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На вр.Св. Илия в Родопите
Една легенда разказва за
онези времена, когато една
след друга падали крепостите
на Родопа планина под ятагана
на османския завоевател.
Планината горяла и плачела. Хората виели от болка и
страх.
Последният техен защитник бил Гордьо войвода. Преследван от ордите на Ибрахим
паша, той бива ранен, а четниците му избити в последното ожесточено сражение,
станало до с. Ягодина. Раненият войвода стигнал до връх
Св.Илия, извисяващ се над с.
Ягодина, където се подслонил в Орловата пещера. Тежки
били раните му, но това не му
попречило всеки божи ден със
сетни сили да размахва родопските чанове, за да дава сили
и кураж на хората, подложени

на невиждано жестока сеч
от разгневената башибозушка войска и да възвестява, че българският дух е все
още жив.
Гордьо войвода починал от
раните си в Орловата пещера под връх Свети Илия,
но чановете продължили да
звънят от върха.
От няколко години насам
тези звънливи чанове са заместени от гласовитите
родопски кабагайди, които с
мелодичния си глас продължават да разказват за мъките и теглилата на ягодинци,
за героите, дали живота си
за свободата на своите братя и сестри, за Родопа планина - тяхна майка и закрилница.
Продължава на стр. 2

Чирпански ученици
щурмуват Шипка
Малко са българите, които не
са били на Шипка на една от
най-значимите дати в нашата
история - 3-ти март. Усещането
за национална принадлежност
и патриотична приповдигнатост
е неповторимо. Въпреки че възрожденските песни и патриотични скандирания сега ми се
сториха не така шумни и екзалтирани както в предните години.
За мен това е трето поредно
изкачване на легендарния връх
точно на националния празник.
Смятам да го правя и в бъдеще.
Тази година на Шипка бяхме
почти сто ученици от модулите по туризъм в три училища:
СОУ „П. К. Яворов“ , ОУ „Васил
Левски“ и Професионалната
гимназия по селско стопанство.
Това стана възможно, след като
Община Чирпан ни осигури безплатни автобуси за празника.
Официалното
тържество
обаче закъсня с час и нашите
ръководители - учителите и туристите от ТД „Средногорец”,

решиха да не нарушаваме
предварителния график. Точно в
12,30 ч. започна двучасовият ни
традиционен пешеходен преход
от върха до храм паметника в
град Шипка - едно желано и очаквано от всички приключение
по южния скат на планината.
Снегът бе значително по-малко
в сравнение с еднометровите
преспи през миналата зима, но
това не направи по-малко интересно слизането ни по каменистите стръмни улеи и насипи. И
сега, въпреки предварителните изисквания и напътствия на
по-опитните туристи, дошлите
за пръв път на поход в планината не бяха с добра екипировка.
Не знам защо, но искрено им
повярвах, че за следващия 3-и
март всичко ще е им е „О кей!”
Та нали и моето първо планинарско кръщение бе като тяхното!
Александър Андонов,
Чирпан

На З март, 1878 година в
градчето Сан Стефано се подписва мирен договор, който
слага край на Руско-турската
война. За първи път честваме тази дата като Ден на възшествието на престола на
император Александър Втори.
Неговото име е написано и на
мемориалния паметник, издигнат в Арабаконашкия проход в Стара планина. Паметникът на победата е издигнат
в памет на загиналите руски,
украински, финландски, румънски, беларуски войни.
Годините още не са заличили окопите над с. Горно Камарци и битката при Саранци от
18-19 декември 1877 година,
където след ожесточени сражения с войните на генерал
Кридинер турската войска напуска местността. Пътят към
София е свободен. На мястото на кръвопролитната битка
признателните българи изди-

На Арабаконак –
с преклонение
гат паметника на загиналите
руски, украински, финландски,
румънски и белоруски воини.
И на този 3 март община
Горна Малина организира тържествено отбелязване 135годишнината от Освобождението на България. Пътят към
мемориала „Арабаконак“ и поляната пред него бяха изпълнени със стотици хора, дошли
да поднесат своята признателност, венци и цветя в памет
на загиналите герои. Почетен
караул и военнослужещи от
поделението на Горна Малина
от състава на Съвместното командване на силите участваха в честването. Под звуците

на химна на
Ре п у б л и к а
България
присъстващите паднаха на колене
със сведени
глави пред
подвига на загиналите. Инж.
Емил Найденов, кмет на общината, произнесе слово в
чест на 135-ата годишнина, а
секретарят на Посолството на
Русия у нас, поднесе своето
уважение и топли слова към
братските народи. Бяха изпълнени стихотворението на Иван
Вазов „Опълченците на Шипка“, възрожденски и патриотични песни, възхваляващи
прекрасната ни страна. След
официалната част туристи от
околните места изпъстриха
поляната около паметника и
шумни глъчки озвучиха с планинарско веселие околността.
Ваня Стоилова

ДA ВЪЗСТАНОВИМ
ЗАЕДНО ХИЖА „БОГДАН”!

