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ЕХО ОТ ВЪРХА

НЕ ЧАКАЙТЕ
ЕХОТО,
АБОНИРАЙТЕ
СЕ ЗА
В. “ЕХО„ !
КАТ. № 255

Хиляди на
витошкия първенец
за Деня на туризма
Повече от 4000 души дойдоха в
последната неделя от август за
“възстановка” на култовото място,
където преди 115 години Щастливеца постави началото на организирания туризъм в България. Едно
дълго и незаглъхващо ЕХО през годините, което показва нетленността на идеите, заченати на върха.За
И така – за тези, които
не знаят (а има ли такива?!) летоброенето на
организирания туризъм
у нас започва именно
от витошкия първенец

На стр.

2-3

разлика от други години, витошкият първенец отчете важността на
събитието и не позволи на грамадата от страховити облаци да се
излеят върху дошлите на билото му
празнично настроени хора. Кристален въздух, прокрадващо се слънце,
планинарски песни! Какво повече му
трябва на туриста!

Черни връх в онази сюблимна неделя, когато
поканените от Алеко
столични интелектуалци
щурмуват върха и въпреки традиционните бури и

Шокиращо достъпен

гръмотевици за това време на годината осъществяват намисления поход.
Оттогава – вече 115 години сме горе!
Продължава на стр. 2

........
Петя и Камен Колчеви получиха медали “Алеко Константинов”

от
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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.

Борис Мичич,
председател на
Планинарския съюз
на Сърбия:

Един е въздухът,
който дишаме,
имаме и общи
цели

DACIA DUSTER

Сватба
на върха
Алеково кръщение

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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Борис Мичич, председател
на Планинарския съюз на Сърбия:

110
години
прави Планинарският съюз на Сърбия – следвате ни по
петите, шегуваме се с
Борис Мичич, председател на Планинарския
съюз на Сърбия, гост на
тържествата, посветени
на Деня на българския
туризъм на Черни връх.
Цели 115 години сме на
върха! А вие къде сте?
Така започва нашият
разговор под развятото
знаме на Българския туристически съюз. Оказва
се, че ни “дишат във врата”. Даже бяхме поканени
на техните юбилейни тържества през 2011 г., когато ще се навършат 110
години от създаването на
ПСС, всичките хиляди ентусиасти, покрили билото
на сакралния за туризма
ни връх. Това стана от тържествената трибуна на
празника, откъдето сръбският туристически лидер
поздрави множеството.
Съюзът им наброява
между 15 и 17 хил. членове – плаваща величина
е и през различните години броят се мени. Има
почти същата активност,
както и у нас – обхваща
федерации по интереси –
ориентиране, алпинизъм,

планинско
спасяване,
велотуризъм, планински
маратон, воден и ски-туризъм, спелеология, стенно
катерене... Младежите са
20 на сто от организираните членове, повечето
гонят екстремни спортове
и самостоятелни индуви-

дуални изяви. Туристите
са обхванати в 154 дружества в страната.
Кой финансира дейността на ПСС, получават ли държавни субсидии?
– По-скоро не директно
от държавата – казва Ми-

има пет категории федерации, туризмът е в една
от тях. Но оттам идва поскоро методическото ръководство
Една интересна и ефективна форма за професионалното привличане на
млади хора в туризма са

Един е въздухът,
който дишаме,
имаме и общи цели
чич. – И не точно определена и фиксирана сума.
Съюзът изработва и предлага проекти, свързани
с дейността си, които се
насочват за финансиране
към различни министерства и институции. Ако
проектът се одобри, оттам
идва и финансирането за
него. В момента са получили финансиране на 7–8
туристически проекта, доволни са. Иначе в тяхното
министерство на спорта

държавните стипендии за
специализации и професионална подготовка. Млади хора с показани спортни резултати в страната и
навън, с насока туризъм,
получават финансиране за
една година с цел усъвършенстване и подобряване
на тези резултати.
Какво му прави впечатление у нас?
– Голямата туристическа
база – хижи, планинарски
домове – над 260. Също

– общата загриженост на
обществото за опазване
на тези хижи. У вас БТС
продължава да се грижи
за хижите и за маркировката в планината. У нас
това нещо е грижа на самите дружества по места.
Хижите в Сърбия са собственост на дружествата и
са не повече от 50 на брой.
Такова нещо като смяна на
предназначението им обаче не съществува – самите
дружества пазят собстве-

ността си, тя е на планинарите. Иначе – домовете
в планината са категоризирани: планинските хижи
са с повече от 50 легла,
има още бивак, склонище
(навес), заслон... Всяко
дружество само осигурява
поддръжката на имуществото си – не разчита на
пари от държавата и ПСС.
– Харесва ми вашето
движение 100Национални туристически обекта
– голяма работа е – казва
Мичич. - Крайно време е
и ние в Сърбия да предприемем нещо такова за
подсилване интереса към
нашето туристическо и
културно-историческо наследство. Хубаво е и движението на туристическите хорове “Планинарска
песен” – това е певческа
култура, която засилва
любовта към планината и
природата.
Къде са допирните ни
точки?
– Не само общите планини по границата и съвместните
туристически
прояви. Заедно сме и в
Балканския планинарски
съюз, обединени сме от
общи цели в Европейската
туристическа
организация, и през двете страни
минават или ще минават
общи туристически маршрути. С две думи – един
е не само въздухът, който
дишаме, имаме и общи
цели!
Нина Мишкова

Хиляди на витошкия първенец...
Просължение от стр. 1
Празникът има
предисловие
Започва с поставянето на
венци и цветя от Централата на
БТС в подножието на Морената
– отломъкът гранитна витошка
скала в градинката пред Народния театър”Ив.Вазов” в София. Сиреч – от мястото, където
през 1895 г. са тръгнали 300-те
ентусиасти за Черни връх. Ден
преди празника към мястото на
туристическия събор на Вито-

ша потеглят колите на БТС. Задачите са разпределени, всеки
стриктно знае и спазва своето
място и функции. Озвучаване,
палатка и материали на информационния център, синхронизиране на действията. Вечерта
на хижа ”Алеко” крие приятни
изненади. Преди всичко – там
вече са се настанили ентусиастите и вечно младите ветерани
от Федерацията на сърцатата
председателка Момка Спасова,
които загряват с планинарски
песни пред чаши с чай. Импровизираната програма има

прекрасен диджей и дисководещ. Всеки миг и – танците ще
се отприщят. Преди това обаче
98 души от 40 КТВ в страната
посрещат изпълнителния секретар на БТС Венцислав Удев
и сътрудници. Ветераните честват и 20 години юбилей от създаване на федерацията, празникът е двоен. Поздравявайки
ги, Венцислав Удев връчва почетните знаци на БТС на проявили се с активна дейност и
постоянство. Мотивиращото му
слово се посреща с бурни ръкопляскания. На другия ден, след
тържествата на върха,
планинарите ветерани показаха как може
и трябва да се весели
човек в дебрите на
най-туристическата
планина, припозната
от бащата на българския туризъм Алеко
Константинов. Техните планинарски песни
и извили се хора пред
х.”Алеко” огласяха до
късно витошките върхове и дъбрави.
Какво се случи на
върха?
Очакванията
на
БТС за празника на
Черни връх се потвърдиха – изкачилите го
желаещи да отпразнуват събитието бяха
хиляди. Сред тях бяха
и министърът на икономиката и туризма
Трайчо Трайков, и
Петя Колчева, единствената
българка,
покорила Еверест, заедно с нейния съпруг
Камен Колчев. На
върха министър Трайков постави първия
печат на новата си
книжка от движението “Опознай България

–100 НТО”. Гости на празника
бяха представителите на Планинарския съюз на Сърбия Борис Мичич , който е член и на
УС на Балканския планинарски
съюз, и Денис Божович.
Един от най-хубавите празници на Черни връх за последните
5 години – беше преобладаващото мнение на участниците,
които се радваха на празничната атмосфера и веселяха от
сърце. Министър Трайков се изкачи на върха в 11,00 ч. По това
време започнаха да пристигат
и организираните групи от туристическите дружества. Първият лъч беше по маршрута от
х.”Алеко” до Черни връх. Вторият тръгна от Златните мостове
през х. “Кумата”, а третият – от
с.Железница през х. “Физкултурник”. Една част от туристите предпочетоха лифта, а след
това изминаха разстоянието до
върха пеша. Надморската височина от 2290 метра не се оказа
препятствие както за опитните
туристи, така и за децата и възрастните. Милена Харизанова
на 36 г. от София беше на върха
с трите си деца. Седеммесечният Микаел, Кристиян, който е
на година и 9 месеца, и 10-годишната Борислава. “Всяка година изкачвам върха. Миналата година, когато бях бременна
с Микаел, пак бях тук”, сподели
Милена, която е бивша националка по ориентиране. 86-годишната Недка Панайотова от
Велинград за пети пореден път
стъпи първа на върха, като измина пеша цялото разстояние
от х. “Алеко” за един час. Тодор
Дишлийски от с. Ярлово обаче
се оказа там преди нея. 66-годишният турист и планинар
беше спал през нощта на маса
в чайната, за да бъде пръв! Към
11.30 часа билото почерня от
народ. Стари приятели се прегръщаха, щастливи, че отново
се виждат, завързваха се нови
запознанства. Извиха се на-

родни хора, запяха се песни.
Малко преди 12 ч. хор “Планинарска песен” даде старт на
празничната програма. Заедно
с тях запяха и туристите. Точно в 12 ч. изпълнителният секретар на БТС Венцислав Удев
приветства туристите, дошли
за празника на витошкия първенец. “В този последен неделен ден на август отново сме на
Черни връх, където преди 115
г. беше поставено началото на
организираното туристическо
движение. Това, че днес сме
тук, е най-голямото доказателство, че планинарството е
живо, че българските туристи
са най-преданите природолюбци и заедно следваме целта и
мисията си да съхраним българското природно наследство”
– каза Венцислав Удев. Той
подчерта, че за 115-и път БТС
показва, че е стожерът на организирания туризъм в България и през годините все повече
укрепва, обновява се и увлича
много млади хора. Изпълнителният секретар изтъкна, че
БТС се гордее с инициативите,
които организира. Той сподели
на върха, че участниците в инициативата “Опознай България
– 100 НТО” са достигнали 400
хил. души, една огромна армия
от патриоти и родолюбци, които
на практика реализират думите
на основателя на организирания туризъм и патрон на съюза
Алеко Константинов – “Опознай
родината, за да я обикнеш”.
Другата инициатива на БТС –
“Покорител на 10-те планински
първенци”, също набира огромна скорост. Днес всички вие
сте сред тях, защото успешно
покорихте един от тези първенци, каза Венцислав Удев. С
особена гордост той подчерта,
че няма друга страна в Европа,
а може би и в света, която да се
похвали с подобни инициативи.
Това е новото лице на Българския туристически съюз. Той
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Сватба на върха
ЕХО ЧЕСТИТО!

вечерта преди сватбата
имаше моминско парти на
хижата и мъжко парти в
Калофер. Присъстващите
на сватбата над 80 души
станаха съпричастни на
една наистина българска сватба с благословията това тържество да
продължи много години.

На 21 август 2010 г. на
вр. Ботев на Стара планина сключиха граждански брак туристите от ТД
“Черноморски простори”
Димитър Куртев и Даниела Александрова. Те се
врекоха във вярност пред
кметицата на гр.Калофер.
Той е планински водач
Нека пребъде във вре, тя – активен турист и мето това благословено
зам.-председател на клуб от Бога начинание и на
«младежки и юношески многая лета!
туризъм”. Двамата се запознаха в Дружеството и
след 3–4 години приятелство то прерасна в любов
и желание за създаване
на семейство. Църковният
брак бе сключен от свещеника от Троян – Марин,
на параклиса до хижа
Плевен, по традиционния
християнски обичай. Вечерта на хижата се състоя тържеството и бяха
поднесени искрени пожелания за щастие и успех,
благополучие и просперитет на младото семейство.
Кумуваха семейство Теди
и Георги Ангелови, наши
активни туристи и приятели на младоженците. Погледнете само снимките!
Там ще видите лъчезарни
лица! Походът до върха бе
воден от младоженката и
кумата. По стар обичай
изтъкна още, че от Балканският планинарски съюз проявяват
много сериозен интерес към
инициативите на БТС и желаят
да черпят опит от него. В словото си на върха Венцислав Удев
добави, че БТС продължава да
се грижи за хижите и за маркировката в планината.”У нас
има 260 хижи. Основната цел на
БТС е да не се променя предназначението им. Ще направим
всичко възможно комплекс “Мальовица” да остане такъв и да не
се допусне замяна на земите.
Възстановява се хижа “Тинтява”
на Витоша, която вече е върната
на съюза, допълни изп.секретар
на БТС.
От знаковия за българския
туризъм връх той изказа благодарност на всички, които са
съпричастни с БТС и с туристическото движение в България, които помагат на съюза да
укрепва и да се развива. Това
са туристически дружества, на
които БТС се опира; туристическите хорове, които са уникално
и неповторимо явление; вестник
“Ехо”, който повече от 50 г. е
трибуна на българските туристи и е един от малкото с такава
дълготрайност; на партньорите
от 100-те НТО, от столична община и останалите общини, без
чиято подкрепа БТС нямаше да
бъде това, което е днес – една
солидна организация със 115
г. история, сериозен фактор за
развитието на туризма в България. Министър Трайчо Трайков отправи поздравления към
туристите за празника. “Скъпи
приятели, уникално е да бъдеш част от нещо, което 115 г.
съществува. Радостното е, че
всички хора, които идват в планината, стават приятели. Всички тук си казват “добър ден”,
което е прекрасно. Туризмът в
планината е съпреживяване,
което остава живо, обърна се
към туристите министърът. Той
поздрави БТС за ролята му в
запазването на организирания
туризъм и хижите в България.
“Нито една хижа не трябва да
бъде затворена, нито една хижа
не трябва да бъде заменена за

От УС на ТД “Черноморски простори” – Варна
Снимки Димитър Станев
Р.S.
На младото семейство
– честито и от нас, колегите от БТС и екипа на
в.ЕХО. И както е прието
да се казва, тази година – булка, догодина –
люлка на върха! Да се
множи и рои Съюзът на
българските
туристи!

апартаменти или да се използва
не по предназначение”, подчерта министър Трайков. Той прикани всички да държат въпроса
под око и ако нещо се случи, да
сигнализират. “Ние поддържаме
исканията тези бази да бъдат
обновени и рехабилитирани
ефективно, както и да бъдат категоризирани, за да отговарят
на стандартите за качествена
почивка, каза още министърът.
Той заяви още, че обещават да
помогнат на БТС със съдействието на МРРБ и министерството
на културата и спорта.
Борис Мичич – председател
на Планинарския съюз на Сърбия и член на УС на Балканския
планинарски съюз, също поздрави туристите, като покани
присъстващите на празненствата за 110-годишния юбилей на
Планинарския съюз на Сърбия.
Приветствие от името на ЛРС
отправи Валентин Симов. Той
подчерта, че двете организации
се утвърждават като първите
български организации за защита на природата и пожела на
всички да я обичат и опазват.
След поздравленията за празника изп.секретар на БТС връчи
медал “Алеко Константинов” на
Петя и Камен Колчеви и награди с плакети “115 г. организиран
туризъм в България” туристически дружества и туристически
хорове, които тази година имат
юбилеи и кръгли годишнини,
както и индивидуални деятели,
с принос за туристическото движение. Плакети получиха хор
“Туристическа песен” от Асеновград за 40 г. дейност, хор “Родопи” – Пловдив, за 30-годишнината им, Вокална група за
туристически песни “Ехо Казанлък” за 25-годишнината й;
ТД “Веслец” – Враца –110
г., ТД”Узана” – 100 г., ТД “Бунай” – Панагюрище – 80 г., ТД
“Върховръх” – Перущица – 50
г., ТД “Черноморски простори”
– Варна – 30 г., Дом на туриста
– Перник – 30 г., ТД”Родопи” –
Пловдив – 30 г., БФТВ – 20 г., ТД
“Хемус” – Велико Търново – 20 г.
За принос в популяризирането и развитието на движението

“Опознай България – 100 НТО”
плакети получиха Ягодинска
пещера, Ареален комплекс
Златоград, Етнографски музей
“Етъра” и храм-паметник “Света
Петка Българска” в м. Рупите.
Със същия плакет бяха отличени Столична община, община
Казанлък, община Велики Преслав и община Варна за принос
в областта на социалния туризъм. Плакети получиха още ТД
“Бунтовна” – с. Кръстевич, за к-с
“Бунтовна”, ТД “Мадарски конник” – Шумен, за х.”Върбишки
проход” и ТД “Триградски скали”
– с.Триград, за х. “Триградски
скали” за принос в стопанисването на най-гостоприемните
хижи. За принос в развитето на
туризма бяха отличени с плакати и индивидуални членове на
БТС: Атанас Сивков – секретар
на ТД “Черноморски простори” –
Варна, Кръстинка Апостолова –
председател на Дома на туриста
“Алеко Константинов” в гр. Перник, Петър Смилянов – секретар
на ТД “ Момини двори” – гр. Гоце
Делчев, Димитър Пиронков.
След няколкочасовите емоции на Черни връх последователите на Алеко поеха пътя
обратно към дома с надеждата
догодина отново да се срещнат
на върха.
Петя Колчева: ”Щастлива
съм, че съм на този празник.
Това е една прекрасна традиция. Тук, на върха съществува
невероятно чувство за съпричастност. В тези трудни времена Празникът на туризма е ден,
в който можеш да се отпуснеш,
да те напече слънцето, да прогониш лошите мисли. Трогната съм от наградата, която ми
връчи БТС. Не съм я очаквала,
не съм живяла с идеята, че сме
го заслужили, но това е голяма
почит към нас. Това, че туристическият хор пее наживо и
останалите хора заедно с него,
създава изключително добро
настроение. Щастлива съм, че
съм на този празник”.
Едно мнение, достойно за
финал на големия Ден на българския туризъм.
Екип на в.ЕХО

Алеково
кръщение
На проведения след 88 г.
първи по рода си поход-събор по маршрута на Алеко на
22–23.08.1983 г.: градската
градина на София (Народен
театър “Иван Вазов”) –Драгалевски манастир (бивак)–Черни връх, участваха членовете
на ЕО ”Христо Козлев” при
СПТУЕ “А.С. Попов” от гр. Велико Търново. На 29.08.2010
г. членовете на ТК “Незабравка” участваха в похода за
изкачване на Черни връх, за
да продължат традициите на
великотърновските туристи.
Те се включиха в първи лъч х.
Алеко”–Черни връх. Поднесоха цветя на барелефа на вр.
Алеко и участваха в тържественото честване.
На върха получиха своето
туристическо кръщение двама туристи от клуба “Незабравка”, 13-годишния Богомил Иванов – Алеко, и Венета
Даскалова – Еделвайс.
Калина Боянова и Невен
Боянов, също членове на клу-

ба, получиха своите бронзови
значки от движението “100
национални обекта”.
На връщане от Черни връх се отбихме в родното
село Зая, община Дряново,
на здт и мс Димитър Богданов
– главен учител, пенсионер,
участник в похода. Тържествено открихме музейната туристическа сбирка, отразяваща
през годините дейността на
водения от него туристически
експедиционен отряд ”Христо Козлев”, която се намира
в родната му къща. Сбирката
е интересна и съхранява: знамена, купи, отличия, грамоти,
медали, туристически значки,
албуми, реферати, описания
на туристически маршрути,
походни дневници, поздравителни адреси, материали по
темите, по които е работено,
публикации в местния и централния печат в периода от
1960 г. до днес.
Богомил Маринов от
гр. В. Търново, 13-годишен
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Сливен

Град Сливен е разположен в източната част на
Горнотракийската равнина,
в подножието на Сливенския
балкан. Името на града произхожда от разположението
на му – при сливането на равнината с планината, а също и
на трите реки Асеновска, Селишка и Новоселска. По време на периода на Българското
възраждане Сливен става известен като “градът на 100-те
войводи” – Индже, Злати, Кара
Съби, Радой, Христо, Конда, Хаджи Димитър, Панайот Хитов,
Таню войвода и много други.

на оръ
оръжие, но
най-вече
на вълне
вълнени плато
платове. Точно
затова
именно в
През 1836 година в Сливен е него е създаден прочуоткрита първата текстилна фа- тият
брика в България и на Балканския полуостров – фабриката на
МУЗЕЙ НА
Добри Желязков. В триетажна
ТЕКСТИЛНАТА
постройка е имало 20 предачИНДУСТРИЯ
ни машини, 6 механични стана
и персонал от 500 работници.
/филиал на НационалСега фабриката на Добри Же- ния политехнически мулязков е обявена за паметник зей /
на културата от национално
значение.
Това е първата постоСливен се слави като занаят- янна научно-техническа
чийски център. Неслучайно на експозиция в нашата
панаир тук идвали търговци чак страна и първият спеот Турция, Полша и Унгария. циализиран музей от
Градът бил важен производител индустриален тип в България.
Изграден е през 1984 г. по повод 150-годишнината на българската текстилна индустрия.
Експозициите са в три основни
раздела – ръчно текстилно производство, текстилни занаяти и
фабрично-машинно производство.
Постоянната експозиция е
разположена на два етажа в
осем зали с обща площ от 550
квадратни метра. Най-хубавото
е, че посетителите са не само
зрители, а могат да се включат
и като участници в демонстрациите. В хронологичен ред са
показани ръчното, а след него
и машинното текстилно производство – от епохата на
ранния неолит до 70-те години на ХХ век. Особено
интересно е първото, защото след хурките и вретената
могат да се видят първите
станове и чекръци, изобретеният от Жозеф Мари Жакард през 1733 година стан
с така наречената”летяща
совалка”,
отмотаването
на копринената нишка от
пашкула на бубите, гайтанджийски чаркове, технологиите “мутафчийство” и “килимарство”, като специално
място е отделено на родоначалника на българската
текстилна индустрия Добри
Желязков.
Машинното производство също е представено с
любопитни експонати като
първите предачни машини,
внесени от Германия и Англия. Особено атрактивен
е педално задвижвания
стан, на който по разбираеми причини са работили
предимно мъже. Показан е
и българският принос в текстилната техника – лентова
тъкачна машина, произведеният в Габрово стан”Янтра”,
първата машина за производ-
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ство на ефектни прежди, патентована в над 20 държави, и още
много други експонати.
За контакти:
Национален музей на текстилната индустрия (пл.
“Стоил войвода”; раб. време
8:30–17:00; почивни дни събота и неделя),
тел: 044/624 006. Има печат.
КЪЩА-МУЗЕЙ
“ХАДЖИ ДИМИТЪР”
се намира в югозападната
част на града, кв.”Клуцохор”,
и представлява комплекс от
няколко сгради, реставрирани
през различни времеви пери-
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(Асенов), с нейния интериор, ханът и селскостопански помещения към къщата. Тя пресъздава
обстановката, в която е израсъл
легендарният войвода. Къщата
е малка, с дървен чардак и носи
всички архитектурни белези на
ранното Възраждане. Първата
сбирка, открита в нея през 1935
година, двайсет години по-късно прераства в сериозна експозиция. В музейния комплекс
е включен и ханът на Хаджи
Никола Асенов с прилежащите селскостопански постройки.
Именно там, на втория етаж,
могат да се видят родословното дърво на Асенови, оръжие,
копие на знамето на четата на
Стефан Карджа, възстановена
бунтовническа
униформа. И още – фотоси, предмети от бита, карти, факсимилета, схеми
и книги, но акцентът все
пак пада върху героичните подвизи на четата на
Хаджи Димитър и Стефан
Караджа.
За контакти:
Къща-музей “Хаджи
Димитър” (ул. “Асенова” № 2, раб. време
9:00–12:00; 14:00–17:00;
зима:почивен ден –
неделя; лято:
без поч. ден)
тел:044/622 496
Има печат.

