен в
къщата на Петко Борносуза. Васил Дочев, уредник
на къща-музей Хаджи Димитър, Сливен, разказа за
гибелта на четника.
Ден шести, 28 юли,
четвъртък. Преход: Люляците–Узана – 6 часа.
................................
Ден седми, 29 юли 1988
г., петък. Преход: Узана–
Шипка–Бузлуджа – 6 часа.
...Тръгваме на изток в
8:00 часа. Преодоляваме
височината Марков стол,
като преди това преминахме покрай Понора, Дяволската воденица. Спираме
на седлото на Химитлийския проход, където Николай Габровски разказва
за зимното преминаване
на Балкана от отряда на
генерал Скобелев. С продължително
спускане
слизаме до местността
Шадраваните. Пресичаме
река Голяма варовита и
със стръмно и продължително изкачване стигаме
на връх Малоша, където
още личат окопите от времето на Освободителната
война. Пресичаме върха
от север, през нос Маркова глава и Волинската височина от юг и излизаме
на Шипченския проход.
Следват 2 часа почивка.
В 12:30 ч добре оформена
колона с венец начело се
отправяме към паметника
Шипка. Оттук след стръмно спускане стигаме до
местността Копаците, където изслушваме дванадесетата поред беседа от началото на похода на Васил
Дочев. Подсичаме върховете Демирийска могила
от юг, Малък търсовец от
север и преминаваме през
връх Малка градищница.
След това се отправяме
към Бузлуджа. В Дома паметник (Чинията) влизаме
в 16:30 часа. Поднасяме
цветя на паметника на Хаджи Димитър. Тук изслушваме и последната беседа
за четата и нейния край.
Отправяме се към голямата северна бузлуджанска поляна, за да построим последния си бивак.
Тук пристига и заместникпредседателят на ЦС на
БТС Стефан Груев. В 23
часа се строихме за закриване на похода. Секретарят на похода мс Кунка
Калчева съобщи представителството. Главният ръководител Любомир Петков връчи сувенирните
флагчета на всяко дружество, а четните командири
раздават на участниците съдийски бележки за
участие в похода. Накрая
Стефан Груев, развълнуван, поздрави всички с
успешното завършване на
похода.
Димитър Богданов
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ТК “Незабравка” – Търново,

по стъпките
на Левски
Походът бе посветен на 173 години от
раждането на Васил
Левски, 134 г. от Априлското въстание и
29 години от учредяването му. Проведе се от
15.07. до 18.07.2010 г. по
маршрут: гр. Пазарджик, гр. Панагюрище,
гр. Копривщица, туристически комплекс
Бунтовна, с. Старосел, гр. Хисаря, с. Войнягово, гр. Карлово.
Оказа се, че Българска
федерация по туризъм,
ТД “Алеко” и община Пазарджик – съорганизатори на проявата, нямат
средства за организирането му. Под ръководството на здт и мс Димитър Богданов – гл. учител,
пенсионер,
учредител
на похода и участвал 16
пъти, планинският водач
Снежанка Димитрова (11
участия) и председателят
на клуба Невен Боянов (3
участия), учениците Калина Боянова и Виктория
Василева от ОУ “Д. Благоев” и Мария Джурова от
ПГЕ “А.С. Попов”, всички
– членове на ТК “Незабравка”, В. Търново, единствени взеха участие в
похода, и то на собствени
разноски.
Какво научиха и видяха участниците? Когато
Васил Левски разбрал
за предателството, заедно с Ражанков тръгват
на коне за гр. Ловеч от
Ражанковия хан в гр. Пазарджик.
Походниците
посетиха църквата “Св.
Димитър” и къщата-музей
на Светослав Доспевски,

разгледаха Панагюрище
и се запознаха с музеите и героичните събития,
станали тук по време на
Априлската епопея. Още
първата вечер се проведе вълнуваща среща
с активни многократни
участници в похода от
гр. Панагюрище и ръководството на ТД “Бунай”
в града. Туристите изминаха обратния път на
“Кървавото писмо” – от
Панагюрище до Копривщица по билото на Средна гора. В Копривщица
разгледаха и се запознаха с родните къщи на
Любен Каравелов, Димчо
Дебелянов; историческия
мост “Първата пушка”,
мемориалния комплекс
“Георги Бенковски” и др.
Преминаха през Барикадите и турист. комплекс
“Бунтовна”.
Посетиха
тракийската могила в с. Старосел.
Пребиваваха в красивия
гр. Хисар, а в с. Войнягово слушаха увлекателната беседа в двора на
църквата “Св. Георги Победоносец” и килийното
училище, в което Левски
е бил 2 години учител,
както и за неговата първа
любов Йова и т. н.
В гр. Карлово участваха в тържествата, посветени на 173-ата годишнина от неговото раждане.
Посетиха родната къща
на Апостола и поднесоха
цветя пред паметника му.
На връщане в гр. Сопот
разгледаха къщата-музей
на Ив. Вазов и женския
метох в града; в Калофер – родната къща на
великия ни поет-револю-

