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Издание на БТС

150 години
от раждането
на Щастливеца

Алеко
Константинов,
патриарха

Снимка Ани Николова

Дарителската кампания на БТС за възстановяване на средногорската хижа
„Богдан” набира скорост и все повече привърженици. Освен на сайта на БТС и 100те НТО туристите и любителите на природата вече могат да намерят информация
за кампанията в телевизия „Туризъм” и
Радио Благоевград, които застанаха официално зад нея, излъчвайки клипове и
информация в своите сайтове. Изказваме
специални благодарности и на арх. Христо Бараков и инж. Диляна Кръстева, които разработват про боно архитектурния
и конструктивния план за новата хижа
„Богдан”. Отправяме благодарност и към
Нова Адвъртайзинг” и Издателство „Сити
Инфо Гайд”, които изработиха и дариха за
нуждите на кампанията 10 000 бр. листовки, а така също и на Дирекция „Маркетинг,
реклама и информация в туризма” в МИЕТ
за съдействието, което ни оказаха за разпространяването им чрез Информационен
център на МИЕТ.

Години наред Българският туристически
След въодушевеното изпълнение на хор
съюз, наследник и реализатор на Алекови„Планинарска песен - Филип Аврамов”, при
те идеи, държи тази завеса вдигната, а прокоето прeмръзналото множество запя с хозорецът към омайните природни красоти
ристите, истината се отпуши. На какво ни учи
на България - широко отворен. И не само Алеко днес, с кои свои принципи живее сред
с цялата си многолика и разностранна дейнас? А клонираният Бай Ганьо наистина ли го
ност води поколение
има у всеки? Как да се
след поколение под
борим с байганьовщи”Българийо, пожелай ми ната?
знамето на Алековия
девиз - „Опознай РоЩо се отнася до
живот и здраве, за да вдидината, за да я обикевропейския дух на
гна завесата, която раз- настоящето, той не
неш!”.
деля градския живот от населява страната
На 13.01. Щастливени с влизането й в
омайните прелести на на- Европейския съюз.
цът отново ни събра сподвижници, заклети
България отдавна е в
шата дивна природа!”
планинари,
туристи
Европа, съосновател
и хора, на които прина цивилизацията на
родните дадености на родината ни са скъпи.
Стария континент, и точно тя и нейната култуБорисовата градина в София се изпълни с
ра е благодатната почва, върху която и в малглъч, а по заледените алеи към паметника на
кия дунавски градец израстват такива колоси
Щастливеца запъплиха хора от различни пона духа като проф.Иван Шишманов, писателя
коления - млади, стари, деца... Паметникът на
Цветан Радославов (автор на българския химн
Алеко още в ранни зори бе обсипан с венци
„Мила Родино”), на патрона на Свищовската
и цветя - от туристически дружества, на коиакадемия Димитър А.Ценов и писателя сатито Щастливеца е патрон, читалища, клубове,
рик, изпреварил времето си с десетилетия,
сдружения, училища. Като оставим настрана
създал нетленни творби, които се носят като
честванията в Свищов, които се превърнаха в
знаме през годините.
тържествата на 2013-а, а цялата година - под
Още - нарекъл се Щастливец - каква гавра
шапката на сюблимната 150-годишнина, ресъс съдбата, след като тя му отнема цялото сезонно е да си зададем въпроса - с какво тазгомейство, всичко най-скъпо и родно.
дишното честване се откроява сред традицияУчи ни на твърдост, Алеко, учи ни с усмивта. Да, традиционно бе да поднасяме венци и
ка да отстояваме на житейските катаклизми,
цветя и да венцехвалим Щастливеца с елейни
да бъдем борбени, целеустремени, да пазим
слова. Да се упражняваме в риторика и ораи обичаме красното си отечество! Бъди с нас!
торско изкуство. Но тази година...
ОЩЕ на стр. 2, 3, 4

Кампанията набира скорост

Да възстановим
заедно хижа
„Богдан”

Да не пропуснем община Копривщица,
която също ни подкрепи и ще помогне за
изграждането на покривната конструкция
на новата хижа, както и туристическите
дружества, които освен дарителски SMS
гласуваха и определени суми за възстановяването на изгорелия туристически
обект.
Очакваме към кампанията да се присъединят още медии, фирми и приятели
на
българската
природа, на коиВсеки, който иска да подкрепи кампанията и да помогне
то благотворителза изграждането на новата хижа „Богдан”, може да го наността не е чужда.
прави, като: пусне дарителски SMS с текст DMS HIJA на единен дарителски номер 17 777 (за трите мобилни оператора)
дари средства по дарителската сметка на кампанията:
Банка ДСК- клон Отечество- гр. София
IBAN: BG 75STSA 93 000000024 154
BIC: STSABGSF
дари специализирани услуги или доброволен труд
дари средства в дарителските кутии, поставени на възлови туристически обекти (хижи и обекти от 100-те НТО).

Връчиха лекия
автомобил на Стефана
Ангелова от Пловдив
Туристката от Пловдив Стефана
Ангелова посрещна 2013-а с чисто
нов автомобил „Дачия Логан”, осигурен от „Рено Нисан България” ЕАД.
Тя го спечели от 46-ата томбола на
националното движение „Опознай
България- 100 НТО, която се тегли
на 9 ноември м.г., като официално
автомобила й бе връчен дни преди
коледно-новогодишните празници в

представителството на „Рено Нисан
България”. Припомняме, че името
на Стефана Ангелова бе изтеглено
от Деяна Ганчева – представител на
„Рено Нисан България” сред 202-ма
носители на златна значка, които
участваха в томболата. От томбола
2012-а Янко Димчев от София спечели лек автомобил „Дачия Сандеро”,
осигурен от БТС и спонсори.

Алековци

Алеко не е банкнота за МОЛ

хумор. Затова като забележат ироничната усмивка в някакъв текст, тя им
се привижда като несериозност, липса на дълбочина, вятърничавост.
Критиците често мерят
приноса на един творец
с тежестта на томовете
му. А поради краткия си
Михаил Вешим
живот писателят Алеко
Константинов не ни е оставил дебели книги и мноЗа него, Алеко, много е каза- го написани страници.
Но за едно и приятели, и критино, много е написано през годините. Неговите съвременници ци на Алеко са единодушни - за
са противоречиви в оценките си личността му. Всички, които са го
за писателя - някои литератур- познавали, го описват като арини критици от онова време са стократ на духа, честен и неподтвърде строги към творчество- купен.Човек с принципи и висока
то му. Наричат го фейлетонно, нравственост. Европеец като минесериозно, повърхностно, без слене и житейски възгледи. Един
дълбочина. Дори приятелят му светъл образ на самотен рицар,
Пенчо Славейков не цени твърде който се издига над множеството
високо книгата “Бай Ганю” и със от дребни души, населяващи обсъжаление казва за нея, че му ществото в онова време.
прилича “на парчета от някое гоЗаради своята морална числямо разкошно огледало, което тота и гражданската си позиция
непредпазливият майстор е счу- Алеко Константинов зае мястото
пил, преди да го тури в рамката си в пантеона на най-достойните
си”. Не можем да им се сърдим - българи.
И днес, сто и петдесет години
не всички обичат и могат да оценят смешното. Професионалните от рождението му, той наистина
литератори в повечето случаи са е Щастливец - името му го знае
хора сериозни и без чувство за всеки наш сънародник, от дете-

то до стареца. В съзнанието на
обикновения българин Алеко е
един връх, който служи за нравствен ориентир, редом с другите
наши национални герои.

Това, че образът на Щастливеца се е запазил чист и неопетнен
в народната памет може би няма
да изненада съвременниците му,
ако сега ни гледат отнякъде. Но

Героите му са сред нас
Йорданов ден е. В църквата „Възкресение Христово“
след службата свещеникът
поръсва миряните със светена вода, раздава нафора и след
това от водата, в която е бил
кръстът. Народът се трупа /
най-често с двулитрови пластмасови бутилки, по-скромните
с бурканчета от лютеница,
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бебешка храна или с 200-грамки от ракийка/, за да си вземе и
я занесе в дома си за здраве и
късмет. Голямо блъскане, хули,
обиди, надхитряния и пр. дори
в храма... БОЖЕ, колко години
му трябват на нашия народ, за
да станем толерантни, благи,
добри... поне в дни на свещенодействие като този?

На връщате от църквата, в която съм
кръстена, пътят ми минава покрай училище
„Ал. Константинов“, в което за първи път ме
научиха на „А“ и „Б“ и на поведение. С умиление огледах цялата сграда, припомних си
първия школски звън и изпълнения с ученици и родители двор, първата ми учебна
стая. Пъгледът се плъзва бързо през годините и спира на нов надпис отдясно на парадната врата. На мраморна плоча е изписан текст от Алеково произведение: „Стой!
Долу ръцете! Не досягай народа! Свали
си шапката и се поклони на този измъчен страдалец, на този дълго търпелив
мъченик, на тоя, който ти дава храна и
живот, поклони се на българския народ!... Долу шапките!“.
Изминали са 150 години от рождението
на този изключителен човек - страдалец,
но с остро сатирично перо. Минават години,
мнозина го цитират, тълкуват по различни
поводи. Колко ли са онези, които в ежедневието си се сещат за неговата критика
и се опитват да се променят към добро?...

сигурно критиците на творчеството му ще са изненадани колко
актуално е написаното от него
и днес. Неговият герой - онзи
мустакат българин с мускалите,
не е остарял, а е още по-жив и
действен - почти сто и двайсет години след като е излязал изпод
перото на писателя.
Бай Ганю не само е жив, той
като че ли се е размножил, клонирал се в стотици и хиляди копия - някои от тия копия далеч
надхвърлят оригинала. Днешният Бай Ганю не просто пътува по
Европата, той даже е и член на
Европейския съюз - уж е европеец, но пак “не чак дотам”. Той
отново е и политик, и депутат, и
журналист, та даже и министър
на културата. И избори прави,
както си знае - също като в Алековото време. В нашата съвременност бай Ганю се изявява и
в нови, различни роли - той е и
банкер, и собственик на телевизия, и футболен бос, та и футболист със световна слава. Доста
по-опасен е от прадядо си, особено щом е на пътя, зад волана
на джипа си. А пък заради далаверите и заменките си е опасен и за природата, там където
застроява плажове и планини с
хотелите си.
И като по ирония на съдбата,
днес дори се стигна дотам, че
бай Ганю сложи Алеко, своя създател, в джоба си. В буквалния
смисъл на думата.По приумица
на неизвестни чиновници от Централната банка или финансовото
министерство, с одобрението на
тогавашни финансови министри
и премиери преди петнайсетина
години образът на Алеко Константинов се появи върху банкнотата от 100 лева - най-високата
българска банкнота.
Точно той ли, Алеко, дето презираше парите и сам наричаше себе си Щастливец, макар и
без стотинки за цигари в джоба,
трябва да ни гледа от стотачката?
Още на стр. 4

И изобщо ние способни ли сме на промени
за добро? Мога да изредя по списък всички фейлетони - от „Херострат” през „Черната Джамия”, „Разни хора, разни идеали”,
„Миш – маш”... до колоса Бай Ганьо Сомов,
но какво от това. За кой ли път в тези дни
ще си говорим и анализираме сатиричния
подход, с който Алеко разкрива низостта, корупцията, жестокостта, политическата пошлост, смехотворното поведение
на Ганьо Балкански в банята, в операта, в
дома на „бай Иречек“, във влака, с гюловото
масло и т.н. ... Хитреците, безскрупулните
хора, независимо дали са слабо просветени или изучени, си остават едни и същи
- интриганти, подмазвачи, крадци, убийци,
бездушни нагаждачи, корумпирани личности, откровени простаци. Нека не изпадам в
състояние на безизходица заради непроменимата същност и манталитет на мнозина
нашенци от всички етажи на обществения
демократичен живот. И да не преставаме
да се смеем и осмиваме по алековски малокултурието, липсата на морал, показността,
простащината, комизма, пресъздадени още
навремето под гениалното перо на прозорливия Щастливец. Впрочем вижте сами нима тези извадки от творчеството му не са
цитати от нашето всекидневие!
„...Помогнаха на бай Ганя да смъкне от
плещите си агарянския ямурлук, наметна
си той една белгийска мантия - и всички
рекоха, че бай Ганю е вече цял европеец.“
„Бай Ганю тръгна по Европа” - с. 7
„- Хайде, всеки от нас да разкаже нещо за
бай Ганя - ...“Замислен в шума, не забележих кога бай Ганю изфирясал из ресторана,
заедно с дисагите си... В туй време, разбираш ли, оня до вратата задрънка звънеца,

Алековци

изграждане на бъдещия
паметник на Алеко.
Поводът - 150 години от
рождението на любимия
на поколения българи писател Алеко Константинов
- Щастливеца, общественик и основател на организираното туристическо
Иван Зарев, председа- движение в България, нател на Сдружение „Мла- вършващи се на 13 януари
дите в действие“, бивш
национален
волейболист на ЦСКА и Славия.
Как започнахме
20 май 2012 г. бе Ден
на
благотворителност,
песни, танци, театър, игри
за деца и жива музика
за жителите на столичния район „Витоша”. От
10 сутринта до 9 вечерта
столичани се забавляваха на площадката пред
ресторант „Бор“, известен
още като бар „Шишарка“ (по стълбите, водещи
от последната спирка на
трамвай №5 към Златните
мостове). И бяха поканени да дадат своята дан за
изграждане на паметник
на Алеко Константинов
- Щастливеца. Събитието бе организирано със
съдействието на кмета
на район „Витоша“ Стойко Дуков, от Сдруженията в обществена полза
“Младите в действие“ и
„За Княжево“, читалище
„Братя Миладинови”, както и актьора Славчо Пеев
с колеги от Сатиричния
театър „Алеко Константинов”. Благотворителният
концерт се проведе на
мястото, предвидено за

ливеца написва знаменитата си Покана, а на
27 август заедно с още
300 души изкачват Черни
връх. Първият поход на
новоучреденото
движение тръгва от Княжево
към Черни връх. Там се
поставя началото на организираното туристическо
движение в България. За

ви изграждането на
детската площадка на
спирка „Шипка” в кв.
„Княжево”. Проектът
дойде от сдружение „За
Княжево”, но го изпълнихме предимно млади
хора и това ни сплоти
и ни накара да създадем
сдружението „Младите в действие”. Основ-

този излет Алеко написва
фейлетона „Невероятно
наистина, но факт - 300
души на Черни връх!”.
Повикът на организаторите на тържеството:
113 години по-късно
нека заедно да покажем, че паметта и делото на Алеко са живи! И с
общи усилия да постигнем нещо градивно и
достойно за името му!
Добре дошли са всички столичани и патриоти,
които помнят и ценят заветите на Щастливеца!
Впрочем вижте събитието
в снимки.

ната ни цел е да правим
социални дейности и да
запалим хората да правят колкото се може
по-хубави и стойностни неща. Смятаме, че
доброволчеството
е
нещо, което има база за
развитие в България.
Когато направиш нещо
със собствени усилия,
ти го цениш и пазиш
много повече. Общият
труд ни сближи и ни направи приятели.

ние. Сега в на мястото,
на което са се събрали
и от което са тръгнали,
има само една плоча с
размери 50 на 40 см. Искреното ни желание е да
почетем 150-годишнината от неговото рождение
с някаква наша инициатива. За съжаление няма
да успеем да поставим
паметника до 13 януари,
но през лятото на 2013 г.
се надяваме силно да накогато реализирахме про- мерим още средства и да
екта в моето училище- 132 го изградим!
СОУ „Ваня Войнова”. Там
разчертахме 2 футболни и
Какво планираме
едно волейболно игрище.
Няма нищо по- хубаво от
През 2013 година ще
това да видиш как децата продължим да работим
играят и използват това, по същия начин, отворекоето си направил и което ни сме за идеи и от други
им е нужно.
хора. Сега сме в процес
Засега дейноста ни се на изпълнение на проект,
който е за обучаване на
младите - как да търсят
място на пазара на труда.
Ще го реализираме с две
училиша - 2-ро софийско
„Емилиян Станев” и 26-о
„Йордан Йовков”, както и с
Нов български университет. Това ангажира вниманието и времето ни. Името
на проекта е StartPro.

Паметник на Алеко
на Витоша ще има!
2013 г.
Защо Княжево и
столичната община
„Витоша”

На 2 август 1899 г. в
тогавашното село - днес
квартал „Княжево”, е взето решение за основаване
на първото туристическо
дружество в България,
което впоследствие приема името на Алеко Константинов. Седмина ентусиасти,
интелигентни
млади мъже, посещават
традиционния
княжевски събор. Четвърт век
по-късно двама от тях - Г.
Козарев и “Пейо” - разказКои са „Младите
ват с умиление за рождев действие”
ния ден на организирания български туризъм.
Началото на „МладиНа 22 август 1899 г. Щаст- те в действие” поста-

па чух, че свирна машината... нашият
трен потегли. Бре! Килимчето ми! Та
като фукна подир него, па бяг, па тичане - остави се.... Кой да знае, че ще се
връщаме пак назад. Унгарска работа.“
„Бай Ганю тръгна по Европа” - с. 7
...“Я виж онази там, със синия фустан,
а? Как ти се вижда? Абе я ми кажи, как
ги познавате вий коя е такваз, коя не
е? Аз много пъти съм бъркал, а? - Бай
Ганю допълва въпроса си с едно дяволско подмигване... Пристигнахме в
къпалнята... Вземаме си на касата билети. Бай Ганю иска „ресто“ с шаване
на пръстите си, промъкнати в гишето.
Касиерката му подава усмихнато остатъка, бай Ганю се впива в нея с маслени очи, поема парите и с една своеобразна кашлица си изказва чувствата...
възхитен, засуква си левия мустак и си
заклатва главата.“
”Бай Ганю в банята”, с. 15
....“Остави бе, брате, малко остана
да направя една поразия. Не им знам
реда на тия американци: ядене бол,
бадева, па ядох, ядох, щях да се пукна от ядене: на през нощта... ; дохожда сутринта, разбираш ли, една жена,
почуква на вратата. Аз - „Слободно!“.
Влиза, носи ми кафе с мляко и разни
сладкиши... Сложи дискоса на масата,
па взе да души из въздуха с носа си...
Дали гюла е подушила... Аз, знаеш, не
съм прост, ставам веднага, вземам мускала и го мушвам под носа й... Гледам я
- зарарсъз! Простичко облечена, рекох
си, слугиня. Теглих й едно око. И аз хоп!
- през кръста. Па тя, като се извъртя, да
я земе мътната, че като ме цапардоса
по суратя... остави се, потънах!“

„Бай Ганю в Дрезден” - с. 23
„...Най-красивата улица, която съм видял в Европа, несъмнено е Ringstrasse
във Виена. Ни в Париж, ни в Лондон
няма тъй широка..., с таквизи алеи и
с толкова грамадна и прекрасна архитектура, като че сега построени, частни
и обществени здания... Но, признавам
се, нюйоркският Broadway ми направи несравнено по-силно впечатление.
Ringstrasse е една изящна, от мрамор
изваяна хубавица. Broadway е една
мила, с шаровете на дъгата облечена,
вечно танцующа балерина...; ама конкуренцията няма граници, е, виждаш,
че трети съсед пуснал в облаците един
петнадесететажен гигант, па като го
лъснал с някоя кървавочервена или
яснопурпурова боя, та я виждаш на
двадесет километра от Атлантическия
океан. Иди, че не наемай магазин в
таквази къща... Аз се отвлякох. Трябваше като онези неми хладни посетители,
като че изкуствени человекоподобни
машини, да се изправим при бюфета,
както у нас правят хасъл пияниците, и
мълчаливо да си изпразним чашите. В
пивниците са наслагани всевъзможни
закуски на разположението на посетителите безплатно. Ако си с дебелички
очи, можеш да изпиеш само една бира,
а да се нахраниш хубавичко със закуски и ще правиш тази „икономия“ дотогава, докато един ден стопанинът не те
улови за яката и ти помогне да изхвръкнеш из вратата.“...
„До Чикаго и назад. Пътни бележки”, с.176-177
„...Както Неделкович, тъй и баварецът са вече американски граждани. Те

Решенията в организацията се взимат с мнозинство, обикновено идеите,
които се изпълняват, са
добре приети от всички и
всеки от нас с удоволствие
отива на уреченото място
и час. За мен лично беше
голямо удовлетворение,

развива само на територията на София. Нямаме
физическата възможност
да излезнем от столицата
поради факта, че всеки
от нас работи. Никой от
нас не получава никакви
средства от организацията, не сме на заплата или
хонорар. Просто се събираме и ако имаме възможност, правим инициативи.
Алеко Константинов е
велик българин, който с
мисленето си е изпреварил поколението, в което
е живял. Писал е за неща,
които ги наблюдаваме за
съжаление в ежедневието си през 21 век. Той
наистина заслужава да
се постави паметник там,
откъдето е тръгнало вдъхновеното от него българско туристическо движе-

са откъснати от отечествената си почва и виждаш, че искрено, с гордост се
наричат американци. На бившето си
отечество гледат като на нещо, останало някъде там далече, в мъглата. Интересите на щата и на града Ню Йорк
са и техни интереси. Те винаги четат
газети и са постоянно в течението на
американските работи, като не забравят и Европа... За бай Неделкович не
е безизвестно какво се върши и в нашия забравен край... Той с най-голяма
откровеност ми каза, че Клевленд е добър човек, ама ни е државни муж, он е
будала; очете да ви дадем Клевленда,
па да узнем вашег Стамбулова, па он
да додже овде, па да увати за руке ове
американце?...“
„До Чикаго и назад. Пътни бележки” – с. 180
„...А пък когато хиляди хора атакуват
треновете за Желюша, нямаше кой да
заварди един ред. Лица, притискани
три-четири часа около касата, с големи
мъки снабдени с билети, не можеха да
попаднат във вагоните, а се натъпкаха хора, на които помагаха мускулите,
ако и да нямаха билети. Кондукторите
в трена събираха пари от неснабдените с билети. Това беше цяла комедия.
Кой дал, кой не дал, кондукторът събира парсата и тъпче монетите из джобовете си. Ами контрол? Боже съхрани!
Поне по едно билетче с печат да бяха
давали срещу събираните пари. Нищо
подобно. И туй е а н г л и й с к а чърта...
Друг един юнак, като се насвяткал с
хубаво пиротско вино, тръгнал... Къде?
Да се запознава с града? Много му е
потрябвал! Тръгнал да дири сърби да ги