Възможност за нощувка: Хижа “Люляк”, Източна Стара планина (Терзийски баир), м. Мараша
на 4 км от Петолъчката,
304 м н.в., 50 легла, от
Сливен – 31 км по асфалтово шосе. Стопанин: Тур.
д-во “Кале” – Стралджа.
За контакти: БТС – информационен център тел.:
02/980-12-85,
0882/966
оди. Комплексът включва род- 320, 0882/966319, www.btsbg.
ната къща на Хаджи Димитър org, е-mail: centerbts@btsbg.org

Котел

Град Котел е разположен в малка живописна долина в Източна Стара планина, на 49 км
североизточно от Сливен. Градът е важно културно-историческо средище, той е родно място
на много видни възрожденци: Георги Стойков
Раковски, Неофит Бозвели, д-р Петър Берон,
Софроний Врачански, Гаврил Кръстевич, Алеко Богориди, Стефан Богориди и много други.
Котел е град с красиви архитектурни образци
от епохата на Възраждането. Но на най-голяма
почит в този град се радва
МУЗЕЯТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ВЪЗРОЖДЕНЦИ С
ПАНТЕОН НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ
Експозицията на Музея на котленските възрожденци е разположена в 4 зали и разделена

в 4 раздела – Будители, Прос
Просветители, Бунтовници и Ре
Революционери. Четирите зали
онагледяват живота и делото
на повече от 200 национални
герои от региона. Тук се съхра
съхраняват реликви, ценни за всеки
българин. Първата зала на музея, където се пази сърцето на доктор Петър Берон, е посветена още на Софроний Врачански,
който пръв преписва Паисиевата “История Славянобългарска”, издава “Неделник” – първата
печатна книга на новобългарски език, написва
първото автобиографично произведение, както
и на неуморния радетел за църковна независимост Неофит Бозвели. Експозициите в останалите зали пазят оригинални творби и документи
на доктор Васил Берон, лекар и общественик,
на просветителя Атанас Гранитски, на книжовника, преводача и учителя Стефан Изворски,
припомнят за делото на капитан Георги Мамарчев, ръководител на Велчовата завера в Търново, проследяват съдбите и делата на още много
заслужили котленци. Централно място е отделено на Съби Стойков Попович, който променя
името си на Георги Стойков Раковски – първият

Посетителите на НТО
№ 54 – Сливен, могат да
ползват услугите на хижа
“Люляк” на БТС. Там ще
намерят
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празни ка
хижи

Уют и
гостоприемство
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За контакти: БТС
– информационен
център тел.: 02/98012-85, 0882/966 320,
0882/966319, www.
btsbg.org,
е-mail: centerbts@
btsbg.org

ХИЖА “ЛЮЛЯК”

Става дума за един
чудесен кът в Централния Балкан, където ние,
ветераните туристи от
клуба при дружество
“Кабиле” – Ямбол, се радвахме няколко дни. Прие
ни хижа “Узана”, извисила
снага сред Стара планина
от майстори каменоделци
в далечната 1940 г.
Възторг от всичко: от
хижата, обградена от вековни борове и буки, от
цветята, много цветя, обагрени от
всички цветове на дъгата и разстлани грижливо от природата на
обширна поляна досами хижата.
А билки, билки – чет нямат! И още
– боровинки, диви ягоди и малини...
Възторг от Балкана, скрил в пазвата си дивата природа, все още
непохабена от лоши хора, с тайни за хайдушки чети и войводи,
кръстосвали планината, за да дарят свободата ни, и оставили костите си там. Този възторг накара
всички ни да тръгнем по пътеките,
грижливо маркирани от всеотдайните туристи. И наистина, веднага
след настаняването по-нетърпеливите грабнаха тояжките и начело с водача ни д-р Цветкова,
в ранния следобед потеглиха до
близко намиращите се Информационен и Географски център.
Вечерта, както всякога, туристическите ни песни огласиха гората,
а ехото звучеше от всички посоки,
полифонично. Рано сутринта връх
Исполин ни призова и нарамили
раници, тръгнахме отново. Ве-

Ще се върнем,
“Узана”

Местоположение:
Терзийски баир (планински рид Удвой планина – южният клон на
Източна Стара планина), м. Мараша, 304 м
н.в., GPS: 42.660525�N
26.686992�Е.
Описание: Комплекс
от сграда и 7 бунгала с
общ капацитет 50 места, вътрешни и външни
санитарни възли и бани,
отопление с ел. уреди и
с печки на твърдо гориво, салон, туристическа
столова и кухня, бюфет,
паркинг.

Изходни пунктове:
Стралджа, обл. Ямбол
– 12 км асфалтово шосе;
Петолъчката (кръстопът
на шосетата София–Бургас и Ямбол/Стралджа–
Котел–Търговище) – 4 км
асфалтово шосе; главен
път София–Бургас–3 км;
с. Лозенец, общ. Стралджа ( на главния път София–Бургас) – 1ч.
Съседни туристически обекти: вр. Кръста
(472 м н.в.) – 1.30 ч.; горски дом – 2 км.
Стопанин: ТД “Кале”
– Стралджа, обл. Ямбол.

ПОКАНА
На 2 октомври туристическо дружество
“Бунай”, Панагюрище, ще отбележи 80
години от основаването си. За желаещите
да присъстват, тържеството ще се проведе
пред Туристическия информационен център на града в 11часа.
Очакваме ви!
Марин Кушлов,
секретар на ТД ”Бунай”, Панагюрище
идеолог и организатор на националноосвободителното движение в България през ХІХ век,
наричан още “бащата на революцията”. Тленните останки на патриарха на българската национална революция Г.С.Раковски се намират
в мраморен саркофаг, покрит с бронзово знаме със заветните думи “Свобода или смърт”.
Положено е и копие от сабята му.
За контакти: Музей на котленските
възрожденци и Пантеон на Георги Стойков Раковски (раб. време 8:00–12:00;
13:00–17:00; без почивен ден).0453/4 25 49
Има
печат.
ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ
В Котел той разкрива природното богатство
на Източна Стара планина. Фондът на музея
съхранява близо 30 000 образци от живата
и неживата природа на региона, включени в
сбирките: Безгръбначни фосили, Висши растения, Насекоми, Риби, Земноводни, Влечуги,
Птици и Бозайници. Природонаучният музей
в града дава представа, колко богати са растителният и животинският свят в тази част на
Балкана. Негов основоположник е учителят

Съобщение
ТД”Кабиле”, Ямбол, търси
арендатор на х.”Индже войвода” на Бакаджиците.
За контакти: 046/663755 ,
0882 966 402

по естествена история Васил Георгиев, който в продължение на цели 60 години събира
природни образци, вкаменелости, насекоми и
риби, земноводни, влечуги и птици. През 1951
година мечтата на този ентусиаст се сбъдва и
комисия от БАН предлага неговите колекции
да положат основите на музея. Всичко в него
е интересно, но посетителите се задържат
най-дълго пред лечебните растения в зала
“Ботаника”, удивителните вкаменени останки
на организми в “Палеонтология”, пред бръмбарите Носорог, Египетски свещен торник и
Еленов рогач. Тук могат да се видят най-едрата пеперуда, която обитава България, наречена Голямо нощно пауново око, застрашените
от изчезване смок мишкар и змиегущер, няколко вида костенурки, птици и бозайници.
За контакти: Природонаучен музей (раб.
време 9:00–17:00 с обедна почивка; събота и неделя по заявки).тел: 0453/4 23 55
Има печат.
Възможност за нощувки:
Посетителите на гр. Котел могат да ползват
услугите на хижа “Люляк”, която се намира на
46 км от града. Описанието на хижата е дадено към обект № 54.

черта сладка умора ни приюти на
терасата и отново песни и приказки от спомени и преходи в Рила,
Пирин и Родопите, прекосявани
неведнъж от посребрелите вече
ветерани туристи през снежни и
гръмотевични бури. Колко сладки
са за туристите тези мигове!
През следващите дни отново
преходи до непознати природни
красоти, дарени ни от чудната
природа. В хижа “Узана” отдъхваха туристи от всички поколения
– от десет до осемнайсетгодишни. Тук бяха и децата от Клуба по
ориентиране – Габрово, спечелили първо място в окръга и трето в
страната. Бяха също над 80 младежи и девойки – студенти от академии и университети, обединени
от туризма, даващ им възможност
да се възхитят на красивата ни
природа и да я обикнат.
Осем години тук посреща, настанява и изпраща с усмивка хижарката Милена. По професия
електроинженер, но със сърце на
хижарка. Чудна е с грижите си за
най-малките. Като птица кръжи

около тях и все пита – искате ли
още? А то, децата, ненаситни –
искат още я баница, вита от ръцете на Милена, я нещо друго.
Една вечер набързо се преоблече – свали готварската престилка и се показа сред туристите
в чисто нов сукман и блуза, изпъстрени с шевици, които може да
извае само българката, с престилка в шарени кенари. Отвори уста
и така сладкодумно заговори за
обичта между хората, за любовта
във всичките й измерения и найвече към красивата природа, обхванала всяко кътче от България.
Беше страхотно!
Таково слово се ражда само от
любовта към хората и професията,
която упражняваш. В такава приятна обстановка дните ни неусетно отлетяха. Дойде мигът, в който
трябваше с мъка да се разделим
с планината и нейните красоти.
До скоро виждане, викахме през
отворените прозорци на автобуса.
Ще дойдем пак, “Узана”!
Лозан Добрев, Ямбол
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Български флаг на
вр. Молдовяну

От 21 до
24 юли 2010
г. туристите от
ТД “Добруджанец”, Г. Тошево, и
ТД “Еделвайс”, гр.
Лозница,
организирахме и осъществихме
екскурзионно
летуване в Карпатите, Р
Румъния. Основната цел
бе покоряване първенеца на
Карпатите – връх Молдовяну.
Съвместната изява на двете
дружества бе подпомогната от
планинския водач, осигурен ни
от ТД “Приста”, Русе – Румен
Минков.
След установяване на групата в град Виктория, 7 туристи
от ТД “Еделвайс”, гр. Лозница,
и 4 – от ТД “Добруджанец”, потеглихме по дългия и изморителен преход до базата, от която
щяхме да атакуваме връх Молдовяну. След нощувката рано
сутринта тръгнахме към целта.
Върхът бе изкачен към 11.45
ч. На 2544 м развяхме българския флаг и изслушахме химна
на Република България. Последва кръшно дунавско хоро,
след което потеглихме към х.
“Подрагу”, удовлетворени от
постигнатия успех. Там горе,
на върха, оставихме и емблеми
Ехо
ПОСТ
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на дружествата, с което удостоверихме нашето присъствие.
Върха покориха: Димо Димов,
Росен Христов, Галина Христова от ТД “Добруджанец”,
Г. Тошево и Гален Тупев, д-р
Альоша Горельов, Незахет Горельова, Николай Попов, Катя
Попова и Ясенка Павлова от
ТД “Еделвайс”, Лозница, както
и нашият любезен водач – Румен Минков.
Пътуването ни продължи с
посещение на замъка на граф
Дракула в Бран и замъка Пелеш в Синая. Бяхме запленени
от красотата и богатствата им.
На 25 юли потеглихме обратно към родината, като си обещахме още съвместни изяви
на двете дружества.
Димо Димов –
ТД “Добруджанец”
Гален Тупев –
ТД “Еделвайс”

Бяхме разочаровани

След похода в Карпатите в Р Румъния ние, туристите
от ТД “Добруджанец”, Г. Тошево, продължихме своето
летуване в Стара планина – х. “Ком” и х. “Хайдушка
песен”. Целта ни бе да посетим туристическите обекти
и върхове в района около тях.
На х. “Ком” ни приеха топло, нагостиха ни и ни отпратиха като добри стопани.
Не така стоеше въпросът обаче с пребиваването ни
в х. “Хайдушка песен”, с. Чифлик. Макар че заявката ни
за три нощувки от 27 до 29 юли 2010 г. бе направена
още през пролетта, потвърдена от мен, председателят
на дружеството, непосредствено преди тръгването ни
за Румъния, бяхме изненадани от наемателката на х.
“Хайдушка песен” – счетоводителката на ТД в гр. Троян – Ваня. На обаждането ми вечерта на 26.07.2010
г. тя отговори, че не може да ни осигури нощувки, тъй
като имала група от 40 човека от гр. Карлово. Търсила
ме да ми съобщи, но не ме намерила. По това време
Здравейте, уважаеми
редактори на в.”Ехо”,
Това писмо е от
името на група туристи
пешеходци.
Пиша на вас, защото
прецених, че съдържанието на това писмо засяга
всички, които ходят в планината. Благодарение на
специално маркираните
пътеки през защитените
територии ние имаме възможност да се докоснем
до красотата на природата и да се заредим с положителни емоции, като
я увреждаме минимално.
Става въпрос за обраслите с хвойна и клек маркирани пътеки в защитените територии. Докога ще
се дерем и пребиваме
(обелени лакти, колена,
навехнати глезени и пр.)
по неочистени пътеки?
Особено в лошите метеорологични
условия,
каквито са сега. Съгласете се, че една добре
очистена пътека съкращава времетраенето на
ходенето, прави го побезопасно. Кой ги чисти и има право на това?
Едни казват БТС, други
казват паркът, трети – хижарите, а четвърти – туристите. Доколкото ми е
известно управленията
на парковете забраняват
всякакви външни инициативи в тази насока, тъй

Ехо ПОЩА
като парковите територии са с особен статут и
всяка човешка намеса
трябва да е строго контролирана.
Навремето
БТС поддържаше пътеките по някаква система. Така ли е и сега?
Има основни пътеки,
които не са очистени
– кой отговаря за тях?
Да приемем, че проявя
инициатива и започна
да чистя пътека в парка.
Ако ме видят официалните представители на
парка да сека хвойна или
клек на пътеката, защото
тя е трудно проходима и
дори опасна на стръмните участъци, какво ще
последва? А ако хижарят
иска да си почисти пътеката сам без разрешение?
Моля ви най-учтиво да
получа отговор на зададените по-горе въпроси и
по какъв начин този проблем би могъл да бъде
решен с оглед безопасността и относителния
комфорт при ходене през
защитени територии.
С уважение,
Иван Стоянов
Б.Р.
Тече проверка,
очаквайте отговора
в следващ брой

съвместно с групата действително бяхме в съседната
балканска държава, което обаче не значеше, че отменяме заявката си, дадена преди месец... Лошото в случая е, че ние подозираме тук конфликт на интереси,
тъй като въпросната госпожа е и служителка на ТД. От
разговорите по телефона разбрахме също, че макар и
да се стопанисва от ТД – с. Чифлик, колегата председател на местното дружество е безсилен да се намеси
и повлияе на въпросната госпожа.
В интерес на истината трябва да отбележим, че все
пак бяхме настанени в една вила, леглата на която
бяха мокри от течащия покрив.
Жалкото в случая бе, че туристите от нашето дружество бяхме сериозно разочаровани, защото х. “Хайдушка песен” бе едно от любимите ни места за посещения. А само ние ли сме разочаровани от подобно
посрещане и “гостоприемство”?
Д-р Димо Димов, председател на ТД “Добруджанец”

Дойде дългоочакваният ден 11
юни. Празнуваме 35 години от основаването на Клуб на туристите ветерани към ТД”Орлово гнездо”, гр Казанлък. За нашия юбилей поканихме
гости от 26 клуба в страната, които
ще ни гостуват три дни: петък,събота
и неделя.
В петък сутринта сме на гарата. До
обяд посрещахме влаковете, с които
пристигат нашите приятели. Кичим
ги с рози и ги черпим със сладки.
Устройваме ги по хотели, на ръководителите даваме план за
нашия тридневен празник.
Вечерта провеждаме
тържествено събрание. На
входа на залата си купуваме
в. “Искра”, в който са отделени две страници за нашия
клуб и неговата история.
Събранието открива водещата Райна Христова, член на ръководството на нашия клуб.Слушаме
туристически и песни за родината,
изпълнени от ВГТП “Ехо” към туристическото дружество в града ни с
художествен ръководител Валентин
Узунов. След тях на сцената звучат
песните на хора на “Тракийското дружество” с худ. ръководител Веска
Кирова. Професионално звучат и песните на нашия хор “Еделвайс” с худ.
ръководител Величка Станева.
За богатата и разнообразна дейност на клуба разказва г-жа Иванка
Краваева, председателката. Дейността, която развиваме, е в следните направления: Минало и традиции, Здраве и дълголетие, Ти не си
сам, Чиста природа – здрав народ.
Изказване направи Сава Катрафилов, председател на клуба два
мандата. За удивителната хармония
между природа и човек, за мислите,

Уважаема
редакция,
В майския брой на
в. “Ехо” прочетохме за
чудния Земенски пролом. Така картинно го
е описал авторът, че
събуди у нас желанието да отидем да го
видим.
Група туристи ветерани от ТД”Хеброс”,
Димитровград, организирахме и осъществихме едно минаване
на пролома на 17 юли.
Високите 10-метрови и
повече скали, красивият полскоскакавички водопад и буйната

чувствата и преживяванията на членовете на клуба разказа Радка Чалъкова – турист ветеран.
Гост на нашето тържество е Стефан Дамянов, кмет на гр Казанлък.
Той се прекланя пред възрастта ни,
пред младежкия ни дух, пред усмивките ни и пред упоритостта при
изкачване на планините. Думата
“ветерани” не се отнася за вас, казва
кметът – тя трябва да отпадне и да
остане само думата туристи, които
служат за пример на младото поко-

Ехо ИДИ И ВИЖ
Струма бяха истинска
наслада за очите и
душите ни. Бяхме безкрайно щастливи, че
се намираме в това
райско кътче на нашата красива родина
България. Изпращам
ви и една снимка от
посещението ни в пролома. Надяваме се, че
това писмо и снимката
ще бъдат публикувани
в любимия ни
вестник “Ехо”, което
ще провокира и други
туристи да отидат и да
го видят.
С уважение
Виолета Милкова

разнообразЕхо ОТ ЛЯТОТО
на дейност на
клуб “Туристи –ветерани”. Поздрави
получихме и от Георги Димитров от
клуб “Туристи ветерани,” гр Сливен.
Щастлив е, че повече от 15 години
поддържаме тясна връзка, и се възхищава от голямата численост на
клуба ни, добрата органиция и отличната културно-масова дейност.
Поздравителни адреси получихме
от Общинския съвет и неговия председател Васил Самарски. От всички
клубове на туристическото дружество. Нашите гости ни обсипаха с
много цветя и подаръци.
Трите дни изминаха
незабелязано, с тъга се
разделяме с нашите гости и приятели. В неделя
част от тях изпращаме
на гарата.
С останалите тръгваме за с. Бузовград. По екопътека се изкачваме до
“Мегалита”, строен от траките в подножието на Средна гора. Притихнали
слушаме беседата от Елена Филипова за това грандиозно съоръжение с
прозорец към отвъдното. На 21 юни
на залез слънце през този прозорец
минава слънчев лъч, който според
поверието има магическа сила. Тук
е разпръснат и прахът на големия
български историк и траколог Александър Фол. Такова било неговото
последно желание.
Късно следобед изпращаме нашите гости с пожелание за нови срещи.
Ще скътаме в сърцата си приятните
преживявания във връзка с юбилея,
споделени с нашите добри приятели.

Празнувахме
с приятели
ление.
Госпожа Момка Спасова, председател на БФТВ, дава висока оценка
на дейността на клуба ни. Връчва награда “Отличник на БТ” на сегашния
председател Иванка Краваева и на
Сава Катрафилов. Награждава и 19
членове със значка “Ветеран турист”,
както и 11 туристи с грамоти от СС
на БТС.
В своето изказване Кръстьо Петков, секретар на ТД”Орлово гнездо”, гр. Казанлък, високо оцени
дейността на клуба ни и подчерта,
че походите сред природата, тържествата, честванията правят живота
ни по-смислен, по- пълноценен и допринасят за нашето дълголетие.
Поздравления получихме и от
Валентин Спасов, председател на
УС на дружеството. Той подчерта,
че е невъзможно да си представим
ТД”Орлово гнездо” без богатата и

Радка Чалъкова –
член на клуба

маршрути
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С.ЛОЗЕН–ЛОЗЕНСКИ
МАНАСТИР–ВРЪХ
ПОЛУВРАК–ВРЪХ
ПОПОВ ДЯЛ–С. ДОЛНИ
ПАСАРЕЛ
Село Лозен е разположено на 18 километра източно от град София. Състои се от две села – Горни
и Долни Лозен. От град
София до село Лозен се
пътува удобно с автобус по
следните два маршрута:
от метростанция “Младост
1” с автобус № 5 или от автостанция “Гара Искър” с
автобус № 7. Възможно е
и да се измине маршрутът
в обратна посока, като от
метростанция “Младост 1”
се пътува с автобус № 3 за
село Долни Пасарел.
Пътят за манастира
(черна пътека) започва
от източния край на село
Лозен и е много живописен и приятен за разходка, тъй като се вие по
склоновете на Лозенската
планина. От паркинга до
станцията на БЧК в село
Лозен до Лозенския манастир се отива за 20–30
минути пеша. Когато се
стигне школата на “Червения кръст”, се изоставя
черният път и се следва
пряката пътека над почивната станция, пресичат се
Дълбоки и Каменати дол и
през букова гора се стига
след леко изкачване до
манастира.
Туристите, дошли в
Лозенския манастир, не
трябва да пропуснат възможността да се изкачат на връх Полуврак. От
Лозенския манастир се
пътува по пътя за манастирската ливада, наречена “Априлско въстание”.
Оттам нагоре се върви по
горската пътека “Свобода или смърт”. Пътеката
се промъква през гъстите
храсталаци по северния
склон на връх Полуврак и
извежда право на билото.
Пътуването трае около 20
минути.
След връх Полуврак
се пътува по горски път,
който върви по билото на

Лозенската планина. За
около 15 минути се стига
до връх Роден – обширна
билна поляна с хубава
гледка на всички страни.
По-нататък се навлиза
в гора, в която само туктам има борови дървета.
През местността Червените брегове за около 20
минути се излиза до Гьола
и “Света Петка” – там, където се срещат землищата на селата Лозен, Нови
хан и Габра. По-нататък
се продължава по добре

ние на туриста по два различни по трудност маршрута. Първият маршрут
минава през връх Шарбаница североизточно от
село Долни Пасарел. От
връх Шарбаница по хубав
път през гора се слиза в
ливадите на “Русама”, откъдето по югозападните
склонове на връх Попов
дял се излиза на билото
му.
По втория маршрут отначало се върви край река
Искър. Минава се “Гарва-

точна посока се излиза в
ливадите на връх Русама.
Пресича се пътят село
Габра–село Долни Пасарел и за около 30 минути
се излиза на връх Попов
дял. Този вариант е обаче
по-тежък и има вероятност за загубване на пътя,
затова за предпочитане
е да се минава през връх
Шарбаница. След това
може да се използува
маршрутът от Лозенския
манастир през връх Попов
дял до село Пасарел в об-

зенската планина – връх
“Полуврак”.
Лозенският манастир е
бил построен през 11–12
век, но е разрушен по
време на завземането на
България от Османските
империя (края на XIV век).
Съграден е отново през
XVII век от монах, пристигнал от полуостров Света
гора в Гърция. Сегашната църква “Свети Спас“ е
трикуполна и е построена
през 1821 година от майстор Цвятко Тодоров. През
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Патриарх Евтимий и на
други
книжовници
и
просветители.
Сред
образите
се разпознават и
някои канонизирани
софиянци като Никола
Нови Софийски, Георги
Нови Софийски и Константин Софийски.
В момента продължава да тече започнат през
2006 г. мащабен ремонт

Едно живописно
пътуване до

Лозенския манастир
очертан път, който постепенно завива надясно
в хоризонтална посока
и извежда до западните
склонове на връх Попов
дял. Оттук на изток през
хубави поляни пътеката
води направо до връх Попов дял.
По пътя в обратна посока – от село Долни Пасарел до връх Попов дял,
може да се мине по жела-

нец”, пресича се “Янкин
дол” и веднага се започва
изкачване вляво. Пътят
върви през гора и за 15
минути се излиза на “Алдьовица”. Оттук през “Вуков преслоп” за 15 минути
се излиза на “Русамски
дол”. След това за малко
се върви в северна посока из дола, заобикаля се
от изток връх Мала Равуля, откъдето в североиз-

Ехо ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТУРИСТА
Няма човек, на когото да не направи впечатление и да не се възхити от величествената теснина, наречена Вратцата, образувала се между над 4300-метрови отвесни
варовикови стени. Освен че е един от найпопулярните алпийски обекти в страната,
тя си остава и една от най-ярките забележителности на Врачанския карст. Именно

Леденика

оттук започва маршрутът за пещерата
Леденика. Непосредствено след прохода
се свива вдясно за местността Леденика.
Пътеката преминава през стара каменна
кариера и стръмно се изкачва нагоре, като
се пресичат серпентините на шосето – до
беседката в долната част на хребета Гарванец. Каменистата пътека продължава
и стига до местността Гарванешки камък.
Тук спираме за кратка почивка и правим
много снимки на чудесната гледка, откриваща се към долината на р.Лева. Преди да
стигнем до хижа Леденика, минаваме зад
едни кошари в местността Кравя и вървим
по стар римски път. И така, за около два
часа до едноименната хижа, след което
продължаваме за пещерата Леденика.
Входът представлява изкопана дупка
с височина колкото човешки ръст, желязна решетъчна врата с прикован към нея
прилеп – символа на пещерата. Отвътре
ни облъхва студенина, спускаме се по
стръмни стълби. Озоваваме се в първата
зала – Преддверието, и се насочваме към
най-ниската част на пещерата –Вълчата
дупка, като над нас варовикът има дебелина до 10 м. В тази зала и следващите две