СМЕТКА НА КАМПАНИЯТА:
Банка ДСК – клон Отечество - София
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ДАРИТЕЛСКАТА
IBAN: BG75STSA 93 0000000 24 154
КАМПАНИЯ НА БТС!
BIC: STSABGSF
А ТАКА СЪЩО И КАТО НАПРАВИТЕ
ПУСНЕТЕ SMS С ТЕКСТ: DMS HIJA НА ДАРЕНИЕ В ДАРИТЕЛСКИТЕ КУТИИ,
ЕДИНЕН ДАРИТЕЛСКИ НОМЕР 17 777 (за ПОСТАВЕНИ В НЯКОИ ОТ ТУРИСТИтрите мобилни оператора) . За пускането ЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ!
на един SMS ще бъдете таксувани с 1,00
Кампанията се осъществява с подкрелв.
МОЖЕТЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ИЗ- пата на ФПББ по програма „Да постигнем
ГРАЖДАНЕТО НА НОВАТА ХИЖА повече”, финансирана от Фондация „Аме„БОГДАН” И НА ДАРИТЕЛСКАТА
рика за България”.
Дарители

те събраха по 10лв. лични пари и внесоха
230 лв. в дарителската сметка на кампаниТуристите от ТД „Урвич“ - София ята.
последваха примера на колегите си от ТД
***
„Сърнена гора„ - Стара Загора.
Боянка Койчева от гр. Варна дарява хоНа свое заседание УС на софийското дружество взе решение да подкрепи кампания- норарите си от в. „Ехо“ за 2012 г. в подкрепа
та за възстановяване на х. Богдан. Туристи- на кампанията.

Големият ден

Продължение от стр. 1
На 3 март 2013 г. центърът на с. Ягодина отново
бе огласен от звуците на
родопските гайди, приканващи населението за
поредния
туристически
поход към паметния връх
Свети Илия. Проявата бе
организирана от ТД „Родопея”, с. Ягодина, в чест на
135-годишнината от освобождението на България
от османско владичество.
Към центъра на селото от
всички страни се стичаха
хора - местни и гости, дошли от всички краища на
България, че и чужденци,
решили да съпреживеят
празника на гостоприемните домакини от китното
селце Ягодина, в топлите
пазви на Родопа планина.
С усмивка на лице и с българския трикольор в ръка,
те бързаха да се хванат на
кръшното хоро, виещо се
под звуците на гайдите и
изпъстрено от красивите
родопски носии на фолклорните състави на с. Ягодина и с. Борино.
В 10. 00 ч. организаторите обявявиха старта на
похода. Множеството се
отправи към вр. Св.Илия,
водено от българския трибагреник и знамето на
ТД „Родопея” под звуците
на гласовитите родопски
гайди в ръцете на млади,
талантливи гайдари. Към
колоната от няколкостотин
човека, потеглила от центъра на селото към върха

Трети март на
вр. Св. Илия...
се присъединяваха още
любители на природата и
туризма, български патриоти. В последна сметка
върхът и поляните около
него почерняха от народ.
Времето този ден също
реши да е в унисон с настроението на хората. Облачната и ветровита утрин
само след два часа беше
заменена от жадуваните
слънчеви лъчи, които подсилиха празничното настроение. Колоната стигна
местността Долното бърце, където по-голяма част
от хората се спряха, за да
наблюдават състезанието
с джипове, в което участваха състезатели от цяла
Южна България. След приключване на състезанието
продължихме към върха.
На седловината под върха,
огласяна от възрожденска
музика,
организаторите
посрещаха туристите с
топъл мурсалски чай и думите „Честит празник”. На
всички пристигащи се даваха купони за обяд. След
кратка почивка се отправихме към върха.
Върхът, огрян от слън-

чевите лъчи, гостоприемно
посрещаше гостите си, а
те, опиянени от красивата
природа, със затаен дъх
се любуваха на гледката.
В 12.30 часа Георги Колъоковски, член на ТД „ Родопея”, прочете тържествено
слово, след което с едноминутно мълчание и на
колене бе почетена паметта на всички знайни и незнайни герои, дали живота
си за свободата. Настъпи и
очакваният от всички момент - черешовото топче.
То гръмна толкова силно,
че огласи цялата планина!
След
тържествената
част походниците се отправиха към седловината
под върха, където организаторите дадоха безплатен
обяд. После множеството
тръгна към мястото, където
започнаха спортносъстезателните игри: стреляне
по мишена с пейнтболни
пушки, дърпане на въже,
бягане на 100 м по терен с
наклон.
След приключване на
игрите се пристъпи към
награждаване на победителите.