ционер Хр. Ботев и мемориалния комплекс; в с.
Шипка – храм-паметника,
увековечаващ боевете за
освобождението на България от турско робство;
на вр. Шипка – храм-паметника на Свободата.
Връщайки се в гр. В.
Търново, групата изпрати
своята
представителка
Снежана Димитрова за
участието й в националния туристически поход
“Ком-Емине`2010”от
20.07. до 08.08.2010 г.,
която ще премине трасето от 720 км. за четвърти
път. Членовете на клуба
започват организирането
на туристическия поход
“По стъпките на капитан
дядо Николовата чета”,
посветен на 154 г. от гибелта на воеводата и 24
г. от провеждането му за
първи път през 1986 г. от
ЕО “Хр. Козлев” при ТЕ
“А. С. Попов” – В. Търново.

П

о инициатива на председателя на ТК “Незабравка”, гр. Велико Търново, бивш член на ЕО “Христо
Козлев” при ТЕ “А.С.Попов”, и Теодора Андреева,
бивш член на ЕО “Алеко Константинов” при ТД“Бачо
Киро”, Дряново, се проведе среща между членовете на
някогашните отрядници, сега майки и бащи.
Двата туристически отряда през годините 1980–1990
бяха провели не малко съвместни туристически прояви: “По пътя на четата на
поп Харитон и Бачо Киро” – ежегодно; “По стъпките на
Ботевата чета”; “По стъпките на Апостола на свободата – Васил Левски”; “По стъпките на Капитан Дядо Никола”; “По стъпките на килифарската чета” и др.... Има
една стара сентенция за приятелството – “че то е цвете,
което расте по най-високите върхове”. Възпитаниците
на двата отряда откъснаха цветето на приятелството
по стръмните възвишения на Стара планина и Средна
гора, сведоха глави пред паметниците и братските мо-

гили. Рамо до рамо вървяха по планинските туристически пътеки. А приятелство, създало се в планината, и то
в трудни моменти, остава за цял живот.
Срещата, провела се на хижа “Бачо Киро” край Дряново, мина без сценарий, без формалности – имаше
какво да си спомнят, какво да си кажат, на какво да се
посмеят бившите отрядници. И да докажат, че делото на туристическия отряд
им е скъпо и се надяват да
останат с него, като привличат за каузата и децата си.
На срещата присъстваха и двамата бивши ръководители на отрядите: Милко Илиев – секретар на ТД “Бачо
Киро”, Дряново, и Димитър Богданов от Велико Търново. Участниците в срещата взеха решение походът “По
стъпките на Капитан Дядо Никола”(31.07.–1.08.2010 г.)
в чест на 154-годишнината от въстанието на легендарния войвода, да бъде проведен съвместно.
Милко Илиев

Пак ще се срещнем
след много години...

Новозагорчета
в Родопите

Млади последователи на
“Опознай България – 100 НТО”
По случай завършването на учебната година ТД”Триградски скали”,
кметството в с. Триград съвместно с
ръководството и преподавателите от
ОУ “Иван Вазов” организираха два туристически похода на територията на
Триградското ждрело.
Учениците станаха членове на дви-

жението и получиха книжки 100 национални туристически обекта. Като
подарък младите туристи получиха
безплатен обяд от управителя на хижа
”Триградски скали”.
В началото на новата учебна година,
през месеците септември и октомври,
са планирани нови походи на територията на община Девин.
Целта е те да
се превърнат
в традиция,
а децата да
опознават
природата
и да ценят
нейните богатства. Както и да станат активни
участници в
движението “Опознай
България –
100 НТО”.
Мая
Величкова

От 5-ти до 9 –ти юли ТД „Алеко – 1900”
– Нова Загора организира за първи път
екскурзионно летуване за по-малките
членове на дружеството. В него се включиха ученици от новозагорското СОУ
„Иван Вазов”. Пет дни момчета и момичета, на възраст между 12 и 14 години,
вървяха по пътеките на красивата Родопа планина, заедно със своята ръководителка Петя Мутазова, планинският
водач Мильо Петров и Цветана Радева,
медицинското лице на групата.
Маршрутът започна от едно от найкрасивите кътчета на Родопите – с.
Орехово. Малките туристи имаха възможност да се любуват на живописните
пейзажи на най-лиричната българска

планина, както и на природните
забележителности: скалния феномен „Чудните мостове” и скалния култов тракийски комплекс
„Глухите камъни”. Маршрутът
включва още хижите „Персенк”,
„Скални мостове”, „Изгрев” и
Дом на пещерняка в гр. Чепеларе. Как да се ориентират в планината и как да оказват първа
помощ на пострадал се учиха по
време на прехода участниците в него.
Организаторите от ТД „Алеко – 1900”
са уверени, че малките походници ще
останат завинаги в магията на планинарството, запалвайки с идеята и други свои
връстници. Впрочем, това е посоката, в
която Управителният съвет на Дружеството работи упорито през последните
години. Затова малките планинари бяха
посрещнати особено сърдечно в родния
град. Те презентираха своето незабравимо пътуване по родопските пътеки и
разказаха за чудесните дни, прекарани
в планината. Отличилите се в различни
дейности получиха награди от ръководството на Дружеството.
Дарина Стоянова