ратна посока.
Описание на Лозенския манастир
Православно име: Свети Спас
Регион: София
Лозенският
манастир
“Свети Спас“ се намира
на 20–30 минути път пеша
от източния край на село
Лозен в покрайнините на
град София, по пътя към
най-високия връх на Ло-

1868 година църквата е изрисувана със стенописи,
които са добре запазени
и до днес. Стенописите са
дело на самоковеца Никола Образописов с помощници Христаки Захариев
и Димитър Дупнишчанин.
Сред многото евангелски
сцени правят впечатление чудесните рисунки
на първоучителите Кирил
и Методий, Иван Рилски,

– Малката и Концертната, щом температурата падне под нулата, се образува лед.
По думите на екскурзовода, водата, проникваща през изстудената скална маса,
се охлажда и капейки от тавана, замръзва,
като извива изключителни по разнообразие и красота ледени сталактити, колони
и водопади. По пода пък се наслоява ледена кора, дебела на места до половин
метър. Възникват формите, приличащи на
бутилки или боздугани. В резултат от замръзването на капещата от тавана вода се
образуват причудливи ледени сталактити.
Преминаваме наведени през пещерния коридор – Плъзнята, който свързва
Преддверието с Малката зала. Тя има
почти кръгла форма, а в средата й един
елипсовиден сталагмит се издига като голям кошер.Около него има група от много
красиви ледени сталагмити, които създават истинска ледена феерия. Малката
и Концертната зала се свързват с тунел,
носещ името – Кома. Ежегодно се изнасят концерти заради добрата акустика в
най-известната зала на пещерата – Концертната. Нейният подиум представлява
тераса, която се е е получила в резултат
на проникването в пещерата на глина и чакъл. Всички се наслаждаваме на звуци, а
някои дори припяват.
Изкачваме се по стълба към една вътрешна зала, която се нарича Хладилника.
С помощта на въображението си съзирам
главата на негърче, зад което застрашително е надвесен крокодил. За каменното
сърце има поверие, че е на жена, защото
е зеленясало от злоба. Пред нас се изправят огромни сталактони. Между тях са
медузата и вазата, охранявани храбро от
малката каменна кукумявка. От свода се
спускат множество малки сталактити, наподобяващи луковици, моркови, а някои и

на Лозенския манастир,
като старите постройки се
обновяват и се строи крило за посрещане на гости.
Лозенският манастир е
женски и действащ.
Засега в манастира не
се предлагат спане и храна, но след завършването
на започналия ремонт ще
се посрещат гости.
Николай Пасков

на вимета. Факт е, че преди време в тази
дъговидна зала, наречена Хладилника, се
е съхранявало бубено семе.
Достигаме до малко синторво езерце,
за което също има легенда, че водите
му са събрани от сълзите на планината
и имат лечебни свойства. Оттук се спускаме отново по тесен и нисък коридор и
стръмна желязна стълба, която ни отвежда към най-ниската част на Концертната
зала. Спираме за момент на железния
мост, под който зее малката пропаст. На
дъното лежи бяла маса, известна с името “лунно мляко”. Наблизо е и Голямата
пропаст, където е най-красивият застинал
бял водопад. Преди последната, наречена
Бялата зала, се провираме през Прохода
на грешниците, образуван от две колони,
а разстоянието между тях е само 27 см.
Според поверие през него могат да минат
само грешни хора, а пещерната статистика сочи, че всички посетители са преминали благополучно, т.е. нито един не се
е оказал праведник. Друго твърдение за
тази теснина е, че е наречена Чистилището и след като премине през нея, човек се
очиства от греховете си.
В Бялата зала се наблюдават десетки
сталактити, наподобяващи ангелски криле, а над една от колоните е изваяна изящна бяла фигура на къпеща се девойка.
Най-високата част на Леденика е наречена Седмото небе, като по-голяма част от
дъното е покрито с каскадно подредени
синтрови ямички и малки сухи езерца. Тук
свършва благоустроената пещера, дотук
стигаме и ние. Връщаме се предоволни и
преливащи от впечатления към входа на
пещерата, където напира следващата група, нямаща търпение да се потопи в царството на Леденика.
Росен Стоянов
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По повод 20-год и ш н и н ат а
си ТД “Хемус”
проведе
национален туристически
спортен
празник на хижа
“Грамадлива”. Тържеството се проведе под
патронажа на областния управител на В. Търново доц. Пенчо Пенчев,
със съдействието на СС
на БТС и община Велико Търново. В дните от 30
юли до 1 август десетки
любители на планината се
включиха в организираните походи и състезания по
спортен риболов, спортно
ориентиране, бадминтон,
дартс и др. Някои от тях
участват всяка година, а
други за пръв път дойдоха
да отморят и да се забавляват.
Председателят на ТД
“Хемус” Борис Борисов
представи изложба на
значки, шапки, фланелки,
календари,
химикалки,
снимки, филми, книги и
др., отразяващи историята
на дружеството. Основната част от тях са свързани
с националния туристически спортен празник на
хижа “Грамадлива”, който
10 години събира туристи
от различни възрасти с
една обща цел – да прекарат няколко вълнуващи

юбилеи

ТД “Хемус” – Велико
Търново, на 20 години

дни в планината. По-опитните прехождат
от гара Кръстец,
други
изминават изградената от
дружеството
екопътека “Грамадлива” от с.
Райковци
до
хижата, а някои предпочитат разходки в околностите – до билото на планината, езеро Мандрата,
Руски паметник или скипистата.
Интерес представлява
издадената през 2003 г.

Кюстендилски
туристи
на Триглав
Членове на ТД “Осогово” (Кюстендил) изкачиха най-високия връх
в Словения – Триглав
(2864 м н. в.). Шестимата кюстендилци заедно с
група от София и с планински водач Момчил
Цветанов развяха българския трибагреник на
шестия по трудност връх
в Европа. Въпреки трудния и екстремен терен
на Юлийските Алпи групата се справи отлично
по скалния маршрут. На
места дори се използваше алпийска екипировка – каски, въже и карабинери.
Издръжливостта
на
всеки участник бе подложена на изпитание
по време на 7-часовото скално изкачване

Септември 2010 г.

от хижа “Аляжев дом”
(1015 м н.в.) до хижата
под върха –„Триглавски
дом”, разположена на
2515 м н.в. Групата бе
леко разочарована от
мъглата, обгърнала върха. Оттам можеше да
се види първенецът на
Австрия – Гросглокнер
(3975 м н.в.) .
По време на пътуването групата разгледа
световноизвестната пещера Постойнска яма,
столицата на Словения
– Любляна, на Сърбия –
Белград, на Хърватска –
Загреб, и красивото езеро Блед. Наградата за
успешното катерене бе
незбравимата Венеция,
Италия.
ДаниелаСтоименова
Кюстендил

от дружеството с помощта
на тогавашния областен
управител Красимир Генчев книга “Ком–Емине –
пешеходна туристическа
магистрала” с автор Борис
Маринов.
Х ижест роителст вото

и стопанисването на х.
“Грамадлива” са една от
основните дейности на
Управителния съвет. Чрез
финансиране от БТС, със
средства от дарители и
безвъзмедния труд на
акивистите на дружеството е изградено ново
крило на
хижата с
вътрешни
санитарни възли,
самостоятелно локално отопление,
битова
столова.
Всяка година много туристи
участват в
мероприятия
по
календарния план
на БТС и
на дружеството.
На своя

юбилей ТД “Хемус” отчита 4 носители на медал
“Алеко”, 2-ма с медал “За
особени заслуги”, 3-ма са
“Отличник на БТС”. Освен
това 12 са наградените
с грамоти за активна туристическа дейност и хижестроителство; 3-ма със
сребърни и 5-има с бронзови значки “Опознай
България – 100 НТО”. Отличията връчи Паскал
Паскалев – председател
на ТД “Трапезица 1902”.
Като член на СС на БТС
той прочете поздравителен адрес от името на
Венцислав Удев, изпълнителен секретар на БТС.
Секретарят на ТД “Трапезица 1902” Георги Димитров поздрави туристите
от името на своите колеги.
Поздрав от ТД “Бачо Киро”
отправи Милко Илиев, секретар на дружеството и
член на СС на БТС. Поздравления имаше и от ТК
“Незабравка” – от основателя Димитър Богданов,
млади членове и от председателя на клуба Невен

Ехо ВТОРА МЛАДОСТ

Тази година на Черни връх Българската федерация на туристите
ветерани празнува две в едно: 115
години организиран туризъм в България и – 20 години от своето създаване. И това ако не е повод за
тържество!
Не са много две десетилетия за
115 годишната история на българското
туристическо
движение,
но трябва
да се знае
и конкретната истина – само 2-3
години след възстановяването на
Българския туристически съюз през
1957 г. се появиха първите клубове
на туристите ветерани, самобитни
сдружения на хора, продължаващи
активното планинарство и след приключване на професионалната трудова дейност. Пионери в това благородно дело станаха ентусиастите
от Айтос, Берковица, Русе, Враца,
Шумен, Варна, Пловдив, София...,
Така се роди едно движение на хората от третата възраст, влюбени в
родната природа. Потребността от
популяризиране дейността на тези
клубове, от обединяване на усилията им, от уточняване на критериите
за успешна дейност и утвърждаване
на мястото в рамките на БТС – всичко това породи и първите опити за
организационото им обединяване.
Така преди повече от 30 години се
появи Светът на клубовете на туристите ветерани, с пръв Председател
Малин Йорданов, с което на практика се положиха организационите основи на това движение. Преди 20 години пък този Съвет се преобразува

в Българска федерация на туристите
ветерани / БФТВ /, а от 2006 г. тя се
регистрира в съда като Сдружение и
стана пълноправен колективен член
на БТС.
На досегашната история на самобитното ветеранско движение,
на неговите проблеми и предстоящи
задачи, бе посветено тържествено-

Боянов.
Председателят на ТД
“Хемус” Борис Борисов
прие поздравите и от
името на Управителния
съвет пожела на всички
успешно изкачване на
върховете. Грамоти на
победителите от името
на областния управител
връчи Красимир Игнатов.
С купи и медали, предоставени от община Велико
Търново, бяха наградени
класиралите се на челните места участници в състезанията.
Празникът продължи с Вечер на туриста
и музикална програма с
изпълнения на известни и
обичани народни песни и
на съвременна поп-музика от Йоана Христова.
В своята 20-годишна история ТД “Хемус”
винаги е насочвало дейностите си към възпитаване на любов към родните
планини и грижа за тяхното опазване.
Красимира Христова,
секретар на ТД “Хемус”

поздрави сърдечно участниците в
събранието с празника и юбилея
на БФТВ. Той очерта някои задачи
през БТС и пожела ползотворна работа на всички. Тържествената част
на събранието приключи с награждаването на над 45 дългогодишни
председатели на клубове и членове
на УС с различни съюзни отличия.
Венцислав Удев поздрави наградените и им пожела здраве и дълголетие, за да могат още дълги години да
участват в дейността на БТС и различните туристически изяви.
Втората, организациона част на
събранието бе посветена на предложенията на УС на Федерацията за
изменения и допълнения по Устава
на Сдружението, внесени от члена
на УС, Спирия Спириев (КТВ “Коста
Поптодоров”, гр.Сандански), както
и на организацията и провеждането на отчетно-изборната кампания
във Федерацията от м. ноември
2010г. до м. февруари-март на 2011
г.. Залата закипя – стана оживено, с
разискване по поставените въпроси
и много нови предложения, мнения,
допълнения. Явно
обществените промени и новите
условия диктуват изменения и новости в работата и на ветеранското туристическо движение, обединяващо
близо 60 клуба от цялата страна.
Безспорен интерес представляваха проблемите на различните туристически мероприятия, съотношението “възрастни-по-млади” членове,
връзката с Ръководствата на туристическите дружества по места, мястото на регистрираните Сдружения
от туристически тип, укрепването на
финансовото състояние на клубовете и Федерацията, избора на делегати за Общото събрание през 2011
г. и още много, много други. Вечерта
се превърна в другарска среща на
домакини и гости. Софийските туристи представиха богата културна
програма, а изявите по микрофона
и веселието продължиха до късно. В
празничния ден, 29 август, болшинството от участниците, пешком или с
лифт, се озоваха на витошкия първенец Черни връх, където се включиха
в тържествата.
Димитър Луканов
Зам. Председател на БФТВ

БФТВ на 2x20
то събрание на 28.08.2010 г. , състояло се на х. Алеко на Витоша. То бе
проведено в навечерието на Деня
на българския туризъм, със съдействието на БТС и Столична община.
В присъствието на 98 представители от над 40 клуба от страната,
председателката на БФТВ Момка
Спасова направи преглед на изминалия път и равносметка на успехите и слабите страни в дейността на
Федерацията, както и очертаващите
се нови насоки в работата, при новите условия. Тя отдаде дължимото
на пионерите на ветеранското движение у нас – Малин Йорданов, Ангел Трифонов, Страхил Зоев, Затка
Петрова, Кр. Бухалски, К. Попов, Д.
Манев, Г. Стоянов, Гр. Проев, Мина
Панайотова, Борис Стонов, Ив. Пороилиев, Й. Мачирска, Панайот Кабзималов и още много самоотвержени туристически деятели, които не
пожалиха сили и време за организационото укрепване и на клубовете и
на Федерацията.
Очакван и желан гост на събранието бе г-н Венцислав Удев, изпълнителен секретар на БТС, който

природа

Септември 2010 г.
Новото ни пътешествие
из България е до едно известно кътче в близост до
град Белица – Паркът за
танцуващи мечки. В един
летен ден нашата приятелска група туристи се отправихме към подножието
на Рила, за да се запознаем с бившите “питомци” на
мечкадарите. Бяха доста
нашумели в началото на
деветдесетте и често се
появяваха по улиците на
малките и големите градове, а еуфорията от детски
глъч покрай тях нарастваше бързо.
Фондация “Четири лапи”
подема идеята за направата на парк, който да
приюти
малтретираните
мечки с помощта на чужди
дарители, един от които е
фондацията на известната
френска актриса Бриджит
Бардо. И така, началото е
поставено на 17 ноември,
2100 г. – датата на официалното откриване на парка. Десет години след началото ние сме любопитни
да видим какво е останало
от първоначалния замисъл
на идеята за спасяване на
поробените животни.
Стартирахме от София и
за около два часа бяхме в
Белица. Попитахме местните за правилната посока
към парка, а те ни предупредиха, че пътят дотам не
е в много добро състояние.
Оказа се, че пред нас има
дванайсет километра, които доста добре запомнихме. Кратерите, през които
премина превозното ни
средство, разби всякаква
досегашна представа за
лошо поддържан път. Това
разстояние го преминахме за близо час след този
своеобразен офроуд. Достигнахме местността Адрианов чарк, където е и началото на парка. Посрещна
ни усмихната служителка,
която ни приветства с добре дошли и се извини
за сегашното състояние
на пътя. Как ли тези хора
всеки ден идват на работа
дотук?
Дават ни брошури с
обща информация за парка. Първоначално той е бил
само 30 хиляди квадратни
метра, а няколко години
по-късно го разширили на

мед, намазан върху филии
хляб. Чрез сервизни врати
и портали става обслужването на секторите. Има и
няколко различни по размер и форма изкуствени
езерца, в които мечките се
къпят. Направени са и бърлоги, където да зимуват,
както и хълмове, по които
да се качват и слизат, и
слънчеви поляни за техните почивки. Тук се опитват
за първи път да показват
своята мечешка природа,
потискана с годините, докато са били “танцуващи
мечки”.
Някои от мечките създават семейства, но до поколение не се стига, защото

Паркът за
танцуващи мечки
десет години
след началото

120. Намира се на
1200–1345
м н.в. Мечките
са
оградени
с мрежи,
в и с о к и
около 3–4
метра
и
обезопасени с електропластир.
На
няколко
места има
предупредителни
табели
с
надписи:
“Внимание! Високо напрежение!”. Минаваме покрай
карта на парка, откъдето
разбираме, че двете му
части са разделени на седем сектора, свързани с
единайсет прохода. Първата част е по-малка и е на
равнинен терен, лесна за
разглеждане. Мечките от
тази част са дошли последни и по специална програма, разработена от световни учени, се адаптират към
природата. Оттук учените
изучават навиците им и
определят характера на
новопостъпилите животни.
Определя се към коя група ще попаднат занапред
– дали са по-спокойни или
не така кротки... Едва след
преминаването на този
период те ще започнат да
обитават горските площи
на парка. Трудно е привикването, защото животните
са стресирани и загубили
природните си инстинкти.

След около две години започват да забравят тежкия
живот, който са водили, и
да възвръщат природните
си навици. Най-напред –
необходимият за тях зимен
сън, който им е липсвал
заради обстоятелствата, в
които са били. Миналата
година парка са посетили
френски специалисти, занимаващи се със зъболечение, и са помогнали на
всички мечки, имащи проблеми със зъбите.
Първите
пристигнали
танцуващи мечки са от
Бургаска област – Марияна и Стефан, на 23 години
и Калинка на 21. От специално направена тераса за
случая се открива хубав
изглед към част от мечките
в парка, а за декор служи
северен Пирин. Поемаме
напред по едно дървено
мостче, за да продължим
нашата разходка. Запознаха ни с още доста факти
– например че обитателите

всички са стерилни и неплодни.
Ето го пред нас гордо се
разхожда Гошо – тристакилограмов мечок, познат на
повечето столичани, които
са го срещали неведнъж
по централните булеварди, изнасяйки насилствено
своето представление. Но
тук той е друг – спокоен,
а и козината му не е така
проскубана. Вече се разхожда кротко, вместо да
танцува под съпровода на
гъдулката, докато господарката му призовава с
шапка, пълна с банкноти –
“ Дайте, за Гошо е!”. Стопанинът е споделил, че благодарение на мечока си е
построил две къщи, без да
е работил някой някога от
фамилията му.
Повечето мечки сe намират във втората част
на парка и за да стигнем
до нея, ни е нужно да изкачим доста стъпала. На

Рилските езера да заблестят

Ехо ЧИСТОФАЙНИЦИ

В последната седмица на август, от 24 до 29, близо 80 природозащитници и любители на
природата почистиха района на
Седемте рилски езера – едно
от най-вълшебните кътчета на
Рила планина, голяма част от
която е със статут на защитен
Национален парк. Доброволците изнесоха оттам към 2,5 тона
разнородни отпадъци, трупани
в импровизирани сметища или
край туристическите пътеки в
продължение на десетилетия.

са 26 на брой, а възрастта им варира от 5 до 30
години. Три от мечките са
докарани от Сърбия, след
като са откупени (както и
останалите). През всичките тези години им е бил
променян
естественият
начин на живот – лишавани от зимен сън и промяна
в биологията им, затова е
невъзможно тяхното понататъшно оцеляване в дивата природа. След като са
били освободени от “длъжността – танцьори”, единствено в парк като този се
полагат необходимите грижи за тяхното нормално
съществуване. По-голяма
част от времето прекарват
в търсене на храна, която
е умело скрита из целия
парк с цел те сами да си
я намерят – нещо, което
биха правили и в дивата природа. Дневно една
мечка изяжда около петнайсет килограма плодове
и зеленчуци. Похапват и

9

една малка полянка
мечката Марияна
сладко
похапваше
трева, а с нашето
приближаване до
нея се доближи Боби
и започна едно гръмко
ръмжене.
Известяваше, че не желае да дели
обеда си с никого. Бавно,
но сигурно си възвръщат
природните навици. В този
парк мечките могат за първи път да демонстрират
своите, макар и закърнели, диви инстинкти и вродено поведение. Някои от
мечките дори вече сами си
дълбаят бърлоги.
Достигаме и до втория
информационен
център,
намиращ се в горната част
на парка. Има формата на
кораб, наподобява Ноевия
ковчег и символизира спасяването на животните.
Влизаме в просторна зала
за гости, където се показва видеоинформация за
парка и неговите обитатели и се провеждат беседи.
По стълбите се качваме
на второто ниво с чудесни панорамни гледки към
южните склонове на раззеленилата се Рила. Има
указателни табели за хижите “Семково” и “Трещеник”. Освен това паркът е
включен в три екопътеки –
“Властелинът на планините”, “Пазителката на живота”, “Летящите цветя”. Тук
идват и ученически класове, като опитни зоолози
ги запознават с живота на
кафявата мечка.
След чудесната разходка из природата посещаваме и град Белица. Отстои
на 180 километра от София
и 75 от Благоевград. Богатата история и етнография
на този край се съхраняват
в неговия музей. В същата
сграда е Информационният център за туристическа и бизнес информация.
Новата гордост на града е
танцовият състав “Рилски
перли”. Всеки, решил да
посети това красиво кътче
от родината ни, няма да
съжалява за отделеното
време. Заслужава си!
Руси Стойчев,
ТД”Орловец”,
Карнобат

Организаторите от Екологичното
сдружение “За Земята” провеждат подобна акция за 13-а поредна година в българските планини, освобождавайки природата
от 50 тона отпадъци от началото
на инициативата досега. Извозването на отпадъци от труднодостъпни места в българските планини не е добре регламентирано,
което е довело до сегашното
състояние на нещата. Природозащитниците искат с доброволен
труд да “дадат едно рамо” на хи-

жарите за ликвидиране на старите замърсявания, надявайки
се по този начин да ги облекчат
и стимулират за недопускане на
“рецидиви”. Но и управата на националните паркове трябва да
упражнява по-добър контрол над
тази дейност, смята Филка Секулова от сдружение “За Земята”.
“Най-замърсен беше, разбира се, районът на петото езеро
“Бъбрека”, което е най-лесно
достъпно с новопостроения лифт,
свързващ хижа “Пионерска” с
хижа “Седемте езера” – посочва тя. – В циркуса на езерата
успяхме да съберем 250 чувала
с отпадъци, което се равнява на
около 2,5 тона – предимно стъкло, метал, пластмаси и други нестандартни отпадъци като обувки,
дрехи, дори електрически уреди,
захвърлени и полуразградени в
клекове и храсти. От една страна, акцията ни имаше за цел да
съберем всички отпадъци, които
се намират на труднодостъпни места, от друга – да привлечем общественото внимание
към този сериозен проблем.”

Според
природозащитниците,
Седемте езера, емоционално наричани “сините очи на Рила”, са
ярък пример за екологичен конфликт и силно антропогенно въздействие върху ценна планинска
територия. Засилената урбанизация на района след пускането
в експлоатация на лифт между
две хижи там, замърсяването с
битови и хранителни отпадъци,
ерозирането на пътеките и заблатяването на езерата са сериозна
заплаха за тази емблематична
за българската природа местност. Природозащитните организации смятат споменатия лифт за
ненужен, нанасящ непоправими
щети на природата. По тази причина те отказват да го използват
и за извозване на събраните отпадъци си послужиха с коне и
високопроходими
камиончета.
„Според нас този лифт е незаконен, тъй като няма нужната оценка за въздействие върху природата – пояснява г-ца Секулова.
– След неговото построяване
притокът на хора се удесетори. В
последната събота, на 28 август

например, в циркуса на езерата имаше може би 4–5 хиляди
души, много повече, отколкото
районът може да поеме. Поради
улеснения достъп тук започнаха
да идват неподготвени за планината хора, които разхвърлят
навсякъде фасове, пластмасови
чашки и други отпадъци. Увеличеното присъствие на хора води
и до засилване на ерозията, до
свличане на повече пръст и тиня
в самите езера, които по този
начин започнаха да се заблатяват. И проблемът е, че веднъж
отключен, процесът на заблатяване е много трудно обратим.”
Ще позволим ли да “помътнеят”
и бавно да изчезнат “сините очи”
на Рила – местност със символично за красотата на българската природа значение? Това са
въпросът и тревогата на българските природозащитници, които
търсят подкрепата на ЕК за прекратяване на пълзящата урбанизация в българските национални
паркове, сред които на първо
място красивата Рила – най-високата планина на Балканите.