бие...“
„До Желюша с говежди вагони.
Пътни бележки”, с. 250
„...Ний не умеем да ценим и ние сме
привързани страстно към нашата хубава природа. Защо ? - Защото не я
знаем, защото живописната природа
не се изучава нито в кафенетата, сред
удушливия дим, под влиянието на наркотическите и спиртливи питиета и озлобените газети... ще скверниш хубава
България със стереотипните си фрази:
„Абе българска работа“, „българи - диваци, не ги ли знаеш“, „България - дивотия“...
„Невероятно наистина, но факт.
300 души на Черни връх”, с. 258
И както казва един друг български гений:
„СМЯХ ПРЕЗ СЪЛЗИ“. Това е от
мен, за дълбок размисъл от теб,
през смях, драги приятелю. Поздравявам те с годишнината на Патрона, както преди 100-тина години са
се поздравявали първооснователите на организирания туризъм с бодрото туристическо ЗДРАВЕЙ!
08.01.2013
Ваня Стоилова
Ползвана литература:
Константинов, Алеко.
Съчинения / т.1 – Бай Ганю пътеписи, очерци, разкази.
София, Български писател,
1974, 397 с.
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Трябват идеали - те
не са празни думи
Простреляното му сърце лежи
безжизнено в стъкленица в родната му къща в Свищов, но в „невероятните” му разкази, във фейлетоните му, очерците и пътеписите му
още сякаш кънти припреният пулс
на това вдъхновено, любвеобилно и
щедро сърце.
На въпроса, зададен му в анкета
у семейството на проф. Иван Шишманов: „Какъв девиз бихте искали
да си изберете?” - той отговорил:
”Свобода, честност и обич”. А на
въпроса, кое според вас в живота
е достойно за най-голямо съжаление, отвърнал: ”Разочарованието в
силата на честността”.
Тези отговори разкриват ясно
прекрасния, човешки облик и възгледите на Щастливеца Алеко Константинов. „Характерът и нравствените достойнства на обществения
деец - казвал той - единствени дават и значение, и цена на идеите,
на принципите. „Трябват идеали пише той, - те не са празни думи,
както мисли жадната за облаги
сволоч.”
Идейно-политическите убеждения на Алеко Константинов могат
да се определят като народническо-демократически. Той ги придобива в братска Русия, в Одеския
университет „И. И. Мечников”,
където от 1881 до 1884 г. изучава
правната наука. Това обстоятелство
е особено важно за изясняване
влиянието на руската прогресивна
обществена мисъл върху съзнанието на Алеко, влияние, което проличава в много от творбите му... Още
като юноша Алеко Константинов се
интересува от обществения живот
и политическите събития в родната
му страна и в Русия.
Любознателният младеж иска да
стане широко образован, издигнат
гражданин на своето отечество.
Назначен е за окръжен съдия в
София, а скоро - и на прокурорска
длъжност. Решен да служи честно
на своя народ, той възнамерява
да покаже на обществеността как
един съдия и прокурор изпълнява
дълга си, ръководейки се от съзнание и чувство на справедливост.
Много скоро обаче младият мъж
се сблъсква със суровия живот.
Един от приближените на диктато-

ра Стамболов поисква от него да
осъди несправедливо редактора на
вестник „Народни права”, задето
публикувал критична статия срущу
режима. Възмутен, че върху правосъдието се оказва натиск, Алеко
отхвърля „указанието отгоре”, макар да знае какви ще бъдат послед-

ствията. Стамболов го уволнява „в
интерес на службата”.
Алеко, образованият, пред когото са открити перспективите на
високи служби, никога не опетнява
съвестта си с нечестен компромис,
предпочита мизерията, но не се
примирява със злото и посвещава
целия си живот и творчество на
борбата срещу терора, политическата продажност, измамничеството, политическото търгашество,
клеветата.
Като отбелязва в свое писмо до
опонент, че субстанциите „Алеко” и „пари” са „осъдени на вечна
раздяла”, той припомня валидната
за него максима на Джон Ст. Мил:
„По-добре да бъдеш човек недоволен, отколкото доволна свиня”.
В съда той често поема безплатно
защитата на бедни хора. Щастлив
е, че е застъпник на народните интереси. Оттук и произхода на псев-

донима му „Щастливец”, избран от
него.
Не намерил призванието си в
мечтаната професия, Алеко го намира в литературата и публицистиката, станали за него трибуна за
изразяване на демократическите
му обществени идеи и идеали. И
арена за борба без компромиси
в името на истината и справедливостта.
...В разказите, във фейлетоните
и писмата, които Алеко не може да
не пише, той влага цялата си душа,
всичките си зрели мисли и чувства
за нашето общество и за света изобщо - така както постъпва Ботев
писателят, с когото можем да го
сравняваме по сила на съвестта, на
характера, по близост на идеалите
и стремежите.
Зрелият период на литературно
творчество на Алеко е твърде кратък – по-малко от четири години.
Можем да сравним творческия му
път с полета на метеор, чиито ярки
лъчи са озарили с блясъка си цялата ни родна земя.
„До Чикаго и назад”, циклите
„Бай Ганьо тръгна по Европа”, „Бай
Ганьо се върна от Европа”, фейлетоните му и др. - всичко седемнадесет творби, са ярки бисери, които изтъкнаха създателя им в челото
на българската белетристика, а нея
обогатиха с непреходни ценности.
(По повод 120 години от
рождението на Щастливеца)

Алеко не е банкнота...
Продължение от стр 2

Най-големият безсребърник изведнаж стана
рекламно лице на стоте
лева. Това място би подхождало на банкера Буров
или на милионерите Евлоги и Христо Георгиеви, не
и за Алеко Константинов.
Същото място върху купюра не подхожда и за приятеля му, поета Пенчо Славейков - когото пък туриха
на петдесетолевката.
И като във фейлетон
двамата приятели, които
навремето са се събирали
на чаша бира в “Дълбок
зимник”, днес се събраха,
ама в портфейла на Бай
Ганю. Сякаш ги чувам какво си казват:
- Мира нямам, откакто
ме туриха на тая банк-
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нота! - тъжно се усмихва
Алеко. - Постоянно ме
разнасят по високите етажи на властта... Носят ме
в пликове, в кутии за бонбони, та дори и в дипломатически куфарчета... И ме
бутат под масата... С намигане, пък и без намигане... Всеки ден участвам в
някаква сделка!
- И аз съм така! - казва
кахърният образ на поета
Пенчо от петдесетачката.
- Чувствам се като портиер по министерствата... Аз
отварям вратите на държавните учреждения...
- Докъде ни докараха,
Пенчо! - казва бившият
Щастливец. - Нали го помниш бай Ганю, оня, дето го
описах навремето...
- Помня, помня... - кима
поетът.
- Аз му се смеех навремето и го описвах, а сега

бай Ганю ме тури в джоба
си! - продължава Алеко. Де бре Алечко, ми вика, с
теб пак сме заедно - заедно и в далаверата!
Ето такава фейлетонна
ситуация се ражда днес от
приумицата на неизвестни
управници - чиновници и
финансисти. Които може
да са имали добри намерения, но се е получило
обратното.
За мен това е гаф с паметта на Алеко и всеки
път, когато видя столевка,
си казвам, че ако съм истински сатирик - ученик и
последовател на Щастливеца, то трябва на всяка
цена да го защитя.
И неведнаж съм писал
в “Стършел” за сбърканата стотачка - още като
се появи, та до броя ни
от миналата седмица, но
без никакъв ефект. Защо-

то днешният Бай Ганю не
чете “Стършел” - той си
има жълта преса. Единственият резултат от моите писания беше, че вече
все по-рядко ние, стършелите, виждаме банкнотата
от сто лева - тя не отива
при нормалния българин,
а си седи в портфейла на
Бай ви Ганя.
За нас, нормалните българи, каквито виждам да
сме в тази зала, Алеко не
е банкнота за харчене в
МОЛ. И ние трябва да го
опазим да не попада между пръстите на бай Ганю и в прекия, и в преносния
смисъл.
Защото примерът на човека, нарекъл се Щастливец, ни е особено нужен
днес - във времето, в което
Ганювците се множат, а
Алековците са все по-малко...

Родният дом
Домът, в който писателят се е родил и израснал, през 1926 г. е
превърнат в музей. Още
докато е жив, дарява къщата си на Свищовската
община, за да се използва за мероприятия и културни събития. Роден е
на първи (13 януари -ст.
стил) 1863 г. в семейство
на известен търговец,
който постоянно пътувал, бил образован, но
много строг и надменен
човек. Майка му била
скромна и нежна жена,
от нея наследил склонността да мечтае. Момчето получава солидно
образование. По-късно
работи като писар заедно с Иван Вазов и Найден Геров. През 1981 г.
отпечатват първите му
стихотворения „Огледало” и „Защо”, пише пиеси и прави преводи от
чужди езици. Завършва
висшето си образование
в Одеса и през 1886 г. се
връща в България. Започва работа в Софийския окръжен съд, но
скоро е уволнен.
Постоянно пътува из
България и чужбина и
от натрупаните впечатления се раждат неповторимите му творби.
Активно се включва в
туристически
походи.
Забележителен творец,

неподкупен и всеотдаен
хуманист и защитник на
природата, той получава
прозвището Щастливеца. С дръзкия език, хумора и иронията, които
използва в произведенията, си създава много
врагове. Във фейлетоните си с помощта на
сатирата нарича нещата
с истинските им имена.
Алеко Константинов освен успешен писател
и творец се изявявал
и като непримирим общественик. Любимият
на много читатели автор
е убит на 11 май 1897 г. В
музея е запазена богата
колекция от творби и ръкописи, които проследяват краткия, но ползотворен творчески път на
писателя. Изложените
лични вещи и предмети
ни разказват за детството и юношеството му. На
първия етаж е отредено
място за ценната археологическа колекция.
Най-ценният експонат
в музея е сърцето на
писателя. Къщата е във
възрожденски стил и е
запазила своята автентичност. Строена е през
втората половина на XIX
век, днес е реставрирана отвътре и отвън. Тя
е част от стоте национални
исторически
обекта на България.

Последователи

115 г. от рождението на Ламар, писател,
съосновател
на в.”ЕХО” и негов
пръв главен редактор
Нели Дечева
Ламар
получаваше
много писма.
Готов е за услуга душа
да даде.
Веднъж Слави, пощаджията, му донесе писмо.
Разтвори го Ламар. Чете.
Смее се. Присяда под
крушата до къщата и пак
се смее.
И доктор не бях, такъв
станах.
А тя каква била работата.
Бил на излет някъде
по Родопите. С някакъв
шилегар им се срещнали пътеките. Похапнали
толум сирене на поляна,
сръбнали от манерката
му малко винце, изстудено в поток. После тръгнали из балканите. А наоколо - красота и песен на
птици. Ламар се спира от
време на време и показва някое коренче. Това
е - казва на родопчанина
– омайниче. Ако го смесиш с малко коренче от
дрян, става целебно. Пий
и сила ще добиеш. Това
пък, казват му дилянка.
Ти знаеш ли какво е дилянката за златорунките
и шилетата!
И тъй, докато му разка-

Дето расте билката,
дето пее птицата...

же за всичките корени и
бурени, времето минало,
изпили останалото вино
от манерката и накрая
се разделили като приятели.
- Брей – викал родопчанинът, – аз уж съм горски човек, пък чак толкова неща за тревите не
зная. Къде си ги учил тия
работи?!
И сега му пишел в писмото, че го боли ухо и не

чува, та да му
прати
малко
мехлем, че отново да слуша
в усои и поляни
птичата песен.
Все ще намери
някакво церило за болестта
му. Не може
учен
човек
като него да не
знае. Пък за
благодарност
родопчанинът
ще му прати
по треня топла
вълна сирява,
която
топли
рев матизма,
лекува убождане от кучи трън и е защита за клюка...
Ама работа! Ама работа! - смее се Ламар.
- Тичай, младо, до аптеката. Трябва да изпратим нещо на чиляка, че
виж наистина пострадал
яко!...
После седна, та му
написа писмо. Ако стане нужда, нека да дойде тука, на лекар ще го
води!

Не мина много време
и родопчанинът наистина пристигна. Поведе го
Ламар надолу по града,
върнаха се, настани го
в дома си, та докато оздравее напълно. Докато
по едно време гостът се
притесни и каза:

50 години организирани
туристи в Лозница
През месец септември бе
отбелязана 50 годишнината на
организираното туристическо
движение в община Лозница. Тържеството се проведе в
местността „Юмрука” край града, там, където е бил първият
излет.
Началото на тържествата
започна с полагане цветя на
гроба на първия председател - Тодор Гешев. Пет лъча с
туристи пристигнаха на учреденото място, като единият бе
автопоход, с него се движеха
ветераните. На всички присъстващи бяха подарени шапки и
химикалки с логото на юбилея.
Кратък доклад за историята
на движението изнесе Маргарита Минкова – дългогодишен
секретар на дружеството. Божанка Панова сподели спомени като една от учредителките.
Бяха връчени и награди на активисти и деятели. Със значка”
Отличник на БТС” бяха наградени учредителите – Божанка
Панова и Нанко Върбанов ,
както и бившите председатели
Стефан Пенев и Росица Нешева. За ”Спортна слава” - Катя
Конова а Маргарита Минкова
- „За особени заслуги”.Същата Маргарита, на която целия
съзнателен живот е свързан с
туризма. И днес, макар и в не
добро физическо състояние,
продължава да организира посещения на най-интересните
туристически забележителности и обекти.
Както си му е редът - на тържеството най- уважавани бяха
ветераните – семействата Ботеви и Панови, както и Райко
Илиев с внука си. Баш ветерана

- 90- годишният Никола Юруков
се радваше на многобройната
група от дечица, които проведоха интересни спортни игри
под зоркото око на водачите
си – Светла Миланова, Иванка
Панайотова, Антоанета Стефанова и Муса Дурльов. За старанието си децата получиха
спортни принадлежности от
името на кмета на Общината,

без чиято помощ тържествата нямаше да изглеждат така.
Групата за туристически песни
се представи повече от достойно.
Благодарим и на присъствието на колегите от съседните
дружества - Румен Станев от
„Буйна гора”, Разград и Елка
Колевска от „Никола Симов”,
Търговище.

- Абе то по нашенско е
по-тихо май! Ако поседя
тука, при тази гюрултия,
дето бръмчи постоянно
из пътя и в града, комай
ще ме заболи и другото
ухо.
- Няма по-хубаво място за ухото от това, дето

расте билката, дето
птицата пее, Хальо!
- каза Ламар. - Аз мисля, заболи ли ме ухо,
да тичам към Калейца
(родното му място)!
Пък ако не ида там,
при тебе ще дойда да
събираме билки и да
си приказваме кротки
овчарски работи.
Ламар: „...Мене ме
научи да пиша народът със своите мисли,
c говора си и с думите
си, които за мене имат
основна тежест като
стълб на българския
език!”

Във фоайето на Общината
бе уредена фотоизложба. Десетки фотоси документираха
присъствието на лозничани по
върхове, , пещери, музеи и други туристически обекти.
Честването на юбилея за-

венците на Гърция и Румъния.
В чест на юбилея през 2012
година посетихме: родното място на Дан Колов, Къкринското
ханче, „Асеновата крепост”,
”Бачковски манастир”,”Чудните
мостове”,”Агушев конак”,”Орфееви скали” ,”Мадарски конник” , Халкидики –Гърция, ,
Двореца в Синая и Замъка на
Дракула в Румъния, пещерите”Проходна”, Съева дупка”,
„Ухловица”,”Дяволското гърло”
, водопад „Скока” край Тетевен,
„Хотнишки водопад” ,”Еменски
каньон”, Крушунските водопади”,, изкачени върховете”Ботев”,”Голям перелик,” , ”Снежанка””Свобода”,”Сребрен”...
Излетите до хижите „Младост”
и „Пчелина” са ежемесечни,
дори и по често.
Освен изживяните моменти,
искаме да споделим и някои отрицателни случки. На „Чудните
мостове” и хижа ”Перелик”

върши с тържествена вечеря в
ресторант „Лоза”, където найдобре се чувстваха връстниците на юбилея.
Макар и за кратък период
туристите от Община Лозница могат да се похвалят,че са
достойни членове на Сдружение”БТС”. Посетени са 100-те
НТО, изкачени са 10-те планински първенци, както и пър-

неорганизирани туристи като
разбраха, че търсим къде да си
сложим печати, решиха да си
закупят и те книжки от „100-те
НТО”.Оказа се,че такива там
няма.Не им били предоставени. Сериозен размисъл...
Гален Тупев
гр. Лозница
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В крачка

ЕХО СИГНАЛ

На 15 и 16 декември по
традиция туристите от ТД
„Средногорец” Чирпан направиха своя годишен отчет сред природата. Старата хижа „Каваклийка”
се оказа тясна за близо
50-те любители на планината. Слънчевият съботен
ден позволи на повечето
от тях да направят 3-4 часов преход до местността
„Калето”, като разходката
до руините на средновековната крепост бе придружена с опресняване
на маркировката дотам с
нови указателни табели.
На връщане ги очакваше приятна изненада
- пред хижата дългого-

Годишен отчет
сред природата

дишният турист-фотограф
Димитър Танев бе подредил около 30 фотографии
от най-доброто при планинските преходи. Албумна изложба представи на
колегите си и председателят на дружеството Георги
Жеков, който също е за-

пален фотограф.
Официалната програма
започна с кратък отчет
на Управителния съвет за
изпълнение на годишния
туристически
календар
за отиващата си 2012 г., а
след това бе представен и
новият график за екскурзии - автобусни, пешеходни, международни, изготвен след предложения и
обсъждане от туристите.
Веселата част продължи повече от 6 часа, като
в сценария и режисурата
на Донка Жекова и Таня
Манева се „набъркаха”
поне 10-на души. С лирични закачки бяха представени по необичаен
начин всички екскурзии и
повечето участници в тях.
Отново за най-активните
имаше специални грамоти, изготвени с професионално умение от Таня
Манева, а за втори поре-

До
Министъра на околната среда и водите г-жа Нона Караджова
(Чрез Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов)
Директора на РИОСВ-Смолян г-н Елен Минчев
До Директора на РДГ-Смолян инж. Фурлански (към Вх.№ 34/07.01.2013г.)
Копие в.”ЕХО”, БТС

ЗАЯВЛЕНИЕ
от заинтересовани НПО и корпоративни ЮЛ, собственици на съседни имоти: Туристическо дружество“Перелик“-с.Широка лъка 4710
ЛСК“Перелик“ за устойчиво развитие на горските екосистеми-София-1172
пощ.кутия 73 относно:
Достъп по информация съгл. ЗДОИ засягащо НОВОИЗСЕЧЕНА СКИ-ПИСТА в
обсега на Защитената зона по“Натура-2000“ BG-0002113 „Перелик-Мрсалица“ от
връх Малък Перелик(Ревир“Карлък“) землище Солища/Стойките - ДГС-Широка
лъка към незаконния строеж т.н.“Меча къща“: гола сеч в просека ширина сса
30-40м и дължина сса 300м.Уважаеми Г-жи и Г-да,
С наши запитвания до РДГ-Смолян
(инж.Фурлански) и ДГС-Широка лъка
(инж.Кушлев), както и в лични срещи
поставихме въпроса за забелязаната от
чуждестранни туристи и впоследствие
обходена и снимана от нас новоизсечена ски-писта, гравитираща към незаконния строеж“Меча къща“. Твърдим,
че голата сеч е извършена точно преди
падането на снега в късната есен на

2012 г. като „тиха стъпка“ към т.н. Проект „Супер Перелик“, за първоначалния
„етап“, на който (ски-влек и ресторант
за 150 места) МОСВ отмени разрешението на РИОС-Смолян. Твърдим, че
това е поредно посегателство срещу
„Натура-2000“ след изсичането на 200
дка хвойна с почво-, водо-задържаща
функция и гнездови подслон за защитени птици във водосбора на каптажите за
Военна база“Перелик“ и село Солища.
За изясняването на тази гола сеч

ден път призът „Турист на
годината” отиде при Иван
Мечев.
Организаторите
бяха включили и множество познавателни игри,
свързани с посетени планински местности и върхове, както и разкриване на
непознати досега страни
от таланта на туриста.
Както и друга година
добрият старец дойде точно в полунощ и награди с
туристически пособия и
артикули най-изявените
през годината. Благодарение находчивостта на част
от туристите тази година в
традиционната томбола
имаше и големи награди.
Една от тях - телевизор,
се падна на Мария Върбанова, която бе отличена
сред активните туристи в
категорията „Поклоннически туризъм”.
Ангел Колев
гр. Етрополе

Унищожават Родопите!
Гола сеч към незаконния строеж „Меча къща” в
Родопите, „тиха стъпка” към проект „Супер Перелик”
в текущата обществено-политическа
обстановка и съгл. българските закони
и Директивите на Евросъюза, молим за
следната информация в писмен вид:
1. Има ли съгласувателно писмо от
РИОСВ-Смолян по ЗООС и/или ЗБР за
извеждането на сеч под вр. Малък Перелик (вж.ЛУП за 62 буква С и съседни
терени) с цел изграждането на ски-писта? № на документа?
2. Има ли съгласувателно писмо от
РДГ-Смолян както и РДГ Смолян за голата сеч на смърча с възраст 60-70год.?
№ на документа?
3. № и копие на документа от РДГ-Смолян за съгласуване окончателна сеч
за изграждането на ски-писта „Малък
Перелик“- СТЦ“Перелик“- См (за „Перелик Инфраструктура“АД, за „СТЦ“Перелик“АД, или друга свързана с „Арексим“АД структура?
4. Документация, с която РДГ-Смолян
и/или ДГС-Широка лъка са регламенти-

С повишено внимание!
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Фотофакт:
Единствената лавинна местност в
Родопите, включена в „Натура-2000“
Най-чистият и най-съхранен за поколенията Перелишки дял в Родопите включва и единствената лавинна местност на иначе гостоприемната планина.
Младежи от Туристическото дружество „Перелик“
- Широка лъка, веднага след Новата година инспектираха състоянието на лавината, защото край нея
традиционно се провежда през март ски-поход по
билото на Защитената зона „Перелик-Мурсалица“.