за миг не се уплаши от виелицата. А
4-годишните Ния и Ида от столицата
/на годинка и два месеца/ ни изпратиха с весели викове и снежни топки за здраве.
Вървяхме с Лили Точкова и софиянката Звезда и през цялото време
те пееха, разказвахме си вицове,
смяхме се... Така неусетно стигнахме хижата.
Междувременно срещнахме по
пътя си и доста други луди глави,
които любовта към планината и нейните красоти водеше все нагоре и
нагоре. Радвахме се на дебелите
преспи, на замръзналите водопадчета, на бълбукащата, бистра като
сълза вода. Над всичко, над скърцащите от вятъра борове, се издигаха върхове, а над тях - Мальовица.
Челата им често се губеха в мъгла,
но въпреки всичко бяха красиви и
привлекателни.
В хижата, докато се готвехме да
похапнем и да пийнем прочутия
билков горски чай, отново се пя.
Пристигна още една група смелчаци - десетина дечица, участници в
клуба по изобразително изкуство
към читалище „Младост” в Самоков
с ръководител Иван Шуманов. Похвалих ги за
смелостта и упоритостта им. Може би после ще
нарисуват преживяното и видяното върху листа
- бялата тишина, бялото безмълвие, снежната
вихрушка, зелените борове...
На връщане се спряхме на едно много приятно
място за почивка. Там - около масичката и пейките до реката, някой беше измайсторил замък,
крепостна стена и двама снежковци...
Когато пристигнахме в хотел-ресторант „Ален
мак”, веселието беше във върхова точка. Изявяваха се Лили Мирчева и Нора Симеонова от хор
„Планинска песен”, Сашка с акордеона се надсвирваше с Лили, Нора с дайрето и певиците на
Марго Чорбаджийска не спираха. Песен след песен се лееха. Припявах и аз заедно с Лили Точкова, която някога е пяла в ансамбъл „Пирин”, а
после - в „Сребърната пафта”. Сега с нетърпение
очаква поръчаната македонска носия, защото
най-обичани от нея са македонските песни.
...Заваля суграшица. Потеглихме, макар и с
неудоволствие, след тези чудесни преживявания.
Преди да отпътуват за София, пенсионерите
посетиха и девическия манастир „Покров Богородичен” в Самоков.
Димитрина Божилова

Деца и пенсионери
на снежна Мальовица
Дойдеш ли до деня, в който се пенсионираш,
вече и ти самият, а и другите те мислят за възрастен, за стар, даже те отписват от активния
живот. Но повечето от пенсионерите всекидневно доказват, че въпреки трудностите, кризата и
безпаричието се държат, занимават се успешно
с една или друга дейност.
Така е и с туристите от „Пенсионерски клуб №
5 - С. Л. - 2004”. Още от първите дни на новата
година те започнаха своите изяви. Първата бе
честването на Бабинден - с много смях, песни,
танци и богата кулинарна изложба.
Втората изява е традиционна. Независимо от
времето в края на януари тези мъже и жени поемат към Мальовица. Така беше и тази неделя
- на 3 февруари, когато два автобуса - 90 души,
воглаве с председателката си Надя Касабова
пристигнаха в курорта.
Много обичам планината и сега поведох желаещите нагоре - към хижа „Мальовица”. Времето
беше лошо - духаше много силен вятър, направо
си беше буря, но най-упоритите продължиха с
мен. Много се радвах, че с нас вървеше - с майка
си и с баба си, и 5-годишният Божидар от София.
Макар че му беше
за първи път, крачеше уверено, нито
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В състезанието с джипове първо място спечели Методи Кирев от гр.
Смолян и беше награден
със 150 лв. и 10 л бензин,
второ място взе Светозар
Фелянов от гр. Смолян и
бе награден с 100 лв. и 10
л бензин, а на трето място
Росен Томов получи за
награда 50 лв.
В играта „Стреляне по
мишена” победители станаха:
деца до 15 години;
момичета
Зорница
Бюлюкова от с. Ягодина,
момчета - Валери Божидаров от с. Ягодина,
от възрастните първо
място взеха: жени - Йоана Тодорова, гр. Смолян,
мъже - Светослав Недев,
гр. Смолян. Победителите в тази игра получиха
парична награда.
Играта „Дърпане на
въже“ се проведе отбор-

но. От учениците победител стана отборът от с.
Ягодина с капитан Митко
Кликов, а от възрастните отново отборът от с.
Ягодина с капитан Илиян
Каров.
В играта „Бягане на 100
м по терен с наклон 45%
„ класирането бе индивидуално. Първите места
спечелиха: Сергей Генчев от с. Ягодина - 11-годишен, от възрастните:
Светлана Методиева от
гр. Смолян и Марин Командаров от гр. Девин
Наградени
бяха
най-възрастният участник в проявата, изкачил
вр. Св.Илия - Алеко Соколов на 88 години (с.
Ягодина) и най- малкият
- 5-годишната Теодора
Кетева (гр. Смолян).
Всички участници в
състезанието с джипове
и игрите освен парични