В

края на април председателката
ни
Ирина
Николова
осъществи желанието на
голяма част от членовете
на клуб “Туристи – ветерани” към дружество “Чудни
скали”, гр. Айтос, да посетим град Русе и други
исторически и природни
забележителности от Северна България.
Всичко това се случи
благодарение на прекрасната организация на
Искра Венкова – председател на клуб “Туристи –
ветерани” към дружество
“Приста”, гр. Русе.
Чудесното беше това,
че Искра бе съчетала
желанието ни с нейното
намерение да покани и
други желаещи клубове
да посетят тези места.
С нас бяха представители на клубове от София,
Горна Оряховица, Велико
Търново, Лясковец, Ловеч, Разград, Велинград,
Благоевград, Сливен, Ямбол и Бургас.
И тъй, група от 20
души – туристи ветерани
от гр. Айтос, пое на път
към Русе. По обяд вече
бяхме в “Малката Виена”.
Центърът на града и днес
блести със своето достолепие, а река Дунав е
широката порта към света, която кара русенеца и
днес да се гордее, че той
по-първи се е докосвал до
западната култура и до
по-широкия свят.
Хижа “Приста” и нейните собственици, туристите ветерани от гр. Русе,
ни посрещнаха не само
радушно, но и бяха помислили и за нашата отмора
и развлечение.
Хижата сякаш е кацнала в люляците над р.
Дунав. Въздухът ухае на
люляк и свежест от реката. Глътка кафе в ресторант “Люляка” те кара да
забравиш неволите си и
зареял поглед във водите
на Дунав, да се почувстваш горд, че това е твоята
България.
А вечерта в ресторан-
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та на хижата до късно ще
се извиват кръшни хора
и танци, а в погледите
на туристите ще блести
пламъче от младостта и
всеки ще се почувства
щастлив, че е отново сред
добри приятели.
На 26.04.2010 г. туристите от всички групи потегляме за град Тутракан,
където посетихме музея
“Дунавски риболов и лодкарство” и отново на кея
на река Дунав се любуваме на величавата река.
А сега пред погледа
ни се простира езерото
“Сребърна”,
биосферен
резерват, обявено за

С приятели
на път
природно световно наследство, от 1983 год. под
закрилата на ЮНЕСКО.
С бинокли в ръце се любуваме на пеликаните и
от екскурзоводката узнаваме, че те живеят в чудесно уредено общество,
от което ние хората бихме
могли да се поучим.
Автобусът ни отвежда
към град Силистра, където южно от града е разположен турският форт “Абдул Меджик”, превърнат в
национален исторически
паметник “Меджиди Табия”. Уредникът на музея
ни разказа и разведе из
това укрепление, градено
през периода 1841–1853
г. и изиграло важна роля
в руско-турските войни от
периода 1853–1856 г. и
1877–1878 г.
Завръщаме се в хижа
“Приста” уморени, но доволни от впечатленията
от всичко видяно. А любезните домакини отново
са помислили за нашето

Синаница
Текст: Анита Хинова
Музика: Стефка Карапенева
Със поглед искам аз да те обгърна
Очите ми не правят чудеса.
Искам цялата да те прегърна,
ръцете ми не стигат за това.
Синанице, да ти разкажа искам
завинаги в един единствен
стих,
кат паметник да те описвам,
застинал горд, величествен и
тих.
Припев:
Искам цялата да те обикна,
Синанице, от мрамор чист и
бял,
От сърцето обич ми политна
и превърна те във свят олтар.
Но думите се губят в тишината,
Пленени са от твойта красота.
В миг замират, после се издигат
и сливат се с безкрая на света.
Ще коленичи тук душата моя
пречистена, обвита в доброта;
смирена все ще е пред тебе
с поклон пред Бога и пред любовта.
Синанице, Синанице,
поклон пред Бога и пред любовта

забавление – звучи приятна музика, вихрят се
танци, разменят се визитки…
Третият ден е само
за групата от гр. Айтос.
Рано сутринта с автобус
се отправяме към Басарбовския скален манастир. През 1937 г. монах
Хрисант го възстановява
и извайва в стената своя
образ. Манастирът е известен със своите чудеса. Днес стои величествен, изсечен в скалите и
напомнящ на прочутите
гръцки “Метеори”.
Няма да отминем и
Ивановските скални манастири, издълбани на
различна височина в каньона на река Русенски
Лом. Скалните църкви са
били 40 на брой, а килиите на монасите – около
300. Днес те са превърнати в резерват “Скални
църкви” и са под егидата
на ЮНЕСКО.
Пътят ни отвежда към
с. Червен. През 1961 г.