10

Тр а д и ц и я
на нашето дружество “Черноморски простори”
стана да посвещаваме важни прояви
на кръгли годишнини
от нашата туристическа
дейност. Тази година това
беше изкачването на 10-те
планински първенеца, посветено на 115 години от организирания туризъм у нас и 30 години от учредяването на нашето
“Черноморски простори”. Идеята
възникна по време на общото ни
събрание и веднага се записаха
първите ентусиасти. Следваха
месеци, посветени на подготовката. Важно беше да се подберат маршрут, последователност
на изкачването на върховете,
екипировката и не на последно
място – състав на групата според
подготвеността на туристите. С
приближаване времето за тръгване, нарастваше и притеснението от неизвестното сред някои
от записалите се. Стигна се дотам добре подготвени туристи да
се откажат по различни причини.
Групата се оформи в състав от 12
туристи, които бяха добре подготвени, като трима бяха покорявали върховете неколкократно.
Въпреки стабилното горещо време обещахме да покорим върховете за девет дни. Очаквахме
проблеми от времето и физическите възможности на участниците, а се появиха проблеми с
маркировките по пътищата, липсата на указателни знаци и пр.
Първият връх – Голям Перелик /Родопите/ бе изкачен на 7
август и предстоеше придвижване до Рила. Там на хижа “Шумнатица” ни очакваха колегите
туристи от ТД “Рилски турист” и
туристи от републиките Сърбия,
Македония, Босна и Херцоговина. Предстоеше участие в седмицата на Рила и съвместно изкачване на Балканския първенец
Мусала. Вечерта си направихме
палатков бивак до хижата. Наложи се да проведем обучение
по построяване на палатка, поради това че някои се сблъскват
за пръв път с това. Най-малкият
участник Огнян Атанасов /на 10
години/ и семейството му построиха една чисто нова триместна
палатка и я оборудваха с необходимия бивачен инвентар. За
тях и тези, които спяха за пръв
път в палатка, това беше предизвикателство и един безценен
опит за следващите дни в планината. Сутринта беше топла и
благоприятна за предстоящото
изкачване. Събрахме палатките
и към 7.30 се отправихме за върха. Оттук зависеше успехът на
похода. Успешно се изкачихме
до х. “Мусала” и срещнахме туристите, нощували там на палатки и готвещи се за предстоящите
състезания. Пожелахме си успех
и продължихме към върха. Там
бяхме в 12,30, като ознаменувахме събитието със снимки. Подкрепихме се с чай, поставихме
печатите в книжките и продължихме да слизаме. На х. “Мусала” участвахме в тържествата,
но продължихме да слизаме,
понеже ни очакваше преход до
Витоша и изкачване на Черни
връх. Времето се влоши, заваляха дъжд и градушка, макар и
за кратко. Въпреки всичко настроението и духът ни останаха
високи, което ни помогна да се
справим с положението. Продължихме за София и след два
часа бяхме на х. “Алеко”. Тук ни
посрещнаха учтиво и ни настаниха да пренощуваме. Сутринта
рано потеглихме за Черни връх и
бяхме на билото около 7:30 часа.
Отново поставихме печатите и за
кратко се спуснахме до хижата.
Предстоеше преход до гр.Трън и
изкачването на вр. Руй. И отново проблемът бе липсата на указателни табели в Перник. Около
10:00 часа потеглихме за върха
от с. Ломница. Този път марш-

добра новина

Изкачихме
10-те първенеца

ТД ”Черноморски
простори”, Варна:

рутът бе добре маркиран и след
около три часа върхът бе качен.
На връщане се любувахме на
вълшебното ждрело на р. Ерма.
Преходът до Осогово бе доста
натоварен и се наложи да бивакуваме на палатки в близост до
х. “Трите буки”. Бивакът построихме по тъмно около 22:00 часа.
Вечерта се оказа доста студена
и беше паднала “дебела” роса,
която наложи допълнително изсушаване на палатките.
Рано сутринта на другия ден
потеглихме за Руен. Преходът
беше по стандартния маршрут,
като преминахме покрай двата
заслона и двете безценни чешми. На върха бяхме в 12:05 часа,
направихме си снимки за спомен, посетихме заслона Руен,
починахме си за кратко и отново
на път. В края на маршрута туристите опитаха от вкусните планински малини. Следваше преход до Беласица и отново част
от изкачването проведохме в
нощни условия по горски път. На
този ден отпразнувахме рождения ден на кака Руска Стефано-

ва с песни и хора на х. “Конгур”,
където ни посрещнаха учтивият
хижар и председателят на дружеството. Сутринта подготвихме
палатките за изсушаване и след
това потеглихме за вр. Радомир.
Пътеката преминаваше първоначално през гора и след излизане на открито продължихме към
вр. Конгур. Предпочетохме да се
движим по горския път до достигане на подхода за върха. Подкрепяхме се с вкусните горски
малини и боровинки, които бяха
в изобилие, много настойчиво
ни приковаваха погледа и ни
привличаха. Тази година имаше
много горски плодове из планините и ние се възползвахме. Изкачихме върха около 12:00 часа
и след кратка беседа и снимки
потеглихме за хижата.
Пристигнахме след три часа
преход, събрахме палатките и
потеглихме към пл. Славянка и
х. “Извора”. По пътя посетихме
манастира в м. Рупите, гроба на
пророчицата Ванга в Кожух планина. Вечерта на х.”Извора” ни
посрещнаха любезните хижари

Тодор и съпругата му. Получихме
ценни съвети и информация за
маршрута. За върха потеглихме
рано сутринта, преминахме по
нетрадиционен път около Сухото езеро до граничен камък №
98 и около 14:00 часа го изкачихме. Времето ни позволи да се
любуваме на прекрасна гледка
към Пирин. На връщане бяхме
възнаградени с вкусни ягоди от
планината.
Предстоеше преход до х. “Вихрен” и нощувка. Времето отново
бе наш съюзник и приятел. Умората вече си казваше думата и се
налагаше почивка, а за нея като
че ли не сме предвидили време.
Нощувахме в хижата и рано сутринта /06:30 часа/ потеглихме
към вр. Вихрен по традиционния
маршрут. Бяхме първи като група, а и слънцето не беше още
огряло склоновете на върха. Групата се движеше в “пакет” и това
улесняваше водача. Обръщайки
се назад, виждахме в далечината първите малки групички да
тръгват нагоре. Около 11:00 часа
бяхме на върха и се срещнахме
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с няколко туристи от Пловдив.
Имаше невероятна видимост във
всички посоки: на север Кутела
и Кончето; на изток – Банско;
на юг – Тодорка и Типиците, и на
запад – Муратов връх и Синани
Синаница. Какво му трябва на туриста?
Невероятни гледки и пейзажи!
Слизането бе приятно, срещахме
много неподготвени туристи и
цели семейства. Озадачени сме
от безгрижието и недооценяване
на факта, че отиваш във високата
планина при сурови условия, а
не на разходка в градския парк.
Освен това не си правят планински застраховки, а рисковете са
големи, особено при влошаване
на времето. Тогава ще се сетят,
че има ПСС и планински водач
В гостоприемното Банско пристигнахме при температура над 36
градуса и това ни принуди отново
да се отправим в планината. Посетихме уникалната църква на с.
Добърско, след което преминахме през Родопите за следващия
връх Богдан. Избрахме си място
за бивак край река на полянка,
където построихме палатките. Вечерта заваля освежаващ
дъжд и това се възприе като добър знак от всички. Починахме
си за пръв път от цяла седмица.
На 14 август сутринта събрахме бивака и потеглихме за деветия планински първенец – Богдан /Средна гора/. В Пазарджик
и после в Панагюрище имахме
отново проблеми с указателните
знаци. Навигаторите на групата
обаче бяха на висота и успяхме
около 10:00 часа да пристигнем
под върха. Изкачването направихме по нетрадиционен маршрут
до излизане на билото, след това
преминахме покрай разрушената хижа и около 12:30 изкачихме
върха. Отново снимки, подкрепяне с вкусни горски малини и
пристигане до Копривщица. Разгледахме града, поставихме печати на малко учудващо за нас
място /ресторант/, а за 100 НТО
се поставя печатът на друго място. Потеглихме за Стара планина
и решението ни бе да нощуваме
на палатки под х. “Плевен”. Пристигнахме в късния следобед и се
наложи да построяваме палатки
на случайно място. Нощта премина без проблем.
Рано сутринта на 15 август
потеглихме за последния от
нашето изкачване вр. Ботев.
Започнахме от м. Мазането по
нетрадиционна пътека до изкачването и пресичането на пътеката за Водните дупки, след което
продължихме по стълбовете от
електрозахранването на върха.
Преминахме покрай ПЗ Купата и след трийсет минути излязохме на лятната пътека от х.
“Плевен”. Продължихме по нея,
преминахме покрай водопада и
около 13:20 часа се изкачихме
на върха. Тук оттекна мощно туристическо “Ехо”, за да напомни
за нашата победа. Под върха
ни очакваха плантации с черна
боровинка, които споделихме с
боровинкарите. Времето отново
ни позволи да имаме добра видимост и да погледнем във всички
посоки.
С това нашият туристически
маратон по 10-те планински първенеца завърши. Усилията се
увенчаха с успех благодарение
на: Атанас, Милена, Геновева,
Люся, Живко, семейство Атанасови: Атанас, Светлана и Огнян,
Кристиян, Михаил, Руска и Росица. Целта е постигната. Участниците проявиха много упоритост,
амбиция и безкрайна любов към
планините. Това приключение ни
направи още по-големи планинари и родолюбци! На тези, които
искат да ни последват в изкачването на планинските първенци
– желаем успех и... да не подценяват планината!
Атанас Сивков,
водач на похода
Снимки
Геновева Томова
и Живко Жеков
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Хижите на БТС
Средна Стара планина
Среден Предбалкан

ХИЖА “ПЛЕВЕН”

КЪМПИНГ ”ЧУМЕРНА”

ХИЖА “БАЛКАНСКИ РОЗИ”

Местоположение: Калоферска планина над гр.
Априлци, м. Бъзов дял, 1384
м н.в., GPS: 42.749562ºN 24.895419ºE.
Описание: Комплекс от две сгради. Основната
сграда е с капацитет 100 места в два апартамента
и стаи с 2, 3, 4 и повече легла, етажни санитарни
възли и бани, мивки в част от стаите, отопление с
ел. уреди, бюфет, туристическа столова, ресторант,
ски-гардероб. Втората сграда е с капацитет 40 места в два апартамента и в стаи с 2 и 3 легла, мивка
във всяка стая, отопление с ел. уреди, туристическа
столова.
Районът е благоустроен: спортна площадка, скиписти със ски-влекове.
В края на асфалтовото шосе от Априлци (м. Мазането) има паркинг и начална станция на товарна
въжена линия до хижата.
Изходни пунктове: Априлци (кв. “Видима”) – 8
км по асфалтирано шосе в недобро състояние и
още 1.15 ч.
Съседни обекти: з. “Ботев” – 2.20 ч., вр. Ботев
(2376 м обект №46 от 100-те НТО и №3 от 10-те п.п.)
– 3 ч.; х. “Васил Левски” – 5.30 ч.; х. “Рай” – 5 ч.
Стопанин: БТС – София.

Местоположение: Елено-Твърдишка планина,
на западния склон на вр.Чумерна, 1401м н.в., GPS:
42.784687ºN 25.961120ºЕ.
Описание: Комплекс от 5 тристайни бунгала с
общ капацитет 40 места, в стаи с по 3 и 4 легла,
самостоятелни санитарни възли и бани, отопление
с ел. уреди, туристическа столова и кухня, бюфет,
ски-писта с влекове.
Изходен пункт: Твърдица, обл. Сливен – 30 км
асфалтово шосе, Твърдишкия проход – 10 км (1.30
ч.)
Съседни обекти: х. “Чумерна” – 0.05 ч.; вр. Чумерна (1536 м) – 0.30 ч.,; х. “Буковец” – 1.30 ч. (10
км).
Стопанин: ТД “Чумерна” – Твърдица.

Местоположение: На границата между Троянска
и Калоферска планина, на двата бряга на Голямата
река край туристическата пътека Карлово – х. “В.
Левски”, 1066 м н.в., GPS: 42.698993ºN 24.828019ºE.
Описание: Комплекс от две сгради. Туристи се
приемат в сградата, разположена на десния бряг на
реката. Тя е с капацитет 20 места, вътрешни и общи
за сградата санитарни възли и бани, локално отопление, собствено ел. захранване, туристическа
столова. Предстои въвеждане в експлоатация на
сградата (бившо летовище Червен кръст) на левия
бряг на реката. Тя ще бъде с капацитет 52 места в
11 стаи с по 2 легла, със самостоятелни санитарни
възли и бани и едно общо спално помещение с 30
места, с етажни санитарни възли и бани, локално
отопление, собствено ел. захранване, туристическа
столова и кухня, бюфет.
Изходни пунктове: Карлово – 3 ч. (обект №44 от
100-те НТО).
Съседни обекти: х. “В. Левски” – 1.30 ч., х. “Хубавец” – 0.30 ч.
Стопанин: ТД “Васил Левски” – Карлово.

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
“Д-Р МОМЧИЛОВ” В ГР. ЕЛЕНА
ХИЖА “БУЗЛУДЖА” – МАЛКА
Местоположение: Шипченска планина, в южните склонове на вр. Хаджи Димитър (Бузлуджа), 1394
м н.в. GPS: 42.734849ºN 25.395198ºE.
Описание: Сграда с капацитет 32 места, етажни
санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова с камина и кухня, бюфет, ски-писти
с влекове, паркинг.
Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: гр. Шипка (обект № 92 от
100-те НТО) – 3.30 ч., връхната точка на прохода
Шипка – 2.30 ч. (11 км по асфалтиран път), Габрово
– кв. «Ябълка” (обект № 19 от 100-те НТО) – 2.30
ч., Казанлък (обект № 91 от 100-те НТО) – 25 км по
асфалтиран път, с. Крън – 3 ч., с. Енина – 3.30 ч.
Съседни туристически обекти: лобното място
на Хаджи Димитър – в близост, вр. Атово падало
(1495 м) – 0.45 ч., х. “Младост” – 0.45 ч., вр. Шипка
(обект № 93 от 100-те НТО) – 2.15 ч., х. “Кръстец” –
5ч., х. “Узана – 5ч., х. “Българка – 4.30 ч., х. “Ивайло
– 3ч.
Стопанин: ТД “Орлово гнездо” – Казанлък

ХИЖА “РАВНЕЦ”
Местоположение: В масива Равнец ( южно разклонение на Калоферска планина), м. Чобански
егрек, 1157 м н.в., GPS: 42.659929ºN 24.829969ºE.
Описание: Сграда с капацитет 30 места, външни
санитарни възли, собствено ел. захранване, отопление с печки на твърдо гориво, туристическа столова и кухня.
Изходен пункт: Карлово – 2 ч. (обект №44 от
100-те НТО).
Съседни туристически обекти: Билната местност Равнака (важно кръстовище на туристически
пътеки за х. “Васил Левски”, х. “Плевен”, з. «Ботев”,
вр. Ботев, х. “Рай”) – 3 ч.; х. “Васил Левски” – 3 ч.,
х. “Плевен” – 6 ч., х. “Рай” – 5.30 ч., з. “Ботев” – 4.45
ч., вр. Ботев (2376 м, обект №46 от 100-те НТО и №3
от 10-те п.п.) – 5.15 ч.
Стопанин: ТД “Васил Левски” – Карлово.

Местоположение: Близо до центъра на Елена, на ул. “Д-р Момчилов” № 9, 280 м н.в., GPS:
42.929815ºN 25.878692ºЕ.
Описание: Комплекс от две сгради – туристически дом и туристическа спалня. Туристически
дом – капацитет 12 места в четири апартамента,
самостоятелни санитарни възли и бани, отопление
с ел. уреди и печки на твърдо гориво, туристическа
столова.
Туристическа спалня – капацитет 23 места в
стаи с 2 и повече легла, етажни санитарни възли и
бани, отопление с ел. уреди и печки на твърдо гориво, туристическа столова.
Комплексът разполага с интернет, аудио и видеотехника, учебен кабинет, зала за тихи игри, спортна площадка, паркинг.
Изходен пункт: Автогарата на Елена – 0.10 ч.; В.
Търново – 40 км; жп гара Горна Оряховица – 40 км.
Съседни обекти: Културно-историческите забележителности на Елена (обект №60 от 100-те НТО),
Къпиновски манастир – 4.30 ч., Христовски водопад
– 2 ч., ханче Боаза – 3 ч., язовир “Йовковци” – 1.30
ч.
Стопанин: ТД “Чумерна 1901” – Елена.
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ЗАСЛОН “БОТЕВ”

ХИЖА “РАЙ”

Местоположение: Калоферска планина, м. Полянката, в западното подножие на вр. Ботев, 2053 м
н.в., GPS: 42.718534ºN 24.904397ºE.
Описание: Сграда с капацитет 28 места в 2 стаи
с по 8 и 20 двуетажни легла, оборудвани с постелочен инвентар, вътрешни санитарни възли и баня,
външни санитарни възли, локално отопление, собствено ел. захранване, туристическа столова в битов стил, кухня. Предлага се храна по предварителна заявка. Отворен е целогодишно и е с постоянен
персонал. Заслонът е пункт от Е-3.
Изходен пункт: Карлово (през х. “Васил Левски”)
– 8 ч., Карлово (през х. “Равнец”) – 6.30 ч.; Калофер
(през х. “Рай” и вр. Ботев) – 7.15 ч.; Априлци – кв.
“Видима” (през х. “Плевен”) – 5.30–6 ч.
Съседни туристически обекти: вр. Ботев (№3 от
10-те п. п. и №46 от 100-те НТО) – 0.45 ч.; х. “Тъжа”
– 3.40 ч.; х. “Рай” (през вр. Ботев) – 2.45 ч.; х. “Рай”
(през м. Равнака) – 4.30 ч.; х. “Плевен” – 2.30 ч.; х.
“В.Левски” – 3.30 ч.; х. “Равнец” – 4.30 ч.; х. “Добрила” ( по билото) – 7.30 ч.
Стопанин: БТС – София.

Местоположение: Калоферска планина, м. Рая,
в южното подножие на вр. Ботев, 1422 м н.в. GPS:
42.696769ºN 24.931100ºE.
Описание: Сграда с капацитет 115 места, вътрешни и външни санитарни възли, вътрешна баня,
собствено ел. захранване, отопление с печки на
твърдо гориво, туристическа столова и кухня, бюфет.
Изходни пунктове: Калофер (обект №45 от 100те НТО) – 4.30 ч. пеша (до м. Паниците – 6 км асфалтово шосе и още 3 ч. пеша); жп гара Калофер
(на Подбалканската жп линия) – 5.15 ч., Гарата е на
3 км от Калофер.
Съседни обекти: вр. Ботев (обект №46 от 100-те
НТО и №3 от 10-те п.п.) – 2.30 ч.; х. “Васил Левски”
– 4.30 ч.; х. “Плевен” – 5.30 ч.; х. “Тъжа” – 5.30 ч.,
обекти за алпинизъм и скално катерене, вод. Райското пръскало (висок 124 м) – в близост.
Стопанин: ТД “Хайдут” – Калофер.

ТУРИСТИЧЕСКА СПАЛНЯ
“ТИНТЯВА” В ГР. КАЛОФЕР
Местоположение: В Калофер, ул. “Георги Шопов”
№ 64, 598 м н.в., GPS: 42.611158ºN 24.974847ºE.
Описание: Сграда с капацитет 54 места, етажни
санитарни възли и бани, отопление с печки на твърдо гориво, туристическа столова, паркинг.
Изходен пункт: автогарата на гр. Калофер – 0.10
ч.; жп гара Калофер (на Подбалканската жп линия)
– 3 км (градска автобусна линия).
Съседни туристически обекти: Културно-историческите забележителности
на Калофер (обект №45 от 100-те НТО); Калоферският манастир „Рождество Богородично” – 6 км (
1,15 ч.), х. “Рай” – 4.30 ч.; вр. Ботев (обект № 46
от 100-те НТО и №3 от 10-те п.п.) – 6.30 ч. през х.
“Рай”; х. “Тъжа” – 5.30 ч.
Стопанин: ТД “Хайдут” – Калофер.

ХИЖА “МАЗАЛАТ”
ХИЖА “СОКОЛНА”
ХИЖА “ТЪЖА”
Местоположение: Калоферска планина, югоизточно от вр. Русалка, 1525 м н.в., GPS: 42.751341ºN
24.993954ºE.
Описание: Сграда с капацитет 50 места, вътрешни и външни санитарни възли, вътрешна баня, собствено ел. захранване, локално отопление, туристическа столова и кухня.
Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: с. Тъжа, общ. Павел баня,
обл. Стара Загора – 6 ч. (25 км), жп спирка Тъжа
(на Подбалканската жп линия) – 6.30 ч. (28 км), Калофер – 5.30 ч.; Априлци (кв. Острец) – 3 ч.
Съседни обекти: вод. Кадемлийско пръскало
(висок 72 м) – 1 ч.; вр. Русалка (1889 м) – 1.15 ч.; х.
“Триглав” – 2 ч.; х. “Русалка” – 3 ч.; вр. Ботев (2376
м, обект №46 от 100-те НТО и №3 от 10-те п.п.) –
3.30 ч., х. “Мазалат” – 4 ч., х. “Рай” (през вр. Ботев)
– 5.30 ч., х. “Соколна” – 6.30 ч.
Стопанин: ТД “Приста” – Русе.

Местоположение: Калоферска планина, на югоизточния склон на масива Триглав, м. Сливката,
1300 м н.в., GPS: 42.690762ºN 25.146009ºE.
Описание: Сграда с капацитет 40 места, вътрешни санитарни възли и баня, собствено ел. захранване, локално отопление, туристическа столова и
кухня, ресторант.
Изходни пунктове: жп спирка Габарево (на Подбалканската жп линия) – 3 ч., с. Скобелево, общ.
Павел баня, обл. Стара Загора – 2.30 ч..
Съседни обекти: х. “Мазалат” – 4.30 ч.; х. “Тъжа”
– 6.30 ч.; х. “Русалка” – 6 ч.
Стопанин: ТД “Соколна” – с. Габарево.
За контакти: 0893464149, 0888371378.

Местоположение: Калоферска планина, на
главното било, м. Мандрището, 1511м н.в., GPS:
42.758739ºN 25.114526ºE.
Описание: Комплекс от сграда и две сезонни
бунгала. Туристи се приемат в сградата и едното
бунгало. Сградата е с капацитет 56 места, вътрешни санитарни възли и баня, собствено ел. захранване, отопление с печки на твърдо гориво, туристическа столова и кухня, бюфет.
Бунгалото е с капацитет 10 легла, разположени в
2 стаи с вътрешна умивалня.
Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: с. Стоките, общ. Севлиево
(м. Лъгът) – 3 ч.; с. Скобелево, общ Павел баня –
4.30 ч.
Съседни обекти: х. “Тъжа” – 4 ч., х. “Соколна” –
4.30 ч., х. “Узана” – 3.30 ч.
Стопанин: ТД “Росица – Мазалат” – Севлиево.

ТУРИСТИЧЕСКА СПАЛНЯ
(ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ) “УЗАНА”

ЗАСЛОН “КАРАИВАНОВО ХОРИЩЕ”
Местоположение: Елено-Твърдишка планина, м. Караиваново хорище,
1131м н.в., GPS: 42.782037ºN 25.814035ºЕ.
Описание: Сграда с капацитет 10 места на нарове, външни санитарни възли, няма отопление и ел.
захранване, вода на 60–70 метра от заслона. Отворен е целогодишно, няма персонал.
Ползва се за краткотраен престой при наложителни случаи. Заслонът е пункт от Е-3.
Съседни обекти: х. “Предела” (Проход на републиката) – 5 ч., х. “Буковец” – 2.45 ч.
Стопанин: ТД “Хемус” – Велико Търново.

Местоположение: Шипченска планина, м. Узана, северозападно от вр. Исполин, на около 200 м
североизточно от х. “Узана” по пътеката за вр. Шипка, 1260 м н.в.
Описание: Сграда с капацитет 30 места в стаи
с 2, 3 и 4 легла, повечето със самостоятелни санитарни възли и бани, локално отопление, ресторант,
лоби бар, фитнес, сауна, ски-гардероб, ски-писта с
влек, спортна площадка, паркинг.
Спалнята е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: връхната точка на прохода
Шипка – 2.45 ч., с. Ясеново, общ. Казанлък – 3–3.30
ч., гр. Габрово – кв. “Смирненски” (обект №19 от
100-те НТО) – 4 ч. (22 км асфалтово шосе).
Съседни обекти: Географският център на България (обект №19 от 100-те НТО) – 0.20 ч., вр. Исполин – 0.45 ч., х. “Янтра” – 1.30 ч., вр. Шипка (1326 м)
х. “Мазалат” – 3.45ч., х. “Бузлуджа” – 5 ч.
Стопанин: ТД “Узана” – Габрово.