рали въпросната сеч и законовите основания за тази документация?
Към днешна дата на сайта на РИОСВ-Смолян не откриваме данни за тази
окончателна сеч в Защитената зона BG0002113.
Нямаме достъп до регистъра за маркацията и сечта, където дори частните
лесничеи на СТЦ“Перелик“ и свързаните структури да са правили изискваните от закона отразявания на подобна
окончателна сеч в района на вр.Малък
Перелик вляво и над завоя на Военния
път, който тук навлиза в кооперативната
ревирна собственост).
Жалбоподатели:
За ТД“Перелик“ - Широка лъка
Илия Чернев - Председател
За ЛСК“Перелик“ за устойчиво
развитие на горските
екосистеми - София
Иван Автутов - Директор
09.01.2013

От нашата поща

Привет от Габрово!
Приятели туристи и екип на вестник „Ехо”, приемете
сърдечни поздрави и пожелания за ЧЕСТИТА НОВА
ГОДИНА от нашата габровска група „Младост” с ръководител Райко Николов. Макар и с бастун, на възраст,
той не се предава да води групите. Туристи и приятели
- никого не връщаме, който иска, да дойде с нас в планината. Вече сме 30-ина човека. През март ще навършим 20 години, откакто организирано ходим по пътеките на нашия Балкан. И не само - пребродихме много
хижи, върхове – бяхме на х.”Узана”, в Боженци, Етъра.
Ходенето ни зарежда с енергия и добри емоции.
В групата имаме двама Христо Ботеви със славни
имена, Ганчо Колев изпълнява на сбирките ни хубави
стари градски песни, а ние по принцип започваме с
„Прекрасна си, мила Родино”. Посетихме хижа „Морулей”, поддържат я две прекрасни момчета. Посетихме
Крушунските водопади, средновековните разкопки
край Севлиево. Правим си живота весел и интересен.
С театрални сценки веселим читалища, кметства, приятели. А те са много - от Ловеч, Пловдив, В.Търново,
Варна. Каним и вас заповядайте на „Узана”, в центъра на Балкана, откъдето се виждат р. Дунав и Беломорието. Балканът
е наш!
Още веднъж сърдечни, мили поздрави!
Кръстинка Маркова
гр. Габрово

Юбилей

50 години КТВ към
ТД „Трапезица 1902“,
В.Търново
Преклонението и любовта
към родината - към нейните
природни красоти, нейната
древност и история, е върховно
право, превилегия и задължение на всеки българин. От това
най-значително се възползва
армията на туристите, които
изкачват планинските върхове, слизат в дълбоки пещери,
прекланят се пред исторически
паметници. Сред туристите,
любители на природата, са туристите ветерани.
По традиция в края на всяка
година Федерацията на туристите ветерани БФТВ провежда среща с ръководствата на
клубовете, като тази година
честта да бъде домакин се падна на великотърновския КТВ.
Неслучайно, защото срещата
съвпадна и с отбелязване на
полвинвековния юбилей на
клуба.
Много бяха задачите по организацията на тази среща.
Във връзка с юбилея бяха проучени архивите на ТД“Трапезица 1902”, в които е отразена
дейността на дружеството.

Издаден бе юбилеен вестник
с отчет и архивни материали
за клуба, авторски стихотворения на членове и снимки от
туристическия живот на клуба.
Дейността на туристите ветерани е богата и разнообразна.
Началото е сложено на 18 декември 1962 г. с учредяване
Съвет на туристите ветерани
с председател Цоню Герганов дългогодишен председател на
ТД „Трапезица 1902“. Първоначално дейността се развива
чрез квартални туристически
секции, които за кратко време
обхващат повече от половината град. Секциите се съревновават кой ще организира повече излети, походи, екскурзии...
Членовете активно се включват в маркировка, освежаване
и почистване на туристически
пътеки, в акции по бране на
билки и диворастящи плодове.
През 1965 г. е проведен първият туристически събор на
туристи пенсионери на хълма
„Св.гора“ край В.Търново. Организатор е туристическа секция от кв. ”Гурко“ с председател Лиляна Върбанова. В този
квартал е изграден и първият
туристически хор на туристи
ветерани, който взима участие в туристическия празник и
в други мероприятия в града.
През 70-те години на миналия
век дейността на ветераните
преминава под знака на масовата туристическа дейност и
участие в движението „Опоз-

Национална среща
на клубовете на
туристите ветерани

скурзии главно с посещения
на 100-те НТО. Традиционен е
празникът „Среща с миналото“
на 21 и 22 септември, като се
отбелязва тържествено Денят
на Независимостта. Организират се чествания, юбилейни годишнини на бележити търновци
и др. Значително се подобряват контактите с клубовете от
страната и с БФТВ. Дейността се онагледява с множество
снимки в албуми и мултимедия.

най социалистическата родина“. В края на 70-те и началото
на 80-те се провеждат множество мероприятия в чест на 800
години от въстанието на Петър
и Асен и обявяване на В.Търново за столица на възстановената българска държава. Клубното ръководство с председател
Дафинка Петкова организира
множество походи и екскурзии до исторически места, почистват се и се маркират 21
км нови туристически пътеки.
Трудното начало на 90-те години се отразява на дейността

на клуба. Постепенно замира
работата по квартали. Останалите две секции през 1998 г.
се обединяват в общ клуб с
председател Веска Минева.
Запазена е вокалната група,
която прераства в хор „Св.гора“
с ръководител Георги Янков. В
края на 90-те години е избрано ново ръководство с председател Р. Цонева, което полага
усилия за разнообразяване
на дейността и привличане на
нови членове. Провеждат се
ежегодно множество туристически походи, излети, ек-

А ако се върнем на националната среща на БФТВ, тя се проведе на 14 и 15 декември 2012
г. в живописния туристически
комплекс „Момина крепост“ в
м. Ксилифор. От ръководството
на федерацията присъстваха
председателят Момка Спасова,
зам.-председателят Димитър
Луканов и представители на
КТВ от страната. Тържествената вечер откри председателят
на клуба юбиляр Румяна Цонева. Дамският хор „Св.гора“ с
художествен ръководител Г.
Янков изнесе богата музикална програма. Патриотичната
песен „Откак се е зора зазорила“ и стихотворението „Търновград“ вдигнаха залата на крака.
Следваха песни, посветени на
100-годишнината от Балканската война, коледни, романтични
и туристически. За отличното
представяне на хора допринесоха солистките: Балканска,
Цонева, Иванова. По случай
юбилея клубът бе поздравен

от председателя на ТД“Трапезица 1902“ Паскал Паскалев
и секретаря на дружеството Г.
Димитров. Поздравявайки присъстващите, председателят на
федерацията Момка Спасова
даде висока оценка на дейността на клуба юбиляр и на
неговия председател Румяна
Цонева, която бе наградена
с медал на БТС“За особени
заслуги” II степен. Двама от
активистите получиха грамоти“Отличник на БТС“, 7 бяха
наградени със значка „Турист ветеран“ и 5 - с грамоти от ТД „Трапезица 1902“ .
Отчетено бе, че клубът юбиляр е един от най-масовите
членове на федерацията със
166 членове. Председателят на
федерацията награди членове
на клубовете гости, навършили кръгли годишнини. Хубавата музика и вкусната вечеря
създадоха настроение за веселие, танци, хора и ръченици.
Сутринта на 15 декември студът не попречи на гостите да
посетят курортното селище
Вонеща вода, за да се поклонят и поднесат цветя пред
паметника на легендарния
войвода Филип Тотю. Там те с
внимание изслушаха разказа
на Я. Александрова за живота
и 30-годишната революционна
дейност на войводата. Тя завърши разказа си със своето
стихотворение „Войводо“, посветено на героя. На връщане
бе посетен Килифаревският
манастир. И тук, на слънчевия
двор, гостите изслушаха беседа за ролята и мястото на манастира в средновековната ни

история. За неговото значение
като наследник на Търновскотеодосиевата книжовна школа
като своеобразен университет
и център на религиозното течение исихазъм. Накрая гостите посетиха Царевец.
Вечерта М. Спасова връчи
поздравителни
новогодишни
картички на присъстващите
представители на клубовете и
пожела успешна творческа и
туристическа дейност през новата 2013 г. Самодейната група
на домакините, организирана
и ръководена от Д. Минкова,
развесели гостите с песни, мажоретен парад. Семейство
Христови от домакините цялата вечер бяха в ролята на Дядо
Коледа и Снежанка, раздаваха
късмети, подаръци. Бяха проведени викторина и томбола...
И тази вечер бе изпълнена с
много музика и танци, а песента „Прекрасна си, мила Родино“ отвори сърцата на всички.
Сутринта леденият капан, обхванал страната, предизвика
тревожни емоции у гостите.
Благодарение бързата намеса
на Р. Цонева и на секретаря
на ТД“Трапезица” Георги Димитров гостите бяха навреме
изпратени по живо, по здраво с
пожелание за нови срещи.
Яна Александрова,
КТВ към ТД „Трапезица
1902“, гр. В.Търново

Януари 2013 г.
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Национално
представително проучване за
изследване на общественото мнение за Природен
парк Витоша показва, че
едва 46% от респондентите знаят, че планината
е защитена територия, въпреки че Витоша е първият парк в България и
на Балканите, създаден
през 1934 г., и е най-посещаваната защитена
територия в страната. Неинформираността
по отношение статута на
ПП „Витоша» обаче не
пречи на жителите на София и Перник да са критични в оценката си за
парка. Сред основните
проблеми запитаните посочват чистотата и състоянието на пътищата и алеите; 63% от посетителите
на парка го използват за
излет и разходка, 33% за пешеходен туризъм, а
около една десета (11%)
заявяват, че практикуват
ски-спорт. Две трети от запитаните виждат бъдещето на Витоша в запазване
на природата й. Според
82% от интервюираните
на територията на парка
трябва да се поощрява
пешеходният
туризъм.
Мнението на 94% от запитаните е, че за това са
нужни нови познавателни,
екологични и здравни пътеки и алеи, изграждането
на заслони. Не по-маловажна е и борбата със замърсяването на парковата
територия.
Успешното
изпълнение на проекта ще
помогне за опазване
на дивата природа, обновяване на парковата
инфраструктура и информационна обезпеченост на територията.

Витоша стопанисвана
и пазена
Снимки Десислава Гюрова

От една година Дирекцията на Природен
парк Витоша работи
по проект „Изпълнение на приоритетни
дейности от плана за
управление на Природен парк Витоша - Фаза
II”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет
на Република България
чрез Оперативна програма „Околна среда
2007–2013 г.”. Общата
стойност на проекта
е 1 899 975 лв., в т.ч.
финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
85% и от Държавния
бюджет на Република
България 15%. Очаква
се проектът да приключи на 17 май 2015 г.
Главната цел е да бъдат опазени и възстановени
приоритетни
за парка природни местообитания,
местообитания на видове и
техните популации.

Снимки Стоян Бешков

Природа

включени в проекта, са
насочени към опазване
на важни природни местообитания, растения и
животни, за възстановяване на голяма част от
алейната мрежа и туристическата маркировка, за
повишаване екологичната
култура на посетителите
чрез изграждане на тематични туристически маршрути. Дейностите са насочени към подобряване
състоянието на 6 типа
природни местообитания, 4 целеви растителни вида и 3 групи животни. Избраните природни
местообитания - горски и
пещери, са от най-уязвимите и чувствителни към
човешка намеса.
Растителните
видове,
обект на възстановяване и защита, са петтичинковата върба (Salix
pentandra L.), мушмуловидната
скоруша
(Sorbus chamaemespilus
(L.) Crantz) - и двата вида с ограничено разпространение и
недобро
генеративно
състояние, жълтата тинтява (Gentiana lutea) и
елвезиевото
кокиче
(Galanthus elwesii Hook).
За три групи животни
Конкретиката
(бозайници, безгръбначни
и риби) ще се подобрят
Основните
дейности, качествата на популации-

те. Сред тях червен аполон (Parnassius apollo),
главоч (Cottus gobio),
мечка (Ursus arctos) и
др. Червеният аполон
се счита за изчезнал от
територията на парка и е
от съществена важност
възстановяването му на
Витоша. Видът е сред четирите пеперуди, защитени от Закона за биологичното
разнообразие,
включен е в Приложение
II на Бернската конвенция, в Конвенцията за
трансгранична търговия
със застрашени видове
- CITES, и е вписан като
уязвим в Червената книга
на европейските дневни
пеперуди. Възстановяването на червения аполон
ще подпомогне популацията на вида в европейски мащаб. Подобна дейност се предприема за
първи път в България. Популацията на балканската дива коза (Rupicapra
rupicapra balcanica Bolkay,
1925) на Витоша е единствената в Континенталния биогеографски район
на България, намира се в
процес на възстановяване
и се нуждае от постоянен
мониторинг, опазване и
поддържане. Предвидените поддържащи мероприятия за мечката и главоча също са от голямо

значение за оцеляване на възстановените маршрути
популациите им и подо- ще се поставят информабряване на техните место- ционни табели.
обитания.
Подобрената
Спокойствие за
посетителска
едрия хищник
инфраструктура
Една от целите на проекта е да бъдат създадени зони на спокойствие
на
едрите
хищници
(мечката и вълкът) чрез
пренасочване и концентриране на туристическия
поток. Затова с близо половината от средствата по
проекта ще бъдат възстановени и ремонтирани 6
алейни маршрута:
м. Златни мостове - м.
Ветровала - м. Офелиите - Яворова поляна - х.
„Панчо Томов” - заслон
Слънчев рид - м. Златни
мостове
х. „Кумата” - м. Конярника - х. „Звездица” - х.
„Еделвайс” - х.”Кумата”
х. „Малинка” - х. „Еделвайс”;
м. Дендрариума - м.
Златни мостове;
х. „Бор” - х.”Планинарска песен”;
м. Яворова поляна - с.
Кладница.
Ще се възстановят съществуващи
санитарни
възли в района на м. Офелиите, м. Златните мостове и х.”Момина скала”. По

е важен инструмент за
регулиране на туристическия поток, за популяризиране и стимулиране
на туризма, повишаване
екологичното съзнание на
посетителите и поощряване на образователните
дейности.
Проектът включва дейности по опазване на
пещерите и пещерната
фауна.
Развитието на спелеологията и пещернячеството през последните 50
години доведе до засилен
интерес и към пещерите от Боснешкия карстов
комплекс, често съпроводен с тяхното унищожаване и замърсяване.
Това налага разработване
на програма от мерки за
опазването им.
Предвижда се разработване на специализирани кадастрална карта и благоустройствен
план на инфраструктурата в ПП Витоша, както и изготвяне на воден
баланс за територията
му. В плана за управле-

ние на парка са записани
дейностите, свързани с
определяне необходимата
територия за отдих извън
туристическите центрове.
Необходимо да се направи кадастрално заснемане на всички обекти на
туристическата
инфраструктура (алеи, пътеки,
стълбова
маркировка,
чешми за публично ползване, беседки, заслони и
други). Използването на
природни ресурси, включително питейни води и
дървесина водят до изменения в хидрологичния
режим и намаляване площите на някои природни
хабитати. От съществено
значение е да се изработи воден баланс, ГИС (географска информационна
система) за водните обекти и хидротехническите
съоръжения и хидрологичен модел за целите на
интегрираното управление на водите в парка.
Опазване нa
генофонда
Дейностите по проекта
са насочени и към опазване и експониране на
забележителни дървесни видове с цел опазване на генофонда. За изпълнение на тази задача с
GPS ще бъде определено
точното местоположение
на дърветата, ще бъдат
събрани резници от тях,
ще бъде произведен посадъчен материал, след
което ще се извърши засаждане на индивидите в
местността Дендрариума
на Витоша. Около вековните дървета в парка, както и около засадените в
Дендрариума фиданки ще
бъдат поставени ограждения и информационни
табели.
С цел повишаване информираността на посетителите ще се разработят тематични маршрути,
ще се подготви и проведе
обучителна програма, ще
бъдат издадени и информационни материали за
значимостта на защитената територия, за биологичното разнообразие в
нея, както и за културната
и ландшафтната стойност
на парка.
Проектът включва всички дейности от плана за
управление на ПП „Витоша”, които до момента не
са изцяло изпълнени. Те
ще помогнат за утвърждаването и развитието на
защитена зона „Витоша”
като елемент на европейската екологична мрежа
НАТУРА 2000.
www.ope.moew.
government.bg www.parkvitosha.org
инж. Юлия
Михайлова,
Главен експерт „Връзки
с обществеността”
в Дирекция на Природен парк „Витоша”

Проектът „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – Фаза II” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
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БТС: Хижестроителство

40 години хижа
„Венетица” в Рила

С юбилеен зимен поход
десетки туристи от дружество „Ибър” в Долна баня
отбелязаха 40-годишнината от построяването на
първата високопланинска
хижа в Източна Рила хижа „Венетица”, намираща се на 1400 м н.в.
Празника на долнобанските планинари споделиха и техни приятели
от съседното дружество
„Планинар” в град Костенец.
Първата си любима
хижа в местността Коняр-

ника кръстили на името
на едно от древните си
селища, дали началото на
днешна Долна баня. Тук
сред красивата зимна природа край топлата камина
в столовата всички разказваха спомени и преживелици за планинарския
живот, стоплиха се с ароматния горски чай, приготвен от домакина - хижаря
Светослав Божилов и неговото семейство.
В походната колона и
сред празнуващите бяха
и членове на ученическия

туристически клуб „Екораница” при Средното общообразователно училище
„Неофит Рилски” с ръко-

водител преподавателката по математика Румяна
Благова.
Клубът съществува вече втора
година и има много богата и разнообразна дейност,
проведени
са
десетки походи и
излети до природни и исторически места в района.
Той е създаден по проекта „Успех” на програма-

та на Министерството на
образованието,
науката
и младежта, който се финансира по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Тук на празника учениците от „Екораница” бяха
поздравени от председателя на долнобанското
туристическо дружество
инж. Йордан Съботинов и
получиха по една юбилей-

на фланелка.
Разбира се, младите поиграха на воля на снежната поляна пред двете
хижи - стара и нова „Ванетица”, както и сътвориха
красив снежен човек за
годишнината на планинския дом.
Така
долнобанските
планинари закриха и туристическата си година, в
която те честваха и своя
110-и юбилей.
Любомир Кузев

Още за
„Венетица”...
Дивно място е местността Конярника в Източния дял на Рила. Приказна
поляна, заобиколена от великолепни
гори, над които изправят мощно снага
рилските исполини начело с личния
„Ибър”.
Тук през декември 1972 г. на мястото
на някогашното горско кантонче долнобанските туристи съградиха скромна,
но уютна и гостоприемна хижа.
Първият си планински дом кръстили
„Венетица”. Името е от стародавната

история на
този край. Днешният град Долна баня
е възникнал от три по-малки стари селища и махали, най-известното от които е било Венетица. Смята се, че то е
било основано от славянското племе
венети - название със значение на големи и велики.
Новата хижа е открита през 1983 г.
Дотук води планински път за високопроходими автомобили.
По добре маркираната пътека от ку-

ТД”Стратеш”: проведохме първия...
Първата туристическа проява за
2013 г. на ТД „Стратеш”, гр.Ловеч, е
посветена на 150-годишнината от
рождението на Алеко.

Дългоочакван, зимният
поход на туристите от ТД
„Стратеш” след коледните
и новогодишните празници е вече факт. По случай
150 години от рождението
на патрона на българското
туристическо движение Алеко Константинов, на 12
и 13 януари 43-ма туристи,
членове на нашето Дружество, посетиха хижа „Васильов” в едноименната планина. Първият ден групата
премина по традиционния
маршрут от с. Шипково до
хижата за около 2.30-3.00
часа. В уютния планинарски дом бяхме посрещнати

от гостоприемната хижарка
Пепа, която с пристигането ни почерпи с ароматен
билков чай. Някои от групата следобеда изкачиха
най-високия връх на планината – 1490 м н.в. По-късно
във веселие и приятна компания прекарахме вечерните часове, връщайки се в
спомени и разкази за изтеклата туристическа година.
Вторият ден водачът на
групата Светослав Генков
ни преведе по панорамния
път, който преминава по
самото било на Васильова
планина по посока на хижа
„Коман”. Тук забавихме

хода поради големия сняг
и липсата на пъртини. По
неутъпканата от човешки
крак пътека имаше само
следи от горски обитатели. Въпреки това времето
беше с нас и слънцето,
което искреше в белия
сняг, ни топлеше. Невроятната панорама, откриваща
се към централното старопланинско било от Триглавския масив на изток,
та чак до Ботевградската
част на планината на запад, бяха пред нас през
целия път.
Доволни и изпълнени
със зимната красота на
планината, очакваме с
нетърпение следващите
походи.
М. Христова
гр. Ловеч

рорта Долна баня до хижите преходът
е около 2,30 ч.
Общият им капацитет е 40 легла за
нощувка.
Оттук могат да се предприемат различни туристически маршрути – до
върховете „Ибър” и „Белмекен”, до хижите „Белмекен”, „Заврачица”, „Гургулица”, „Марица” и други причудливи
рилски места.
Долнобанските туристи разполагат
Тържествено
отбелязване
на
50-годишнината
на
туристическата
хижа „Мадарски конник“ в Националния
историко-археологически
резерват
„Мадара“ се състоя в края на годината
и беше организирано от смесения хор
„Планинско ехо“ в Шумен.Известно
е,че хижата се намира на възлово
място сред чудните мадарски скали и е
посещавана целогодишно от български
и чуждестранни туристи. Много са
желаещите да се запознаят с древните
останки на българската история. Хижарът
Димо Димов разказва за възможностите,
които предлага туристическия обект.
Капацитетът му е за 60 души в спалните
помещения и има зала
за също толкова туристи.
Хижата
е
изходен
пункт и за интересни
туристически маршрути,
с
преминаването
по
екопътеката, която води
към
старобългарския
скален
паметник
на
Мадарския конник.
Историкът Стефан
Мичев
говори
за
забележителните
исторически обекти в

и с още една хижа – „Гергиница”, в полите на Рила в курорта Долна баня на
820 м н.в.
Двуетажната сграда е с 40 места.
Електрифицирана и водоснабдена, със
санитарни възли на всеки етаж.
Тук има възможности за организиране на лагери, семинари, срещи на хора
от различни възрасти, на любители на
природата и еколози.