след разкопки се разкрива едно укрепено селище, датиращо още от
царуването на Асен и Петър. Дворецът на Червен
прилича на Царевец, а
самата кула е използвана
като прототип при възстановяване на Балдуиновата кула. Крепостта е
разположена на скална
стена, имала е водохранилище, скрито между
храстите. Около нея се
вие реката, а над нея има
подвижен мост. Крепостта е с тройна входна врата, 11 църкви, пазар и жилищни постройки. Вървим
по улиците на древното
селище и си мислим, че
всеки век ражда своите
гении.
Нашата екскурзия завършва с посещение на
пещерата “Орлова чука”,
една от най-дългите пещери в България. Времето и водата са изваяли
фантастични
образувания, на които сетивата се
дивят.
Довиждане, Русе, до
нови срещи, приятели!
Янка Иванова
КТВ “Чудни скали”,
Айтос
Ехо ПЕСНОПОЙКА

ЧРД
Сътрудник
е
на в.”Ехо” от основаването
му,
дългогодишен
председател на
Републиканската
комисия по пешеходен туризъм
и член на бюрото
на БФТ, майстор
на спорта по туризъм, носител на
всички възможни
отличия и медали
на БТС включи-

Не е за
вярване,
Тодор Ненов
навърши 70
телно орден Алеко Константинов, за особени
заслуги към туристическото движение.
Тодор Ненов е геологгеомофолог, извършвал
и ръководил проучвания

над 40 години у нас и в
чужбина (Ангола, Алжир,
Монголия и
др.).
Автор
е на близо
100 научни
труда, на 30
научно-популярни книги,
включително
пътеводители на нашите
планини, на няколкостотин статии...
Колегите от БТС и
в.Ехо му пожелават
много здраве и творческо дълголетие!

Лято с
изданията на
ИК “Ехо”
Лятото е време на отпуските и почивките в планина, време за активен туризъм. В тази връзка изданията на Издателска къща “Ехо” ще ви бъдат от
полза. В Информационния център на БТС – подлеза на бул.”В.Левски” и ”Гурко”, и в Централата
на съюза – бул.”В.Левски” 75, (МФВС), 5-и етаж,
ст.520, можете да намерите всичко, което ви е
нужно:
- Карта на 100-те национални туристически
обекта
- Карта на 10-те планински първенеца
- Комплект Ком–Емине – 7 бр.карти
- Карта София и околностите й
- Карта Осогово – мащаб 1:70хил.
- Карта Осогово – мащаб 1:50хил.
- Карта Беласица
- Карта Южен Пирин и Славянка
- Карта Витоша
- Карта Централна Стара планина – Троянски
балкан (ново издание)
- Карта Старосел – тракийски култов център
(ново издание)
- Карта “Хижите в България”
- Новият пътеводител “Опознай България – 100
национални туристически обекта”
Книжките от поредицата Нова туристическа
библиотека: Мусала, Вихрен, Черни връх, Ботев
връх
По повод летния туристически сезон и за
улеснение на туристите БТС намалява цената на картата “Хижите в България” от 5,00 на
3,00лв.

22

свят

Август 2010 г.

България – спирка

Той дойде в България за премиерата на своята книга,
следващата ще пише в
Жеравна
“Земята е моята родина, а човечеството – моето
семейство.” С тези думи на
ливанския поет, философ и
художник Халил Джубран
започва книгата на околосветския
пътешественик
на две колела Филип Жак,
наречена “Дългият път
през Америка”. Написва
я, след като прекосява с
велосипеда си Северна и
Южна Америка
от Аляска до
Огнена земя,
за да сподели
неизказаното
преживяно по време
на самотните
си пътувания.
Сътвореното
от
французина Филип Жак
няма
нищо
общо с традиционните
писания в стил ”
дневник на пътешественика”. По невероятно увлекателен начин авторът изразява по-скоро търсенията
на човешката душа по пътя
към себе си. Казва, че през
годините на пътуванията
се учи в “университета на
живота” от срещите с хората, с различните светове.
Първият превод на книгата е именно на български
език. И Филип Жак дойде в България специално
за премиерата й с любимия си велосипед Фидел.
„Много се гордея с това и
съм много благодарен на
издателите си – заяви той.
– Тръгнах от

къщи с Фидел (на френски
“Верен” ), така наричам
велосипеда си. Заедно
прекосихме Европа, за да
изминем 3600 километра
за два месеца и да дойдем дотук. Името Фидел
се употребява във Франция най-често за домашен
любимец, предано куче.
Много исках да остане до
мен по време на всички
пътувания и за да не ми го
откраднат, го кръстих така.”
Първото си пътешествие
предприема на 24 години,
“нито прекалено млад, нито

си. Идеята за пътешествието пази в тайна, дори родителите му научават едва
месец преди да замине.
“След първите месеци усетих, че се гордеят с мен –
казва Филип. – Хората ги
разпитваха за мен и те със
задоволство им разказваха, че напредвам по пътя
си и постигам това, което
съм казал, че ще направя.”
„Пътуването е прекрасно,
защото се отваряш към
различните култури, казва още Филип. – И аз като
всички останали хора съм