ХИЖА “УЗАНА”
Местоположение: Шипченска планина, м. Узана, северозападно от вр. Исполин, 1240 м н.в., GPS:
42.750967ºN 25.238520ºE.
Описание: Сграда с капацитет 80 места, етажни
санитарни възли и бани, отопление с печки на твърдо гориво, туристическа столова и кухня, бюфет,
салон, ски-гардероб, ски-писти с влекове, паркинг.
Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: връхната точка на прохода
Шипка – 2.45 ч., с. Ясеново, общ. Казанлък – 3–3.30
ч., гр. Габрово – кв. Смирненски (обект №19 от 100те НТО) – 4 ч. (22 км асфалтово шосе).
Съседни обекти: Географски център на България (обект №19 от 100-те НТО) – 0.20 ч., вр. Исполин – 0.45 ч., х. “Янтра” – 1.30 ч., вр. Шипка (1326
м) – 3 ч., х. “Мазалат” – 3.45 ч., х. “Бузлуджа” – 5 ч.
Стопанин: ТД “Узана” – Габрово.
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Местоположение: Тревненска планина, на южния склон непосредствено под главното Старопланинско било, на около 200 м от жп гара Кръстец,
877 м н.в., GPS: 42.770275ºN 25.549856ºЕ.
Описание: Комплекс от две сгради с капацитет
40 места в стаи с 2–5 легла, вътрешни и външни санитарни възли, баня, отопление с печки на твърдо
гориво, две туристически столови и кухня, външен
кът с барбекю, паркинг, възможности за познавателни маршрути за пешеходен, коло- и ски-туризъм.
Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: жп гара Кръстец (най-високата гара на Презбалканската жп линия Русе–Подкова) – 0.2 км; Плачковци – 12 км асфалтово шосе;
Трявна – 18 км асфалтово шосе.
Съседни обекти: заслон “Царски кладенец”, параклис “Св. Иван Рилски” – 0.40 ч., х. (горски дом)
“Българка” – 1.40 ч., х. “Грамадлива” – 3.30 ч., т.к.
Старият Балкан (бивша х. “Химик”) – 4 ч., х. “Предела” – 4.30 ч., х. “Младост” – 4.30 ч., х. “Бузлуджа”
– 5.15 ч., х. “Ивайло” – 1.15 ч.
Стопанин: ТД “Академик” – ВТУ – Велико Търново.

ХИЖА “БУЗЛУДЖА-ГОЛЯМА”
(ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ “БУЗЛУДЖА”)

ТУРИСТИЧЕСКА СПАЛНЯ
(КЪМПИНГ) “СТРИНАВА”

Местоположение: Шипченска планина, в южните склонове на вр. Хаджи Димитър (Бузлуджа),
1324 м н.в., GPS: 42.730361ºN 25.405468ºE.
Описание: Сграда с капацитет 60 места в стаи с
2 легла, студия и апартаменти, самостоятелни санитарни възли и бани, сателитна телевизия, локално отопление, ресторант, VIP зала, интернет зала,
лоби бар, ски-гардероб, ски-писти с влекове, паркинг.
Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: гр. Шипка (обект № 92 от
100-те НТО) – 3.30 ч., връхната точка на прохода
Шипка – 2.30 ч. (11 км по асфалтиран път), Габрово
– кв. «Ябълка” (обект № 19 от 100-те НТО) – 2.30
ч., Казанлък (обект № 91 от 100-те НТО) – 25 км по
асфалтиран път, с. Крън – 3ч., с. Енина – 3.30 ч.
Съседни туристически обекти: лобното място
на Хаджи Димитър – в близост до вр. Атово падало
(1495 м) – 0.45 ч., х. “Младост” – 0.45 ч., вр. Шипка
(обект № 93 от 100-те НТО)– 2.15 ч., х. “Кръстец” – 5
ч., х. “Узана” – 5ч., х. “Българка” – 4.30 ч., х. “Ивайло” – 3ч.
Стопанин: ТД “Орлово гнездо” – Казанлък.

Местоположение: Среден Предбалкан, в подножието на платото Стринава, край Дряновския
манастир “Св. Арахангел Михаил”, 273 м н.в., GPS:
42.959248ºN 25.430512ºЕ.
Описание: Комплекс с 20 бунгала с 2 и 3 легла,
общи санитарни възли и бани, отопление с ел. уреди, туристическа столова, обширен осветен паркинг, терен за палатки и каравани, басейн (на 500
м).
Работи сезонно: от 1 март до 30 октомври.
Изходен пункт: Габрово – 15 км асфалтово шосе;
Дряново (обект №22 от 100-те НТО) – 7 км асфалтово шосе; жп спирка Бачо Киро – 0.20 ч., жп гара
Царева ливада – 0.40 ч.
Съседни обекти: Дряновски манастир “Св. Архангел Михаил” (обект №22 от 100-те НТО) – 0.05
ч., благоустроената пещера “Бачо Киро” (обект
№22 от 100-те НТО) – 0.10 ч., тур. спалня (къмпинг)
“Стринава” – 0.10 ч., водопад Синият вир – 0.15 ч.,
с. Боженци (обект №20 от 100-те НТО) – 15 км (4 ч.),
Трявна (обект №21 от 100-те НТО) – 8 км ( 2.30 ч.)
Стопанин: ТД “Бачо Киро” – Дряново.

ХИЖА “ЧУМЕРНА”

ХИЖА “БАЧО КИРО”

Местоположение: Елено-Твърдишка планина,
на западния склон на вр.Чумерна, 1362 м н.в., GPS:
42.786876ºN 25.960662ºЕ.
Описание: Сграда с капацитет 75 места, етажни
санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова и кухня, бюфет, павилион, интернет, аудио- и видеотехника, тенис на маса, скигардероб, ски-писти с влекове, спортна площадка,
паркинг.
Изходен пункт: с. Мийковци, общ. Елена, обл. В.
Търново – 3 ч.; Елена – 26 км по асфалтово шосе в
недобро състояние до връхната точка на Твърдишкия проход и още 10 км асфалтово шосе (1.30 ч.
пеша на изток); Твърдица, обл. Сливен – 30 км.
Съседни обекти: х. “Буковец” – 1.30 ч. (10 км); вр.
Чумерна (1536 м) – 0.30 ч.; къмп. «Чумерна»– 0.05
ч.; м. Агликина поляна – 6.30 ч.; прох. “Вратник” –
6.45ч.
Стопанин: ТД “Чумерна 1901” – Елена.

Местоположение: Среден Предбалкан, в подножието на платото Стринава, край Дряновския
манастир “Св. Арахангел Михаил”, 355 м н.в., GPS:
42.950403ºN 25.429587ºЕ.
Описание: Сграда с капацитет 75 места, етажни
санитарни възли и бани, отопление с ел. уреди, ресторант, туристическа столова, паркинг.
Изходен пункт: Габрово – 15 км асфалтово шосе;
Дряново (обект №22 от 100-те НТО) – 7 км асфалтово шосе; жп спирка Бачо Киро – 0.20 ч., жп гара
Царева ливада – 0.40 ч.
Съседни обекти: Дряновски манастир “Св. Архангел Михаил” (обект №22 от 100-те НТО) – 0.05 ч.,
благоустроената пещера “Бачо Киро” (обект №22 от
100-те НТО) – 0.10 ч., тур. спалня (къмпинг) Стринава – 0.10 ч., водопад Синият вир – 0.15 ч., с. Боженци (обект №20 от 100-те НТО) – 15 км (4 ч.), Трявна
(обект №21 от 100-те НТО) – 8 км ( 2.30 ч.)
Стопанин: ТД “Бачо Киро” – Дряново.
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Местоположение: В Карлово,
северно от централния площад,
на ул. “Водопад” № 33, 439 м н.в.,
GPS: 42.642033ºN 24.808209ºE.
Описание: Сграда с капацитет 50 места, вътрешни общи за

e-mail: infotourbts@gmail.com,

Местоположение: На границата между Тревненска и
Елено-Твърдишка планина, на
връхната точка на Прохода на
републиката, 711 м н.в., GPS:
42.796434ºN 25.673701ºЕ.
Описание: Сграда с капацитет 32 места, етажни санитарни
възли и бани, отопление с печ-

ТУРИСТИЧЕСКА
СПАЛНЯ
В ГР. КАРЛОВО

сградата санитарни възли
и бани, отопление с ел. уреди,
чайна със столова, заведения за хранене
в Карлово.
Изходен
пункт:автогара
и жп гара Карлово – 0.20 ч.
Съседни туристически
обекти:
Културно-историческите забележителности на града (обект №44
от 100-те НТО), посетителски
център “Централен Балкан” – в
съседство; х. “Хубавец” – 2 ч.;
х. “Балкански рози” – 3 ч., х. “В.
Левски” – 4.30 ч., х. “Равнец” – 2
ч., Карловски водопад – 0.10 ч.
Стопанин: ТД “Васил Левски” –
Карлово.

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

ХИЖА “ПРЕДЕЛА”

Изходни
пунктове: с.
Мишеморков
хан, обл. В.
Търново – 5
км, Велико
Търново – 34
км, Гурково, обл. Ст. Загора (жп
гара на Подбалканската линия)
– 23 км.
Съседни обекти: х. “Грамадлива” – 1ч., ТК Старият Балкан
– 0.35 ч., з. “Караиваново хорище” – 5.15 ч., х. “Буковец” – 7.45
ч.
Стопанин: ТД “Миньор” – Дебелец, обл. В. Търново.

Местоположение: Тревненска планина, в североизточното подножие на вр. Грамадлива, 839 м
н.в., GPS: 42.792610ºN 25.658416ºЕ.
Описание: Сграда с капацитет 46 места, етажни
санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова и кухня, бюфет, зала, библиотека,
учебен кабинет, спортна площадка.
Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: жп гара Кръстец (връхна точка на Презбалканската жп линия Русе–Подкова) –
3.30 ч.; връхната точка на Прохода на републиката
– 1 ч. (3 км почвен път); В. Търново – 37 км; Гурково,
обл.Стара Загора (жп гара на Подбалканската линия) – 28 км.
Съседни обекти: х. “Кръстец” – 3.30 ч.; т.к. Старият Балкан (бивша х. “Химик”) – 0.30 ч.; х. “Предела” – 0.45 ч.; ски-база Грамадлива (ски-писта с влек)
– 0.10 ч., екопътека “Грамадлива”, езеро “Мандрата”
(с кът за отдих, барбекю).
Стопанин: ТД “Хемус” – Велико Търново.

БТС - Информационен център:

ки на твърдо
гориво,
р е с т о р а н т,
бюфет, паркинг.
Хижата е
пункт от Е-3

ХИЖА “ГРАМАДЛИВА”

За информация и резервации:

ХИЖА “КРЪСТЕЦ”
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ХИЖА “ХУБАВЕЦ”

Местоположение: На границата между Троянска и
Калоферска планина, на водослива на Малката и Голямата река, край туристическата пътека Карлово–х.
“В. Левски”, 944 м н.в., GPS: 42.684020�N 24.809495�E.
Описание: Сграда с капацитет 50 места с външни
санитарни възли и бани, собствено ел. захранване,
отопление с печки на твърдо гориво, туристическа
столова и кухня, бюфет.
Изходни пунктове: Карлово – 2 ч. (обект №44 от
100-те НТО).
Съседни обекти: х. “Балкански рози” – 0.45 ч., х. “В.
Левски” – 2 ч., х. “Амбарица” (през седл. Платнишки
ярове) – 4.30 ч., вр. Левски – 3.30 ч., вр. Голям Купен
– 4 ч.
Стопанин: ТД “Васил Левски” – Карлово.

Източна Стара планина е най-ниската част
на Стара планина. Въпреки че дължината й е
значителна (155 км), тя губи монолитния си
вид, характерен за останалите два дяла. Височината й рязко спада, а преобладаващата
част от билата са покрити с широколистни
гори. Тук се намират природен парк “Сините
камъни” и няколко резервата. Транспортната
мрежа е сравнително добре развита, няколко
прохода пресичат главното било. В тази част
се намират 3 от 100-те НТО, а нос Емине е крайната точка на европейския туристически маршрут Е-3. В Източна Стара планина има най-малко туристически обекти. Описаните по-долу
туристически обекти са разположени предимно
в Източния Предбалкан или в южните дялове
на планината. Туристическите хижи, намиращи
се по трасето на Е-3, са малко на брой и по тази
причина разстоянията между тях са значителни. На прохода Вратник има постройка, която
може да се ползва за временен подслон при
лошо време. В Котел (през него минава Е-3)
има туристическа база, където може да се намери подслон. От Котел до н. Емине планината
се снижава и разширява, става лесно достъпна
и по-населена. Маршрутът Е-3 преминава през
селища или в близост до тях, където е възможно да се намери подслон. Временен подслон
може да се намери и в някои горски стопанства.

ХИЖА “МЛАДОСТ”

Местоположение:
Източен
Предбалкан, Преславската планина, м. Парка, 585 м н.в., GPS:
43.192631�N 26.522766�Е.
Описание: Сграда с капацитет
67 места, етажни санитарни възли
и бани, отопление с ел. уреди и
печки на твърдо гориво, туристическа столова , бюфет, битов салон с камина, 2 зали, ски-писта с
влек, спортна площадка, паркинг.
Изходен пункт: Търговище – 17
км асфалтово шосе или с градски
автобус до Ловния парк (7 км) и
още 1 ч. пеша; с. Пролаз, общ.
Търговище – 1 ч., с. Стража, общ.
Търговище – 1 ч.
Съседни обекти: античен град
“Мисионис” и крепостта “Крумово
кале” – 0.40 ч. от м. Парка; Игликина поляна в м.Парка – 0.30 ч.;
м. Свирджи баир (най-голямото
находище на Урумово лале) – 0.30
ч.; водопад в м. Боаза – 0.50 ч.;
скално образувание “Коня” в м.
Парка – 0.50 ч.; Дервентска пещера (най-богатата колония на прилепи в България) – 1 ч; х. “Тича”
– 11 ч.
Стопанин: ТД “Н. Симов” – гр.
Търговище.

ХИЖА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Местоположение: На границата между Троянска и
Калоферска планина, на вододела на двата начални
притока на Стара река, 1351м н.в., GPS: 42.704593�N
24.852585�E.
Описание: Комплекс от сграда и едно сезонно бунгало. Сградата е с капацитет 70 места с външни санитарни възли и вътрешна баня, локално отопление,
собствено ел. захранване, туристическа столова, бюфет. Бунгалото е с 14 места, външни санитарни възли.
Изходни пунктове: Карлово – 4.30 ч. (обект №44
от 100-те НТО)
Съседни обекти: х. “Балкански рози” – 1ч., х. “Хубавец” – 2 ч., х. “Добрила” – 5 ч., х. “Рай” – 4.30 ч., х.
“Плевен” – 5.30 ч., з. “Ботев” – 3.20 ч., вр. Ботев (обект
№46 от 100-те НТО) – 4 ч., вод. Карловско пръскало –
0.10 ч., х. “Незабравка” – 5.30 ч.
Стопанин: ТД “Васил Левски” – Карлово.
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ХИЖА “БУКОВЕЦ”

Местоположение: Елено-Твърдишка планина, в едноименната местност, на 0.5 км западно от Твърдишкия проход, 1071 м н.в. GPS: 42.789060�N 25.887294�Е.
Описание: Сграда с капацитет 46 места, самостоятелни и етажни санитарни възли и бани, мивки в част
от стаите, локално отопление, туристическа столова,
бюфет, павилион, спортна площадка, паркинг.
Хижата е пункт от Е-3.
Изходен пункт: Елена – 23 км асфалтово шосе в
недобро състояние; Твърдица обл. Сливен – 17 км асфалтово шосе, с. Мийковци, общ. Елена – 2.30 ч..
Съседни обекти: х. “Предела” – 7.45 ч.; х. “Чумерна” – 1.30 ч. (10 км по асфалтово шосе); връхната точка на Твърдишкия проход – 0.5 км макадамов път в
западна посока.
Стопанин: ТД “Чумерна 1901” – Елена.

Източна Стара планина
и Източен Предбалкан
ХИЖА “ВЪРБИШКИ
ПРОХОД”

Местоположение: Върбишка планина,
планински рид Матор планина – северният клон на Източна Стара планина, в близост до Върбишкия проход
423
м
н.в.,
GPS:
42.944436�N
26.645590�Е.
Описание: Сграда с капацитет 62 места в стаи с 3, 4, 5 легла, самостоятелни и
етажни санитарни възли и бани, мивки в
част от стаите, локално отопление, ресторант със 72 места, бюфет, конферентна зала, зала за тенис, паркинг. Хижата е пункт от Е-3.
Изходен пункт: Върбица, общ. Шумен – 9 км асфалтово шосе. Върбица
отстои на 39 км от Омуртаг и на 55 км от Шумен.
Съседни обекти: Курорт Върбица и минерални извори – 0.30 ч.; Котел – 8
ч.; Ришки проход – 9 ч.
Стопанин: ТД “Мадарски конник” – Шумен.

ТУРИСТИЧЕСКА
СПАЛНЯ
В С. НЕЙКОВО

Местоположение:
Котленска
планина
(планински рид Матор планина – северният клон на Източна Стара
планина), в с. Нейково, общ.
Котел, обл. Сливен, 511 м н.в.,
GPS: 42.810018�N 26.368123�Е.
Описание: Сграда с капацитет 26 места в стаи с 2, 3, 4 и повече легла, етажни санитарни
възли и бани, отопление с ел.
уреди, туристическа столова с
камина и кухня.
Изходен
пункт:
Сливен
(обект №54 от 100-те НТО) – 35
км асфалтово шосе
Съседни обекти: Природен
парк “Сините камъни” (природен феномен “Халката”, вр. Малка Чаталка, вр. Българка (1181м
н.в. – първенец на Източна Стара планина) – 25 км асфалтово
шосе; Котел (обект №56 от 100те НТО) – 26 км; с. Жеравна,
общ. Котел (обект №57 от 100те НТО) – 13 км; с. Медвен, общ.
Котел – 20 км.
Стопанин: ТД “Сините камъни” – Сливен.

ХИЖА “ЛЮЛЯК”

Местоположение: Терзийски баир (планински рид Удвой планина – южният клон
на Източна Стара планина),
м. Мараша, 304 м н.в., GPS:
42.660525�N 26.686992�Е.
Описание: Комплекс от
сграда и 7 бунгала с общ капацитет 50 места, вътрешни
и външни санитарни възли и
бани, отопление с ел. уреди
и с печки на твърдо гориво,
салон, туристическа столова
и кухня, бюфет, паркинг.
Изходни
пунктове: Стралджа, обл. Ямбол
– 12 км асфалтово шосе;
Петолъчката (кръстопът на
шосетата София–Бургас и
Ямбол/Стралджа – Котел –
Търговище) – 4 км асфалтово
шосе; главен път София–Бургас – 3 км; с. Лозенец, общ.
Стралджа (на главния път
София–Бургас) – 1 ч.
Съседни
туристически
обекти: вр.Кръста (472 м
н.в.) – 1.30 ч.; горски дом – 2
км.
Стопанин: ТД “Кале” –
Стралджа, обл. Ямбол.

ХИЖА
“ЗДРАВЕЦ”

Местоположение: Карнобатска планина (планински рид
Удвой планина – южният склон на Източна
Стара Планина), м. Бяла река, на 2 км североизточно от с. Тополица (общ. Айтос), 404 м
н.в., GPS: 42.748228�N 27.134078�Е.
Описание: Сграда с капацитет 40 места,
вътрешни общи санитарни възли и бани, мивки в част от стаите, локално отопление, ресторант, туристическа столова и кухня, паркинг.
Изходен пункт: Айтос – 15 км асфалтово
шосе (4 ч.), с. Тополица, общ.Айтос – 3 км
(0.40 ч.)
Съседни обекти: летовище ”Бяла река” –
1.30 ч.
Стопанин: ТД “Чудните скали” – Айтос.

ХИЖА
“ПАТЛЕЙНА”

М е с то п о л ож е н и е :
Източен
Предбалкан,
Драгоевска
планина,
м. Патлейна, 228 м
н.в., GPS: 43.127645�N
26.821204�Е.
Описание: Сграда с
капацитет 30 места, етажни санитарни възли
и бани, локално отопление и отопление с
печки на твърдо гориво,
туристическа столова и
кухня, паркинг.
Изходен пункт: Велики Преслав – 6 км
асфалтово шосе и още
0.10 ч. пеша.
Съседни обекти: Националният историкоархеологически резерват “Велики Преслав”
(обект №98 от 100-те
НТО) – 7 км асфалтово
шосе (1.45 ч.); х. “Тича”
– 12 км (3 ч.); х. “Върбишки проход” – 47 км.
Стопанин: ТД “Мадарски конник” – Шумен.

ХИЖА
“ТИЧА”
Местоположение:
Източен
Предбалкан,
Преславска
планина,
срещу яз. “Тича”, край
пътя между В. Преслав и
Върбица, 211 м н.в., GPS:
43.089532�N 26.785977�Е.
Описание: Сграда с
капацитет 37 места в
един апартамент и в стаи
с 2 и 3 легла, със самостоятелни и етажни санитарни възли и бани, климатик, локално отопление,
туристическа столова и
кухня, бюфет, паркинг.
Изходен пункт: В.
Преслав – 10 км, Шумен
– 33 км.
Съседни обекти: х.
“Патлейна” – 12 км (3 ч.),
х. “Върбишки проход” –
34 км, х. “Младост” – 11 ч.
Стопанин: ТД “Мадарски конник” – Шумен.

уникално
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Каскадният
водопад
“Скоковете”
Природните феномени
са не само истински перли на нашата природа, но
и веществени паметници
от геоисторическото й развитие. Макар и неголяма
по територия, страната ни
е надарена и осеяна със
стотици природни забележителности. Някои от тях
поразяват с мащабите си
и тяхната слава отдавна е
прекрачила границите на
България. Други, като “Скоковете”, са малко известни
и почти непознати дори и у
нас.
Падащата вода
се намира само на
5.5 км североизточно от
гр.Твърдица /по макаданен
горски път/.
Водопадът събужда водите на Студената река
на около 3 км северно
от водослива й с Топлата
река. След като съберат
водите си, те образуват р.
Твърдишка, която преди
да напусне планината и да
догони Тунджа, образува
всечена и нагърчена от меандри теснина – още един
фантастичен феномен.
Каскадният водопад е
истинска водна феерия от
три водопада, които утихват в три поредни вира /
еворзионни котли/. Първият водопад е висок около
5 м, вторият 3, а третият 1
м. През тях бистрата вода
скача разбита на воден
прах с цвета на разтопено

сребро и бързо замира във
вировете. Те са издълбани
през хилядолетията в уникални за страната ни като
декоративен тип розово –
зеленикави едрозърнести
до порфирни гранити. Особено внушителни са първият и вторият еворзионен
котел, които са с диаметър

ДО РЪКОВОДСТВОТО НА BTV,
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ
НА КУЛТУРАТА,
ПЛ. ”БЪЛГАРИЯ” № 1,
ЕТ. 11, СОФИЯ 1463
КОПИЕ – В.”ЕХО”
Уважаеми дами и господа,
Пишем ви във връзка с излъчен в новините на 27 август 2010 г. по вашата
телевизия репортаж за хижа “Младост”Търговище, под заглавие “Хижа на туристическо дружество събира такса за
престой на своите гости”, а видно от
табелата, заснета от вашия оператор
в този репортаж, пише “За ползване
на материална база и съоражения -1
лв/човек, като от такса са освободени
всички нощуващи, деца до 7 год.” и т.н.
Правилно е отбелязано в заглавието на
вашия репортаж,че хижата не е общинска или държавна собственост, а е хижа
на ТД “Никола Симов” гр.Търговище и
като така считаме, че имаме право и основание да определяме икономическите правила за ползване на имота.
Само допреди три месеца хижа
“Младост”, която години наред беше
отдавана под наем, приличаше на животновъдно стопанство и на нерегламентирано бунище, а сградата - с течащ покрив, зееща дограма, затлачена
канализация, с оголена и стърчаща ел.
инсталация и т.н. Въпреки скептицизма
на много хора в тези трудни времена с
цената на много сили, енергия, средства, дарения, както и с доброволния
труд на много наши съграждани /общо
800 човекодни/, успяхме да я преобразим в едно наистина европейско кътче
за отдих и туризъм за жителите и гостите на нашия град.