района, с многобройните паметници
на
културата.Председателят
на
Сдружението „Северняшко ехо“ Мария
Кадиева разказа за празниците, които
се организират по повод половин век на
туристическата хижа „Мадарски конник“,
а председателката на туристическия хор
„Планинско ехо“ Даниела Челебиева
изтъкна голямото място на комплекса
за развитието на туризма в Шуменския
край. Първата копка на хижата е
направена на 18 юни 1959 годиа,а
строежът е завършен през 1962 година.
Архитект на хижата е Жечо Леонов.
Тържествената част завърши с
изпълнения на песните „Марш на

50 ГОДИНИ ХИЖА
„МАДАРСКИ КОННИК“
шуменските
туристи ветерани“
,“Песен
за
М а д а р с к и я
конник“,“Многая
лета“.Две
дами
от
смесения
туристически
хор
„Планинско
ехо“ - Валентина
Кондова
и
Мария
Добрева
изненадаха
приятелите си с коледна баница и с
празнична пита.А Даниела Челебиева
като дългогодишна пчеларка почерпи с
пчелен мед. Имаше и други изненади,
направени от многобройните участници
в юбилейното честване. Празникът
продължи до късно с туристически и
планинарски песни и веселие, подсилено
с домашни питиета.
Георги НИКОВ
гр. ШУМЕН
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Никополис Ад Нестум
за любителите на
културния туризъм

Разкриването на останките от древния римски
град Никополис ад Нестум
през последните няколко
години го утвърждава като
първостепенен обект за
културен туризъм в Гоцеделчевския край на Югозападна България. Разположен на около 7 км източно
от гр. Гоце Делчев, вляво
от коритото на р. Места в
землището на с. Гърмен,
той е построен от римския
император Траян /98-117
г. след новата ера/ в чест
на победата му над даките
през 106 г. Вероятната причина за построяването му
тук са обширното плодородно поле и близостта до
минерални извори и планината. От археологическите
разкопки се установява, че
градът е възникнал върху
старото тракийско селище
Александруполис. Името
му означава град на побе-

разрушават кръстоносците
от 4-ти поход.
Едва през 1881 г., без да
е идвал по тези места, Константин Иречек определя
точно местоположението
на града - срещу Неврокоп,
на другия бряг на Места.
През 1899 г. проучвания
прави френският археолог
П. Пердризе. Без да копае, той изследва обстойно развалините на града и

дата край Нестос, което пък
си е днешната река Места. Никополис ад Нестум
се споменава за пръв път
през 2-ри век от Птоломей
в неговата ‘’География’’.
Писателят уточнява за
по-късното му развитие, че
е станал епископски център. За последен път името
му се среща у друг голям
хронист на древността Хиерокъл, живял през VI
век. Тогава е и краят на
града. Днес историците са
категорични, че Никополис
ад Нестум е бил най-значителното поселение в
поречието между Места и
Струма в римската и ранновизантийската епоха, но
в края на VI век е разрушен
при нашествията на славяни и авари. Възстановен е
при управлението на Юстиниан Първи. През IX-X век
градът отново се възражда под името Никопол и
просъществува до XIII век,
когато пък го превземат и

публикува обширна статия
през 1906 г. По-късните
публикации за Никополис
ад Нестум са оскъдни с
изключение на подробния
научнопопулярен преглед
на проучванията върху градежа и развитието на града, направен от проф. Я.
Тодоров в сп . ‘’Родина’’, кн.
1. , 1940 г.
Древният римски град
е заемал около 25-30 дка.
Имал е форма на неправилен четириъгълник, в който
са били разположени постройки и площади с богата украса. В центъра му,
така нареченият форум,
се издигали величествени
храмове с богата архитектура. Пред тях се извисявали бронзовите статуи на
римските императори. Напълно основателно е предположението, че градът е
имал огромен амфитеатър,
но до днес останки от него
не са открити.
Според проф. Георги

И тази година организираните туристи от Пазарджик
и регион закриха активния
туристически сезон с коледно тържество на планинската
хижа “Добра вода”.
Денят започна с
три лъча групи, които
извървяха
маршрутите до местностите
Потом, Китна Родопа
и Кулата. Следобед
се проведе семинар
за маркирането на
туристическите пътеки в Пазарджишка област. А
кулминацията настъпи на тържествената вечер. Наградени бяха Емил Господов, Вера
Клисурска, Ноко Попов, Димитрийка Димитрова, Екатерина
Александрова, Мария Атанасова, Емил Стоилов и Ирина
Харалампиева за най-активно участие в организацията
и провеждането на проявите
на туристическото дружество.
Благодарствени адреси получиха и активни членове на

Михайлов поради важното
си значение в тази част на
Римската империя Никополис ад Нестум е имал градски съвет /булевтерикон/ и
народно събрание /демос/.
Бил е населяван предимно
от богатите римляни, които
представлявали земеделската аристокрация. Простолюдието живеело извън
крепостните стени. Големият интерес на изтъкнати
наши и чуждестранни учени е
оправдан заради интересните
археологически
останки и случайните находки,
откривани наоколо при по-дълбока обработка на
земята. Намерените
монументални
статуи,
скулптурни паметници , мраморни релефи и надписи ,
разнообразна цветна мозайка и капители в най-различен стил показват икономическото и културното
състояние на града. Досега
са открити оброчни паметници, свързани с култовете
към боговете Зевс, Артемида, Плутон, Хермес, Тракийския конник, речния бог
Нестос, както и множество
оръдия на труда за каменоделството, металургията
и металообработването.
Жилищата и обществените сгради са били богато
украсени. Тяхната грандиозност е показвала силата
и мощта на някогашната
Римска империя. Първите
по-обстойни археологически разкопки на това място започват през 1980 г.
и продължават 8 години,
като ги ръководи ст.н.с.
Александра Милчева. Още
в началото са намерени
137 монети от времето на
император Юстиниан, как-

дружеството, фирми и спомоществователи, благодарение
на които ТД “Алеко” съществува и развива своята дейност.
След това вечерта продължи
с много веселие и изпълнения

идващата 2013 година.
Но с това проявите на Алековци не свършват. За всички
празници в края на годината
има предвидени мероприятия. Първото бе на 6 декември - Никулден,
когато се проведе туристически
поход
до местността
Никулска църква, където тържествено
бе
отбелязан християнският празник. На 9 декември проведохме еднодневен маршрут по живописния
южен склон над с. Варвара до
х.”Равно боре”. За любителите
на зимните преходи, които с
нетърпение очакват големия
сняг, са предвидени маршрути
в района на Мальовица, Рила
– на 22 и 23 декември, и в района на Вихрен /Пирин/ - на 29
и 30 декември.
Обявена беше и първата
проява за 2013 година – туристически поход и участие в тържествения празник на пещера

Празнувахме на
х.„Добра вода”
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на туристически хор “Родопски
звън” , гостите от ТД ”Бунай”,
Панагюрище,ТД “Равно боре”,
Варвара, ТД ”Незабравка”,
Септември , ТД”Еделвайс”,
Пловдив, ТД “Пътешественик”
и ТД „Купена”, Пещера, активни туристи от Сливен, София,
Хасково и Ямбол и ТД “Алеко”,
Пазарджик.
Сред девствената природа и чистия горски въздух 105
туристи - граждани и гости на
Пазарджик, се веселиха и си
пожелаха много здраве и планини от доброта и щастие през

то и мраморно корито от IV
век. Тогава се установява,
че градът е имал формата
на многоъгълник и крепостните му стени са затваряли
площ от около 180 дка заедно с околностите. Разкрити и проучени са 280 м
от южната крепостна стена с южната порта, която
е била централна, както и
формата и големината на
бойните и наблюдателните
кули. Крепостните стени са
били високи 3-4 м и широки
2, 40-2, 80 м. За изграждането им били използвани
отломъци от разрушени
тракийски селища и пояси
от речни камъни от река
Канина. Те се редуват с по
4 реда тухли. По време на
разкопките край стената са
открити баня, подгряващи
пещи за водата, съблекалня и... място за диспути. А
край западната крепостна
стена, която все още не е
напълно разкрита, се показва мозайка, правена в
най-добрите римски традиции. Въз основа на тези
данни безспорно е установено, че в първоначалния
си вид крепостната стена
на Никополис ад Нестум и
принадлежащите й съоръжения са изградени през
IV век.
Интерес за нумизматите
представлява фактът, че
в града са сечени монети
още от времето на императорите Комод /176-212/,
Каракала /192-217/ и Гета
/209-212 /. Намерени са
монети с образа на Юлия
Домна - жената на Луций
Септимий Север. Върху
много от монетите са изобразени плодородието на
този край, минералните
бани и религиозните култове на местното население. На някои монети е
изсечен ликът на богинята
на лова Артемида с лък в
ръка. Император Карака-

ла пък увековечава своята
монета с изображение на
река Места, представена
като полегнал речен бог с
брада, облегнал лявата си
ръка на урна, от която тече
изобилна вода.
Откриването на такива монети при разкопки
на други антични градове
на днешната територия
на Гърция и Турция говори за оживените стопански връзки на Никополис
ад Нестум. В древността
градът е бил важен кръстопътен център, свързващ
античните центрове на Беломорието с Хеброс /Марица/ и Тракийската низина.
От него са тръгвали три
главни пътя с много разклонения, останки от които
се намират и днес.
Засега е разкрита една
малка част от римския
град. Предполага се, че
не е открита най-важната
част от него, останките му
са под квартал Заграде
на с. Гърмен. Ясно е, че
проучванията и възстановителните дейности ще
продължат. Любопитен е
фактът, че теренът на Никополис ад Нестум е осеян
със стари орехови дървета.
Археолозите твърдят, че
това се дължи на хоросана в крепостните стени.
Именно тези дървета сега
са ориентир за бъдещите
разкопки.
В началото на 2011 г.
правителството
подари
на общ. Гърмен за следващите 25 години археологическото богатство на
римския град Никополис
ад Нестум. За да може тя
да кандидатства с проект
и получи безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма ‘’Регионално развитие 2007-2013
г.’’. По тази схема общината разработи и бе одобрен
проект на стойност около

„Снежанка” на 5 януари, където Туристически хор ”Родопски
звън” и гайдарят Светльо Жилев изнесоха концерт в една от
залите на пещерата.
На всички туристи и лю-

2, 4 млн. лв. Той предвижда
дейности по реставрация и
консервация на източната
и южната крепостна стена
с кули, както и атракции от
римско време сред руините на древния град. Една
от атракциите ще бъде
туристическото
влакче,
което ще вози туристите
от минералните извори и
плажовете в близкото с.
Огняново до римския град.
Край разкопките близо до
официалния вход ще бъде
построена помощна сграда /посетителски център/ с
музейна експозиция в нея.
Тук на първия етаж ще има
грънчарска работилница, в
която гостите сами да изработват някакъв предмет
от глина, който после да си
купят. Ще има и гардероб
с дрехи от римско време,
които посетителите ще могат да обличат, да се разхождат и снимат с тях сред
останките на римския град.
Ще имат възможност да се
забавляват и като стрелят
с лък и се сражават с древни мечове, копия и стрели.
Ще оживеят сцени от древноримския живот.
На втория етаж ще има
работни помещения за археолозите.
Предвижда се в обсега
на древния град да се направи малък амфитеатър,
в който ще се провеждат
международни музикални
фестивали с ефектно осветление. Така че в близките години Никополис ад
Нестум наистина ще стане
една от най-привлекателните туристически дестинации в Гоцеделчевския
край.
АТАНАС ПАНЧЕЛИЕВ
Гр. Гоце Делчев

бители на природата желаем
от сърце щастлива Нова година!
Ирина Харалампиева Секретар на ТД “Алеко”,
Пазарджик

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2013 ГОДИНА
I. НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ
№

ВИД НА ПРОЯВАТА

1

Национално движение „Опознай България - 100 Национални
туристически обекта“
Национално движение „10-те планински първенци“

2
3
4
5

Награждаване носителите на значката „Покорител на 10-те
планински първенци“
Награждаване носителите на златна, сребърна и бронзова
значка на движението „ОБ-100 НТО”
Национално движение „Опознай родния край“

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
януари-декември

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

цялата страна

НОК на движението

януари-декември

цялата страна

БТС

25 август

Черни връх, Витоша

БТС, МФВС

8 ноември

София

БТС, МОМН, МФВС, МК, ТД

януари-декември

цялата страна

БТС, МФВС, областните управи и кметове по места, ТД

I. НАЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ
1

Национални тържества, посветени на 150 г. от рождението
на Алеко Константинов

13-20 януари

цялата страна

БТС, ТД

2
3

март
. март

цялата страна
по наредба

4

Прояви, посветени на 3 март
Национален пешеходен поход „От тук започва България“посветен на 8 март
Национален женски поход „Пролет 2013”

април

Родопи

БТС, ТД
БТС,ТД“Мадарски конник“-Шумен,
Сдружение“ СИ България“
БТС, ТД „Шипка” - Пловдив

5

Национален поход „Копривщица - Оборище”

април/май

Средна гора

БТС, ТД „Черни връх” - София

6
7

Преглед на туристическите умения и сръчности за ученици
Национална купа по ориентиране за ученици „24 май”

юни
май

Витоша
по наредба

БТС, МОМН, РИО - София
БТС, БФО

8

67-и Национален туристически поход „По пътя на Ботевата
чета” Козлодуй - Околчица
Национален туристически триатлон „Бодлите на розата”

27 май - 2 юни

Ботева алея

септември

Старозагорска област

10

ХХV юбилеен Национален песенен празник „Песните на
България”

8-9 юни

по покана

11
12

Национална туристическа проява за ученици „Шипка 2013”
Национален туристически поход Плевен - Карлово
„По стъпките на Апостола” - 165 години от рождението на
Васил Левски

21-23 юни
13 -17 юли

Стара планина
Плевен - Карлово

13

Национален поход „Е-4“

15-30 юли

14

ХV Национален поход „Черноморски бряг 2013”

13-18 юли

Витоша, Верила, Рила,
Пирин, Славянка
Черноморски бряг

15

Среща събор на туристите ветерани

16

Национален туристически преглед
„Грамадлива 2013”

17

Национални тържества във връзка със 118 години организиран туризъм в България

18

9

Първата или
втората събота на
м.юли
юли - август

МОМН, БТС,
ТД „Веслец” - Враца
БТС, Община Казанлък, ТД „Орлово
гнездо” - Казанлък, ТД „Сърнена гора” Ст.Загора, ТД „Хайдут”-Калофер
БТС, Сдружение на туристичес- ките
хорове в България

МОМН, МФВС, БТС, ТД
Общински комитет „Васил Левски”, ТД „Кайлъшка долина” - Плевен,
Община Плевен, БТС, ТД „В.Левски” Карлово
БТС
БТС, ТД „Черноморски простори” Варна

М. „Предела”

БТС, БФТВ, ТД „Пирин”- Разлог

х. „ Грамадлива ”

Областна управа и Община Велико
Търново, ТД „Хемус”,

25 август

Витоша, Черни връх

БТС, ТД

Национален преглед на туристическите умения и сръчности
за приз „Кристален еделвайс”

21-23 юни

язовир „Копринка”

19

Национален поход на туристите ветерани

първата седмица
на м. май

Витоша

БФТВ, СО

20

Национални състезания по ориентиране за наградите на
в.“Ехо“

14 октомври

по наредба, Варна

БТС, БФО, в. „Ехо”

БТС, МОМН, ТД „Орлово гнездо” Казанлък, ТД „Сърнена гора” - Стара
Загора

II. ПРОЯВИ ЗА УЧАЩИТЕ СЕ
1
2

Зимни спортно - туристически празници
Трети Национален преглед по оцеляване в планината „Мальовица - 2013” за учащи се
Национален преглед на детските и младежки хорове „Песните
на България”
Областни прегледи на туристическите сръчности за учащи се
Областни състезания по ориентиране за учащи се
Академична щафета: вр.Мусала-Оборище-вр.Богдан-х.”Ехо”-р.
Янтра-р.Дунав-Русе - алп.траверс, ски, вело, пеша, спелео,
каяци/
„ Движи се и победи ” - пролетна кампания за деня на предизвикателството

януари - март
април

10
11
12

Туристически походи, посветени на 1 юни - Ден на детето
Туристически походи, посветени на 2 юни - Ден на Христо
Ботев и падналите за свободата на България
Пролетен спортно-туристически празник за ученици от София
Купа „Баташки снежник“ - спортно - туристически триатлон
Есенни спортно -туристически празници за ученици от София

13

„ Движи се и победи ” - есенен етап

14
15
16

Подготовка на туристически кадри - учители и ученици
Семинари с учители, директори, експерти
Походи с учители и ученици от модул „Туризъм”

3
4
5
6
7

8
9

октомври

цялата страна
УЦ „Мальовица”
по наредба
София

МОМН, ТД
БТС, ТД”Черноморски простори”- Варна
БТС, РИО-София

април
април
юни

по места
по места
По наредба

БТС, МОМН
ТД, МОМН
БТС, СТПД „Академик” и РУ „Ангел
Кънчев”

11, 18,11 юни

Велико Търново

ТД „Трапезица 1902” - Велико Търново

май - юни
май - юни

по места
по места

РИО, ТД
РИО, ТД

юни
юли - август
септември

Витоша
Пещера
Витоша

БТС, Столична община
БТС, ТД “ Купена“ - Пещера
БТС, Столична община

28 септември, 12 и
19 октомври
януари - декември
януари - декември
януари - декември

Велико Търново

ТД „Трапезица 1902” - В. Търново

цялата страна
цялата страна
цялата страна

БТС, МОМН,ТД
МОМН, БТС
МОМН, БТС

19 февруари
февруари - март
март
март

Ловеч - Къкрина
по наредба
по наредба
по наредба

БТС, ТД „Стратеш” - Ловеч
ТД , РИО
БТС,ТД“Айгидик“ - Блатоевград
БТС,“Момини двори“Гоце Делчев“

15-16 май

БТС,ТД „Бачо Киро” - Дряново

септември
май

Бяла черква - Дряновски манастир
по наредба
Стара планина

Прояви, посветени Деня на предизвикателството
Пешеходен нощен поход “Верея 2013”
Поход “По стъпките на Таньо войвода”
Походи, посветени на 163-годишнината от рождението на
Иван Вазов
100 км за 24 часа
Празник на Горноломски Балкан и изкачване на връх Миджур

29 май
юни
30 май - 2 юни
юни

цялата страна
Стара планина
Силистренска област
по места

юли
август

Витоша
Стара планина

Лятно изкачване на връх Мусала
Походи, посветени на Първи ноември - Ден на народните
будители

август
октомври - ноември

Рила
по места

БТС, ТД „Витоша” - София
БТС, ТД „Бонония“ - Видин, Община
Чупрене, Кметство Горни Лом
БТС, ТД „Рилски турист” - Самоков
БТС, ТД

януари -март
януари - март

хижа „Студенец“
по места

БТС, ТД ”Карлък” - Смолян
БТС, ТД

март
март
13-17 февруари
2-3 март

Рила
Стара Планина
Витоша
УЦ „Мальовица”
Стара планина

ТД „Приста” - Русе
ТД „Приста” - Русе
БТС, ТД „Черни връх” - София
БТС, ТД„Черноморски простори” БТС, ТД „Трапезица 1902” - Велико
Търново

май
септември

парк “Простор”
Старозагорска област
Пирин
Българското Черноморие
Рила
Родопи
Централен Балкан

БТС, ТД “Кърджали”
ТД „Сърнена гора” - Стара Загора,
ТД „Орлово гнездо” - Казанлък
БТС, ТД „Еделвайс” - Сандански
БТС, ТД Черноморски простори”
Варна
БТС, ТД. „Рилски турист” –Самоков
БТС, ТД „Купена” - Пещера
ТД „Еделвайс” - Пловдив

април-май
юни
август

р. Янтра
р. Арда
р. Дунав

БТС, ТД „Приста“ - Русе
БТС, ТД „Кърджали“ - Кърджали
БТС,ТД

26 юли

Родопите

БТС, ТД

III. ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
1
Поход „ По пътя на безсмъртието на Апостола ”
2
Регионални спортно - туристически прегледи
3
Пешеходен поход „ Рила - 2013“, посветен на 8 март“
4
Пешеходен поход Пирин-Славянка“, посветен на 8 март

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Национален поход „По пътя на четата на поп Харитон и Бачо
Киро”
Национален поход и събор на туристи ветерани „Есен-2013”
Поход „По стъпките на Бенковски”

IV. ЗИМЕН ТУРИЗЪМ
1
Туристически скиатлон „ Студенец -2013”
2
Зимни спортно - туристически празници
3
4
5
6
7

Традиционен поход с изкачване на връх Мусала
40-и зимен пешеходен лъчов поход „Шипка 2013”
Нощно спускане със ски от Черни връх до хижа „Кумата”
Девети национален преглед „Оцеляване в зимни условия”
Ски поход, посветен на 3-и март: х. „Тъжа - х.”Мазалат” - х.
„Партизанска песен”-х.”Узана”

V. КОЛОТУРИЗЪМ
1
Колопразник “Кърджали 2013” и колообиколка на Перперикон
2
Колопоход „В долината на Тракийските царе”
3
4

Колообиколка на Пирин
Трети поход по Черноморието

май
юли

5
6
7

Колообиколка на Рила
Купа „Баташки Снежник”
Изкачване на връх „Ботев”

септември
август
август

БФО, БТС,ТД“Шипка“ - Пловдив
ТД „Вежен” - Тетевен, ТД „Бунай”
- Панагюрище, ТД „Старопл. турист” Етрополе
БТС, ТД
БТС, ТД „Сърнена гора” - Ст. Загора
БТС, КПД „Родно Лудогорие”
БТС, ТД

VI. ВОДЕН ТУРИЗЪМ

1
2
3

Воден поход по река Янтра
Воден поход по река Арда и нейните язовири
ТИД-57

VII. ОРИЕНТИРАНЕ
1
Състезание по ориентиране за купа „Кольо Сидеров”

VIII. Спелеология
1

Пещерен сбор „Пещера 2011”

август

Родопи

БТС, ТД „Купена” - Пещера

IХ. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ - 100 НТО”
1.