награди получиха DVD
филма „Магията на Родопа планина“, диск със
снимки от Ягодинска
пещера, книжка „100-те
НТО” и карта „Хижите в
България“.
В 16.30 часа съборът бе
закрит, а хората, усетили
с всички сетива свободата
и великолепието на Родопа планина, доволни от
преживяното, с грейнали
лица заслизаха към селото. Всеки от тях беше почувствал великото умение
да живееш живота си пълноценно тук и сега, в дни
на оскъдица, в дни на изобилие и да се радваш на
всеки негов миг.
Защото животът е дар и
неговото време е определено.
Снежана Кукунджиева
член на УС на
ТД”Родопея”, с. Ягодина

По пътя на копривата
За зелено

Неделя. Ден за отдих и почивка. При това чудесен февруарски ден, придружен и със
слънце. И какво по-хубаво от
това човек да се разходи, както обикновено го правим ние,
долнобанци, до местността
Градището край рилското градче - старият параклис и новата
църква „Света Петка” с аязмото. А защо не и да се изкачим
по стръмната пътека до билото
и скалите на влюбените. Оттук
Долнобанското корито и цяла
Долна баня при такова хубаво
време се виждат като на длан
заедно с красивите снежни
върхове на Рила. И как да не
възкликне човек: „Как е попаднал в сърцето на България тоя
остров от екзотична хубост!”.
Е, това не са мои думи, а на
патриарха на българската литература Иван Вазов, когато е посетил за първи път нашето село
преди повече от век.
Но не за природните красоти
и дадености на родното селище сега ми е думата. Днес се
„хванах за зелено”, т.е. набрах
доволно количество млада,
тазгодишна коприва, от която в
късния следобед си сварих чудесна чорба с
ориз.
И така по
пътя,
който води към
хълма Градището, преди
да премина
по дървеното
мостче река
Марица,
на
няколко места от двете му
страни, под
шубраците,
съзрях, че е
поникнала
коприва. Рекох си, що да
не си набера

тук, колкото има, пък може и на
„Света Петка”, както обикновено си берем рано напролет, и
там да е покарала.
Речено-сторено. На шега, на
майтап, но за около няма и час
найлоновият плик беше наполовината пълен с прясно ухаещи зелени стръкчета коприва.
Удоволствието беше голямо,
въпреки че от брането на места
журеха ръцете.
Беше време за кратка почивка - естествено, на пейките до
аязмото и параклиса.
Задължително се измих от
лековитата вода и пийнах няколко глътки. Междувременно
заприиждаха много хора - деца,
младежи и възрастни. Запалих
свещ на Светицата, оставих
стотинки, поставих набраните
от вкъщи кокичета на иконата и
я целунах с молитва за здраве
и късмет в живота. Така както
го прави всеки, който дойде тук
на това свято място. При нашата долнобанска покровителка и
закрилница от беди и нещастия
- Света Преподобна Петка Българска. Затова преди десетина
години миряните от Долна баня
й въздигнаха нов храм.

Любомир Кузев

БТС обучава

Нови 120 преподаватели през м. февруари получиха удостоверения за завършен курс на обучение
„Организатор на туристическата дейност в училище”, като бяха обособени
в три групи от Пловдивска
и Хасковска област. Напролет участниците ще
продължат с курс на обучение с практическа насоченост.
Курсовете на обучение
се проведоха отново в ТК
„Ливадите”, Родопите.
Учителите бяха запознати с дейността на Българския
туристически
съюз и по-конкретно с работата на Центъра за професионално обучение към
Съюза, с туристическата
база, националния календарен план за 2013 г., с
националните движения:
„Опознай България – 100
НТО, „Покорител на 10те планински първенци” и
„Опознай родния край”.
По време на обучението курсистите имаха възможност да чуят лекциите
на доц. Борис Маринов –
преподавател в НСА, който ги запозна с характеристиката на планините в
България, туристическата
дейност в училище, различните видове туризъм и
най-вече с особености на
пешеходния туризъм. Той
подчерта, че добре организираните и проведени
правилно поход, излет, екскурзия, експедиция или
лагеруване в природна
среда оставят дълбоки и
трайни следи в съзнанието на ученика. Доцентът
е автор на много издания,
едно от които - „Пешеходен туризъм за ученици”,
прелюбопитно четиво и
наръчник за провеждане
на туристическата дейност в училище.
На високо вдигнатата