8–10 м и дълбочина до 3 м.
В тези естествени каменни
вани водата е кристално
бистра, прозрачна и в зависимост от времето нюансира от берилово зеленикава до азуритово синкава.
Около първия и втори котел
са издълбани внушителни
с размерите си пещерни

Вместообаче да бъде показана добрата новина, в репортажа на кореспондента ви от Търговище Нина Николова бе отразено недоволството на двама
приятели, възмутени “автотуристи” с
деца, протестиращи срещу въпросната
такса от 1 лв. А тя включва: ползване на
волейболно и футболно игрище с топки, детски батут, люлки, пързалка, кътове за отдих с нова градинска мебел,
барбекюта /а таксата от 5 лв.е с наши
дърва или въглища, които се виждат до
барбекюто/, тоалетни , вода и др. Ние
от дружеството бяхме представени като
печалбари, посегнали на правата на
хората да ползват всичко безплатно.
Нелепо е да се твърди, че с въпросното
левче ще възвърнем по някакъв начин

ниши. Тази природна забе- скалите високо над речнолежителност се намира в то корито на реката и върви
обхвата на
срещу течението – отначало на Твърдишка, а по-на
Твърдишкия плутон
север – на Студената река.
По целия път има непрекойто има важно значе- къснати чудесни разкрития
ние за строежа и релефния от всички наставки на Твъроблик на Елено-Твърдишка дишкия плутон. Отиването
Стара планина.Той пред- до водопада се превръща и
ставлява голямо по раз- в една ненадмината лекция
мери тяло /около 80 кв.км/ на открито, която разгръот внедрена и застинала в ща вкаменената страница
земната кора магма през от геоложката история на
палеозойската ера /преди планината. Същевременно
около 300 млн. г./, разкрита с това любителите – лапипо-късно от външните зем- дари могат да си набавят
ни сили на повърхността. уникални цветни скални обПоради цикличното /фазо- разци /розово-зеленикави
во/ внедряване на магмата с много нюанси / от гранислед застиването й са се тоидите.
образували основно чети“Скоковете” не са единри наставки от цветни гра- ствена природна забенитоиди:
монцодиорити, лежителност в околногранодиорити, биотитови стите на гр.Твърдица. Не
гранити и левкократни / по-малко импозантни са
бели/ гранити. Поради тази и съседните долини на
цветна гама Твърдишкият р.Блягорница
/източно
плутон е уникален и няма от Твърдишка река/, сред
аналог по нашите земи.
която се издига скалният
феномен Орлова скала и
Пътят до водопада
долината на р.Козаревска
/западно от Твърдишка
е буквално изсечен в река/. Нейните причудли-

ви, зашеметяващо дълбоки теснини и меандри не
отстъпват по величие на
Твърдишките. За съжаление, нито един от тези
феномени не е удостоен с
вниманието на специалистите и обявен за защитена
територия. В Елено-Твърдишка планина защитените
територии са общо 11. От
тях – 4 резервата /главно
в северните склонове/, 3
защитени местности /ЗМ/
и 4 природни забележителности /ПЗ/, което е не само
незначително за мащабите
на планината, но и недостатъчно за характеризиране
на ландшафните й особености, екосистеми и биологично разнообразие.
Предлагаме да бъде
обявен за защитен обект,
категория “Природна забележителност”/ПЗ/, каскадният водопад
“СКОКОВЕТЕ”, геолого-геоморфоложки феномен в Елено-Твърдишка
Стара планина.
Маг. инж. Веселин Ненов,
геоеколог

Право на отговор
инвестициите, които сме направили, но
смятаме, че то е необходимо за поддръжка на имота в сегашното му състояние, за елементарни консумативи като
чували за смет, топла вода, косене, пръскане срещу кърлежи, осветление, от
другия месец и отопление и т.н.Всичко
това предизвика вълна от недоволство
сред търговищенци, защото те знаят, че
ние сме Сдружение с нестопанска цел
в обществена полза, с основна цел да
развиваме и популяризираме видовете
туризъм и екология на територията на
нашата община. Ние работим на об-

ществени начала и не получаваме възнаграждение за това. Явно, колегите ви
бяха заложили на принципа, че “добрата” новина е лошата новина и като няма
такава, трябва да се създаде... В бъдеще се надяваме поне отразяването на
туризма в област Търговище да не става
от двойката Нина и Герасим, а от други
по-коректни и компетентни журналисти. Въз основа на всичко по-горе казано и едностранчивото поднасяне на
информацията, имаме съмнение ,че въпросният репортаж е поръчков. В този
ред на мисли смятаме, че е крайно време да спрем да си затваряме очите пред
хубавите неща, защото нищо добро не
ни чака иначе! А на вас пожелаваме от
сърце повече добри новини, защото хората се умориха от негативните.
Длъжни сме да отбележим и да благодарим за коректността и позитивността на всички останали национални и
регионални медии, които отразиха промените и празника на хижа”Младост”
по случай Деня на туризма. И накрая,
извън темата, понеже държим на точното и обективното поднасяне на информация, искаме да изразим несъгласието си от това, че вашата медия редовно
показва стара административна карта
с областите в България, на която част
от Търговищка област е показана като
част от Разградска. Това поне може
лесно да се коригира, за което предварително ви благодарим.
Николай Николаев - председател
ТД “Никола Симов”-Търговище
Елка Колевска зам.-председател на УС:
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След разгрома на въстанието в Клисура
и Тракия и преди
Копривщица да се
предаде на 1 май,
апостолите Тодор Каблешков, Георги Икономов, Панайот Волов, клисурският апостол Никола
Караджов и други въстаници
напускат Копривщица през нощта на 30 април (всички дати са
по стар стил) 1876 г., като образуват чета от 40–50 души. Между тях са Найден поп Стоянов,
Танчо Шабанов, Хр. Драганов,
Хр. Благоев, Лука Гьотлийски,
Никола Беловеждов – след
Освобождението историк на
въстанието, Ненчо Искров Налбантина – родом от с. Душанци; Георги Търнев от Пловдив,
Стефан Почеков от Казанлък
– учител в Клисура; панагюрците Павел Бобеков, Манчо
Манев, Иван Ворчо; клисурците Харалампи Караджов
(брат на Никола), Григор поп
Божков, Ат. П. Минков, Хр.
Труфчев; Стефан Ненчев Стоев, Колю поп Димитров от с.
Синджирлии; даскал Найден
Сланинков и Петко Шаламанът
от Калофер; Стоян Ангелов от
Пазарджик, Стоил – кмет на
Строево, Енчо х. Прелков от
Сопот и други, конници и пешаци.
Четата тръгва на север
по река Петрешка, излиза на
местността Чумина над Копривщица и по рида Козница достига южните склонове на Средна
Стара планина. Оттук по незнайни за юнаците пътища те
се надяват да стигнат на североизток до Търново (където според тях опитният революционер
и хъш, апостол на окръга, Стефан Стамболов неминуемо е
повдигнал масово и успешно
въстание (на същото са се надявали и Бенковски и хората му,
които след разгрома на бунта в
Тракия два дни по-късно също
поемат към Балкана), за да

хроники
изпълнят смъртната си клетва:
“СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ!” и да
продължат борбата.
Още в самото начало
групата се разкъсва, най-напред изостават пешаците, повечето от които се връщат. По
стръмните склонове на Балкана
конете са напъдени. На 1 май
четата, вече останала 27 души,
осъмва над ограбената, опожарена и озлочестена Клисура.
Тук отново се изпогубват в мъглата. П. Волов, Н. Караджов, М.
Манев и Хр. Драганов се откъсват в местността Камениница,
скитат се без посока и на 2 май
в клисурската местност Велюва
черкова пресичат пътеката над
Клисура за Тетевен. Тръгват
по нея, на билото попадат на

засада от потеря башибозуци
и в сражението загива Никола
Караджов. През 1955 години на
това място признателните потомци клисурци издигат достоен
паметник на своя апостол.
Останалите трима се
скитат без посока, гладни и
мокри, както и другарите им,
лутащи се из района, гонени от
потери и рядко намиращи храна
и подслон в овчарски колиби.
На 6 май по обед въстаниците
начело с Г. Икономов се срещат
при една кошара с тримата и
тръгват към Троянския манастир, където П. Волов имал познати и се надяват да намерят
подслон.
На 3 май от четата се
отделя групата на Т. Каблеш-
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ков, Н. п. Стоянов, Ст. Почеков
и Г. Търнев. Те също се отправят
към манастира, излизат на билото на Балкана на Рибаришкия проход над Клисура и поемат на изток. Групата минава
западно от връх Юмрука и през
Капуджика и Ушите излизат
на Яворов дял. Спускат се на
изток по склона в долината на
река Бели Осъм и влизат в село
Чифлик на 6 май. Нощуват там
в селския хан (днес реставрираната постройка е музей) на
Иван Лулчев, нахранват се, но
не намират съмишленици, нито
някой да им помогне. На другия
ден взимат хляб и се изтеглят
по реката в гората югозападно
на 7–8 километра от селото. Комитите оставят при ханджията

Сулю Билюк-баши минала ниско по реката, не видяла комитите и тръгнала да се връща.
Но Петко Шипковенчето, който
ги водел, минал на връщане високо и встрани от реката и попаднал на трапа, където спели
въстаниците. Веднага догонил
турците и им съобщил. Заптиите обградили четниците и изгърмели върху им залпово.
И така на 7 май 1876 г.
Георги Търнев и Стефан Почеков са убити на място. Т. Каблешков и Н. Попстоянов са заловени. Найден умира от рани
и мъчения в Търновския затвор.
А на път за Пловдив Каблешков
се самоубива в Габровския конак на 4 юни.
През 1944 година по

Туристически поход
“Тодор Каблешков” от Копривщица до с. Чифлик

Походът
Идеята за преклонение пред
паметта на героите и чрез
преминаване на туристически поход по техните стъпки не е
от вчера. Има спомени, че това е
правено през юбилейната 1976 година, а и през други години инцидентно, но не се превръща в традиция. През 2009 година походът
бе възобновен по инициатива на
председателя на ТД “Балканска
звезда” – с. Чифлик, и на ТД “Амбарица” – Троян Иван Ненов, както и на туристи от Копривщица и
Пирдоп, водени от Дойчо Иванов.
Те преминаха маршрута от Клисура до с. Чифлик на 31 юли, 1 и 2
август 2009 г. А тази година походът се състоя на 23, 24 и 25 юли.
От шосето над Клисура
туристите най-общо следват посоката на движение на Каблешков
и другарите му на североизток и
според днешните, маркирани туристически пътеки.
(Обективно е и невъзможно
абсолютно точно да се върви по
пътя на въстаниците. А и както
пише проф. Д. Страшимиров, историята на тази група бунтовници
е документирана твърде оскъдно и
противоречиво от участници и съвременници.) При лобното място и
паметника на клисурския Апостол
Никола Караджов групата поднесе цветя и се преклони пред паметта му.
В чудесното лятно време
походът е истинско удоволствие
сред невероятната природа на
Балкана, приказните гледки и изобилието на горски плодове. Първата вечер туристите отсядат на

уникалната хижа “Ехо”, разположена на самото било на планината
на 1675 м н. в., сред дивните резервати “Царичина” и “Козя стена”.
Наблизо е романтичният каменен
параклис “Света Троица”, изграден от туристи.
Следвадващят ден походът продължава по билото на
изток до връх Ушите, откъдето
маршрутът се отклонява на север към хижа “Хайдушка песен”
и село Чифлик. Почетена бе паметта на военния ръководител на
Ботевата чета Никола Войновски,
чието лобно място е наблизо. Както и на Тодор Каблешков и неговите другари с цветя и поклонение
при техния паметник над хижата.
А на хижа “Хайдушка песен” туристическият празник тръгна с пълна сила. Нашите туристи
се радваха на специални грижи и
внимание от страна на домакините начело със сърдечния приятел
Иван Ненов и неговите другари.
През 2001 г. се навършват 160
години от рождението на Тодор
Каблешков и бе обсъдена идеята
походът да стане ежегоден и национален, която срещна подкрепа
и разбиране от всички. Родственици на Т. Каблешков също подкрепят идеята и ще включат проявата в празниците догодина.
Преходът до с. Чифлик е
последният етап от похода. Там,
на минералния басейн, туристите
отмориха и се насладиха на този
вълшебен край, на прелестите, с

които го е надарил Създателят. Те
посетиха и реставрираното селско ханче, днес музей, където с
помощта на Дирекция на музеите
– Копривщица, предстои да бъде
оформена Каблешкова стая.

Иван Лулчев пушка
“Винчестер” с инициали ТК (Тодор Каблешков), която днес е в музея му в Копривщица.
Според някои
разкази
кръчмарят
веднага тръгнал за
село Бели Осъм, където срещнал Сулю Билюк-баши с десетина
заптиета и им съобщил
за комитите. Според
други бунтовниците са
предадени от ратайчето Петко Шипковенчето.
Четниците
стигнали при Старата
бичкия в Рогачева река
(в района на днешната
хижа “Хайдушка песен”) и няколкостотин метра по нагоре,
в местността Стълба
над левия бряг на реката намерили скрит
валог, невидим от поречието, и седнали
да похапнат и починат. Даскал Найден
останал на пост, но
скоро и той задрямал
изтощен.
Отнапред потерята начело със

инициатива на местния учител
Минко Д. Маринов костите на
убитите са открити и са погребани на мястото. През 1958 година ДОСО поставя паметна
плоча, а през 1960 година на
близката поляна е издигнат паметник – бунтовник в цял ръст,
работа на скулптора Мирчо Чуковски. От 1946 година в края
на месец май кметството в с.
Чифлик организира възпоменателни празници с митинг, заря
и веселие в селото, с жива картина, възпроизвеждане на събитията и туристически събор в
района на уютната хижа “Хайдушка песен”.
Тук наблизо, в местността Комитски присойки, горичката Грабек под връх Кашка,
на 2 юни 1876 година загива и
Никола Дончев Войновски – военният командир на Ботевата
чета. В негова чест също се
организира достойно поклонение на лобното му място, където през 1967 година е поставен
скромен паметник. В района
са преминавали и са намирали
подслон и четите на Панайот
Хитов и Филип Тотю.
Дойчо Иванов

фестивали
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Гуча – световна столица
на ъндърграунд ритмите
КИТНОТО
СРЪБСКО
СЕЛЦЕ СБИРА МНОГО
МЕСТНИ И ЧУЖДИ ТУРИСТИ, ВЛЮБЕНИ В ДУХОВАТА МУЗИКА
Известната
латинска
сентенция, че всички пътища водят към Рим, винаги
е готова великодушно да
допусне някои малки изключения. Особено когато
става дума за Гуча, световна столица на ънъдърграунд ритмите. Августовските
пътища най-вече водеха до
селцето Гуча, близо до град
Чачак, само на някакви
380 км западно от София в
региона на Драгачево, област Морава. Географската
единица, из която лениво
тече едноименната река, е
позната като изключително тиха, патриархална и
твърде живописна част от
Западна Сърбия, където
процъфтява селският, планински, рафтинг, ловен и
хитовият през последните
десетилетия фолклорен туризъм.
Гуча, чието население
наброява едва около три
хиляди жители, от половин
век организира уникалния

градени, което е видно от
Драгачевския събор на духовата музика и оркестри,
чиято популярност отдавна
излиза извън пределите
на Сърбия и Стария континет. Нещо повече. Гостоприемната Гуча, в чийто
център гордо се извисява
паметник на свирач, надуващ навирен към небосвода тромпет, заслужено е
завоювала своето водещо
място върху картата на
международните музикал-

Драгачевски събор на
тръбачите
Първото издание на въпросния инструментално
изпълнителски форум е в
далечната 1961 г., но любовта на хората от областта
към аерофонните уреди за
свирене, в частност тромпета (труба на сръбски),
датира от времето на княз
Милош Обренович. Суверенът на западните ни съседи с нарочен указ още
през 1831 г. разпоредил
създаването на професионален военен духов оркестър. Мъдро и съвсем по
държавнически той отчел
необходимостта медният
глас на тръбата винаги да
съпътства всяко голямо
събитие в живота на неговите поданици из градове
и паланки, без значение
дали се касае за кръщенета, сватби или погребения.
Тази традиция е запазена и
до ден днешен при братята
сърби, които дават всичко
от себе си, за да я съхранят
и предадат в автентичен
вид на идните поколения.
В това отношение вън от
всякакво съмнение техните усилия са богато възна-

ни фестивали. Селото се
радва на открит и неподправен интерес, проявяван
от феновете на медните и
дървени инструменти, издаващи звук с въздух под
налягане. Местните люде
са дълбоко убедени, че
тяхното родно място наистина е докоснато от Божията благодат и поради тази
причина е притегателна
точка за мало и голямо. Подобна теза, естествено научно подплатена с анализи
и проучвания, се развива
и подкрепя също от група
експерти по геофизика и
психология от Сръбската
академия на науките, които
смятат, че във въпросния
регион има изключително
мощен източник на добра
енергия. Последната влияела положително върху
хората,
възстановявала
желанието им за живот
и действала като истински катарзис на сърцето и

душата, твърдят учените.
Вероятно има голяма доза
истина в тези констатации
на гореспоменатите специалисти, защото вече пет
десетилетия
“световната
столица на тръбата” е едно
притегателно кътче, където освен гостите от всички
бивши републики на Титова Югославия прииждат на
тумби духачи и ентусиасти
от скандинавските страни,
Германия, Белгия, Франция, Италия, Русия, Израел,
Мароко, САЩ, Австралия,
Япония, Китай, Мексико и
т.н. Лудият купон, който се
заформя в Гуча, действително е твърде специфичен
и трябва да се види и усети
с всяка фибра на тялото и
душата, горещо препоръчват посветените в неговото
тайнство. Сръбската и чуждестранната преса, а така
също и повечето електронни медии от бившите югославски републики, които
го отразяват, изобщо не
скъпят суперлативите си за
този музикален форум. Те
сравняват бясното балканско надсвирване на духовите оркестри с класиката в
жанра на изяви от типа на
легендарния фест Уудсток
или култовите Гластънбъри,
Кочела и Лолапалуза. Драгачевският събор на тръбачите обаче е твърде самобитен по рода си, тъй като
повечето участници в него
са самоуки и четат нотите,
както дяволът Евангелието.
Повелителите на духовите
инструменти
свирят единствено
и само по слух
разчитайки
най-вече
на добрата си музикална
памет и на виртуозните
импровизации върху вече
изпълняваните
парчета.
Репертоарът им е изключително пъстра смесица от
горещи ритми, вариращи от
преобладаващия етнофолк,
през съвременен джаз до
модерен клубен саунд. Тази
традиция беше спазена и
при юбилейното 50-о издание на Събора на тръбачите (от 13 до 22 август т.г.),
което за разлика от предходните форуми продължи
цели десет вместо обичайните пет дни. Селският стадион, където пак беше разположена основната сцена
за участниците, отново се

оказа тесен, за да побере
всички желаещи да присъстват на джумбуша. Поради големия интерес към
надсвирването по всички
поляни около спортното съоръжение бяха разпънати
хиляди палатки и каравани.
Встрани от тях на специално маркирани и заградени
терени бяха обособени
паркингите за автомобили
и автобуси, таксата от които (10 и 30 евро) предвидливите домакини директно
изпращаха по предназначение в касата на административната управа. Тумби
шумни фенове от различен
пол, възраст и социален
статус буквално пукаха по
шевовете Гуча и прилежащите към нея свободни
пространства в желанието си да послушат, попеят
или просто да се повеселят
под звуците на ъндърграунд мелодии и любимите
си изпълнители. Над 2500
местни и чужди участници
в събора при железен ред,
дисциплина и впечатляваща толерантност се надсвирваха под одобрителните възгласи на жадната за
зрелища и емоции публика, която се тълпеше пред
главната сцена на местното
спортно съоръжение или
обсаждаше подиумите около гучанската река Белица
и сградата на Културния
дом в селцето.
Опияняващият коктейл
от фолклорни ритми
духови инструменти и
традиционна
балканска
полифония държеше много яко и в състояние на
перманентен транс голяма
част от зрителите. Много-

хилядната тълпа направо
полудяваше от възторг
при изпълненията на Саня
Илич & Balkanika, Драган Коич – Кеба, Santos
Brothers Band, Деян Петрович, Деян Лазаревич Brass
Band и Мирослав Илич.
Върхът на задоволството
обаче бе достигнат по време на концертите, които
изнесоха прочутият духач
Бобан Маркович, известен
още като “Кралят на сръбския тромпет”, синът му
Марко със своята банда
музиканти и естествено –
големият Горан Брегович,
подкрепян със здрав саунд от членовете на своя
атрактивен “Оркестър за
сватби и погребения”. През
фестивалните дни звучаха в
различен аранжимент култови парчета като “Славуй
пиле”, “Ой, Мораво”, “Казуй
кръчму Йеремио”, “Джелем,
джелем”,”Чайе шукарие”,
“Месечина”, “Калашников”
и прочие велики балкански
хитове. Чуждите участници
от полския Golec orkiestran,
словенския Magnifico и британският Fanfara също отнесоха бурни аплодисменти
за изпълненията си. Според регламента гостите от
странство, които участваха
в състезателната програма
на събора, задължително
първо свиреха балкански
фолклор, а после парчетата
от заявения си репертоар.
Атракцията на тазгодишната Гуча обаче несъмнено
останаха, поне за зрителите, колоритните образи
от групата Aborigines, като
гостите от далечна Австралия буквално събраха
очите на присъстващите
със своите артистични изпълнения. Като става дума

за артистичност, в интерес на истината трябва да
се отбележи, че такава не
липсваше на нито един от
участниците в 50-ия юбилеен Драгачевски събор. Форумът действително беше
организиран на едно наистина високо професионално ниво. През десетте фестивални дни освен щурите
надсвирвания и концертите
организаторите се бяха постарали да предложат на
многобройните гости
интересни туристически маршрути
включващи посещения
на планината Златибор,
Овчаро-кабларската клисура или чудноватото етносело на Емир Костурица
– Мокра гора. С една дума
“nema sto da nema” (нищо
не липсва), както обичат
да казват местните люде,
голяма част от които предлагат изобилие от “Гуча сувенири” – дайрета, пластмасови тромпети, тръбачи
от керамика и стъкло, характерните сръбски шайкачи (шапки), пъстроцветни тениски със закачливо
пиперливи надписи като
“Rakija Connecting People”,
“Jebes zemlju koja Gucu
nema” или “ Гуча до смрти”.
В минутите на краткотраен отдих тълпите опустошаваха в кафаните или
направо под открито небе
милиони литри пиво или
шприцер (бяло винце с
газирана вода), замезвайки яко глътки с прочутите
плескавици,
вешалици,
кобасици, чебапчичи и
прочие местни гурмански
глезотии.
Ники Нойски
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Те с н и т е ,
дълбоко врязани в сушата
водни
проходи
имат
различни
имена по света – заливи, протоци, морски
езера...
Единствено
в Норвегия ги наричат
фиорди. Но отликата им
от сродните природни дадености далеч не се свежда
до поетично-екзотичното название. Дори само един поглед
върху картата на силно разчлененото западно крайбрежие на скандинавската страна
с неговите 50 000 островчета
подсказва уникалността на
тези места, примамващи всеки
пътешественик и ценител на
природните феномени да зърне и се наслади поне на част
от тях. А норвежките фиорди
са наистина феноменални,без
аналог на планетата. Доказва
го и фактът, че още преди четири години авторитетното списание “Нешънъл Джиографик”
им отреди челната позиция
като най-посещаваните в света
световни забележителности от
списъка на ЮНЕСКО, изпреварвайки Великата китайска
стена, египетските пирамиди и
дори водопада Виктория – найголемият на Земното кълбо.
Важно е да се отбележи, че
един от приоритетните критерии за избора на лидерското
място на фиордите в класацията е
съхраняването на специфичните им особености
за идните поколения. Всеки,
имал удоволствието да посети
Норвегия и особено нейната
провинция, ще потвърди с две
ръце, че цялото великолепие
на зеленото и водното й богатство е запазено и изглежда
така, както е било преди стотици, ако не и хиляди години.
Имаш чувството, че и фиордите, и кристално бистрите езера и реки /водните площи в
страната са 25 000 кв.км!/ не
са променили не само очертанията, но и пълноводието си
от създаването им през ледниковата епоха. Всичко е “застинало” като в някаква добра
магия, сякаш недокосвано от
човешки крак. А е така, защото
тази бленувана северна страна
с непостижим за нас стандарт
и качество на живот е поставила на първо място екологията.
Трета е в света по добив на
нефт, но никъде по морската
й брегова ивица или край другите й водни басейни няма да
видите следа от петролен разлив – дори мисълта за подобно
бедствие е недопустима тук.
Китните долини, заоблените
гористи хълмове или голите
островърхи планински масиви,
които пресичаме към главната
си цел – Зогнефиорд, са прорязани от гладки като писти пътища. Но те са двупосочни. Норвегия не строи магистрали не
защото икономисва средства,
разбира се, а за да опази непокътната благословената си от
Бога природа. Затова пък майсторски пробива дълги тунели
– по 20 и повече километра,
които съкращават пътуването
и само мъничко досега с околните красоти. Докато минаваме
край река Фигернес с множеството й живописни извивки /на
места тя е широка като езеро/,
се любуваме на кокетни дървени ваканционни селца, сгушени в зеленината на брега, или
на отделни малки къщички с
лодки пред тях. И тук, и край
всяко езеро е царството на
рибарите. Понеже Норвегия е
страната и на сьомгата, казват,
че дори езерата се зарибяват
с тази вкусна риба – само че