2

Отпечатване и изработване на:

цялата страна

- книжки на 100 НТО

януари - декември

- карти - дипляни на български, английски и немски език
- значки - бронзова, сребърна и златна
- печати и марки за обекти

януари - декември
януари - декември
януари - декември

- табели - пътни и информационни
- пътеводител 100 НТО - на английски език
Представяне на движението „Опознай България - 100 НТО“

януари - декември
януари - декември
януари - декември

БТС, Издателска къща „Ехо” и НОК
на движението „ОБ-100 НТО”

БТС, ТД

Х. КУЛТУРНИ ПРОЯВИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА И ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ
1

13 януари

София

2

Традиционна седмица „Алеко Константинов” 150 години от
рождението на Патрона на БТС
Музикални награди „Филип Аврамов”

11 март

София

3

Поклонение на лобното място на А.Константинов

11 май

Обл. Пазарджик

4

XV Песенен преглед „Прекрасна си, мила Родино”

април

Казанлък

БТС, СТХБ, ТД „Орлово гнездо”- Кз

5
6

Песенен празник „Бялата порта”
Песенен празник „Средногорско ехо”

август
септември

Рила
Ст.Загора

7

Национална среща семинар на председателите на туристически хорове
Песенен празник на туристическите хорове „Слава вам, будители”
Песенен празник на „Мокрите хорове” - туристическите хорове от крайдунавските и крайморски селища
Прояви, посветени на кръгли годишнини от туристическата
летопис
Ежемесечно издаване на в. „Ехо”
Издаване на карти, книжки, пътеводители на Националните
туристически движения
Издаване на регионални пътеводители от инициативата
„Опознай родния край”
Нова туристическа библиотека и др. туристическа литература
Коледни и Новогодишни песенни празници и концерти
Празник на планинарската поезия „Планински рими”

октомври

х. „Планинарска песен”

Октомври/ноември
октомври

Гр.Пловдив

БТС, ТД. „Рилски турист”-Самоков
БТС, ТД. „Сърнена гора” Ст.Загора,
Община Ст.Загора
БТС, Сдружение на туристическите
хорове
БТС, ТД „Шипка”- Пловдив

цялата година

По места

БТС,Сдружение на туристическите
хорове
БТС,ТД

цялата година
цялата година

София
София

БТС, Редакция на в. „Ехо”
БТС, Издателска къща „Ехо”

цялата година

София

ялата година
декември
май

София
цялата страна
гр.Пловдив

БТС, Издателска къща „Ехо” и Областните управи
БТС, Издателска къща „Ехо”
БТС, СТХБ, ТД
БТС, БФТВ, ГКТВ „Пълдин”

8
9
10
11
12
13
14
15
16

ХI МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
1
Международен колопоход
2

Варна-Констанца /Румъния/- Варна
Сърбия

18 -28 август

Варна-Македония-Варна
Варна Истанбул-Троя /
Турция/-Варна
Беласица
Осогово
Гр.Сандански
Гърция

3
4

VII-и международен колопоход

20-31 август

5
6
7
8

Изкачване на вр.Тумба
Изкачване на вр. Руен
Международен колопоход „Не на наркотиците”
Конференция на планинарските съюзи и федерации

август
септември
октомври
октомри

XII. УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „МАЛЬОВИЦА”
1
Ски - техника - начално обучение
2
Планински водачи - зимен профил
3
Ски - техника - начално обучение
4
Курсове и семинари по заявка на ТД, фирми и други
5
Инструктори по коло - туризъм
6
Планински водачи - летен профил
7
Курсове и семинари с учители - ръководители на ученически
групи «модул туризъм»

XII. МАРКИРОВКА
1.
Изграждане на туристическа маркировка по европейски туристически маршрути:Е-3,Е-4,Е-8
2.

Маркиране на туристически маршрути в националните и природните паркове в страната

3

Изработване на самостоятелни проекти и участие в такива за
туристическа маркировка и туристическа инфраструктура - места за кратък отдих, чешми, беседки, мостове и др.
Проучване, планиране и картиране на нови туристически
маршрути и сътрудничество с филми при съставяне на туристически карти

4.

ХIII.КОМУНИКАЦИИ
1
Такси за съоръжения за комуникация
2
Доставка и сервиз на съоръжения за комуникация

По покана

22-24 май и 21-23
септември
10-13.09.2013

Участие в Конференция на ЕRА /Европейското сдружение
за пешеходен туризъм/
Международен колопоход

БТС, Клуб „Приятели на А.Константинов”
БТС, Сдружение на туристическите
хорове
БТС,ТД „Алеко”- Пазарджик, ТД„Купена”- Пещера

февруари
март
април
януари - декември
юни
юли - август
цялата година

май-октомври
Май- октомври

януари-декември
януари-декември

БТС, ТД ”Черноморски простори-Варна
ЕСПТ, БТС и Планинарски съюз на
Сърбия
БТС,ТД „Черноморски простори”-Варна
БТС, ТД „Черноморски простори”-Варна
БТС, ТД „Калабак” - Петрич
БТС,ТД „Осогово” - Кюстендил
БТС, ТД „Еделвайс” - Сандански
БПС, ПСГ и БТС

УЦ “Мальовица”
УЦ “Мальовица”
УЦ “Мальовица”
УЦ “Мальовица”
УЦ “Мальовица”
УЦ “Мальовица”
УЦ “Мальовица” и страната

Стара планина, Витоша,
Верила, Рила, Пирин, Родопи,
Славянка
Стара планина, Витоша,
Верила, Рила,Пирин, Родопи,
Славянка, Беласица, Странджа, Българка, Шуменско
плато
Врачански Балкан, Русенски
Лом, Сините камъни
цялата страна

Януари-декември
януари-декември

БТС
БТС
БТС
БТС, ТД
БТС
БТС
БТС

БТС
БТС

БТС
БТС

БТС
БТС

ПО-ЗНАЧИМИ ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА 2013 ГОДИНА
януари
№
1
2

ВИД НА ПРОЯВАТА
Ежемесечни походи до х.“Младост“, х. „Здравец“, х.
„Пчелина“
Ски-техника начално обучение

2

Ски-обучение

1

Посрещане Първа пролет във Врачанска планина

2

Изкачване на вр. Свети Илия

1

Международен коло-поход Варна-Констанца-Варна

2

Поход във Врачанската планина

май

гр. Русе

СТПД“Академик“ - Русе

3

Поход „Добруджа и морето”

25-26 май

по наредба

ТД „Добротица” - Добрич

1
2
3
4
5

По стъпките на Волов - ученически поход
Походи в Родопите
Воден поход Силистра-Делтата на р. Дунав
Колопоход в района на яз. „Батак”.
Пешеходен поход по Е8

6

Воден празник на яз. „Ал.Стамболийски”: гребане,
плване, водно спасяване, туристически сръчности и
др./, колотуризъм, пешеходство

ВРЕМЕ
януари-декември

МЯСТО
по наредба

ОРГАНИЗАТОР
ТД „Еделвайс“ - гр.Лозница

януари

УЦ “Мальовица”

БТС, ТД “Стратеш” - Ловеч

Родопите

БТС, ТД “Купена” - Пещера

Врачанска планина

ТД „Еделвайс“ - гр.Лозница

Родопите

ТД „Родопея” - с. Ягодина

февруари
февруари
март
март
3 март
април /май
май

юни
25-30.06.2012
юни
юни
юни
21-23 юни

юли
юли

ТД „Черноморски простори“ - гр.Варна

Шумен
Родопите
р.Дунав
яз. Батак
х.„Боровец”/Рила/ до
Мезек/Родопите/-ТД „Руен”
яз. „Ал. Самболийски”

1

Международен колопоход в Македония

2

Изкачване на връх Мусала

юли

Рила

ТД „Черноморски простори“ - гр.Варна
ТД „Еделвайс“ - гр.Лозница

3

Карнавал на хижа „Дерменка”

юли

Стара планина

ТД „Стратеш” - Ловеч

4

Колообиколка на Странджа

по наредба

ТД „Черноморски простори”- Варна

5
6

Втори колопоход по българското Черноморие
Походи в Пирин

Черноморски бряг
Пирин

ТД „Черноморски простори”-Варна
ТД „Стратеш” - Ловеч

7

Изкачване на вр.Ботев

Стара планина

ТД „Стратеш” - Ловеч

р.Марица
по наредба

ТД „Стратеш” - Ловеч
ТД „Еделвайс” - Пловдив
ТД ”Черноморски простори”- Варна

юли
август
юни
август
август

Македония

ТД „Мадарски конник” - Шумен
ТД „Стратеш” - Ловеч
ТД“Бонония“ - Видин
ТД „Купена” - Пещера
БТС, ТД „Черноморски простори”Варна
ТД „Росица” - Павликени

септември
1
2
3

Празник на хижа „Дерменка”
Демонстрации по воден слалом
IV-ти колопоход: Варна - п-в Халкидики - Варна

октомври
1

Колоориентиране за деца до 18 г.

декември

1

Откриване на зимните спортно-туристически
празници

04.09-05.09
септември
септември

октомври

декември

Парк «Отдих и култура»
Пловдив

цялата страна

ГОДИШНИНИ
2005 - 2015 година - международно десетилетие за действия „Вода за живота” под патронажа на ООН и ЕС
150 години от рождението на Алеко Константинов
163 години от рождението на Иван Вазов
176 години от рождението на Васил Левски
67 години от организацията на Националния и международен туристически поход „По пътя на Ботевата чета” - Козлодуй-Околчица
115 години ТД „Рила”- гр. Рила
110 години ТД „Росица Мазалат”- Севлиево
105 години организирано туристическо движение в Добрич
90 години ТД „Еделвайс” - Сандански
90 години ТД „Патлейна” - Велики Преслав
90 години ТД „Росица” - Павликени
85 години ТД „Калабак” - Петрич
55 години ТД „Кале” - Стралджа
50 години хор „Осоговско ехо” при ТД „Осогово” - Кюстендил
15 години ТД „Зелена България” - София
50 години ТД „Бунтовна” - Кръстевич
10 години АТД при БАН
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ТД „Еделвайс“ - Пловдив

БТС, ТД

Памет

По стъпките на
„Дупнишкия Алеко“ Никола Додов
Роден на 21 юни 1873
г. в Дупница. За родителите му се знае само,
че са починали наскоро
след Освобождението на
България, 1878 г., и оставят сираци три деца (две
момчета и едно момиче).
На 18 септември 1912 г.
младши подофицер Н.
Додов е мобилизиран в
14-а опълченска дружина
от 14-и Македонски полк
на 7-а пехотна Рилска дивизия. Прикомандирован
е за писар в управлението
на дивизионната
област, на който
пост остава през
Балканската
и
Междусъюзническата война. Тогава продължава
да води своя стенографски дневник,
започнат
с бележките за
археологическия
конгрес.
След
подписването
на Букурещкия
договор (28 юли
1913 г.) Н. Додов е произведен в звание старши
подофицер и е преведен в
частта си, за да бъде демобилизиран. При включването на България в Първата световна война той е
мобилизиран отново и на
12 септември 1915 г. се
явява на местоназначението си - писар в щаба
на 7-и опълченски полк.
Катастрофалният изход от
войната връща Н. Додов в
познатото и желано русло
на цивилния живот.
Бил е учител и директор на гимназията в гр.
Дупница. Автор е и на
първата релефна карта на
Рила. Автор е на книгата
„Дневник по Балканската
война”.
(източник: http://www.
helikon.bg/books/Дневник-по-Балканската-война)
Изключително активна
е дейността му в местния клон на Българското
туристическо дружество
(основано на 27-28 август 1895 г.). По негова
инициатива се учредява
един от първите клонове
на БТС в страната, именно клонът в Дупница,
както и построяването
на първата планинска
хижа в България:
Тъй е основател на туризма в Дупница, затова
е наречен от неговите съмишленици „Дупнишкият
Алеко“, така продължават
да го наричат и днес туристите в Дупница. През
есента на 1895 г. той се
включва в групата на Алеко Константинов при посещението на Погановския
манастир и ждрелото на
р. Ерма. След този излет
у Додов се поражда желанието да обходи неизвестните забележителности

на родината и се превръща в ентусиазиран деятел
на зародилото се туристическо движение. Първото групово посещение
на туристи от Дупница на
Седемте Рилски езера е
извършено през лятото на
1898 г. и е описано в спомените на учителя Александър Новаков, публикувани в кн. №1 на списание
“Българки турист“ от 1938
г. Никола Додов - човек с
висока култура и големи
познания за Рила и останалите планини, той
основава през 1909 г.
Дупнишкото туристическо дружество „Рилски езера“.
В резултат на 3-годишен период за събиране
на средства и работа по
построяване на хижата на
1876 м н.в. на 02 август
1922 г. е тържествено
открита в присъствие
на хиляди туристи от цялата страна.

На негово име е кръстен връх от
Мальовишкия дял на Рила планина
Додов връх (2661 м) е най-западният от върховете в Мальовишкия дял на Рила, разположен
на Мальовишкото било над циркуса на Урдини езера от север и
долината на р. Друшлявица от юг.
На върха е поставена възпоменателна плоча в негова памет. По
своя инициатива дупнишки туристи се грижат за поддържане на
паметната плоча.
2012 г. за туристите от ТД
„Рилски езера“:
В един хубав уикенд на юли
една голяма група туристи от вся-

каква възраст (от 2 до над 50-годишни) от ТД „Рилски езера“, ТД
„Калабак“ и приятели, общо над
30 души, направиха плануван
туристически преход, наречен
„Додов“, по маршрут от хижа Мальовица, през връх Додов и хижа
„Иван Вазов”, по долината на р.
Бистрица до с. Бистрица с крайна
точка град Дупница.
Всички преходи са ни хубави,
но този беше от най-хубавите!
Двудневен, целодневен (средно
10-часово ходене), по високите
била на Национален парк Рила,
с големи денивелации, с български песни, с домашна ракия, с шеги и
разкази, с шарени
гледки - алпийски
върхове,
езерни
циркуси, девствена
гора и речна долина, тихи меандрии и
буйни водоскоци…
Прекрасни гледки и
емоции за душата на
всеки планинар…
Специално участие в прехода беше
силната група от
Петрич, водена от
Елена
Милушева-Додова. С нея се
намерихме случайно
в интернет преди 2
г., когато учредихме
клуб „Додов” към ТД
Рилски езера. Тя е
родственичка на
Никола Додов - не-

гова правнучка, която в кръвта
си носи неговите ентусиазъм и
любов към българските планини.
Тя също е активен турист и председател на Петричкото ТД „Калабак“. Изкачването на връх Додов
беше нейна дългогодишна мечта
и семеен завет. В слънчевия 14
юли на 2012 г. за наша изненада
тя постави паметната плоча на
камъка на върха. Гордостта и радостта у нея се усещаха и предаваха на всички останали!
Тази година се навършват 140 г.
от рождението на Н. Додов и дупнишкото дружество ще отбележи годишнината през месец юли
с прехода „Додов“, Мальовица-вр. Додов-„Иван Вазов”, който
се реши да се превърне в ежегодна традиция на ТД „Рилски
езера“!
Желаещите да се включат в
него е достатъчно да се свържат
с ТД „Рилски езера“ чрез неговия
официален сайт през месец юли.
ТД „Рилски езера“ реши също
честването от построяването на х. „Скакавица” да се
превърне в ежегодно събитие
- празник в памет на построяването на първата високопланинска хижа в България.
Верадина Павлова,
Ивайло Китов
Снимки: Верадина Павлова,
Кирил Грозданов

Януари 2013 г.
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Родопите са безбрежни,
пълни с красота и тайнства
ХРИСТО ТОДЕВ, художник фотограф, алпинист:

- Г-н Тодев, Вие сте
един от четиримата - Николай Генов, Христо Тодев, Румяна Николова,
Биляна Савова - автори
на фотоизложбата „Родопи - свещена планина”, показана през есента на площада пред
Народния театър в София. Защо наричате Родопите „свещени”?
Напоследък
все
по-широко се възприема
определението „свещена
планина” за Родопите. Не
само защото Херодот го е
казал; доказателство за
това са и намиращите се
в тези планина десетки
древни светилища, сред
които и светилището на
Дионис. Населявана била
хилядолетия от най-различни народи, които откриват в свещените места
мистика и енергия, и които независимо от етнос
и религия препредават и
преоткриват остатъци от
древни обичаи, езически
култове, практики...
- Освен с високото
си качество фотосите
и текстът към показаното на последната Ви
изложба впечатляваха
с вникване в цялостния облик на планината - природа, история,
традиции. Разкажете за
най-забележителните

Свещената планина

скални и други образувания, които сте заснели…
- Природните сили и
тектоничната дейност в
миналото на Източните
Родопи са причина да намираме пръснати в този
район едни от най-разнообразните скални формации и образувания.
Многобройни
скални
„гъби”, пирамиди, самотно стърчащи причудливи
скали. Затова сме акцентирали на почти неиз-

вестни скални феномени,
до които почти никой не
ходи, тъй като са далеч
от обичайните маршрути
и пътеки. Такива са издигащата се като боздуган
36-метрова скала Оланкая под с.Мурга, Сиврикая и Саръкая над река
Боровица. Уникални са
скалните комплекси до
село Дъждовница, скалите около Маджарово,
„гъбите” и „костенурките”
около Фотиново и Бенковски, „гъбата” до Жен-

По Коледа на
връх Мусала
Това се случи в началото
на 1961 г. Тогава Бъдни вечер и Рождество Христово се
празнуваха на 6 и 7 януари.
Четирима приятели планинари
бяхме решили празниците да
прекараме високо в планината. Прекрасна възможност в
тази насока получихме чрез
познанството на един от нас
с шофьор на автобус, който
щеше да заведе група празнуващи в Боровец. И така – око-
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ло 18 часа на Бъдни вечер ние
се озовахме на пътеката над
двореца „Царска Бистрица” с
посока хижа „Мусала”, където
пристигнахме около 22 часа.
Преминавайки през гористата местност, сетне край левия
бряг на р.Бистрица, през Вельовото мостче и по десния
бряг, преодолявайки стръмната Голгота. Сред зимната тишина и безкрайната белота,
които ни обграждаха.