Продължават курсовете за
квалификация на учители
Размисли от
вр. Богдан

летва отговаря и лекторът
Мартин Трантеев, известен учен, председател на
Българската асоциация по
спелеология. Пред курсистите той по един атрактивен начин представи пещерите на България, като
отбеляза, че в страната ни
има около 6000 познати
пещери, от които най-дългата е Духлата, а най-дълбока - Райчева дупка.
Благоустроени обаче са
само 9 от пещерите: Бачо
Киро, Магурата, Съева
дупка, Ягодинската, Дяволското гърло, Снежанка, Леденика, Ухловица и

СРЕЩА СЕМИНАР
На 13 февруари 2013 г. в
град Плевен ТД „Кайлъшка
долина”, Плевен, съвместно с Районния инспекторат
по образованието проведе
първата среща семинар с
учители, преподаващи модул „туризъм” в Плевенска
област. От ТД „Кайлъшка
долина” присъстваха: Венци Росманов - председател,
Петко Стойнов - зам.-председател, Лидия Цанова и
Надежда Михайлова от
Управителния съвет на дружеството. Представител на
Инспектората беше Огнян
Пешев. Участваха 20 учители. Петко Стойнов запозна участниците в срещата с
дейността на ТД „Кайлъшка долина”, както и с бъдещите планове за работа с
ученици. Предстоят курсове за планински водачи, в
които е добре да участват и
учители. В момента се подготвя пътеводител за учениците „Опознай родния
край” с 16 обекта от Плевенска област. Във връзка
с празника на дружеството
през месец май ще се проведе Комбинирана спортно-туристическа щафета с
ученици, която беше подробно обсъдена. В срок до
20 март учителите следва
да внесат заявка за участие на отборите в щафетата. Накрая участниците в
срещата семинар учредиха
Клуб на учителите, преподаващи модул „туризъм” с
ръководство от пет души.
Лидия Цанова

Орлова чука.
Трантеев запозна присъстващите с основните
правила за безопасност
в планината и видовете
травми. Лекторът Анастас Величков представи
спортносъстезателната
игра „Познавам ли моята
България”. Той е един от
създателите й. Целта на
играта е да достигне до
учениците в българските училища, клубове или
центрове за работа с деца
и чрез тях те да се провокират да научат повече за
славната история и богато
културно наследство. Иг-

рата е добро пособие за
провеждане на занимания по модул „Туризъм” в
училище. Тя може да се
провежда както в зала,
спортен салон, така и в
училищния двор или на
поляна сред природата.
Курсовете за обучение
на учителите в областта
се организира и провежда под ръководството на
Регионален инспекторат,
Пловдив, и фирма „Голдън
Травел” ЕООД на г-н Кирил Тонков.
Зорница Радонова,
експерт

Традицията продължава

И тази година отчетът за работата
на клуба по пешеходен туризъм при
ТД „Еделвайс”, Пловдив, за 2012 г се
проведе в планината. За разлика от
миналата година, когато го направихме на х.”Чернатица” в Родопите, тази
година това стана на х. „Венетица” в
Рила.
Обилният снеговалеж не попречи
на 26 туристи от клуба да достигнат хижата, която гостоприемните домакини
бяха затоплили и ни очакваха с топъл
планински чай. Сърдечно благодарим!
Настанихме се и дойде време за деловата работа. Секретарката на клуба бе
подготвила много изненади. По време
на отчета бяха прожектирани снимки
от почти всички проведени туристически прояви.
С малки подаръци и грамоти бяха
отличени: Дони Филипов - от най-младото попълнение, ученик от Математическата гимназия в Пловдив, най-пеещият турист - Христина Богданова,
най-добрият водач - Николай Добрев,
и др.
Туристическите ни прояви през годината проведохме в любимите ни планини - Пирин, Рила, Родопите, Средна
гора, и др., като най-впечатляващи ще
останат четиридневните походи гр.
Разлог - х. „Яворов”-Кончето-х. „Вихрен” - вр. Тодорка - х. „Демяница” - гр.
Банско в Пирин с водач Иван Тодоров.
В Рила това беше маршрутът гр.Белица - х. „Семково” - х. „Рибни езера”
- х. „Мальовица” - х. „Скакавица” - гр.
Сапарева баня с водач Драгомир Гишин. Не по-малко прекрасни бяха
маршрутите в Родопите: с. Манастир х. „Свобода” - х. „Преспа” - х. „Момчил
юнак” и х. „Триградски скали”-Чаирски
езера-Орлово око с посещение на Яго-