твърде стар”, както сам се
изразява, докато забързаният начин на живот все
още не е успял да го завладее. Естествено, не взима
решението за околосветското пътешествие с колело “от днес за утре”. Идеята
за пътуванията го спохожда още в гимназията на
17–18 години. След като
изкарва една година задължителна военна служба,
започва да работи и когато
събира необходимите средства, поема към мечтата

се родил на тази планета и
намирам за съвсем естествено да я обиколя. Когато
пристигаш в ново жилище,
разглеждаш всички стаи.
Съвсем нормално е да
разгледам стаите на моята
планета. Има пет стаи – пет
континента.
Велосипедът е едно невероятно откритие, защото
с умерени усилия успяваш
да се придвижиш много
далеч. На ден правя по
80–100 километра, без да
изчерпвам прекалено силите си. Не търся рекорди, не
участвам в “Обиколката
на Франция”. Чисто
и просто велосипедът ми по-

по пътя на
Филип Жак

Ехо Феномени

Белиз
е
любима дестинация на всички
природолюбители и
почитатели на екотуризма.
Със своите тучни вечнозелени гори,
кристалночистите си води и колоритния си животински и растителен свят
малката карибска държава, разположена между Мексико и Гватемала,
ще ви впечатли с разнообразната си и
разточителна природа. На североизток
се намира Боровата планинската верига, където от височина от 304 метра

мага да се придвижвам и
понякога да се отклонявам,
за да посетя някоя църква
или красив водопад. Пеша
е много по-трудно да обикаляш света. Имаше и моменти, когато ходех пеш и
вкусвах предимствата на
този начин на придвижване. Сега ми е трудно да
направя избор, но ако се
наложи, ще избера все
пак ходенето. Разбира се,
ще дойде денят, когато ще
направя 100 000 километра. Тогава ще драсна една
линия на пътя, ще напиша
100 000 километра и думата “край”. И по примера на
Форест Гъмп няма да прекося тази линия, няма да

видя какво има след нея,
ще обърна велосипеда си и
ще се върна обратно.”
Тогава ше изпише с колелото си анаграмата на
“Vélo” (колело на френски)
– “Love” (любов на английски). Именно любовта към
света и към хората го кара
да пътешества. Тя го довежда преди три години и
в България по време на пешеходния му поход от Сен
Жак де Компостел в Испания към Синай в Египет:
„Това пътуване продължи
една година – казва Филип.
– Тогава прекосих 8000 километра пеша и прекарах
един месец в Родопите.
Това беше първото ми пъту-

ване в България и тогава се
сприятелих с много хора.
Върнах се година по-късно
като турист, за да посетя
приятелите си. Сега дойдох отново с колелото за
премиерата на книгата ми.”
Това обаче няма да е последното му пътуване до
България. Когато обикаля
с приятелите си красивите места на страната ни,
Филип Жак е привлечен
от стара българска къща
в Жеравна. В нея, далеч
от суматохата, той смята
да напише следващата си
книга – може би за пътешествията му из България.
Дарина Григорова

Най- голямата
синя дупка в света

се
изливат магични
водопади към
гората надолу, а в
южната част на страната се намира Cockscomb
Basin, който е единственият резерват
на ягуара в света. Вторият по големина коралов риф в света е разположен
до брега на Белиз и на няколко мили
навътре в морето има група от малки
островчета (Cayes), от които най-голям
е Ambergris Caye – популярна туристическа дестинация.
Външно от рифа се намира Великата

синя дупка, която самия Жак Ив Кусто
определя като едно от четирите найдобри места за гмуркане. Тя e разположена близо до центъра на Lighthouse
Reef – малък атол на 96 км източно от
сушата на Белиз. Дупката е с почти
идеална кръгла форма. През 1971 г.
Кусто купува своя кораб – “Калипсо”,
за да изследва дълбините за наличието на сталактити по стените. Въпреки
слуховете, които се носят, Кусто не загубва своя син Фелипе в синята дупка,
а той умира при катастрофа с хеликоптер. Както не е и истина, че е използвал експлозиви, за да може да влезе
със своя кораб в Синята дупка.
Това е най-голямата синя дупка в света (дълбока е 146 м с диаметър 305 м) и
представлява подводна варовикова пещера, чийто покрив се е срутил. За някои Синята дупка е билет за пътешествие до праисторическите времена.
Голямата дълбочина е създала наситения цвят на водата в индиговосиньо, поради което подобни дупки са
станали известни като сини дупки. С
изключение на два тесни канала корали ограждат дупката и се показват на
повърхността на много места при найниска точка на приливите.
Скаридите Periclimenes pedersoni са
навсякъде, където живеят актинии, а
неоновите попчета известяват за почистващите си услуги сред много кора-