да, вкаменената гора до
Татул. Забележителното е, че много от тях са
древни светилища с изсечени релефни комплекси, трапецовидни ниши,
лица, зооморфни фигури
и многобройни и необясними скални формирования. В албума (за който
ще стане дума) не сме
пропуснали
Караджов
камък, Беленташ, Чудните мостове, Триградското
и Буйновско ждрело. Чудесни формирования има

Посрещането на Рождество Христово в столовата на
хижата заедно с други наши
събратя стана по начин, който
само планинари го могат. Сред
песни и целонощно веселие.
В Коледната сутрин четиримата се отправихме към върха,
придружавани от застиналото
слънце, показало се на небето.
При Леденото езеро започващата сипейна пътека за нагоре
беше покрита с много сняг. И
логично, с ръкавици на ръцете се хванахме за опънатото
стоманено въже, поставено
по ръба, който се опираше до
Мусала. Застанал между огромната бездна вдясно от нас
и циркуса на Леденото езеро
вляво. Стъпка по стъпка и –
ето ни, възкачили Балканския
първенец.
Където слънцето ни предостави своя коледен подарък,

навсякъде и са така много, че извън албума остават скали като например
тези под с.Жълти камък и
други.
- Още траките са смятали Родопите за място
с особено силно енергийно поле. На фотографиите виждаме изгледи
на светилища, скални
ниши, вход на пещера
- утроба, все свързани
с тракийската митология и обрядност. Моля,
кажете повече за астрономическите и астрологичните знания на древните траки…
- В началото на обиколките ни с Ники Генов
участвахме в няколко археологически експедиции
със ст.н.с. Стефанка Иванова. Намерените находки определено насочват
към извода, че трапецовидните ниши и голяма
част от светилищата са
доста по-древни, може би
хилядолетия преди появата на траките. За тази
цивилизация от енеолита знаем съвсем малко и
особено за предназначението на скалоизсечените комплекси. Тепърва са
нужни задълбочени теренни изследвания, анализ на събраното от широк екип специалисти,
за да се проверят акту-

като огря ослепително побелялата безкрайна Вазова Рилска
пустиня, прободена от множество чудесни върхове. Вляво връх Манчо с прикъталите
се под него Маричини езера,
скрити под дебел слой сняг.
Неговите събратя Маришки
чал и Близнаците. Вдясно –
безкрайният Мальовишки дял
на планината. А под нас е затихнал язовирът Бели Искър.
Все още непомилван от предиобедното слънце.
Наситени безкрайно от незабравимата гледка, все пак
трябваше да откъснем погледа
си от нея и да се подготвим за
завръщането в хижата, където
трябваше да задоволим физическия си глад с остатъците за
предназначената за Бъдни вечер храна. Сега слизането до
заслона при Леденото езеро,
за разлика от бавното качва-

алните сега теории и да
се отговори на многото
въпроси. Що се отнася до
трапецовидните ниши, те
са уникални в световен
мащаб - срещат се само в
Източни Родопи, изсечени са понякога на невъзможно трудни места и са
една истинска мистерия.
На светилището Харманкая, където се намират
едни от най-запазените
астрономични обекти на
древните, работи екип от
археолози и археоастрономи. Може да се окаже,
че освен за астрономически наблюдения много от
изсичанията не са, както
се смяташе, жертвеници
и с култово предназначение, а са свързани с чисто
практични всекидневни
дейности, в т.ч. промиване, отделяне (топене), добив на ценни метали...
- Посетителите на изложбата Ви под открито
небе останахме омагьосани от пъстротата на
багрите и символиката в родопските носии
(сватба в с. Рибново). В
този край живеят българомохамедани. Как се
отнасяха те Вас по време на пътуванията?
- Независимо от религията родопчани си приличат. Те са като планината, в която живеят- топли

не, стана мълниеносно – за секунди. Застанахме до горния
край на стоманеното въже, постлахме на снега зелените си,
обичайни за тогава, анораци с
качулката назад и седнахме на
тях. Като се обгърнахме с техните ръкави и хванахме хлабаво с ръце стоманеното въже.
Последва шеметно спускане
и - ето ни отново стъпили върху снега, тръгнали по пътеката
надолу край Каракашевото
езеро към хижата.
Когато се върнахме отново в
столицата, както винаги, ежедневието ни погълна. За да се
появи отново този прекрасен
спомен след много десетилетия.
Цоню Корнажев

Красива България

и гостоприемни хора. Усетил го е всеки, ходил по
родопските села, особено
в по-отдалечените и малко известни махали. Там
хората живеят просто и
естествено, свързани са
с природата, некомерсиализирани са от масовия
туризъм. Веднъж, обикаляйки отново между
Оланкая и Мумджидан
(на гости при бай Шабан),
издрапахме до с.Мурга,
където срещнахме Гюлмезие: тя живее почти
сама. Помнеше името ми
от идване преди година по тези места е рядкост
някой да намине, и то
- ако се заблуди. Потегляйки, вече на отсрещния
хълм, чухме как Гюлмезие
ни изпраща: свиреше
на кавал и пееше тъжни
родопски песни. За такива съкровени мигове на
докосване до родопската

душевност си заслужава
„мазохизмът” да бродиш
без пътеки в затънтените
дебри на тази планина.
- Какво ще кажете за
бъдещето на Родопите видяхме фотографията
на древния Перперикон, направена от въздуха. Ежедневно се разкриват нови артефакти.
Вероятно тази планина
ще се превърне в силно
притегателен център за
културен туризъм. При
неизбежните
групови
посещения - как ще съхраним запазената все
още от полъха на съвременната цивилизация
природа?
- От една страна, е
добре, че все повече хора
се интересуват от новите
открития. Дори да не съм
напълно съгласен с начина на консервация и защита от масови посеще-

ния на обекти като Татул
и Перперек, интересът
към тях дава възможност
на местното население
да доразвие някаква инфраструктура, подходяща
за туризъм. Но трябва да
се внимава с мащаба не бива да се комерсиализира всичко, за да не
променим самобитността на родопчаните и да
съхраним природата. Някои места е по-добре да
останат недокоснати от
цивилизацията, само за
ценители.
- Вие практикувате
алпинизъм, което Ви
помага да стигнете и
до недостъпни места.
А обикновеният турист
ще може ли да се наслади на цялата красота на
планината?
- До много от показаните места се стига с лутане и объркване, понеже

липсват пътеки. Не че
е невъзможно да се оправиш, но е различно от
очакванията на обикновения турист, свикнал да
ходи по утъпкани пътеки. Ала именно в това е
чарът: да се „загубиш” и
завреш там, гдето рядко
човек стъпва, а пътеките
са белязани от следи на
животни. Не липсват и
мечки - тази заоблена и
гостоприемна планина не
е за подценяване. Човек
се увлича по разкриващите се пред погледа му
скални мистерии и може
да подцени ситуацията.
Така например през есента на връщане от двудневен преход с приятели
алпинисти след Сиврикая
зърнахме двама души на
40-метровите скали на
Асара, над яз.”Боровица”.
Объркали се, те слизаха
по доста опасните отвеси

- за щастие, благополучно. Оказа се, че разгледали изложбата и решили
да посетят единствения
жител на Мумджидан - но
не знаеха къде се намират, какво ги очаква, има
ли вода по пътя... Дори и
за Източни Родопи човек
трябва да тръгва подготвен и да знае докъде се
простират възможностите
му, да не поема излишни
рискове. Иначе много от
забележителностите са
достъпни и за автотуристи с малко допълнително
ходене; това разнообразие прави Родопите подходяща и привлекателна
планина за всякакъв вид
туризъм.
- Едновременно с изложбата излезе от печат
и луксозният Ви албум
с 240 страници, пак за
Родопите.
- В него показваме те-

матично различните лица
на планината - предимно
по-неизвестните
места. В него има сведения
по история, археология,
скални феномени, древни
светилища, водопади, родопски села и откъснати
махали, крепости, местни
жители, следи от християнство и традиции...
Замислен е повече като
фоторазходка, отколкото
като пътеводител. Онова, което представляват
Родопите, не може да се
побере в стандартен пътеводител или албум - те
са безбрежни, постоянно
преоткриваме нови красоти и тайнства, които
свещената планина е съхранила от минали времена за бъдещите поколения.
Въпросите зададе
Мариана Ангелова

Беласица планината,
разположена
на три
граници

Дълги години нашата планина Беласица
беше затворена, или
по точно, ограничена
за нас туристите, тъй
като е гранична зона.
След настъпилата демокрация и премахнатите заграждения
започнахме да откриваме нейните красоти,
с които ни е дарила
природата. Всяка година броят на туристите пешеходци нараства, като в същото
време преоткриваме
нови и нови маршрути. Има утвърдени два
национални маршрута:
Петрич-хижа
„Конгур”-връх Конгур
Провежда се през
първата неделя на месец май, тъй като се
чества „Ден на моят
град”.
Да покориш връх
Конгур, е изпитание
на воля и дух. Висок
1951 м н.в., той е много труден за изкачване. Застанеш ли на върха, гледката е прекрасна
- виждаме резерват ”Керкени”, Гърция, очертанията
на нашия любим град Петрич и всички села в подножието на Беласица. Само тук можем да видим и усетим красотата и уханието на албанския крем, /българската орхидея/, който цъфти единствено и само в
Беласица.
Петрич-село Скрът-щабът-връх Тумба
Провежда се през последната събота и неделя на
месец август, като тук се срещат туристи от трите
държави: България, Македония и Гърция.
Всяка година връх Тумба се превръща в празник за
туристите от трите държави. Развяваме националните ни знамена, играем нашите общи балкански хора.

Това е мястото, на което осъществяваме контакти и правим бъдещи общи планове
Ние, пешеходците туристи, имаме свои маршрути, които изпълняваме ежегодно, най-вече зимните месеци, когато времето не
позволява много походи.
Петрич-местността Хълката
Петрич-местността Божкиното
Петрич-хижа „Беласица”-водопадът
Петрич-хижа „Лопово”
Петрич-Заслонът, или Розова поляна
Местността Розова поляна е гордостта на нашия
пешеходен клуб, защото заслонът, построен там, е
възстановен и обновен от нас туристите пешеходци с
много любов, загриженост и старание.
Не по-малко интересни предизвикателства за туристите са шестте прелестни водопада, а именно:

Лешнишки водопад над хижа „Беласица”
Страмежливият - село Самуилово
Каменишки - село Камена
Яворнишки - село Яворница
Дъбицата-село Скрът
Мънгъро-село Скрът
Тъй като Беласица е планина на три държави, правим походи с нашите съседи от Македония и Гърция.
Туризмът сплотява и обединява хората от различните
страни. За туризма няма езикови и възрастови граници.
Желаем на всички туристи и на екипа на любимия ни вестник „ЕХО” много здраве и безпроблемни походи през настоящата година. Заповядайте да посетите нашата любима Беласица.
Пешеходен клуб при
ТД ”Калабак”,
гр. Петрич
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Незабравими мигове

Рано
сутринта
на
30.12.2012 г ние, туристите ветерани от няколко софийски клуба, потеглихме
на тридневна екскурзия
из Сърбия. Тази наша съседка съществува като
държава от 1180 г под
името Рашка, а през XVI
в е превзета от Турция.
С декрет от султана през
1830 г се появява кралство Сърбия. След Първата световна война става
кралство на сърби, хървати и словенци, което се
преименува на кралство
Югославия. След Втората световна война става
социалистическа федеративна република Югославия. След като премина
през ада на разпадането
на федерацията, а и на
бомбардировките
през
1999 г, след като Косово
се отдели и даже Черна
гора се самоопредели
за независима държава,
Югославия престана да
съществува. От 2006 г има
само република Сърбия с
автономна област Войводина. Сега тя има 77 хил.
кв. км площ и около 7 мил.
души население.
И така, потеглихме за
Сърбия. При всяко пътуване човек си спомня за
най-знаменателните събития, свързани с градовете или местностите, през
които преминава. Преди
да стигнем границата,
още минавайки край гр.
Сливница, ние се сетихме
за „Войната на капитаните
срещу генералите” веднага след акта на Съединението на България с Източна Румелия. След като
Русия ни е изоставила,
най-неочаквано
вместо
Турция, на 14.11.1885 г ни
напада Сърбия. Тя атакува
с цялата си войска начело
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варварите го разрушили.
След това е бил построен
в най-западната част на
държавата. В Средновековието на всяка от четирите посоки на света съответствал определен цвят.
Тъй като западът се свързвал с белия цвят, градът
бил наречен Белград. Е,
тя разбира се забрави да
ни каже на коя държава
принадлежал този град.
Нищо, случва се. Но ние
знаехме, че Белград е
бил български. Нещо повече, княз Борис I е издал
указ за построяването му.

то пълноводната и даже
плавателна р. Сава се
влива в Дунав. Град с
2,5 мил.души, населяващи двете основни части:
Нови и Стари Белград.
Нови Белград е разположен отляво на Сава и се
състои предимно от нови
панелни комплекси. Стари Белград е отдясно на
Сава и е на мястото на
някогашния Сингидум и
построения от българите град. Тук е центърът
на града - пл. „Теразие”,
Националното събрание,
кметството, пощата, нео-

бохеми през XIX в. Дали
поради това, че тези заведения носят духа на онова време, а готвачите им
надминават себе си и приготвят вълшебни ястия,
или поради изсвирените
и изпети на ухо песни, но
преживяването е страхотно!. Екскурзоводката ни
отдели много време и за
разглеждане на бъдещата забележителност на
Белград – катедралата,
посветена на Св. Сава.
Замислена е като копие
на църквата „Св. София”
в Истанбул. Изградена е

извоювал автокефалност
за тяхната църква. Умира
във Велико Търново през
1235 г и е погребан там
в църквата „Св. Четиридесет мъченици”. После
мощите му са предадени
на сърбите. В Сърбия този
светия е на голяма почит.

През 1521 г Белград е
превзет от турците. Те изселили българите от околността му в Източна Тракия и близо до Цариград.
През 1830 г с указ на султана се появява кралство
Сърбия. Но в Белград остава турски гарнизон до
1867 г, когато е изгонен от
Втората българска легия.
Още през 1841 г Белград
е определен за столица
на Сърбия.
Това пътуване ни върна
към времето на величието на България. Тя е била
една от трите големи сили
в Европа: Франкската
държава, Византия и България. Слава богу, и сега
ни има! И това не е малко
след всички превратности
на съдбата.

битаемите и стоящи като
паметници на бомбардировките от1999 г сгради
на Военното министерство и на това на Вътрешните работи, посолството
на САЩ със зазиданите
си прозорци за защита от
спонтанните демонстрации на населението.Тук е
и крепостта, строена от
турци и австрийци, владели от време на време
града. Крепостта и паркът носят името „Кале
мегдан” – любимо място
за разходки на белградчани и на гости на града.
И ние се разходихме там.
В крепостта до самата й
порта има експозиция на
Военния музей. От парка
започва главната търговска улица „княз Михаил”,
която е пешеходна. Забележителност на града
е и ул. „Скадарлия” –в
кафаните на която са се
веселили
белградските

не с тухли, а с железобетон. Обаче той не може
да задържа мазилка, от
което следва, че не могат
да се правят стенописи.
Сърбите все пак са намерили решение –отвътре
катедралата ще бъде облицована със сп ециални
плочки,, всяка от които
съдържа част от стенопис.
Когато бъде завършена,
ще бъде най-голямата
православна църква. Ще
побира два пъти повече
хора от „Александър Невски”. А Св. Сава е сръбски
светия. Роден през 1169
г със светското име Растко Неманич – трети син
на сръбския велик жупан
Стефан Неманя в Рашка.
Единият от братята му
става крал през 1217 г.
Бил е в Атонски манастир
и е станал монах въпреки
волята на баща си. Става
пръв архиепископ на Рашка през 1219 г, след като е

сръбската
православна
църква”.
В Сремски Карловци
има много архитектурни
паметници, като монументалнния
патриаршески
дворец, магистратурата,
съборната църква, сградата на старата гимназия.
На мястото на сключването на Карловацкия
мирен договор е построена църква, а по случай
100-годишнината на това
събитие, т.е. през 1799 г,
на централния площад,
е построена чешмата с
четирите лъва. Интересно за нас като българи е,
че Паисий Хилендарски
е ходил в това градче, за
да издирва материали за
историята на България,
която бил започнал да
пише. А също така, че
един български духовник
и книжовник – Партений
Павлович е станал помощник-епископ там през

На Нова година в
Белград

На другия ден отидохме
в едно войводинско малко
градче с около 9 хил. жители – Сремски Карловци.
То е разположено на десния бряг на Дунав. Преди е било част от Унгария. Тук през 1699 г е бил
сключен мирният договор
между Австрия, Русия,
Полша и Венеция от една
страна и Турция – от друга. Тогава градчето става
резиденция на сръбската
православна църква. Затова го наричат „Рим на

с генералите си. А в нашата току-що създадена
армия не е имало офицер
с по-висок чин от капитан.
И затова войната е наречена така. Е, известно е,
че сме ги били и още как!
Ет, вече сме в съседна
Сърбия и почти веднага
минаваме край Цариброд
(сега Димитровград). До
края на Първата световна
война градчето е в България. От 1920 г е в Сърбия.
После минаваме край Пирот. Когато Русия напада
Турция през 1877 г, градът
е окупиран от сръбските
войски. Санстефанският
мирен договор дава Пирот
на България, но сърбите
не се оттеглят. Берлинският договор от 1878 г го
дава на Сърбия, въпреки
че той е населен изключително с българи. После
следва Ниш. Български до
падането на Видинското
царство. Със Санстефанския договор е даден на
Сърбия, въпреки че и той
е бил населен с българи.
Стигнахме по обяд в
Белград и веднага започнахме панорамна обиколка на града със сръбска
екскурзоводка, добре говореща български.Тя започна разказа си с това,
че в античността тук е
имало град Сингидум. Но

Но, стига история, време е да се пренесем в
реалността. Белград е
разп оложен там, къде-

Свят

Коледна Виена приказка без край
1751 г. Гр. Сремски Карловци е център на лозарски район. Там посетихме
една от многото винарски
изби. Участвахме в дегустация на 6 вина и една ракия, както и на мед. Много ни хареса едно тежко
червено вино, подобно на
нашата гъмза. Произвеждат го от грозде, виреещо
само там. Купихме си, за
да споделим преживяването с близките си. Разбира се, ходихме до чешмата с лъвовете и хвърлихме
пари – едни, за да си намерят партньор в живота,
а други – да дойдат пак,
според поверието.
След това посетихме
гр. Нови сад. Той и Ниш с
население от по 300 хил.
души следват непосредствено Белград по брой
на населението. Нови сад
е столица на автономната
област Войводина. Цялата област има смесено
население: сърби, унгарци, хървати, македонци,
словенци, словаци, немци
и др. Затова градът има
по-западен вид особено
с готическия стил на католическите си църкви.
Главната
забележителност тук е Петроварадинската крепост, строена
от австрийците. Считана
е за непревземаема. Но
това твърдение не е било
подложено на проверка,
тъй като турците не са се
опитали нито веднаж да я
превземат. Имаше голяма
мъгла и крепостта едва се
виждаше. Не отидохме да
я разгледаме.
И така, стигнахме до
новогодишната нощ. Ние,
около 40 души все хора в
златната възраст, отидохме в яхт клуба на Белград. Сградата е кораб,
поставен на железобетонен постамент в река
Сава до устието й при
вливането в Дунав. Салонът е голям, приличен, но
не луксозен. Но не липсата на лукс ни притесни,
не и малкият дансинг, а
възрастта на хората по
другите маси – имаше 2-3
двойки на възраст 30-35
години, останалите 200250 души бяха от 20 до
25 годишни. И ние си рекохме – сега или ще ни
гледат накриво, или ще ни
се надсмиват. И направо
се изненадахме, когато
видяхме, че на дансинга
те се отнасят към нас като
към техни сънародници и
техни връстници. Канеха
ни на танци, хващаха се
на наше хоро, а и ние – на
тяхно. Имат едно особено
бързо хоро, впечатлението от което е, че за една
секунда се правят няколко
стъпки. Но ние не се предадохме. Тези момчета и
момичета ни накараха да

се почувстваме млади и
обичани! А музиката? Не
е като в България музикантите да свирят по-малко, отколкото почиват.
Една йоника, един певец,
една певица и нито секунда време без музика, освен 10 секунди за броене
на оставащото време до
настъпването на Новата
година и още 2-3 секунди,
колкото певецът да произнесе „Щастлива Нова година”. Веднага след това
отново засвириха и запяха. Изпълняваха само танцувални сръбски естрадни
и народни песни. И цялата
зала пееше с тях. Разбира
се, в 23 ч ние се поздравихме с настъпването на
Новата година в България.
На третия ден, т.е. на
първи януари в 11,30ч.
пак отидохме на ул. „Княз
Михаил”. Там имаше доста хора, извели да поразходят децата си, да
се поздравят с приятели,
да послушат музика. Наричат този празник „Ден
на отворените сърца”.
Обикновено точно в 12
ч всички деца едновременно пускали балоните
си. Но него ден вероятно
моментът за пускането на
балоните е бил променен
за по-късен час. За подгряване на настроението,
както и на 30-ти и 31-ви
декември, се грижеха цигански оркестри по улиците. И, няма да повярвате,
ама е истина, един такъв
оркестър засвири песента
за Мальовица. Четирима
сърби се спряха до музикантите и запяха на сръбски, а ние се включихме
веднага на български. Все
пак туристи сме, нали?
Макар и ветерани. Беше
един хубав завършек на
гостуването ни в Белград!
После като потеглихме за
България, малко се понатъжихме. Съвместното
пеене със сърбите ни припомни, че и Българският,
и Сръбският туристически съюзи са членове на
Балканския туристически
съюз. А какви общи мероприятия се правят за туристите ветерани?!
Накрая да си признаем,
че истинско вкусно хапване един българин може да
направи или в Турция, или
в Сърбия. Пък и хлябът им
е толкова хубав, че не можеш да спреш да го ядеш.
Големи майстори са на
всичко за ядене и пиене,
а сърбите са ненадминати
и във веселбата.
Честита Новата 2013
година на всички туристи! Много здраве, късмет
и незабравими екскурзии!
Текст и снимки:
Донка Янева,
гр.София

Виенчани твърдят, че
коледната им украса бие
по красота всички европейски столици. Париж,
Лондон и Берлин не могат да се състезават с
града на валса. И е точно така. Предпразничното осветление и декорация по пешеходните
зони на Виена я превръщат в една открита бална зала с внушителни
светещи полилеи в средата на улицитe. Всеки,
който има невероятното
щастие да е тук по време на празниците, може
да ви каже, че освен че
е украсен невероятно, е
и най-веселият град по
това време на годината. Невероятни аромати се носят по улиците
на града. Греяно вино,
пунш, печени кестени,
сладкиши, кафе, захаросани плодове, печени вурстчета - Коледа е
най-прекрасният подарък за небцето. Австрийците и гостите на града
от цял свят се отдават на
този безкраен празник.
Декември е месецът
на коледните базари, на
коледните намаления,
на коледните въжделения. Във въздуха трепти въодушевлението на
малки и големи, които
започват подготовка за
Рождество
Христово
още от ноември.
Приятели и колеги се
събират на чаша пунш,
преди да продължат с
пазаруването,
други
бързат да качат децата
на „вълшебното влакче“
пред Кметството или да
зарадват близък с една
от онези огромни меденки, изписани с безброй пожелания за весели празници.
Има и такива, които до
припадък обикалят базарите и избират сувенири, музикални кутии,
ръчно изработени коледни украси, дървени и
стъклени сувенири, край
нямат дрънкулките.
И понеже се мръква
рано - към 16.30 вече е
тъмно, настава време за илюминация. Целият Първи район на столицата, който включва прочутите
улици “Кертнерщрасе” и “Грабен”,
Ратхаус - Кметството и катедралата “Свети Стефан”, прилича на декор от приказка - всички сме чели
такива в детството си - романтични
и опияняващи.
Както навсякъде по света, и
тук най-щастливият празник е за
децата. Освен че получават много подаръци, сега им паднало да
ядат на воля горещи кестени около високи коледни елхи, украсени
навсякъде из града. Всички те са
украсени с хиляди лампички, играчки, панделки и гирлянди. Да не
забравя да кажа, че пазари на коледни елхи има навсякъде. Дръвчетата са от разсадници, които се
грижат хем във всеки дом да влезе
живо дърво, хем по никакъв начин
да не се наруши екологията. Увити