динската пещера и Дяволското гърло.
През отчетния период за 2012 г проведохме над 33 туристически прояви с
539 участници. От тях 14 излета с 153
походници, 16 похода от I категория
със 189 участници, 8 похода от II категория със 103 участници. 52-ма са
участниците в походи от III категория.
През м. март 2012 г. на изпита за
водачи, проведен от СС на БТС, се дипломираха Драгомир Гишин и Светлозар Гатев.
През същата година бяха покрити
изискванията за 11 златни, 4 сребърни
и 12 бронзови значки от движението
„Опознай България - 100 НТО”. Десет
участници от клуба станаха носители
на значката „Покорител на 10-те планински първенци”. През отчетния период трима наши туристи се включиха
в националния поход „Ком - Емине”, 11
участници в морския поход, организиран от ТД „Родни простири”, гр. Варна.
Съвместно с ТД „ Руен”, гр.Пловдив 15 туристи изкачиха най-високия връх
в Юлийските Алпи - вр. Триглав, 2864
м н.в., 5 наши туристки участваха в националния женски поход.
В туристическите ни прояви участваха наши приятели от туристически
дружества от София, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Калофер, Златоград ...
В изключително приятна атмасфера
премина туристическата вечер на х.
„Венетица” с пожелание за нови туристически прояви през 2013 г. На всички
членове бе раздаден новият план за
2013 година.
Николай Добрев,
М. с. по туризъм
председател на клуба

Във връзка с 50-годишнината от Организираното туристическо движение в Община Лозница
през септември миналата година беше планирано
и изкачване на първенеца на Средна гора - връх
Богдан. По различни причини до края на годината
това не се осъществи. Изчакваше се моментът. И
така в началото на февруари се наложи пътуване
в Южна България. Поставихме си цел - на отиване да се изкачи върхът. За краткото време, с което
разполагахме, се наложи да нарушим принципа
„Планина са качва до обед, жена следобед”. Ние
до обед бяхме на авто, а следобед трябваше да катерим. Информацията, с която разполагахме, че в
Средна гора има съвсем малко сняг, се оказа погрешна. Освен това бяхме облечени неподходящо.
Въпреки всичко потеглихме. Скоро падналият сняг
беше заличил всякакви дири. На всичко отгоре се
спусна и мъгла. Снегът по дърветата криеше маркировката. Въпреки трудностите - успяхме! В района се намират някои от 100-те НТО. На другия ден
посетихме град Панагюрище с известните му забележителности и местността Оборище.
Относно кампанията ”Да възстановим заедно
хижа „Богдан” - достатъчно се изписва и се работи.
Но който си спомня някогашната хижа и сега посети мястото, най-малкото ще се разплаче. Що се
отнася до нашето участие - можем да се включим във всеки един момент, в който се наложи,
с полагането на безвъзмезден труд.
За съжаление на средногорци и на другите любители на природата хижа”Оборище” също се нуждае от сериозен ремонт. Хижарят го нямаше в момента, но хижата беше отворена и печатът беше на
разположение. Благодарим!
Сравнението с хижите, които са в близост до
град Лозница, се налага от само себе си. Хижа
„Младост” в Търговищкия Балкан, хижа „Пчелина”
около Разград –-те са изцяло с променен облик.
Удоволствие е да отседнеш в тях - да отпочинеш,
да преспиш. Уют, хигиена и вежливо обслужване.
А до тях и около тях - чудесни поддържани екопътеки. Колко хубаво би било, ако всичките ни планинарски домове са така поддържани и подредени.
А това зависи от нас, дружествата и всеки отделен
участник в туристическото движение.
Гален Тупев
Председател на ТД „Еделвайс”, гр.Лозница
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Тържества

В памет на
Апостола

Този 19 февруари не бе много по-различен от миналогодишния при организирането и провеждането на традиционния туристически поход до Къкринското ханче. И този път духът на Апостола беше
силата, която съпровождаше участниците в похода
да вървят с трепет по стъпките му и да усетят трудностите и рисковете, в които той бе повел Отечеството си – по пътя на освободителното дело. Петдесет и двама участници – деца от ОУ „Васил Левски”,

Младоженци си казаха „да“ и сложиха подписи под
брачното свидетелство на 2240 метра надморско равнище край хижа „Безбог“ и замръзналото езеро пред
нея. Това се случи в Пирин под едноименния връх.
В навечерието на националния празник 3 март Сватбеният марш на
Менделсон
звуча тържествено
в чест на Боряна
Ковачева и Димитър Краев от
София, избрали
за паметното събитие това божествено красиво
и през лятото, и
през зимата място.
За първи път се
сключи граждански брак върху Безбожкото езеро, скрито под дебел лед и здрава двуметрова снежна пелена.
Младоженците, както и всички присъстващи, бяха в
скиорски костюми, но официалният ритуал по нищо не
се отличаваше от това, което би се случило в която и
да било ритуална зала или кметството в Добринище,
погрижило се в случая да узакони брака на младите
хора.
И тук те преминаха по килим, посипан с розов цвят, за да си поставят брачните халки и подписите си под брачното свидетелство.
Много туристи също станаха неволни свидетели на необичайното за това място събитие.