ли. Различни видове тропически риби
като скаларии също се срещат доста
често. Корали Elkhorn и розови корали
се носят по спокойната водна повърхност, украсявайки я със своите наситени цветове. Милиони години наред Синята дупка е била суха пещера, в която
са се формирали масивни сталактити и
сталагмити. Когато свършила последната ледена епоха, нивото на водата се
повишило и покрило пещерата. Когато
човек се гмурне в нея, той плува под
това, което е останало от някогашния
покрив със сталактити и сталагмити по
него. Най-вероятно голямо земетресение е причинило пропадането на пещерата и образуването на Синята дупка.
Разместванията причинили и промяна
в наклона на Lighthouse Reef на около
12 градуса.
Стените близо до повърхността са
гладки и на дълбочина от 44 м започват да се срещат сталактити. Водата
е спокойна и неподвижна и позволява
добра видимост на цели 61 м. В найдълбоките зони на Синята дупка няма
живот заради липсата на светлина и
слабата циркулация на водата. Местните хора смятат, че Великата синя дупка
трябва да бъде причислена към едно от
чудесата на света. Обявена е за национален паметник на Белиз и от 1997 г. е
част от списъка със световното богатство на ЮНЕСКО.

справочник

Православие

празтъй
15 август - Голяма Богородица вана,
като све-

На този ден църквата почита
св. Богородица като покровителка на майчинството, жените
и семейното огнище.
За здраве се колят курбани
и се правят сборове, обикновено където св. Богородица
е патрон на местната църква.
В християнската религия празникът е свързан със смъртта на

Божията майка на 64-год. възраст. Богородица се моли в Елеонската планина, когато се явява архангел Гавраил с палмова
клонка в ръка и възвестява, че
след 3 дни духът й ще се пресели в царството небесно.
Погребана е в пещера до
Гетсиманската градина, която
на третия ден от смъртта оста-
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тицата
възкръсва.
В християнския богослужебен
календар празниците, посветени на Богородица, заемат важно място, те са част от т.нар.
12 големи празници.
Някои от тях не са специално посветени на Богородица
като Рождество Христово (25
декември), отчасти Богоявле-

ние (25 март).
Три обаче са
строго свързани
с Мария – Рождество Богородично
(8 септември), Въведение Богородично
(Ден на християнското
семейство – 21 ноември)
и Успение Богородично (15
август). Празнуват всички,
които носят името Мария, Марияна и техните производни.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
Всеки знае, че туристите пеят. Затова и спортното туристическо и
природозащитно дружество “Академик” към русенския университет “Ангел
Кънчев”, Русе, има своя вокална
туристическа група – “Еделвайс”.
Нейна ръководителка е г-жа Ганка Иванова Ковачева. От седем години тя води
певческия състав. Известни са успехите на певците ни у нас и в
чужбина. Под ръководството на своята
корепетиторка групата научи още 12
нови песни.
За постигнатите резултати певците са поздравявани многократно от
маестро Стрински и от председателя на сдружението на туристическите
хорове в България г-н Димитър Гочев. За успехите на нашата певческа
група ние благодарим и на нейната корепетиторка.
На 06.07.2010 г.
г-жа ГАНКА КОВАЧЕВА
навърши 70 години!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ,
ГOСПОЖО КОВАЧЕВА!
НИЕ, ТУРИСТИТЕ, СТУДЕНТИТЕ,
СЛУЖИТЕЛИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”, ВИ ЖЕЛАЕМ
ДА СТЕ ВСЕ ТАКА ЖИЗНЕНА, ДА
РЪКОВОДИТЕ НАШАТА ГРУПА ВСЕ
С ТАКЪВ ЖАР И ДА СТЕ СЪПЪТСТВАНА САМО ОТ УСПЕХИ!
ЧЕСТИТО!
проф. Иван Палов,
председател на СТПД “Академик”

Дарения
За новостроящ се храм
”Св.Успение Богородично”
Туристически възпоменателен
комплекс”Бунтовна” – с.Кръстевич
BG31CECB97901007840101
CECBBGSF
ЦКБ АД
клон Пловдив

В сайта на БТС -

www.btsbg.org

можете да намерите информация за: стоте
национални туристически обекта, телефони
и адреси на туристически дружества и хи
жи; клубове в състава на БТС и федерации;
история, цели, нормативна уредба и управ
ленска структура на БТС.

Планинска
спасителна служба
www.pss.bglInk.net
При нещастен случай дежурни телефони:
GSM: 088 1470
за абонати на МTel и VIVATEL
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000
стационарен телефон
ОТГОВОРИ
ВОДОРАВНО: Ат. “Космически
комедии”. Боабаби. Ра. Акант.
Дра. Арена. Ник. КА. Боа. Рок.
Маховик. Ва. Дувар. Бобеков (Павел). Кошара. Табулатор. Лами.
НАТА. “Ора”. “Ила”. Пера. “Арарат”. Клон. Антидот. АН. “Ева”.
Кратуна. Веранда. До. Суша. Ски.
Орт. Ракла. Нектарини. Дата. Виена. Бамако. Морз. Бака. “Коледари”. Атаман. Калан. Стокс. Орел.
Яр. Иман. Ипа. Гара. Ури (Жерар).
Линзери. Нива. “Ашет”. Искър.
Каскет. Сетер. Армения. Ало. Они.
ТА. “Тотка”. Нок. Енцелад. Атос.
Вар. Цаца. Рало. Ас. АРАЛ.