са в огромни мрежи, пренасят се
удобно и лесно.
Фоайето на Кметството, в което
попаднах, е истинска детска работилница. Тук всеки малчуган може
да омеси и да опече коледни сладки, да извая свещи, да измайстори
бижу. Майстори сладкари, художници и доброволци помагат на всеки да се научи. Цялото Кметство
ухае на сладкиши, а вътре е такава глъч, че трудно можеш да чуеш
нещо. В другата зала родителите
им са седнали в кафенето, където
могат да се насладят на уникалния
виенски щрудел и на чаша ароматно кафе
Най-музикалният град в Европа
вдъхновява и с многото концерти,
които са буквално навсякъде - в
църквите, катедралите, музикалните зали. Не всеки може да си позволи да си купи билет за Виенския
симфоничен оркестър в навечери-

ето на Рождество, но всеки може
да влезе в катедрала, за да слуша
великолепно изпълнение. Момчета и момичета в ливреи предлагат
програми, канят, обясняват.
И още нещо. След като са си купили истинска елха, напазарували
са, без да пестят и цент, австрийците са си написали и картички
- не имейл или есемес. Затова
неуморни пощаджии сноват дори
навръх Рождество, разнасяйки
цели кошове с прекрасни коледни
честитки.
Всъщност, да празнуваш Коледа
във Виена, не е само да ходиш по
улиците, да пиеш вино и да ядеш
наденички. Тук просто си отпускаш
сърцето. А това не може да се случи всеки ден и на всяко място.
Наталия Иванова
Снимки: Автора
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Хор „Планинарска песен”
гостува в Германия

През лятото на 2012 година популярният и обичан хор
„Планинарска песен” гостува в Дрезден на немския хор
„Курт Шлосер”. Документалният филм, който проследява
хубавото събитие, нарекохме
„Песенна прегръдка”, защото
в прекия и в преносния смисъл
това е голяма другарска прегръдка. Гостуването не беше
обикновена среща между два
хора, а продължение на една
традиция.
Приятелството между двата
хора води началото си от 1966
година. Тогава за първи път хор
“Планинарска песен” гостува в
Германия. Ръководител и диригент по това време е маестро
Филип Аврамов, композитор
на любими туристически и планинарски песни.
„Това концертно турне много ни задължаваше, защото то
се различаваше от другите екскурзионни турнета.
Филип се вълнуваше за подготовката на хора, за изява
в страна, която е известна с
музикални традиции и култура и по-специално град Дрезден. Той желаеше да представи хора като един сплотен
колектив, състав, израснал в
певческото изкуство. Филип
обмисляше непрекъснато репертоара на хора и йодлеровата група, за да бъде изявата
най-достойна. Всичко това той

споделяше с ръководството на
хора. Започнаха усилени репетиции и подготовка” –пише
в спомените си съпругата на
маестрото г-жа Ели Аврамова.
В новите условия на европейска общност е необходимо
културите да си сътрудничат,
да се преливат, без да нарушават националната си самобитност. Точно това показа
гостуването на съвременния
софийския хор „Планинарска
песен” в Германия. Немският
хор „Курт Шлосер” също е гостувал няколко пъти в нашата
страна. Ако хората искат да
се сприятелят независимо
от границите и разстоянията
между тях, най-доброто средство е музиката. Независимо
на какъв език се пее песента,
независимо дали се изпълнява в концертната зала или на
планинската поляна, тя достига сърцето и ражда обич.
Обновеният хор „Планинарска песен”, който е обогатил
и разширил репертоарната
си програма, с всеки изминал
ден показва музикалното си
израстване и дълбоко проникновение в хоровото музикално
изкуство.
Председателят на хора Калин Балкански, диригентът
маестро Иван Христов, корепетиторът Лиляна Мирчева и
цялото ръководство са в пълен
синхрон с изискванията на

времето, с тенденцията да се
разшири и запази песенното
богатство на България. Включени са народни песни, църковно-славянски песнопения,
класическа музика. И разбира
се, песните, свързани с природата и планината, както от
маестро Филип Аврамов, така
и от други съвременни български поети и композитори.
Домакините от Дрезден
посрещнаха много радушно
българските си приятели. Тъй
като немските хористи очакваха автобуса на определеното
място, още със слизането си
българите запяха. След поздрава: ”Добре дошли”, двата
хора започнаха едновременно
„Българийо моя”. Приятелство
свърза не само хористите, но и
техните семейства.
Както е по традиция, немските приятели запознаха гостите със забележителностите
на Дрезден и Майсен. Красотата на природната среда е
във великолепно съчетание с
образци на бароковата архитектура от миналите столетия,
на паметници на културата от
световно значение, на съвременни градоустройствени решения, които са в хармония с
динамиката на нашето време.
Дрезден е центърът на провинция Саксония в Германия.
Разположен по поречието на
река Елба, той привлича гости

от всички краища на света.
През Втората световна война
Дрезден е почти напълно разрушен. Градът е подложен на
тежки нощни бомбардировки
от съюзнически самолети, при
които загиват между 25 000 и
40 000 граждани и са разрушени много културни ценности. По това време Дрезден е
бил цивилен град, в който не е
имало каквито и да било военни съоръжения. След края на
войната този културен център
на Саксония е напълно възстановен и реконструиран.
В свободното си време, което бе много ограничено, българите разгледаха дворцовия
ансамбъл „Цвингер”. Това е
най-забележителното творение на дрезденската барокова архитектура от XVIII век.
Строен в периода 1711-1732
г., ансамбълът представлява
открита празнична зала към
дворците на Август Силни.
В близост до Дрезден е Везенщайн. Красивата гледка,
цветните лехи в градината,
извиращата отвсякъде зеленина предизвикаха българските
гости да запеят, както се казва, „от душа и сърце”. Правеше приятно впечатление на
всички, дори на немците, които случайно бяха в близост до
нашите хористи, че българите,
„седнат ли някъде, запяват”.
Доброто настроение съпътст-

ваше гостите и домакините навсякъде.
Във Везенщайн е построен
и един от най-красивите замъци в света: Замъкът „Морицбург”. Херцогът на Саксония
- Мориц от Ветин, е автор на
идеята за изграждането му
от 1542 г. до 1546 година. Той
издига първата постройка на
замъка, за да се превърне тя
в прекрасна лятна резиденция и ловна хижа. Концертите
бяха два: единият - в църквата
„Анен кирхе”, а другият - сред
природата, на лятната сцена
„Фелзенбюне” в Саксонска
Швейцария.
Участието на хор „Планинарска песен” и хор „Курт Шлосер” беше по техни самостоятелни програми, макар че на
сцената се представяха един
след друг.
На финала и при двата концерта хоровете изпълняваха
заедно българска и немска песен. Диригент на хор „Планинарска песен” бе маестро Иван
Христов, а на хор „Курт Шлосер” - Аксел Лангман и Адолф
Шмид. Водещи на концертите:
от немска страна Лидия Шулцe, а от българска Никола Добрев. Всяко изпълнение беше
посрещано възторжено от публиката.
Концертите се превърнаха в
истински музикални празници.
Email: ifs@inet.bg

На вашето внимание!

В началото на годината ИК”ЕХО”ЕООД зарадва
почитателите на качествената планинарска литература с мемоарната
книга на Ели Аврамова
„Живот и съдба. Филип Аврамов”. Тя е посветена на съпруга
й маестро Филип Аврамов, основател на туристическите хорове у нас и създател на планинарската песен.
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Има личности, за които написаните
думи са винаги малко. Хора с голям принос в развитието на обществото могат
да бъдат сравнявани с високи планински
върхове, с уникални природни явления, с
необяснима духовна енергия, наречена
талант... Такава личност е маестро Филип
Аврамов. Може би някои от най-младите
българи не знаят кой е композиторът и
диригентът, създател на планинарската песен и на туристическите хорове в
България. Но когато чуят „Прекрасна си,
мила родино, от Тимок до Черно море...”,
те спират, започват да слушат, а в очите
им проблясва искрата на гордостта, че
са българи.

...Книгата за маестро Филип Аврамов
е написана от неговата съпруга Ели Аврамова. Това е изключително голям шанс за
българската мемоарна литература, защото няма нищо по-хубаво от непосредственото наблюдение, от взаимната духовна
връзка с човека, за когото се разказва.
Особено ценно е, че тази връзка не е
просто съжителство, а е образец на голяма любов между двама души, искрена
семейна привързаност, съпричастие и на
най-близките хора от двата рода: на Ели
и на Филип.
Тази непосредственост в разказа на
Ели Аврамова може да не е последователна по години, може да носи елемента на субективна оценка и неволна сантименталност, може да не е достатъчно
обемна при някои събития... Но тя е точна
и искрена. Спътница в живота на човека
Филип Аврамов, който е еталон за родолюбие, образец на одухотвореност и безкористно раздаване на таланта си, Ели
Аврамова ни завещава СПОМЕНА, ТАКА

НУЖЕН НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ.
СТРАНАТА НИ И НАРОДЪТ НИ ИМАТ
ГОЛЯМАТА НЕОБХОДИМОСТ ПО-ЧЕСТО ДА СЕ СРЕЩАТ С ЛИЧНОСТИ КАТО
МАЕСТРО ФИЛИП АВРАМОВ, МАКАР
СЛЕД СМЪРТТА ИМ. ЗАСЛУГАТА НА
ЕЛИ АВРАМОВА В ТОВА ОТНОШЕНИЕ Е
МНОГО ГОЛЯМА.
Убедена съм, че няма човек, който е
познавал маестрото, да не си спомня за
него с чувството на преклонение и обич.
Аз съм един от тях. Щастлива съм, че
съдбата ме е срещнала с маестро Филип
Аврамов. И правя „поклон до земи” пред
таланта му. Той написа вълшебна музика по моето стихотворение „Любовта е
зелена гора” . То се превърна в песента
„Връх мой”, която винаги, когато я чувам в
изпълнение на туристически хорове, възприемам като „молитва”.
Благодаря ти, маестро!
Страницата подготви:
Елена Димитрова

ори Това е
гина
лът

Ерато
...Планината е сресала хребетите си като плитките на влюбено момиче...В слънчевото декемврийско утро потегляме от
спирка Божковци нагоре към билото на планината. Вървим през
махала Матешевци- съботно се е
успала и тъне в тишина, дори коминчетата дремят със затворени
уста...Тук-там лай
на предани кучета подсказват,
че все пак има
живот около заключените къщи.
Ракиджийницата спокойно е
скръстила ръцедоволна, че е дарила с топлинка и
разшенено сърце
толкова балканджии...
Пъплим по стар калдаръмен
друм. Колко ли копита са чаткали по него, колко ли съдби е
споделил? И сега мълчаливо
слуша разговора ни- сигурно се
надсмива над прозаичните ни
проблеми през 21 век и смутено
се стряска при звъна на мобилнитени апарати....
Провираме се през шипки,
глог и къпинаци- те са като разплетена дреха- спъват ни в отпуснатите си конци, заплитат ни
в бримките си, а ние с щеките
като с шишове-куки се опитваме да заплетем наново гладката плетка по пътеката. Трудно
е- кълбетата на корените здраво
са се търкулили и оплели.Почти непоправимо! Но зад нас се
е опрял на хълбока си мощния
Балкан. Гордо е издигнал челото
си Ботев връх, а до него се усмихват Мазалат, а отсреща Амбарица. Побелели- и от мъдростта на
годините си, но и от посипалия
ги сняг- щедро ги е насурвакал
за Новата година. С дрянови
снежинки!
Потегляме към с.Боженципо нова пътека, заради ловна
дружинка, тръгнала на хайка

за диви прасета. Е, това никога
няма да го разбера! Що за удоволствие е ловът- да нападаш и
да убиваш, та да решаваш съдбата на някого, било то и животно?
Та то е като войната- грабваш
пушка, „убиваш“ си комплексите
и тръгваш да завладяваш света.
На собствения си страх..Вървим

волни като орли. Погледът ни е
сит от толкова гледки. Спускаме се през махалички към Трявна. Една от тях носи звучното
име Зеленика. И наистина, дори
и сега през зимата тук водещ е
зеленият цвят- наднича и от чемширите, и от задремалите листенца на игликите, и от ранобудните
кокичета. Да,
подават
се
главичките на
една дузина
кокичета, които се радват на
зимните слънчеви лъчи. Те
искрят с белотата си. Бяла
обич!
Влизаме
в Трявна. Толкова близка ми
е. От всеки ъгъл надничат като
малки хулигани спомените и се
пререждат и се блъскат кой да
е пръв..Оглеждам се във водите на реката и искам като в приказките да се потопя и да изляза нова, пречистена, с добра
душа...Дано да дойде златната
вода – да позлати думите,делата
ми, да ме облагороди? В този момент залязващото слънце щедро
позлати косите ми- навярно е добър знак...
Във влака сме. Натоварила съм
вагоните със спомени и ги тегля
през равнината, с пълна пара ги
пришпорвам, а те потракват с ритъма на сърцето ми!
Питам се- колко време човек
живее с мисъл за минали неща,
колко- чертаейки мечтите си и
колко в реалността?
Отърсвам глава.
Влакът е спрял.
Вагоните със спомени са подредени.
Прегръща ме мъгливата старозагорска вечер!

Старопланинска
зимна приказка

Уникален
справочник
„Хижите в
България”
Излезе от печат дългоочакваният уникален справочник „Хижите в България“, издание на Българския туристически съюз. Справочникът представя
около 300 туристически обекта, разположени в 15
планини и в зони за отдих в Северна и Южна България. Той е илюстриран с цветни снимки на почти
всички туристически обекти, обемът му е 200 страници във формат1, удобен за носене в раница или в
жабката на автомобила.
За всеки туристически обект е дадена оптимално
необходимата информация, интересуваща туристите: местоположение /планина, местност, надморска
височина, GPS координати/, предлагани условия и
услуги, изходни пунктове към всяка хижа и съседни туристически обекти с часовете за преходи или
разстояния в километри, контактна информация и
др.
Справочникът е окомплектован с актуална обзорна карта „Хижите в България“. За основа на
картата е използвана подробна пътна карта на
България с нанесени вид на пътя и разстояние в километри както между населените места, така и до
хижите, достъпни за превозни средства. Нанесена
е и жп мрежата в страната. Обозначени са бензиностанции и газостанции, гранични КПП, аерогари
и пристанища, курортни центрове, вилни туристически селища, къмпинги. Със съответни символи
са отбелязани културно-исторически и природни
обекти: манастири, пещери, характерни скални образувания, ждрела, върхове, водопади, минерални
извори. На картата са положени хижите, описани
в справочника, отбелязани са трасетата на трите
европейски туристически маршрута Е-3, Е-4 и Е-8,
като към градусната мрежа са добавени и квадранти, улесняващи намирането на обектите на картата. С оглед ползването й от чуждестранни туристи
текстовете освен на български са преведени и на
английски език, а надписите са на латиница.
С появата на справочника „Хижите в България” на
книжния пазар БТС запълва отдавна опразнената
ниша от такъв вид специализирана литература, за
съжаление, досега замествана от подражателскщи
ментета. Цената за 1 бр. в комплект с картата е 10
лв. При закупуване на 10 и повече бройки ще получите 20 % отстъпка от цената на всеки брой. Изданието ще намерите в Централата на БТС в София,
бул. „В.Левски” №75, в Информационния център на
БТС – в подлеза пред МФВС (Спортната палата) и
в туристическите дружества по места.
ВНИМАНИЕ!
На туристическата борса в ЕКСПОЦЕНТЪРА, София (14-16 февруари), на щанда на БТС (зала №1)
цената на справочника „Хижите в България” ще
бъде промоционална – 8 лв. Един чудесен подарък
за ВАС и вашите близки.
Йордан Йорданов,
автор, началник-отдел „Хижи,
маркировка и комуникации” при БТС

надолу по пътеката и току срещаме ловджии- подпряни на
чифтето, очакват врага- нещастните изгладнели прасета...
И смешно, и тъжно!
Не след дълго се мяркат черно- белите калпаци на Боженските къщи. Те сучеха своите
мустаци през зиналата уста на
комините и ни гледаха с очите
на блесналите прозорчета. Над
тях прилежно се диплеха белите
плетени перденца- като вежди
снежно-гайтанени...Вратите – ни
канеха с щедрото си „Добре дошли“! А вътре ни очакваха топли
механи- щедри като сърцето на
любяща девойка. Прегръщаха
ни огньовете в камината и светеше жар в очите им...И душата
запя!
Уличките са бели и гладки- като
лист хартия, върху която оставяме своите отпечатъци- подписи.
Те ни отвеждат към пътечката в
гората. Колко е хубаво да хванеш верния път по маркировката.
Де да можеше и в живота да
има маркирани пътеки и да си
сигурен къде ще те отведат!?
Пъплим нагоре- към синевата. На билото сме- чувстваме се

Паолина Стойчева- Стара
Загора-Боженци-Трявна
С пожелание
да е благодатна
и честита новата
2013 година!
НАДЕЖДА
Отново снежно, светло, бяло...
Заражда се едно начало.
Трепти с камбанен звън надежда
за благочестие и нежност.
Душата стопля благо слово,
че пак е Рождество Христово.
Дано през новата година
с такава радост да преминем!
Каквото да ни сполети надежда в нас да прозвъни
и да започнем отначало:
полека-лека, светло, бяло...
Анелия
Янковска-Сенгалевич

Зимен
етюд
Игнат Игнатов
Пустей булевардът!
Заспал е градът.
Във снежни
гирлянди
дървета мълчат.
Гранитните плочи
студено блестят,
макар че снежинки
ги вече красят!
А вятърът зимен
ги гони пред нас.
И ние вървим
в среднощния час.
Вървим, а край нас
тишина и покой!
Снежинки лови ми
любимият мой!

- Подарък както
вземаш,
така ги вземи!...
Над Орловия мост –
неон светлини!
И пух от тополи
над нас се върти!
Рояк от пчелички
като че ли лети!
Студеният вятър
ги гони над нас!
С любимия двама
сме в нощния час.
А роя снежинки
лети ли, лети
и морен след лета
си ляга да спи.
19.12.2012 г.
София
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Отблясъци
Ритуали

В памет на един
необикновен
българин
пътешественик
„Тибетско изкуство”

Наричат Тибет „Покривът на света”
- надморската височина на обширното плато на места достига 6000-7000
м. Тази голяма безбрежна земя отвъд
ледената прегръдка на Хималаите открай време кара съседните народи да
се отнасят към нея със страхопочитание
и мистично преклонение, примамва с
въображаеми потайни царства, смятана е за съкровищница на мъдрост и духовност. Достъпът до Тибет преминава
през няколко държави, две от тях - милиардни: Китай и Индия. И двете със
свои легенди, целящи утвърждаване - и
митологично - на влиянието им върху
платото.
През лятото т.г. започнаха работите
по първата фаза от изграждане на грандиозен туристически и на тибетската
култура парк, който ще отвори врати за
посетители от цял свят след 3-5 години.
На 2 км от центъра на столицата Лхаса /
Ласа/ върху площ от 800 хектара, по мащаба си той ще съперничи на „Дисни атракциите” в Шанхай. Сумата за построяването му възлиза на 3,8 млрд. евро.
През 2011 г. китайски Тибет посреща
8,5 млн. туристи, а тази година се очаква броят им да е поне 10 милиона.
Европейците
проникват
във
вътрешността на Тибет чак през XVII
век. Трудно достижим, през 1904 г. го
обхожда английска военна експедиция.
Първите българи, посетили Тибет и
Лхаса /1986 г./, са Герасим Величков Джери и съпругата му Калина Стоилова. Именно на Г. Величков , вече покойник, бе посветена изложбата „Тибетско
изкуство” от няколко негови приятели,
също пътешественици - Едвин Сугарев,
Ралица Стоилова, Владимир Руменов,
Николай Генов и др. Посетилите й се насладиха на уникални експонати - рисунки
върху грундиран плат, фотографии на превъплъщения на Буда, фрески от храмове
и олтари. Пребиваващ като посланик
в Монголия и Индия, Едвин Сугарев е
вникнал дълбоко в будизма, който е философия и начин на живот, практикувани
от почти милиард души по света. На изложбата бе разпространявана и неговата
книга сборник „Отбля-

22

Януари 2013 г.

съци от покрива на света”. По същество
пътепис, тя носи емоцията на забележителното другарство, свързвало 30 години Едвин и Ралица с неуморния „пътник
по планините и Земята” - Г. Величков
(Джери). Пленен от дòсега на откритите пространства, от магията да бъдеш

На топеница
в с. Радуил

Ако сте в
самоковското
село Радуил
на 6 януари,
още в центъра ще ви
направи впечатление навалицата от
хора, накацали на моста и по бреговете на р. Марица.
Така е повече от 150
години - ритуалът „топеница” или „къпанки” за
младоженците, които са
се сгодили или оженили
през изминалата година.
И макар че Светозар
Коцев беше единственият (б.а. - в миналото
е имало по 10-15 души),
почти цялото село се
беше струпало да гледа. Преди това в една от
най-красивите църкви в
общината - „Рождество
Богородично”, се изпълниха молитви и благослови за всички жители
на селото. Шествието
поведе протоиерей Николай Аршинков - младежи с хоругви и икони,
облечени със специални
за целта дрехи. На брега отецът направи още
веднъж благослов и освещаване на водата, с
която после поръси за
здраве всички присъстващи.
Дойде
дългоочакваният миг - хвърлянето на
кръста във водата. Светозар и двамата му приятели Станислав Мавров
и Илиян Стоянов се сборичкаха юнашки, но пò
юнак излезе Светозар
и само след минута кръстът заблестя в неговите
ръце за радост на баща
му, който също се изкъпа в ледената вода.
Студено, ветровито, но
стоплено от любовта на
радуилци към този стар
народен обичай, бе времето - едно невероятно
зрелище и изживяване
за гостите на селото. А
и за 28-годишния Светозар, когото с нетърпение
очакваха вкъщи.
Булката му Цветелина
всеки момент ще го дари
с първа мъжка рожба и
затова не я къпаха, но
близките й я поляха за
здраве.