дестинации
сладководна, специално създадена по генетичен път. Водите
са толкова чисти, че
виждаш камъчетата и растителността по дъното
Всяка педя плодородна земя
тук се обработва грижливо и с
любов. Летовниците пък се отдават на гребане, водни ски
или на рафтинг по по-буйните
реки. Скандинавия, както е

че се изкачваме с автобуса,
толкова по-оредяващи стават
горите, сменяйки се с оскъдни храсти с особен сивозелен
цвят. По върхарите проблясват
снежни преспички, тесни водопади струят отвсякъде, а по
склоновете тук-таме се мяркат
бели или тъмночервени къщички /някои с трева по покривите/
и със забит пилон с националното знаме до тях.
...Вече сме в пристанището

над 1200 м под морското равнище. Панорамата е вълшебна,
като от друга планета. Чайки и
чапли се реят над синьозелените води, водопади се провират между дърветата и скалите,
всяка минута очите се дивят на
невъобразимите гледки, тихо е
като в праисторическите времена. Като гледа човек малките подредени селища долу в
ниското, до които се стига само
по вода, се сеща за славните
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били възгруби, а магическите
тролове, в които вярвали, били
зли великани, хранещи се с камъни и човешка плът. Викингите обаче се славели с невероятно за онова време /VII–XI в./
чистофайничество – произвеждали са сапун, а при разкопки
са намирани много гребени и
дори ножчета за бръснене. Потомците им днес в най-северните области също като тях

Най-големият фиорд в света
предлага незабравимо преживяване

Природните
прелести
на Норвегия
през лятото се радват на
“полунощно слънце”

известно, е силно привързана
към велосипеда, а тук, сред
норвежките планини, има изобилие от пътеки специално за
тях. Забележителното е, че те
никога не се пресичат с шосето. Местните разказват как
цели семейства зарязват колите си у дома и заедно с децата
прекосяват на две колела разстоянията между два фиорда,
вдишвайки с пълни гърди прохладния свеж въздух и наслаждавайки се директно на неподправените изумителни гледки.
И ние, подобно на норвежците,
не пропускаме да спрем в долината Валдрес при една от 29те типични за тукашните места
дървени църкви от XII–XIII век,
съхранени до днес в почти автентичния си вид. Посреща ни
усмихната жена в национална
носия на име Лизбет, която
е нещо като домакин и гид на
църквата. Снимаме се с нея
за спомен и... отново поемаме
нагоре по пътя. Колкото пове-

Лаердал, където се смесваме
с многоезична тълпа туристи в
нетърпеливо очакване на ферибота. Три незабравими часа
трае плаването по спокойните
води на най-големия и величествен фиорд в света – Зогнефиорд /204 км дължина!/ и после по неговия неземно красив
ръкав Нероуфиорд. И те като
себеподобните си в Норвегия
– Гейрангер, Хардангер, Трондхаймс и пр., са
образувани през ледниковата епоха
когато глетчерите са се спускали надолу по стръмните баири, а в силно издълбания терен
мощно е нахлувала вода от
морето в протежение на километри. Така върху ерозиралото
дъно са се оформили тесни морски проходи със силно скосени
стени – стръмни като пропасти
скали. На места те стигат 1800
м височина, а са “вкопани” на

предци на днешните им обитатели – викингите. Защото,
преведено от древнонорвежки,
“викинг” означава именно това
– човек от фиордите. Сведения
за тях се черпят пък точно от
едновремешните
норвежки
саги, които разказват безброй
истории за тези юнаци, често
граничещи с легенди. Изследователите ги описват като жестоки морски разбойници и пирати, безмилостни завоеватели
на нови и нови земи /Русия,
Южна Европа и Северна Африка!/, но не скриват и удивителната им храброст, уменията
им да строят изящни стабилни
кораби, да търгуват изкусно, да
обработват и пазят суровата си
земя. Да не говорим, че са открили Северна Америка почти
500 години преди Колумб, без
обаче да успеят да я заселят.
Митът, че са били алчни и груби плячкосници, може би идва
от това, че боговете им, предимно подводни и подземни, са

или най-малкото се любуват
на светлината му 20 часа в денонощието. Няма данни обаче, как викингите са понасяли
дневния мрак през зимата,
дали са изпадали в депресии,
както се случва със сегашните
жители по тия географски ширини – въпреки всички удобства на бита им...
Когато, позашеметени от
магнетичните гледки, пристигаме в градчето Гудванген и се
втурваме да купуваме сувенири от симпатичния магазин на
пристанището, още не знаем,
че тепърва ни предстои доста
криволичене нагоре из норвежките планини. Някак изведнъж
ясното дотогава небе се захлупва от ниски тежки облаци.
Но и те не могат да отнемат от
северния чар на високото плато, разстлало се наоколо ни.
Отново езера, снежни преспи,
само дето нежнозелената растителност е отстъпила място
на сивкав мъх и тъмночервените къщички са на значително
по-голямо разстояние една от
друга. Още малко и... пред нас
се разкрива долината Халинг в
цялата си хубост. Тук е курортното градче Гейло, където ще
нощуваме. И докато навън лекият ръмеж постепенно се превръща в напоителен дъжд, разбираме колко обичаен е той по
тези места и какъв невероятен
късмет ни е споходил със слънчевото време по фиордите...
Таня Кондакова
Зогнефиорд–
Гудванген–Гейло
Снимки Авторката
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От компютъра и
дигиталния свят
до планинските била
Хората по целия свят забелязват, че поведението на все
повече деца е подчертано поразлично, a приспособимостта
им към общоприетите норми е
далеч по-ниска от тази на предходните поколения. Ето защо
ги кръстиха “новите деца”. За
част от тях се използва ключовата дума деца-индиго. Някои
по-общи личностни характеристики на тези деца:
· Те са честни, искрени и независими. Често им липсва усет
за собственото им тяло. Петте
им сетива са твърде изострени
и поради това лесно се превъзбуждат и изтощават.
· Прекалено чувствителни са
по отношение на всичко, което
ядат. Може да ядат предимно
хляб и вода или малък набор от
храни цял живот.
· Пристрастеност към компютри, конструиране (лего) и/или
рисуване.
· He позволяват да бъдат
ограничавани с отживели идеали или догми.
· Ако родителите и учителите
не им позволят да действат според убежденията си, предизвикват у тях сериозна съпротива.
· Чувстват, че животът трябва
да се цени във всичките му форми.
· Общуват без проблем с животните, растенията, с другите
деца и природата като цяло.
Съвременните деца имат нужда от много любов, уважение и
честност!!! Те имат нужда да са
сред природата, да бъдат с други индигови деца, да общуват
със състояния, а не с кухи думи.
Те искат да получават личен
пример не с думи, а с действия.
Да бъдат обучавани от цялостни личности - майстори в това,
което преподават. Родителите и
учителите трябва да са в хармонично състояние, да са позитивни и да помагат на детето да
извлича хубавото от всяко свое
действие. Особено важно за
децата е състоянието на майката!

береш плодовете и зеленчуците от самата земя, да събираш
собствения си чай, да се зареждаш от гледките на зелени
била и планинска безкрайност.
Само едно или две поколения
преди нас нещата бяха коренно различни, бабите успяваха
да ни предадат цялостна представа за природата и света.
Създаваха ни критерии, с които
можехме да боравим и да се
развиваме, да оценим и поставим всичко в природата на неговото място. Защо загубихме
връзката си с природата, която
да предаваме и на децата си?
Това има видимо изражение в
общата ни пристрастеност към
телевизори, компютри, second
Life или виртуален живот...
Днес много по-често създаваме много на брой и много повърхностни приятелства, което
се задълбочава у децата ни.
Децата имат повърхностно отношение към знанието, нежелание за четене и дигитално
възприемане на информацията.
Интензитета на емоциите е много усилен и води до дисбаланс
и до крайни форми на агресия и
самоагресия.
За да се върнем истински към природата, ние, от
“Виолетовата жаба”, нашите
партньори от Народно читалище “Бъдеще сега” и приятели
създадохме програми, които да
помогнат на децата да извървят
отново истинския и изпълнен с
приключения и преживявания
път към земята и природата.
Етапите по пътя към природата:

Първо трябва да помогнем
за формирането на критерийна система. Например, като
трябва да намерим и подредим
листата на дърветата в района,
в който се намираме. Децата попълват и под формата на игра, с
много рисуване и творчество, с
материалите от дървото, правят
визитка на един характерен вид
за района. Заедно изследваме
например различните критерии
Защо днес, много по-мал- за дърво - височина, форма на
ко отвсякога, знаем какво е да листа, миризма, корени, цвят,

предназначение...
Когато имаш критерии, можеш да разграничиш и да избереш, да обособиш и подредиш
всичко около себе си. Тогава
започваш да усещаш и виждаш
гората и планините, облаците и
вятъра, цветята и тревите като
живи организми, изпълнени с
живот и енергия.
Вторият етап е умение да
наблюдаваш и забелязваш.
Един пример. Веднъж през есента проф. Василева завела
група деца в парка. Целта била
да наблюдават, за да създадат
после в клас, есенна картина.
Когато се върнали в класната
стая, всички деца нарисували
есенни дървета, настръхнали с
голите си клони и жълти цветя
по земята. Проф. Василева ги
попитала дали това е есенната картина, която са видели и
всички потвърдили. Тогава тя ги
завела отново в парка, дала им
задачи да намерят най-светлото
и най-тъмното листо, да потърсят червени, кафеникави и други видове листа. Помолила ги за
няколко минути да съзерцават
гората, да погледнат дърветата,
като си представят, че са живи и
махат с клоните си ръце. Когато
се върнали в клас, за да рисуват
отново есенната картина, децата били много по- ентусиазирани. В картините им имало листа
по дърветата, те били обагрени
най-различно, като преобладавал нюансът на червеното, кафявото и жълтото. Картините им
били изпълнени с живот. В екологичните програми на читалище “Бъдеще сега” децата търсят
дървото си по двойки, единият в
двойката е със завързани очи и
трябва първо да докосне дървото, да усети детайлите, неговата
кора, клони и листа. След това
трябва да го намери в гората.
И в повечето случаи децата намират дървото си, макар и да са
били с вързани очи. Така създаваме връзка между тях и растенията, караме ги да чуят звуците около тях и да ги различават.
Третият етап е умението да
съзерцаваш, да се потопиш в
живота на гората и планината,
да чуеш звуците на потоците и
песента на птиците, да различаваш тези в далечината и близо
до теб. Да можеш да следиш
облаците и времето, за да предвидиш кога ще се развали и как
да действаш. Така се създава и
радост от свързването с природата, което е четвъртият
етап от пътя ни към природата.

Радостта може да бъде предизвикана от много неща, но тя е
трайно усещане, което децата
изживяват по време на
един лагер. От похода в
нощта, за да видим лъчите на изгряващото слънце
над планинските върхове,
до микропохода сред цветята, мравките и тревите, когато с лупа ставаме
едни от тях. Усещането за
радост се създава от усмивките на другаря до теб,
който държи въжето на парапета и заедно вървите
нагоре към върха. Радостта може да бъде видяна
в светналите погледи във
вечерите край огъня.
Петият етап са критерии и усещане за красота. Заедно с децата се
питаме харесва ли ти този
залез? Често е ДА или
НЕ - А какво точно ти харесва? Опитваме се да се
изразим през различни
критерии и да формулираме и назовем емоцията си.
В програмите ни с децата
е много важно да можем
да говорим за емоциите
си. Методиката на “Виолетовата жаба” позволява да научим децата на
упражнения, с които сред
природата е още по-лесно да бъдем естествени и
спокойни. Свързване чрез
игри и опознаване на петте елемента е шестият
етап от пътя. Обучението
чрез преживяване ни помага да опознаем всеки
един от елементите, като
се докоснем до него и го
преживеем. От ходенето боси в
тревата и реките, силата на огъня, мириса и силата на вятъра,
до човешкото споделяне, всеки
един елемент е засегнат в програмите ни.
Последният етап и стъпките
ни са свързани с творчеството
чрез природата и създаването на красота. Зареждането на
децата с положителна енергия
и радост.
С помощта на творци и реставратори в програмите ни израстват много творчески елементи,
родени в природата и с материалите, които тя ни предоставя.
Използването на рециклирана
хартия, естествени оцветители
и бои, както и лепила е много
важно за нас. Благодарение
на този път обратно към природата и нас самите, децата се

Добре дошли при Виолетовата жаба

Светът се променя, свидетели сме на нови открития,
технически прогрес, забързано ежедневие, различна работна среда, препускаща информация и нови предизвикателства. Благодарение на човешката активност и увеличаването на населението (вече станахме 7 милиарда), Земята и
климатът също се променят. Но освен кризата с климата,
безспорна за всички специалисти, според много учени има
и една друга криза. Не по-малко значима и мащабна, като
първата – кризата с човешките ресурси…

Връзката с природата
не може да стане автоматично, тя се изгражда
посредством лични практически изживявания, постепенно например през
изброените по-горе шест
стъпки.
· формирана критерийна
система да разграничиш и
да избереш – понятието
дърво прераства в ябълка,
широколистно,
плодно...,
понятието трева прераства в босилек, мента,
жълт кантарион, детелина...
· умение да наблюдаваш
и забелязваш – съзнанието
да се настрои
· умение да съзерцаваш –
спокойствие и свързване с
природата
· радост от свързването с природата – чак тук
идва желанието да пазиш
природата
· критерии и усещане за
красота и хармония – създаване на вътрешна красота
· опознаване на петте
елемента – огън, въздух,
вода, земя, етер
· творчеството чрез
природата и създаването
на красота
Тогава вече децата могат да тълкуват природата и света около тях. Да
съзерцават красотата, да
се вдъхновяват и създават истински и непреходни творения. Така пътят
от компютъра и дигиталния свят - до планинските била, където вятърът
носи познанията за нас и
света, е извървян…
изграждат като хармонични и
цялостни личности, балансирани и усмихнати. Насладата от
преживяванията и емоцията на
приключенията сред планините, долините, реките, полетата
и горите се запечатват трайно в
съзнанието на всяко дете. Така
то помни много по-добре всички
тематични модули, през които
е минало по време на летните
екоакадемии или Виолетовата
жаба. Защото освен много да се
забавляваме заедно с децата и
младежите ние учим за климата
и метеорологията, ресурсите на
Земята, възобновяемите енергоизточници, биоразнообразието и защитените територии,
конструирането и емоциите си.
Любов Георгиева
Теодор Василев

20

ветерани

Септември 2010 г.

С раница и бележник
ХРИСТО ДИМОВ
След 50 години писане повече от всякога разбирам, че е
най-трудно да пишеш за себе
си. Мериш всяка своя стъпка,
всеки слог, за да не излезе, че
се самоизтъкваш, самохвалиш,
величаеш и т.н. Затова автобиографиите не спадат към литературните и журналистическите жанрове. Виж, къде-къде по-лесно е
да напишеш донос срещу колегата (шегувам се) или похвално слово за началника...
От друга страна, не бива да се
забравя, че във възрастта, в която
смело навлязох (казват, че била
3Х25), възможностите за пряк
контакт с великата природа, към
която цял живот съм имал тяга,
стават все по-малки.
Физическите възможности да
бродиш из гори тилилейски или
да катериш приоблачни върхове
сериозно намаляват, което остро
ме измъчва.
Ето защо на писач на моето
дередже – хроничен ревматоиден артрит, болки в ставите и т.н.
възрастови болежки – единствен
изход му остава да се върне към

Има ги на много места в
Родопите. Скупчени сред
зеленината, мълчаливи, достолепни, самотни. Безкрайно
самотни. Годините са сложили своя неизличим отпечатък
по снагата им, побелели и
посбръчкани са те, не ги държат нещо краката, та са приклекнали немощно на стръмнината, но стоят все там на
високото и обгледното, където са се родили, раснали
и пораснали, където са прекарали щастливо младостта
си. И където сега доживяват
остатъка от времето на този
свят, отредено им от Всевишния. Сами със спомените
си, навярно хубави и скъпи
спомени за безвъзвратно отминалото време, лишени от
тръпка и вълнение, битуват
те сега.
Позапазили са, доколкото могат, причудливата си архитектура, характерна за родопския
бит, трендафил и бръшлян са обвили обгорелите им от слънцето и
годините вити чардаци,
тягостно поскърцват незаковани черчевета на
прозорци с помътнели
стъкла, някои вече изпочупени, други подменени с парче пожълтял
картон или ръждясала
тенекия.
Добродушни
старци и старици, обрулени от превратностите
на съдбата, но жилави
и упорити като всички
планинци,
примирили
се с орисията си, ала
по своему горди, че все
още съществуват под
слънцето. Да, страдат
от самотата си, но не се
сърдят на тези, които са
ги напуснали и са ги обрекли на забвение.
Стоически
понасят
несгодите,
причинени
им било от необузданата
сила на природата с нейните бури и хали, било
от безсмислената злина
на човеците, все повече
оцъклят поглед, но продължават напрегнато да
се взират над околните

хълмове и дерета в някакво
дълго и безпаметно очакване.
Те, старите родопски къщи!
Кипри и силни някога, властни с местоположението си,
сраснали се телом и духом с
мощта и благодатта на планината, били и пребили във
времето и житието и дали
каквото са могли на поколения свои обитатели, сега
кротко чакат неизбежното,
приели безропотно участта
си, безсилни да променят
хода на нещата.
А може би говорят помежду си на непонятен нам език.
Споделят една с друга неволи и болежки, щото тежат
все пак
натрупалите се на плещите им години, шегуват се добродушно със старостта си,
за да им олекне, доколкото
може, пък и денят по-бързо

спомена за преживяното и да се
опита да го осмисли със сърце и
въображение. Това е, което ме
ангажира сега, колкото и самоуверено да звучи.
С други думи – подготвям за печат мои писания, дай Боже време
и сили това да стане реалност, а
дано се намери и спонсор в условията на продължаващата световна финансова криза, та усилията
ми да се реализират и на книга.
На любимия си вестник ЕХО предлагам едно от моите творения в
тази насока. Ще бъда щастлив,
ако се хареса на читателите.
Колкото за биографичните данни: роден в Русе, на който останах
верен до днес, завършил икономически науки в София, но след
две-три години посветил се на
журналистиката.
Опит натрупал в “Народна младеж”, дръзнал да предложи услугите си на “Вечерни новини” и – за
щастие! – на Кирчо Станимиров,
Занко Димитров, Васил Петров,
Любчо Томов – славната кохорта
на нашия туристически вестник
ЕХО. Девет години в редакцията
на русенския всекидневник “Дунавска правда”, сега “Утро”, почти

20 години щатен кореспондент на
“Труд”, 4 години в БНТ-ТВЦ “Север” в Русе. Най-верен и последователен към туристическия ни
вестник ЕХО, на когото повече от
40 години – редовен сътрудник.
Като туристически деятел
– кое по-напред... Активист на
СТД”Академик” и ТД”Еделвайс” в
София, а от 1964 г. в ТД”Приста” –
Русе, че до днес. Два мандата поред негов председател и повече от
30 години член на дружественото
ръководство, по един мандат член
на УС и Ревизионната комисия
на БТС, курсове за инструктор и
водач в ЦПШ “Мальовица”, изкачил Молдовяну, Митика, Триглав и
Мусала, естествено, години наред
участник в ТИД, носител на кажиречи всички отличия на БТС, а за
журналистическа дейност повече
от четири десетилетия – на орден
“Св.Св.Кирил и Методий” II степен
и “Златното перо” на СБЖ. И за
капак на всичко – съставител и
отговорен редактор на юбилейния
сборник “От синия Дунав до белите върхове”, посветен на 100-годишнината на ТД”Приста”.
Е, хайде стига самохвалебствия. Извинявайте, за което.

Белокаменни
самотници

да мине. Тиха и
недоловима за
човешкото ухо
е
раздумката
им, трудничко
намират думите
може би, въздух не достига в
изнемощелите
гърди за по-дълга реч, но какво да се прави,
така е със старците. Общуват
навярно и с птиците, свили
гнезда под порутените им
покриви, наслаждават се на
песента им и по тях изпращат
безсловесни послания към
себеподобните или към хората, които някога, в далечното
минало, са ги градили върху
тази висока земя.
Дали пък не таят лихата
надежда, че тези, които доброволно или по принуда са
ги изоставили, ще се върнат
отново тъдява, че в тях и
около тях ще екне пак без-

грижен детски смях, куче ще
лавне, гълчава ще прогони
тишината, дим ще се извие
от нащърбените комини, на
борина и гъбена чорбица ще
замирише. Кой знае...
Минало-отминало, бивалонебивало! Махала Дядовци,
стаила се в диплите на Източните Родопи и ревностно
опазила шепа някогашни
жилища на горди планинци
подобно на изсушена в хербарий пъстроцветна китка,
преживява мирно и тихо ден
след ден, година след година,
влюбена в слънцето и звез-

дите, тръпнеща в някакво понятно само за нея състояние,
с вяра някаква стаена и горестна, която я окриля и крепи. А криволичещата пътека,
водеща от долината дотук,
тясна и камениста, обрасла
тук таме с жилава пожълтяла
трева, все още пази следи от
човешки крак и конско копито. Знак, че това романтично
поселение в сърцето на тази
дивна планина, слава Богу,
не е съвсем забравено...
(ОТ ПРЕДСТОЯЩАТА
ЗА ПУБЛИКУВАНЕ КНИГА
“ПЪСТРА ЗЕМЯ”)

с песен

Септември 2010 г.