ОТВЕСНО: Абак. Оса. “Доброволен корабокрушенец”. Сода.
Шар. “Атала”. Ретина. Яма. “Дамата с камелиите”. ЦЦ (Цанко
Церковски). Ибарури (Долорес).
О,Тул (Питър). Адам. Рае. “Очарована душа”. Канали. Олт. Ребека.
Арина. Тор. НИСА. АЛ. Син. ТАТА.
Си. Креда. Як. “Ам”. Тарн. Ревматизъм. Ир. Аба. Аав (Евалд). Кио
(Игор). Оперета. Ака. Хобот. ”Естер”. Кар (Джералд). Нота. “То”.
Кобур. Арканзас. Икитос. Манивела. НАИРИ. “Аякс”. Лексика.
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Под гъсти дъбрави,
край планински потоци
14 и 28 август – Родопи
– маршрут 30 Шестдневен
маршрут, преминава през Смоленските езера, Чудните мостове, стига се до х. ”Персенк”
и се слиза до Орехово.
21 август – Родопи – маршрут 31 Маршрутът е седемдневен и преминава през х. ”Смоленски езера”, х. ”Перелик”, вр.
Г. Перелик, вр. Широколъшки
снежник, х. “Ледницата”, с.
Мугла, Чаирските езера, х.
“Триградски скали”, х. “Тешел”.
В програмата е включено и
разглеждане на пещерата Дяволското гърло и Ягодинската

С

Уважаеми читатели, летният сезон все още не e изтекъл,
след жарките лъчи на морския бряг може би имате нужда от
прохладни планински вечери. Продължаваме рубриката “Екскурзионни летувания в планините на България”, като ви
представяме нашите маршрути и почивки за м. август.
пещера. Маршрутът е подходящ и за по-малки деца.
22 август – Пирин – маршрут № 10 Това е традиционният
маршрут в Пирин, който започва от Банско и завършва в Сандански.
Преминава през вр. Вихрен,
х. “Дамяница”, з. (хижа) “Тевно
езеро”, х. “Беговица” и х. “Яне

водната си площ от 25 хиляди
декара “Жребчево” е третият по големина язовир у нас.
Разлял е води на територията на
две области – Сливенска и Старозагорска. Носи името на някогашното
село Жребчево, останало на дъното
му след завиряването
през 1965
година.
Пълни се от
река
Тунджа, а водите му се
ползват за
напояване и
по тази причина нивото често варира. Язовирът
е разположен в живописна местност с изключително разнообразен
релеф – на места бреговете му са
полегати, с обширни и удобни за бивакуване ливади, другаде стръмни
гористи склонове се спускат току до
водата.
Язовир “Жребчево” е изключително популярен сред риболовците.
Посещава се целогодишно, но през
целия летен сезон достъпните му
брегове са опасани отвсякъде от
палаткови биваци. Посещават го не
само от близките градове; към “Жребеца”, както е популярен в риболовните среди, не крият симпатиите си
и софиянци, и рибари оттатък Балкана. Това си има своето логично
обяснение – носи му се славата на
един от най-богатите на риба у нас.
При това рибното разнообразие е
голямо – във водите му ще се срещнат почти всички популярни риби,
обитаващи нашите водоеми. Има
всякакви хищници – сом, щука, бяла
риба, костур. Мирните представители започват от далекоизточните
преселници толстолоб и бял амур,
после познатите шаран, каракуда,
платика, бабушка, кефал, уклей и
други, които остават по-встрани от
вниманието на въдичарите.
И през това лято, още на старта
на риболовния сезон, трудно можеше да се намери свободно място за
бивак – удобните брегове бяха заети с дни, преди да се вдигне забраната. Всякакви брегови въдици оформяха една внушителна “батарея”,
насочена към дълбините. Нямаше
кой знае какви чудеса, но хората се
радват на почивката край водата и
са доволни и на по-скромен улов.
Всъщност рибните ресурси доста
изтъняха през последните години

Сандански”. Маршрутът може
да завърши и с екскурзия до
Мелник, Рупите и Роженски
манастир. Уважаеми читатели,
предложените от нас маршрути
не са с голяма трудност, преминават през различни природни
и исторически забележителности и не само релаксират, а
и обогатяват духовно всеки от
вас, който ги обходи.

вследствие на големия бич на съвремеността – бракониерството. В
годините на нашата псевдодемокрация язовирите се оказаха разграден
двор и станаха апетитна хапка за
всякакви разбойници. Напоследък
от Агенцията по рибарство и аква-

20 август – Рила – маршрут
23 Тридневен кратък маршрут –
от х. “Пионерска” се преминава
през х. “Скакавица”, посещава се Скакавишкият водопад
и се стига до Рилските езера.
Маршрутът е подходящ и за
по-малки деца.