Сватба в
Пирин на
2240 м
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гр. Ловеч, и туристи от ТД „Стратеш”, Ловеч, потеглиха
в 06.50 ч. от кв. „Вароша”. Тук в онези години Васил
Левски бе намерил своя втори дом и бе решил точно
тук да бъде столицата на неговото революционно-освободително движение. Походната колона премина по
стария Римски път, излезе на шосето Ловеч-Севлиево
и след около два часа достигна местността Пази мост.
Може би тук е повратната точка в съдбата на Апостола. На това място той и неговия сподвижник Николчо
Цвятков са срещнати може би случайно от турските
заптиета, които ги заговарят и навярно се усъмняват в
тях. Тук д-р Дарина Петрова, член на УС на ТД „Стратеш”, изнесе беседа пред участниците в похода, като
ги запозна с подробностите за последните свободни
стъпки и часове на Апостола. Всички слушаха с интерес и не можеха да повярват, че може би случайността
е изиграла за пореден път своята роля.
Походът продължи по шосето и след около още един
километър участниците бяха взети от организираните
автобуси от Община Ловеч и транспортирани до село
Къкрина.
Гост на всички събития, свързани с честването на
140-годишнината от обесването на Васил Левски, организирани от Община Ловеч, бе вицепрзидентът на
Република България г-жа Маргарита Попова. След отслужена панихида от Ловчанския митрополит Гавраил,
изнесени слова от официалните лица и стихове от децата от ОУ „васил Левски”, честването в Къкринското
ханче приключи.
Следобед в 16.00 ч. участниците в похода, както и
всички официални лица и гости почетоха паметта на
Апостола пред наговия паметник на височината „Хисаря” над град Ловеч. От името на ТД „Стратеш” бе поднесен букет „В памет на Апостола”. Жителите и гостите
на Ловеч, които присъстваха на честванията, изслушаха
словата на г-жа Маргарита Попова, Ловчанския митроплит Гавраил, кмета на Ловеч г-н Минчо Казанджиев. Имаше стихове, имаше тържественост, но Него го нямаше...!
Светослав Генков
Председател на ТД „Стратеш”
Ловеч

Петльовден на хижа „Рай”
Вече 46 години на хижа „ Рай” под връх Ботев се празнува Петльовден.
Било по време на турското робство. Всяка година от българските семейства турците насилствено изземвали малки деца от мъжки пол
/т.нар. кръвен данък/, които до зряла възраст превръщали в жестоки
еничари, които тероризирали столетия наред своите неподозирани сънародници. За да спасят рожбите си от отвличане, българските майки
заколвали петел и с кръвта пръскали пространството около пътната
врата. Така заблуждавали заптиетата, че оттам вече са минали техните хора и с ятаган са сломили нечия съпротива.
Във времето истината прераства в легенда, а легендата в повод
за празнуване в оптимистичен план посипаните с праха на историята събития. Претърпяла метаморфозата на времето, злощастната
птица става символ на мъжественост и дава име на мъжкия празник
Петльовден. Датата втори февруари съвпада с църковния празник
Сретение Господне - среща на господ Иисус Христос с божия храм четиридесет дни след неговото раждане. Навярно това е причината за
тази странна симбиоза между православната традиция и историческата истина. Представянето на мъжкото отроче в божия храм на
четиридесетия ден се спазва и до днес.
На хижа „Рай” Петльовден се
празнува от години и негови основоположници са покойните вече
Лальо Стефчев и Йовчо Иванов
от град Калофер. Тази година на
хижата се качиха 128 туристи от
София, Пловдив, Варна, Хасково,
Стара Загора, Карлово, Калофер и
село Васил Левски. Най-възрастният в проявата бе на 74 г., а най-малкият - на 5 години. Имаше и гост от
град Кавала, съседна Гърция. Да
почете празника, късно през нощта
пристигна и кметът на град Кало-

фер Румен Стоянов.
Организаторите, туристи от ТД
„Еделвайс”, Пловдив, и ТД „Хайдут”, Калофер, бяха се погрижили
да има много смях и задявки. Залата беше облепена с подходяща
украса и паметни бележки за произхода на празника, а калоферски
шегаджии бяха донесли жив петел,
който стоически издържа възторжената шумотевица, но не устоя на
умората, пропускайки да включи
биологическия си часовник за оповестяване на утрото.