Голямо
надсвирване

,,Походна
песен” на
50 години

в Ягодина
ТД„РОДОПЕЯ” И КМЕТ- преглед бе обявен Борис ХриСТВОТО - ДОМАКИНИ НА стов, а за най- добра имитаУНИКАЛНИЯ ПРАЗНИК
ция на акордеон с гайда –Борис Христев- ръководител на
Голямо надсвирване падна в оркестър “Родопи”. Голямата
родопското село Ягодина. На изненада на празника беше
4, 5 и 6 септември седем ор- участието на дуо “Макестра от страната се надсвир- гия” от “България
ваха по време на Втория реги- търси талант”.
онален преглед на оркестрите А м б и ц и я т а
за българска народна музика на органи“Ягодина 2010”. Тридневният заторите е
празник бе организиран от регионалкметство Ягодина и туристи- ното надческо дружество “Родопея”, свирване
което стопанисва Ягодинската да препещера и пещерата Дяволско р а с т н е
гърло. Проявата се проведе в нациов местността “Нивището” над н а л н о ,
селото и премина под егида- п о д о б н о
та на областния управител. на това в
650 жители на Ягодина и над С та м б о л о 2000 гости се наслаждаваха во. “Искаме
на виртуозните изпълнения на да
възродим
музикантите. Първата награ- Стамболово”, каза
да за оркестър за българска музикологът Мария Кранародна музика журито при- тункова, която бе сред оргасъди на оркестър “Тракийско низаторите на надсвирването.
настроение” от Пловдив. ПърВторият регионален превото място за солист получи глед –надсвирване на оркесЗлатко Кафеджиев от с. Бани- трите за българска народна
ца, Смолянско. Наградата за музика бе част от традиционмлад солист бе присъдена на ния празник на село Ягодина.
Младен Хаджиев от Доспат. Официалното му откриване
Наградата за най-добро трио беше на 4 септември от 17,00
вокал получи триото Румен часа с парад на знамената и
Родопски, Савка Сариева и с участието на гайдари –соКрасимира Минчева. За най- листи, Росица Пейчева и клуб
добър кларинетист на втория “Чанове”. На него присъства

областният управител на Смолянска област инж. Стефан
Стайков, депутатът от Смолян
Николай Мелемов, председателят на ТД “Родопея” Тодор
Тодоров и др., които поздравиха присъстващите за
празника.
“Самият факт,
че си на това
уникално
място
със
съхранените традиции
и
взаимоотношения,
каквито
в този заб ъ р з а н
свят не се
срещат - това
по своему е голямо богатство.
Истински съм окуражен от това, което видях едно малко село с невероятни
взаимоотношения и уважение
към традицията, тези хора
живеят в сърцето на Орфеевата планина, каза областния
управител. Изп. секретар на
БТС Венцислав Удев изпрати
поздравителен адрес до жителите и гостите на Ягодина.
“Когато човек чуе за Родопа планина, първото нещо, за
което се сеща освен за красотата и природните и забе-

лежителности, са уникалният
фолклор - песни, танци и свирни, трудолюбивото й население.Точно тук, и неслучайно,
се намират едни от най- интересните и най-посещаваните
туристически обекти, включени в движението “Опознай
България -100 Национални
туристически обекта”, с които
се гордеем, както и с доброто
ни сътрудничество с община
Борино, кметство Ягодина и
туристическо дружество “Родопея”, се цитира в поздравителния адрес.
След официалното откриване на сцената се представиха големите родопски гласове-Златина Узунова, Румен
Родопски, Младен Койнаров,
Христина Лютова, Нина Иванова и др. През цялото време
докато вървеше програмата,
дъждът не спря да вали. Това
обаче не помрачи настроението нито на участниците, нито
на гостите на празника. В полунощ под открито небе празникът продължи с дискотека
за най-младите.
Останалите два дни на
празника слънцето се показа
и стопли Орфеевата планина
и хората в нея. А празникът
продължи с пълна пара до 6
септември –Деня на Съединението с народно веселие и
Виевската група.
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Първият средТекст:
ношколски поход
Стефан Станчев
,,От Тимок до Емимузика:
не” е организиран
Филип Аврамов
и ръководен от Любомир Войников
под шефството на в. ,,Ехо” и сп. ,,Турист”
през лятото на 1960 г. Участват ученици от бившата Втора гимназия от град
Велико
Търново.
От Тимок вървим все нагоре
На
вр.
по родния, снажен Балкан
Столеи той ни омайва с простора,
тов, сега
от слънцето цял осиян.
Шипка,
г рупата
И ден подир ден окрилени,
осъществъзлизаме връх подир връх.
вява среРодино, от теб запленени
ща със
едва си поемаме дъх!
своите
родители
Омайва ни пътя чудесен
и поета
по твоя хайдушки гръбнак,
Стефан
стигнем ли Емине, с песен
Станчев,
ще викнем от родния бряг:
главен
редактор
-Прекрасна си, мила Родино,
на
сп.
когато човек те обзре,
,,Турист”,
с Балкана и твойте градини
к о й т о
от Тимок до Черно море!
посвещава на
вр. Столетов
с р е д 14 август 1960
ношколСтефан Станчев
ците стихотворението си ,,Походна песен”. По-късно
композиторът Филип Аврамов създава
музиката и Походна песен е включена в
репертоара на хор “Планинарска песен”
и оттам – в репертоара на туристическите хорове в България.
За да не бъда голословен, аз се позовавам на пресата от 1960 г.
В. ,,Ехо” от 19.08.1960 г.: ,,Под шефството на в. ,,Ехо” и сп. ,,Турист” под заглавие:
По свещените места на свободата от
Д. Линков /наш специален пратеник/ четем:
,,Денят 14 август е необикновено радостен за средношколците от Велико
Търново не само защото се намираха
под вр. Столетов – това свещено историческо място, а защото днес тук ще
дойдат да ги видят техните родители”.
,,Сърдечно поздрави пътешествениците и главният редактор на сп. ,,Турист”
Стефан Станчев. Той съобщи, че редакцията на списанието и вестника награждава групата с кинокамера.”
В материала е отпечатан и оригиналът
на стихотворението ,,Походна песен”
Димитър Богданов

Берковица: Празник на малината
За 18-и пореден път във втората неделя на август жизнерадостният туристически празник, посветен на малината,
огласи Берковския Балкан. По традиция тържеството, организирано от туристите ветерани на ТД “Берковица”,
се състоя на новата хижа “Ком”(1506 м)
в местността Горната Курия.
На 13-и август, петък, стотина туристи ветерани от 20 дружества в страната
се озоваха на гара Берковица, откъдето любезните домакини ги транспортираха с микробуси до хижата. Ръкостискания, прегръдки, весели възгласи,
приветственото Добре дошли и невероятната глъч – всичко се смеси в едно
шоу на открито под вековната гора.
След настаняването и полагащия
се отдих, по залез слънце, на поляните пред самата хижа започна тържеството. След приветственото слово на
г-н Красимир Статков, председател на
ТД”Берковски Балкан” и член на УС
на БТС, факлоносци от четири страни
запалиха туристическия огън и просторът се огласи от “ехо” и “ура”, изречени
от туристи, гости и почиващи в райо-

на. Буйният огън се разгоря, а покрай
него се люшнаха вихрени хора, за което главна заслуга се падна на една от
прочутите берковски духови музики.
За мнозина, особено за южняците и
гостите от Югозападна България да се
слуша такъв оркестър, бе изненада и
наслада. Под звездното небе, на височина над 1500 м се оформи една феерия, която е трудна за описване и достойна за запечатване. Затова десетки
любители с камери и фотоапарати се
надпреварваха да я отразят и отнесат
със себе си. В по-късните часове, при
настъпилия вечерен хлад, множеството се премести в просторната приемна
на хижата.
Тук ролята на първоначален тамада
пое горският цар, който в зелени доспехи и корона, с жезъл в ръка и придружен от две достолепни горски принцеси приветства всички присъстващи в
стихотворна форма. Домакините бяха
подготвили голяма забавна програма,
а оркестърът продължи веселието с
хора и танци до късна доба.
Вторият ден бе наситен с много ту-

ристически изяви. Разделени на четири групи, според тренинга, и възможностите си, ветерани, гости, а и
отделни групички се отправиха на различни преходи към вр. Ком(2016 м), вр.
Щърковица, местността Малък самар
и местността Вазов камък. В ранния

следобед всички излетници се завърнаха безпроблемно, възхитени
от видените забележителности и красотите на родния Западен
Балкан.
По-късно на вечерята, дадена от домакините, приветствие към
всички отправи г-жа
Момка Спасова, председател на Българската федерация на туристите ветерани. Освен
почти всички членове
на УС на БФТВ на тържеството
присъстваха и много официални
лица от града и окол-

ните селища.
Доволни от преживяното през празничните дни и с пожелание за нови
срещи идната година, всички поеха на
третия ден към родните места.
Димитър Луканов,
зам.-председател на БФТВ
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Напълно здрав
млад
мъж
умира от отравяне с гъби,
за които е бил
сигурен, че са
ядливи... Това не е
поредната история
от новинарска хроника. Това е една реална случка от живота с
поука.
Никой не е застрахован...
32-годишен мъж набира
и си приготвя ястие от
диворастящи гъби, вярвайки, че е намерил същия вид, какъвто е брал
и консумирал и друг път.
Осем часа по-късно започва да повръща и получава силни болки в
корема, придружени от
разстройство. След още
десет часа, като вижда,
че не се подобрява, се
обръща към местната
болница, в която е приет с обезводняване,
повишени чернодробни ензими и нарушени
показатели за съсирваемостта на кръвта.
Лекарите веднага подозират отравяне от
гъбите и започват лечение с венозни вливания,
пеницилин,
промивка на стомаха и активен въглен.
Въпреки че повръщането и диарията спират
след около 24 часа,
кръвните
показатели
на младия мъж продължават да се влошават.
Черният му дроб отказва и пациентът развива
тежкото
усложнение
чернодробна енцефалопатия – увреждане
на мозъка при чернодробна недостатъчност.
Едновременно се явява
и бъбречна недостатъчност. Въпреки всички
реанимационни усилия
на лекарите мъжът –

опасен туризъм
иначе напълно здрав –
умира на деветия ден от
консумацията на гъбите.
Тази истинска история
много точно описва ти-

особено опасни именно поради минималната
възможност
отравянето да бъде преодоляно.
Защо се получава така?

от никакъв тип обработка
– печене или варене, изсушаване, обилно киснене във вода, консумация
с алкохол и т.н.Коварното

Според закона за лова
и опазване на дивеча
ловният сезон официално се открива през втората събота на август. В
разгара на лятото в разрешителния списък за
отстрел попадат пъдпъдъци, гургулици, гугутки,
гривяци, горски бекаси
и обикновени бекасини.
Продължителността
на
сезона за всеки вид е
различна: на пъдпъдък и
гургулица се ловува до
30 ноември, на гугутка –
до 31 декември, на гривяк – до втората неделя
на февруари, на горски
бекас и обикновена бекасина – до края на февруари. По традиция вниманието на ловците при първите
излети се насочва основно
към пъдпъдъка. Тази прелетна птичка е особено
популярна заради възмож-

бъде изведена от организма. Това е ефективно
само до 2–3 часа след
консумацията, когато човекът и не подозира какво
му се случва.
Е с т е с т в е н о,
има
много
случаи
на
отравяния
с
опасни двойници,
които
са завършили
благополучно.
Пострадалите
обаче трябва

Гъбарството
не е за аматьори

пичното развитие на тежко отравяне със зелена
мухоморка. Гъбата, която, ако бъде консумирана, води в над 80 на сто
от случаите до смърт,
а при малкото оцелели – до тежки хронични
здравословни проблеми.
Има и други отровни
гъби, но зелената и
бялата мухоморка са

На първо място и двете
гъби са двойници на широкоразпространените
диви печурки. А много
хора са убедени, че печурките нямат двойник...
Освен това мухоморката (аманита фалоидес)
е много вкусна и с нищо
не подсказва унищожителното си съдържание.
Отровата й не се променя

е, че симптомите не започват веднага, а доста
по-късно – след 8–10–12
часа, а дори и повече,
когато цялото изядено
количество е преработено от храносмилателната
система и е попаднало в
кръвта. Така се изгубва
възможността да се направи стомашна промивка и отровната гъба да

Ловният сезон
стартира с пъдпъдъци
и гургулици
ЕХО НАСЛУКА

Септември 2010 г.

ността
за динам и ч н а
ст релба,
заради
разнообразието в лова,
заради удоволствието да
се работи в екип с добре
обучено куче птичар. Пъдпъдъците обитават предимно полски площи – ниви,
люцерни, пустеещи земи.
Предпочитат места в близост до вода. Издават присъствието си с характерното пъд-пъдък, пъд-пъдък.
Песните им огласят полята
в ранни зори и привечер.
Най-резултатен е ловът
във времето от зазоряване докъм 9–10 часа, когато
августовското слънце става
безмилостно. В жегата кучетата бързо се уморяват,
губят ентусиазъм и ефективността намалява.
Тенденцията към намаляване числеността на
пъдпъдъка в европейски мащаб не отминава и
страната ни. В днешни дни
трудно може да се разчита
на резултатен лов без на-

личието на добре обучено
куче. От услугите му може
да се възползват няколко ловци, ако се обхожда
полето в редица, както е
възприето. Класика в ловуването е кучето да надуши
притаилата се птичка, да
направи стойка, което предупреждава ловеца да се
подготви за стрелба. Следват секунди на психологическа война, след които
пъдпъдъчето панически излита, за да се срещне с изстреляните сачми, или, ако
съдбата го е пощадила, да
се спаси от преследвачите.
Другата реална възможност сега е гургулицата.
Среща се почти повсеместно, но особена канцентрация се забелязва около
по-големи слънчогледови
масиви в Северна България – Дунавската равнина,
Лудогорието, Делиормана.
Задържа се и около реките
– така трасето на прелета
се ограничава до хранителната база и водопоя.
Ловци с опит обикновено
предварително разучават

обичайните маршрути и
часовите пояси на прелета.
Но дори и без предварително разузнаване е ясно,
че най-големи шансове за
динамичен лов има в ранните сутрешни часове и
после чак на свечеряване.
През деня също прелитат
единични бройки, така че
добро укритие и търпеливо
изчакване дават надежди
за епизодична стрелба и в
наглед “мъртвото време”.
Какви са отзивите от
началото на тазгодишния
ловен сезон? Пъдпъдъците намаляват, това е вън
от съмнение. Вече е трудно да се изпълни дневната
норма от 15 птички, дори
и с помощта на кучета. И
ако двама-трима ловци
от дружината все пак се
справят, то за останалите е
утеха, ако изобщо закачат
по нещо на висулките. Забелязва се концентрация
от пъдпъдъци в някои все
още незасегнати от засушаването участъци на Дунавската равнина. Но всеобщо е мнението, че при

да знаят, че след лечението е добре да подпомогнат функцията на черния
си дроб. За тази цел има
продукти на растителна
основа. Но най-важното
е,
ако не познавате гъбите, не ги берете
Не взимайте и гъби

тези големи августовски
горещини пъдпъдъците се
потърсили разхлада извън
пределите на страната ни.
Повече оптимизъм има
по отношение на гургулиците. Срещат се почти
навсякъде, а там, където
в ловните полета се простират слънчогледови ниви,
слуката е гарантирана. Е,
ловът й не е лесен, особено
ако се стреля при прелет,
но какво пък, нали всеки
сега търси динамиката. За
трофеите ще дойде времето по-късно – от 1 октомври
се открива свинският лов
и тогава започва голямото
шоу за българските ловци.
..............
Е, този ден дойде. За
ловците – след мъчително
дълго очакване. Няколко са
възможностите на утрешния първи лов, но вниманието на всички се насочва
основно към пъдпъдъци и
гургулици. Тактиката на ловуване е различна. Пъдпъдъците изискват движение,
претърсване на обширни
полски площи: ожънати
ниви, ливади, люцерни,
пустеещи земи. И добро
куче за помощник. Понякога това е решаващият коз.
За гургулиците е важно да
се подбере точното място,
разбира се, проучено предварително и съобразено с

от непознати хора, нито
консумирайте ястия с неизвестно гъбно съдържание. За съжаление има и
опитни гъбари, които са
починали от отравяния. И
до днес се водят спорове,
защо се е стигнало дотам,
но повечето специалисти
отхвърлят широкоразпространената теза, че ядлива гъба, която е расла на
мястото на съществувала
преди това силно отровна гъба, може да придобие отровни свойства.
Все пак трябва да е ясно,
че има разлики между
зелената мухоморка и
дивата печурка. На първо
място мухоморката има в
основата на пънчето си
ципеста торбичка (волва),
а печурката няма. Ресните под шапчицата на мухоморката са бели, а на
печурката – кремави, розовеещи или кафеникави.
Пръстенът около пънчето
на печурката е тънък и
самостоятелен, а при мухоморката се спуска от
под шапчицата надолу,
защото е част от разкъсаното общо покривало
на младата гъба. Невинаги зеленикавият цвят на
мухоморката е ориентир,
защото бялата мухоморка съдържа същите силни
отрови, но отгоре шапката й не е зеленикава.
Най-трудно се различават младите гъби, когато
шапката им е свита. Затова дори опитни гъбари
избягват да берат съвсем млади екземпляри.
Специалистите
съветват всеки желаещ да
бере диви гъби да проучи стриктно и подробно няколко вида и да
бере само от тях, при
това след неколкократни обучения от опитни
гъбари. Направете си
таблица с описание на
различните гъби и белезите им и си я носете в
гората, защото в началото трудно се помни.

трасетата на прелета. Да
се намери надеждно укритие и най-важното – да се
прояви търпение.
Предвид августовската
жега ловува се до обяд.
Кучетата бързо се уморяват, слънцето пари отгоре
и пушката все повече натежава. После идва ред
на задължителната почерпка – с традиционен
курбан пред ловната хижа
или просто на подходящо
сенчесто място в близост
до течаща вода. Празник
е това, сезонът се открива.
Редно е да се почете, както
подобава.
Пък и ловецът не е и не
бива да е максималист.
Що са дни – пред нас са.
Тепърва ще има да се стреля, да се обхождат полетата, да се правят укрития
край върбалаци. Защото
още след първите разрешени дни и настаналата
невъобразима пукотевица
птичките променят начина си на живот и поставят
на първо място в дневния
ред оцеляването. Дори да
е с цената на гладуване.
Лесен лов в днешно време няма. За да успееш да
изпълниш дневната норма,
трябва да положиш доста
усилия.
Младен Добрев
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22 септември – Ден на независимостта на България
На 22 септември 1908 г. във Велико
Търново, в черквата “Св.Четиридесет
мъченици” с Манифест княз Фердинанд
обявява независимостта на България. С
този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската
империя. Княжество България става
независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата

порта, а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Обявен е за официален празник
с решение на Народното събрание от 10
септември 1998 г. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през
1908 г. България - една от най-старите
държави в Европа, отново се появява на

картата на континента след петвековно
османско владичество. С провъзгласяването независимостта на България се издига международният авторитет на страната и тя се превръща в равноправна на
другите европейски държави. България
става царство и пълноправен участник в
международните отношения княз, Фердинанд приема титлата цар на България.

КАЛЕНДАРЕН
ПЛАН НА БТС
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септември–октомври
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 събор туристи
ветерани “Есен-2010” – септември, по
наредба, х.”Здравец”, БФТВ, БТС, ТД
”Шипка”, Пловдив
Есенен
спортно-туристически
празник за ученици от София – септември, Витоша, СО, БТС
Пешеходна проява за ученици във
връзка с 27 септември – международен ден на туризма – по места, МОМН,
БТС,ТД
“Движи се и победи” – есенен етап
– септември–октомври, Велико Търново, ТД ”Трапезица1902” – В.Търново
Песенен празник “Средногорско
ехо” – септември, Ст.Загора – БТС,
ТД”Сърнена гора” – Ст.Загора, община
Ст.Загора
Изкачване на вр.Тумба – септември,
Беласица,ТД ”Еделвайс”, гр.Лозница,
Походи в Рила – 15.09–19.09 – Рила,
ТД”Стратеш” – Ловеч
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
Изкачване вр .Руен – септември –
БТС, ТД”Осогово”, Кюстендил
Национални състезания по ориентиране за наградите на в.ЕХО” – октомври, по наредба, БТС, БФО
ПОКАНА
ТД “Росица-Мазалат”, гр.Севлиево,
кани приятели, туристи и желаещите
да станат съпричастни в тържествата,
посветени на 75-годишния юбилей на
хижа “Мазалат”, които ще се проведат на 25 и 26 септември на самата
хижа.
Очакваме ви!
От ръководството на дружеството
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Природата – възпитател и
учител сред златото на есента
Учебната
година
започна и по традиция българското
училище организира
есенни екскурзии до
културни и исторически забележителности, до 100-те национални туристически
обекта, излети, походи, зелени и бели
училища. Информационният център на
БТС ще ви подпомогне в избора. На
вашето
внимание
предлагаме обекти
за лагери и училищни екскурзии.
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Язовир “Широка
поляна” –
два дни в Рая
Изкачваме се по доста стръмния планински път и навлизаме все по-дълбоко в
сърцето на Родопите. Отминахме язовир
“Батак”, прекосихме по стената на “Големия Беглик” и сега гоним язовир “Широка
поляна”. Масивни борови гори се редуват
с обширни ливади, зеленината прелива
отвсякъде, а отгоре небето става все понаситено синьо и сякаш все по-близо – да
пресегна с ръка и аха, ще го докосна. Гръцкият ни спътник гледа ту наляво, ту надясно, цъка с език и не вярва на очите си. Не
си е и представял, че в съседна страна би
могло да има такива неземни красоти. А
той друго си е мислил за България...
Доста умувах къде да заведем госта си,
за да му покажем нещо, което да го впечатли. Помислих за морето – че с курорти
ли ще впечатлим гърците! Да го разведа
из софийските забележителности? Как да
се мерим с древногръцките паметници на
културата? Ще го заведем в Родопите. И не
къде да е, ами на язовир “Широка поляна”
– хем да се насладим на невероятната родопска природа, хем да половим риба, пък
и да се почерпим под открито небе с нашенска гроздова, домашно производство.
Там вкусът й направо става омайващ. Да
видим от какво ще се впечатли най-много.
Резервирали сме едно бунгало в курортно селище ”Романтика” в местността Кавал
тепе. Носим и палатката, разбира се, както
и цялото къмпингово оборудване – шатра,
масичка със столове, газов котлон, посуда... В калъфа пък съм натъпкал всякакви
въдици, за да имам възможност да реагирам според ситуацията. Право да си кажа,
ние семейно си падаме по палатковия риболов, но заради госта наех и бунгало, за
всеки случай, знам ли как ще приеме идеята да спим в палатка. Лято е, но нощите са
доста хладни, та да не се изложим.
Отбихме се по доста разбития път за
Кавал тепе, но гостът не обръща внимание
на дупките ями, кокори се и току раперва
ръце да покаже нещо, което го е впечатлило. Пътьом му изложих възможностите за
нощуване. Беше категоричен – ще спим в
палатката, досега никога не бил нощувал
така. Приех без възражение и на мига се

обадих да отменя резервацията. Избрахме
място в подножието на обрасъл с борове
хълм, току на брега на китно заливче. Около нас нямаше други рибари, чак някъде в
далечината виждах палатки. Денят преваляше, подредихме бивака, жена ми се зае
с подготвяне на салатата, а гръцкият гост
извади фотоапарат и пожела да се разходи
по брега, та да снима преди залеза. Е, време е да извадя въдиците.
Даже и аз се учудих на активността на
рибата. За два часа положих в живарника
поне двайсетина риби – един много хубав
кефал, още няколко по-дребни и серия от
прилични бабушки и костури. Гостът се
върна – аз му показвам улова, а той клати
одобрително глава. Признавам, погъделичка самочувствието ми на рибар. Поне
в това отношение да не се излагаме. Жена
ми беше готова с мезетата, време е да опитаме от грозданката. По една, по две, не
знам по колко. Пък после и по чаша бяло
вино, за мезе на пържената риба.
Ставаме от палатката на ранина, а навън
гъста мъгла. Като в зимна приказка. И тишина, ама такава тишина, че чак ти иде да
се провикнеш, та да се знае, че хора има.
Слънцето бавно се издига, мъглата отстъпва – първо от бреговата ивица, после и от
залива, откриват се короните на боровете,
появява се и билото в далечината. Просветва, виждаме вече онова синьо, наситено синьо небе току над нас отгоре. Дишаме с пълни гърди, май ми се ще да поема
всичкия този кристален родопски въздух...
Двата почивни дни отминаха неусетно.
Забавлявахме се всеки по своему – аз с
риболов, жена ми с плаж, гостът с разходки и безкрайни фотосесии на всичко наоколо – вода, гора, тревички, птички, насекоми, какво ли не. Връщаме се към София и
виждам преливащ от задоволство поглед,
който говори красноречиво. Нямаше нужда да го питам как се е чувствал, той беше
достатъчно лаконичен: - Благодаря ви,
приятели! Вие ме докарахте в Рая!
Гостът наистина видя частица от Рая, от
българския рай, за който много българи
дори не подозират, че съществува...
Младен Добрев
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Първи на
Балканиадата по
ориентиране
СЕДЕМ ОТ ОСЕМТЕ ТИТЛИ В ла на състезателите от Турция, които
СПРИНТА И ЩАФЕТИТЕ СА НАШИ
представиха изключителен състав във
възрастова група М 20.
От 2 до 6 септември уникалният
Председател на организационния
ландшафт на Белоградчик се превър- комитет беше кметът на Община Бена в състезателна арена на 13-ия Бал- лоградчик г-н Емил Цанков, негов закански шампионат по ориентиране, в местник – доц. Атанас Георгиев – предкойто взеха участие представители на седател на БФО, главен съдия Виктор
България, Македония, Молдова, Румъ- Петров, а главен технически ръководиния, Сърбия, Турция и Черна гора.
тел Георги Карталов.
Програмата на шампионата включВ дните на Балканиадата заседава
ваше дисциплините спринт, дълга дис- работната група по ориентиране на
танция, средна дистанция и щафети за Югоизточна Европа, ръководена от
юноши и девойки младша и старша Зоран Милованович (Сърбия), като в
възраст (М и Ж 16 и 18 год.), младежи работата й взе участие председатеи девойки (М и Ж 20) и мъже и жени лят на Европейската работна група г-н
(М и Ж 21).
Хелге Сьоегаард (Дания), както и преБългарският национален отбор де- зидентъта на Италианската федерация
монстрира убедително качествата си по ориентиране г-н Серджо Грифони.
на лидер в ориентировъчния спорт на
В този си формат шампионаБалканите, спечелвайки убедително тът се провежда за последен път. Докомплексната титла с точно 400 точки година в Крушево (Македония) ще се
в крайното класиране, пред 290 за Ру- състои Първиятр шампионат на Югоизмъния и 72 за Молдова.
точна Европа. Допълнителна информа23 титли спечелиха нашите национа- ция на www.bgof.org
ли и общо 41 медала, като в спринта и
Константин КОЙНОВ
щафетите отстъпиха само по една титПрессекретар