трудност, преминават през различни природни и исторически
забележителности и предлагат
не само релакс, но и духовно
обогатяване за всеки, който ги
обходи.
Материала подготви
– Тони Ушева

Предлагаме също едноседмични почивки в обектите на
БТС – само за 160 лв. Обадете
ни се и заповядайте при нас,
ако искате да избягате от ежедневието, стреса, да релаксирате и да се обогатите физически и духовно. Предложените
от нас маршрути не са с голяма

За допълнителна
информация
и резервации:
Инфоцентър – БТС,
бул.”В.Левски”
и ул.”Гурко” – подлеза
02 980 12 85,
0882 966 320, 0882 966 319

чене) предлагат изкуствени примамки за хищните риби. Така се ловят
преди всичко сом и бяла риба, попадат и инцидентни костури. И през
това лято цяла флотилия от лодки
обикаля водната шир в търсене на
дълбоки и спокойни води, далеч от
глъчката по
бреговете.
Нали там се
спотайват
и големите
хищници.
Вече се хванаха първите
сомове
за сезона.
По
традиция най-напред през лятото излизат
риби от “детската градина”, както се
наричат сомчета докъм 5–6 кг, но
мине-не мине и се разчуе за някой
доста по-голям мустакат хищник.
А такива в язовира все още има –
през тази пролет софийски рибари
се справиха със 70-килограмов исполин.
Въпреки тъжната риболовна
действителност, въпреки свиващите се рибни ресурси и продължаващите проблеми с бракониерството
язовир “Жребчево” продължава да
бъде Меката на българските рибари
и това личи отвсякъде – цяло лято
бреговата му ивица представлява
един огромен къмпинг.

Палаткови
биваци на язовир
“Жребчево”
култури доста затегнаха контрола,
системно се провеждат масирани
проверки, конфискуват се километрични мрежи. Въпреки това обаче
бракониерството продължава. Тоталната безработица подтиква хората от околните села да се ориентират към лесни печалби, загърбвайки
закона. За ромското население от
региона бракониерството е основен
начин на препитание. От това обаче
най-потърпевши се оказват рибарите, защото с всяка изминала година
ценните риби показват все по-ограничено присъствие.
Както вече писахме, напоследък
хората с възможности се ориентираха към един друг, по-различен и
доста атрактивен риболов. Влизат с
моторни лодки и на тролинг (на вла-

Младен Добрев

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА БТС
Август–септември
Национални инициативи
Национално движение
“Опознай България” –
100НТО – 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
поход
“Ком-Емине” – август
– Стара планина, БТС,
Сдружение ”Чернатица”,
ТД ” Руен”
Национален
поход
“По стъпките на Дядо
Никола” – август, Област
Велико Търново, Община гр.Лясковец, БТС, ТД
“Янтра” – Лясковец
Национални
тържества във връзка със 115
години организиран туризъм в България – 29
август, цялата страна –
БТС, ТД
Купа
“Баташки
снежник”спортно-туристически
триатлон

Ехо Новини

август,ТД”Купена”гр.Пещера
Колопоход “В Долината на тракийските царе” – септември,
Старозагорска
област,
ТД”Сърнена гора-Ст.Загора, ТД”Орлово гнездо”,
Казанлък – август - Пещера, БТС, ТД”Купена”,
Пещера
ТИД-55
–
август,
р.Дунав, БТС, ТД
Национален поход-събор на туристи ветерани
“Есен-2010” – септември,
- по наредба, х.”Здравец”,
Родопите, БФТВ, БТС,
ТД”Шипка”-Пловдив
Колопоход “В Долината на тракийските царе” – септември,
Старозагорска
област,
ТД”Сърнена гора-Ст.Загора, ТД”Орлово гнездо”,
Казанлък
Колообиколка Рила
– септември, Рила –
БТС,”ТД”Рилски турист”,
Самоков
Песенен празник “Бялата порта” – август,
Рила, БТС, ТД”Рилски турист” - Самоков
Изкачване вр.Тумба
– август, Беласица, БТС,
ТД”Калабак”- Петрич
Изкачване вр. Руен
- септември – БТС,
ТД”Осогово”, Кюстендил

нище
сечта
се контролира от ръководството на
Национален
парк Пирин.
Направен
е опит да
се прикрие
сечта
чрез
покриване на дънерите с
клони. Работено е с техника и голяма група секачи
под наблюдението на служители на парка.
Кметът на Банско Александър Краваров е алармирал за бракониерството
в Министерство на околната среда и водите и екозащитните организации
на страната.

В НП Пирин –
беззаконие и
ненаказаност
Сигнал за незаконна
сеч в границите на Национален парк Пирин е бил
подаден от кметството в
Добринище. Изсечени са
вековни смърчови дървета в местността Божуре
и Михайловото, съобщиха
от пресцентъра на община Банско.
Според информацията
от кметството на Добри-