Светозар и Цветелина
са завършили гимназията по туризъм в Самоков. След излизането
си от казармата, вече 6
години, Светозар работи
в жандармерията. Лю-

ЧРД!
себе си - истински и разчитащ само на
волята и смелостта си, той „запалва” и
своите приятели, прави ги неуморни пътешественици. Сборникът, проникновено
писание и за тибетския будизъм, е издаден през 2012 г. в памет именно на Джери. И не е само възпоменание за него, а
действително извършено пътешествие по
един от неговите маршрути. Той - Джери е третият автор.
Макар прахът му да е разпръснат над
Мальовишкия циркус, написаното от него
е образно и живо. Експозицията и книгата са рядко срещан пример на другарство,
възникнало по време на преходи и трудни
туристически маршрути, когато оцеляването не рядко зависи от човека до теб. В
онази сурова природа, чиито основни цветове са жълтокафявото на глинената почва
и сивото на каменните сипеи, където, за да
живееш, се искат огромни усилия, човекът
е разгърнал творческото си въображение
и чрез многоцветна палитра е показал
багрите, изпълващи душата му.
Мери Ангелова

Спирия Спириев, председател
на КТВ”Коста Поптодоров”,
при ТД”Еделвайс”,
гр.Сандански, навърши 80.
В действителност, гледайки стегнатата му,
излъчваща енергия и жизненост фигура и
младежкия ентусиазъм, никой не може да ги
даде.
Но, както се казва – негови са си, да е жив
и здрав! И все така бодро да води по планинарските пътеки туристите от клуба. Да се
роят членовете му! Това му пожела в поздравителния адрес изпълнителния секретар на
БТС Венцислав Удев, както и присъстващите
на юбилейното тържество приятели и колеги,
преизбрали председателя си за втори мандат.
Не случайно той е член на Управителния
съвет на БФТВ, регионален отговорник за
Югозападна България.
Дългогодишният му педагогически опит, съчетан с туристическите умения, любовта към
планините, прекрасната ни природа и отстояване заветите на Алеко правят КТВ в гр.
Сандански един от най-активните в страната.
Достойни наследници на вдъхновените създатели на организираното туристическо движение в града на Светите врачове и региона.

бовта към тази служба
е по наследство от баща
му Георги, който дълги
години работи в системата на МВР.
Димитрина Божилова
гр. Самоков

Релакс
Фотозагадка „ЕХО”

Кой е този
туристически
обект?
(за истински туристи и природолюбители)
От днес във всеки брой ще публикуваме снимка на туристически
обект от България. Вие трябва да
отгатнете кой е той.
Отговорите изпращайте на познатия ви адрес:
София - 1000, бул. „В. Левски” №
75, редакция в.”ЕХО”, или на мейла
на вестника exobts@gmail.com.
Един от вас ще спечели награда,
изтеглена чрез жребий сред позналите верния отговор.
Започваме с обекта, публикуван
на работния календар на БТС за
2013 г., който затрудни много от вас.
Очакваме вашите отговори
до 15 февруари.

можете да намерите информация за: стоте
национални туристически обекта, телефони
адреси на туристически дружества и хижи;
на БТС - иклу
бове в състава на БТС и федерации; ис
тория, цели, нормативна уредба и
www.btsbg.org уп
равленска структура на БТС.

В сайта

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

Планинска
спасителна

служба

41. Стопанската основа на даден обществен строй. 42. Столицата на Малта. 43. Наш
град. 46. Земни струпвани за жп линии,
предпазни диги и др. 49. Футболен отбор
от град Ниш. 51. Куче, обучено за лов на
лисици. 52. Безплодие. 53. Разточени листове за баница. 54. Разказ от Чудомир. 57.
Суми, плащани за ползване на квартири,
покъщнина и други. 58. Погачи. 61. Драма

93. Мотет.
ОТВЕСНО: 1. Константинопол. 2. РР. 3. Еет. 4. „Сганарел”. 5. „Норич”. 6. Енина. 7. Наум Шопов. 8. Сеславци. 9. КК. 10. Ирод. 11. Патока. 12. РЕКСОНА. 13. Лантаниди. 14. Ока. 15. Мал (Луи). 16. Ореоли.
17. Петмез. 18. „Етоал”. 19. Капри. 23. Ват. 26. Отава. 27. Салца. 30.
Авакум Захов. 32. Анина. 37. Радомир. 40. Вит. 41. Икономика. 42.
Ла Валета. 43. Ихтиман. 46. Насипи. 49. „Раднички”. 51. Лисичар. 52.
Стерилитет. 53. Кори. 54. „Треските”. 57. Наеми. 58. Пити. 61. „Зидари”. 62. „Янка”. 65. Кезап. 68. Атина. 70. Бокал. 74. Цион. 77. „Лице”.
81. Ривал. 82. Ива. 84. Нит. 86. Ли. 88. Па.

ОТВЕСНО: 1. Столицата на Византия. 2.
Марка наше стари радиоапарати. 3. Митичен цар на Колхида, пазещ Златното руно.
4. Пиеса от Молиер. 5. Английски футболен
отбор. 6. Село в Казанлъшко. 7. Имената
на наш артист - „Цар и Генерал”. 8. Квартал на София, 9. Еднакви съгласни букви.
10. Юдейски цар (73-4). 11. Слаба ракия.
12. Марка дезодоранти. 13. Химически
елементи от групата на лантана. 14. Стара
мярка за тегло и вместимост. 15. Френски
кинорежисьор (1932-1995) - „Вива Мария”.

16. Сияния около главите на светци. 17.
Речел, маджун. 18. Старото име на площад
„Дьо Гол” в Париж. 19. Италиански остров
в Тиренско море. 23. Единица за мощност.
26. Столицата на Канада. 27. Доматено
пюре. 30. Имената на популарен герой на
Андрей Гуляшки от серия негови романи.
32. Героиня на Джузепе Верди от операта
„Травиата”. 37. Наш град. 40. Наша река.

от Петко Тодоров. 62. Роман от Габриела
Заполска. 65. Азотна киселина. 68. Столицата на Гърция. 70. Голяма чаша за вино.
74. Планина в Палестина. 77. Роман от Блага Димитрова. 81. Съперник. 82. Козя върба. 84. Крепежен елемент за създаване на
неразглобяема връзка. 86. Китайска мярка
за дължина. 88. Танцова стъпка.
Живко Данданов

ОТГОВОРИ
ВОДОРАВНО: 1. Кресненски пролом. 17. Пек. 20. Орегон. 21.
„АЕК”. 22. Раева (Илияна). 24. Карета. 25. Нотариус. 27. „Сот”. 28.
„Каналето”. 29. Станин. 31. „Младостта на Маестрото”. 33. Омари. 34.
Тава. 35. Чаша. 36. Лико. 37. Ранина. 38. Алели. 39. Авари. 42. Ловци.
44. Ананими. 45. Знак. 47. Никел. 48. Капра. 50. Хладина. 52. Скат. 55.
Тулово. 56. Антипод. 59. Аетос. 60. Измяна. 63. „Даиси”. 64. Миксери.
66. Низ. 67. Нолан (Катлийн). 69. Тибет. 71. Рипс. 72. Ода. 73. Кметица. 75. Чироз. 76. Илик. 78. Пари. 79. Хаити. 80. Чинари. 83. Каолин.
85. Ролка. 87. Коприва. 89. „Птиците”. 90. Ливи. 91. Ага. 92. Нарвал.

ВОДОРАВНО:1. Тесен и и живописен
пролом на река Струма в българската част.
17. Силна горещина, жега зной. 20. Щат в
САЩ. 21. Гръцки футболен отбор. 22. Наша
треньорка по художествена гимнастика.
24. Вид морска костенурка. 25. Съдебен
чиновник, удостоверяващ с подпис и печат
истинността на юридически актове и документи, препис от документи и други. 27.
Роман от Леонид Леонов. 28. Бивше предаване по БНТ-1. 29. Минерал, калаена руда.
31. Оперета от Виктор Райчев. 33. Големи
морски раци. 34. Разлат домакински съд
за пържене. 35. Съд за пиене на течности
от различен материал. 36. Дървесна връв.
37. Псевдоним на Дора Габе. 38. Различни
структурни варианти на гена. 39. Тюркско
номадско племе. 42. Авджии. 44. Вид псевдоними. 45. Белег, символ. 47. Бел, лъскав
неръждаем метал. 48. Седалка на кочияш.
50. Хлад, прохлада. 52. Хищна морска
риба. 55. Село в Старозагорско. 56. Място
на земното кълбо, което е точно противоположно на друго дадено място. 59. Древна крепост край Айтос. 60. Нарушаване на
верността към нещо. 63. Опера от Захарий
Палиашвили. 64. Електродомакински уреди за разбъркване и разбиване. 66.
Наниз, низа. 67. Киноактриса от САЩ „Стоманените колесници”. 69. Високопланинско плато в Азия. 71. Вълнен, памучен
или копринен плат с изпъкнали нишки. 72.
Стихотворение за възхвала. 73. Жена - шеф
на община. 75. Осолена и сушена риба.
76. Обшит прорез на дреха. 78. Платежни
средства. 79. Остров в Карибско море от
групата на Големите Антилски острови. 80.
Дървета - яблани. 83. Бяла пластична глина за порцеланови изделия. 85. Макара за
навиване на филмова лента. 87. Растение
с парливи власинки по стеблото и листата. 89. Филм на Алфред Хичкок. 90. Град в
САЩ, щата Айдахо. 91. Гигантска тропическа жаба в Южна Америка. 92. Зъбат кит.
93. Многогласно вокално произведение от
няколко самостоятелни мелодии през XIIXIII век.

Издава: Издателска къща “Ехо” ЕООД
Изпълнителен директор: Мариана Филчева
Адрес на редакцията:
1000 София, бул. “Васил Левски” № 75, ет. 5, ст. 525, ПК 427
Тел:02/ 93 00 680; ISSN-0205-0943
e-maIl: exobts@gmail.com; www.btsbg.org

Отговорен редактор: Нина Мишкова
Срокът за приемане на материали е до 20 число на съответния месец
Редакционен съвет: проф. д-р Николай Овчаров; проф. д-р Витан Влахов; инж. Иван Петров – председател на Българската асоциация по картография; доц. Сандю Бешев – алпинист, историк на българския и световния алпинизъм; Георги
Кърпачев – председател на Републиканската комисия по маркировка при БТС, доц. Кънчо Долапчиев, Елисавета Първанова, з. м. с. по алпинизъм
Графично оформление и предпечат: Милен Дивитаков
Печат: “Алианс ПРИНТ”

Януари 2013 г.

23

Инфо
Инфоцентърът БТС
ви желае Успешна
и благодатна 2013-а
с много интересни
пътувания!

димир Александрович - син на
император Александър II, като
паметник на признателността.
Следва пешеходна разходка в
парк Кайлъка и преход (около
30-40 мин.) до крепостта СторНадяваме се да дадем своя гозия. Отпътуване към София
принос в избора ви на разноо- около 17 ч. Завръщане в Собразни и интересни екскурзии фия вечерта.
и през този сезон.
Цена: 29 лв. Цената включва: транспорт с автобус, туристическа програма в Плевен,
Като начало екскурзоводско
обслужванашите предложения
не по маршрута. Цената не
за няколко кратки
включва: входни такси на поекскурзии:
сещаваните обекти - Панорама „ Плевенска Епопея 1877
Зимен поход до
г.“ - възрастни - 5 лв., ученици
хижа „Мусала” на
и студенти - 1.50 лв., разходи
2 февруари 2013 г.
от личен характер.
Отпътуване от София в 8. 00
ПРАЗНИЧЕН ПОХОД
ч - от пл. „Ал. Невски” през Самоков за Боровец. Изкачване
ДО ВРЪХ ШИПКА
с лифт до Ястребец. Преход до
х. „Мусала” (около 2 часа) или
Дата: 03.03.2013 г.
по билото на Макуджиците.
Отпътуване от София в 7:30
Връщане на Ястребец и спус- ч от пл. „Ал. Невски”. Пътукане с лифт. Свободно време в ва се по Подбалканската маБоровец около 1 час. Отпъту- гистрала в посока Казанлък.
ване за София.
Цена: 38. 00 лв. Цената
включва: транспорт, екскурзоводско обслужване, планински водач. Цената не включва: лифт в двете посоки: към
03.03.2013 г. - 10. 00 лв.

В планината
с офертите
на БТС
Цена: 30 лв. Цената включва: транспорт с автобус; посещение на Рупите
посещение на Мелник и Кордопуловата къща (без включена входна такса за Кордопуловата къща); екскурзоводско
обслужване по маршрута, медицинска застраховка. Цената не включва: вход басейн
Рупите - 3 лв.; вход за Кордопуловата къща - 2 лв.; доплащане за медицинска застраховка на лица над 69 г. - 2 лв.

Зимна приказка хижа „Мальовица”
и Еленино езеро
на 9 февруари 2013 г.
Отпътуване от София в 8:00
ч от пл. „Ал.Невски”. Пътува се
през Самоков и с. Говедарци
към Меката на алпинизма в
България - планински център
„Мальовица”. Следва лек преход (около 1 час с леко изкачване) до х. „Мальовица” сред
красивата панорама на заснежените била. В зависимост
от условията след почивка за
чаша чай преходът може да
продължи с изкачване до първа или втора тераса в посока в.
Мальовица сред прекрасните
върхове на Мальовишкия дял.
При подходящи условия може
да се продължи и към Еленино
езеро. Част от групата би могла да изчака завръщането на
останалите на чаша чай при
хижата. Завръщане в планинския център. Обща продължителност на прехода - около
5-6 часа. Пристигане в София
след 20:00 ч.
Цена: 38. 00 лв. Цената
включва: транспорт, екскурзоводско обслужване, планински водач. Цената не включва:
разходи от личен характер.
Трети март в Плевен:
маршрут ПЛЕВЕНПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯКАЙЛЪКА-КРЕПОСТ
СТОРГОЗИЯ
Дата: 03.03.2013 г.
Отпътуване от София в 7:30
ч. от пл. „Ал. Невски”. Пристигане в Плевен. Посещение
на панорамата „Плевенската
епопея 1877 г.“ Изградена е по
повод 100-годишнината от Освобождението на Плевен, на
самото бойно поле в Скобелев
парк - музей и до днес пазител
на безценните платна, икони,
картини, увековечили както
моменти от Освободителната
война, така и стремежа на народа ни към свобода през Възраждането. Свободно време
за обяд и разходка в центъра
на града. Посещение на параклиса - мавзолей „Св. Георги
Победоносец“, тържествено
открит и осветен през 1907 г.
в присъствието на княз Фердинанд I и Великия княз Вла-
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Важно!
Информираме ви, че от 14
до 16 февруари 2013 година в ЕКСПО център - София
ще се проведе юбилейната 30-а туристическа борса. По време на борсата ще
се разпространява нашата
брошура за екскурзионните
летувания и останалите туристически прояви, организирани от Инфоцентъра на
БТС, както и производите
на Издателска къща „ЕХО”,
в т.ч. Уникалният справочник
„Хижите в България”, издание
на Българския туристически
съюз. Справочникът представя
около 300 туристически обек-

Участие в празничното изкачване до Паметника на свободата на вр. Шипка (1532 м).
Преодоляването на 890-те
стъпала изпълва със смисъл и
благоговение всяка крачка по
пътя към върха, където се издига монументалният паметник, напомнящ средновековна
българска кула. Възможност
за посещение на музейната
сбирка, посветена на Шипченската епопея, включваща
лични вещи, ордени, снимков
и документален материал,
картини и оръжие. Отпътуване за град Шипка. Посещение
на храм-паметника ”Рождество Христово”, чиято църква е
истински архитектурен шедовър, построен в традиционния
стил на руските катедрали от
XVII в. Манастирът е създаден в памет на руските войници и български опълченци,
загинали през освободителната Руско-турска война от
1877-1878 г. Църквата „Рождество Христово“ е обявена
за паметник на културата и
блести отдалеч с многоцветната си мозаечна украса и

та, разположени в 15 планини
и в зони за отдих в Северна и
Южна България. Той е илюстриран с цветни снимки на
почти всички туристически
обекти, обемът му е 200 страници във формат1, удобен за
носене в раница или в жабката на автомобила.
С появата на справочника
„Хижите в България”на книжния пазар БТС запълва отдавна опразнената ниша от
такъв вид специализирана
литература. Цената за 1 бр. в
комплект с картата е 10 лв.
Щандът на Българския туристически съюз ще бъде в
зала № 1. Очакваме ви!

позлатени куполи, напомняйки за безсмъртния подвиг.
Цена: 32 лв. Цената включва:
транспорт с автобус; водач.
Цената не включва: входни
такси за музея на връх Шипка.
Рупите-Роженски
манастир-Мелник
Дати: 16.03, 06.04, 01.06,
20.07, 07.09, 12.10.2013 г.
Отпътуване от София в 7:30
ч от пл. Ал. Невски. Кратка почивка на Кресненското ханче.
Посещение на Рупите: храмът
„Св. Петка“, целебните извори,
домът на Баба Ванга (отвън).
Отпътуване за Роженски манастир. Посещение на манастира и църквата. Разходка в
Мелник - най-малкият и топъл
град в България, известен със
запазената възрожденска архитектура, сладкото червено
вино, фантастичните природни
образувания на Мелнишките
пирамиди. Посещение на Кордопуловата къща с дегустация
на вино. Свободно време в
Мелник. Завръщане в София
вечерта.

За още екскурзии, информация
и резервации:
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА БТС,
на познатите ви телефони:
02/980 12 85; 0882 966 319 и 0882 966 320.

National Geographic. Около
обяд - отпътуване за Серес.
Свободно време за пазар и
разходки.
След обяд отпътуване за
Мелник и свободно време.
Отпътуване за София. Пристигане на пл. „Ал. Невски” около 22:30 ч.
Цена: 35 лв. Цената включва: Транспорт с автобус, медицинска застраховка, екскурзоводско обслужване. Цената не
включва: разходи от личен
характер и входни такси. Лица
София-Алистратинад 69 г. доплащат за медицинска застраховка 10 лв.
Серес-Мелник-София
Срок за уведомяване за неДати: 17.03, 02.05, 08.06, достигнат минимум 2 дни пре03.08, 21.09, 19.10, 16.11.2013 ди датата на отпътуване.
г.
Предлагаме ви и една
Отпътуване от София в 06:30
възможност за
от пл. Ал. Невски. Пътуване по
почивка в семеен
маршрут София-Алистрати.
хотел „Деви” –
Пристигане в Алистрати преди обяд. Пещерата е интересВелинград.
на с голямото си разнообразие
на сталктити и сталагмити. Тя
Пакет за 5 дни (4 нощувки, 4
с обща дължина 3 км, от кои- закуски, 4 обяда и 4 вечери) за
то 1 км може да бъде обходен 150.00 лв. на човек в двойна и
пеша.
тройна стая. Пакетът важи за
Пещерата е една от най-кра- резервации в дните от понесивите в Европа според делник до петък.
И през тази година
ви предлагаме
почивка в хотел
„Виталис”:
За трета възраст - пакет
за 156. 00 лв. на човек. Пакетът включва: 4 нощувки, 4
закуски, 4 обяда и 4 вечери,
туристическа такса и застраховка; ползване на открит и
закрит басейн, масаж на яка
- 1 бр., водни процедури - 4
бр.
Пакетът важи за пенсионери в дните от понеделник до
петък.
Хотелът осигурява транспорт от автогара Костенец по
предварително заявяване и
резервация.
Дискавъри пакет СКИ и
СПА (7 нощувки) - 390. 00
лв. на човек. Пакетът включва:
7 нощувки в двойна или
тройна стая, закуска и вечеря (в деня на настаняването
- вечеря, в деня на освобождаването - закуска) по предварително изготвени менюта; 5 водни процедури (вана,
кнайп, парафин или луга по
избор); ежедневен трансфер
к.к. Пчелински бани - Боровец - к.к. Пчелински бани (30
км); ползавне на външен и вътрешен басейн с минерална
вода, презентация.

За деца до 12 г. - 30 % намаление; децата не ползват
СПА процедури.
Пакетът не важи по време
на Национални празници.
И специалното предложение на хотел „Виталис” за
1, 2 и 3 февруари 2013 г.
Творческа вечер с невероятните
изпълнения
на
Йорданка
Христова.
Под неин патронаж ще се
състои и турнир по бридж
белот - 24-часов маратон,
който започва в 14,30 ч. на
01.02.2013 г. /петък/. Записванията за участие в турнира
се извършват на рецепцията
в хотела, а тегленето на жребия за определяне на състезателните двойки ще стане от
13,00 ч. Ще бъдат раздадени
специални награди лично от
Йорданка Христова.
Цена: 165. 00 лв. на човек.
Пакетът включва: творческа
вечер с Йорданка Христова;
ползване на открит и закрит
басейн с минерална вода;
две нощувки; две закуски;
две вечери; един обяд; туристическа такса; застраховка;
дартс; шах; табла.
Специален бонус - дегустация на италиански вина!
Очаквайте новите оферти
на хотел „Виталис” за уникална водна джаз терапия!