На импровизираното отчетно-изборно събрание председателят на
Управителния съвет на високопланинското
дружество туристическият водач
Никола Добрев, подпомогнат от
„великия” неизвестен поет Догроб
Мераклийски, направи годишен
отчет за дейността на увенчаното
с екзотично име дружество. След
това награди отличилите се с Ордена на Големия и Малкия кравай.
Празничните емоции продължиха до „трети петли”, когато камбаната на хижата подкани дошлите за
първи път да излязат пред чешмата
с орела за калесване и подпечатване на разголените бедра на новаците от Митьо хижаря и поп Никола.
А зоркото око на „разсилния” Стоян
Бозуков следеше да не остане някой неподпечатан.
Така с остроумни шеги, много
емоции и обилни порции смях премина поредния осъвременен Петльовден.
Доволни и заредени с настроение и чист балкански въздух, участниците в празненството потеглиха
обратно в очакване на следващото
издание на февруарския фест.
Кънчо Михов ТД „Еделвайс”, Пловдив

Дружества
Туристическо
дружество „Патлейна” във Велики Преслав постави
работно начало на година с две юбилейни дати,
като подчинява на тях
всички свои инициативи.
Деветдесет години от основаване на дружеството
и 1120 г. от Преславския
събор са отправните точки за работа през следващите месеци. На годишното събрание с отчитане
дейността на дружеството пред членовете бяха
поставени предстоящите
задачи. А именно - освежаване на туристическите маршрути в Преславска и Драгоевска
планина, почистване водоизточниците в туристическите зони
и привличане
на поне един
млад кандидат
за квалифициран планински
водач,
който
дружеството да
обучи.
Над 50 са
членовете на
ТД
„Патлейна” и тъй като
половината от тях са
на пенсионна възраст,
събранието утвърди по
предложение на ръководството
сформиране
на секция „Ветерани”. От
тук нататък тя ще организира по-леките туристически маршрути. При-

състващите се отказаха
от избора на секционен
председател, но формално бившият председател
на дружеството Белчо
Братоев и дългогодишните туристи Донка Ганева
и Антоанета Димитрова
ще представляват „ядката” на ветераните.
Сред най-младите туристи е 22-годишната
Дарина Ангелова. Тя получи една от 6-те значки
за покорител на стоте
национални туристически обекта. Дружеството
отличи още петима свои
членове със сребърни и
бронзови значки, връчени от кмета на общината Александър Горчев.
Той, председателят на

Преславските туристи
с юбилейна година
общинския съвет Върбан
Върбев и шефът на постоянната комисия за спорт
и туризъм Илия Илиев
бяха гости на годишното
събрание.
Делегатите
приеха
отчета за 2012 г., в който председателят на ТД

„Патлейна” Тошко Серафимов анализира работата в две направления
- туристически прояви и
отваряне на новата туристическа спалня, с която дружеството се сдоби
преди 2 г. На първия етаж
в дома за сираци бе обо-

собена база за настаняване на 40 туристи, но
нейния ремонт и оборудване вървят бавно.
Общината отпусна миналата година 3150 лв.
субсидия на дружеството
и още 2000 лв. за оборудване на стаите. С тези

Петричлии: Отбелязахме
женския празник с поход
На 09/10 март 2013 г. се проведе
регионален женски поход в чест на 8
март - Ден на жената. В похода взеха участие 23-ма туристи от пешеходен клуб при ТД” Калабак” град
Петрич. Рано сутринта на 9 март с
микробус се отправихме към началната точка на похода - хижа”Попови
ливади”. Там ни посрешнаха любезните домакини от ТД”Момини двори”
– председателят на дружеството г-н
Петър Смилянов и д-р Лилия Баракова, която беше и нашият водач
по пътя. За гостите бяха приготвени
горещо кафе, ароматен горски чай
и домашна баница. След като закусихме, тръгнахме в колона през дебелия сняг от ”Попови ливади” към
град Гоце Делчев. Преходът не беше
труден, много приятен и продължи
три часа и половина. В града ни по-

Ученически
туризъм

срещна топлото мартенско слънце и
усмивките на местните жители, насядали по заведенията на чашка ароматно кафе .Отпочинахме в туристическата база на дружеството и след
това заедно с няколко туристи от
домакините се отправихме към хижа
„Славянка”, където нощувахме.
За целта от града до село Парил
отидохме с превоз и след още 3 км
пеша се оказахме пред хижа „Славянка”, изцяло ремонтирана и обновена по спечелен европроект. Хижата разполага с прекрасни условия
за нощувка, със самостоятелни санитарни възли за всяка стая от по 2,
3 или 4 легла и локално парно отопление. Още с голяма зала, столова
и кухня, където се веселихме - пяхме
и танцувахме до късно вечерта. Сутринта домакините отново показаха

средства, с материали от
местни спонсори и БТС
и с безвъзмездния труд
на 20 души дружеството
окомплектова спалнята.
На събранието Серафимов благодари персонално на всички, допринесли
за новата база, която ще

гостоприемство с вкусна
супа и топъл Алиботушки
чай. Рядко се срещат толкова гостоприемни и топли
хора - не само да ходят из
планината, но и прекрасно
да се веселят с всеки новодошъл гостенин турист на
хижата.
Нашите особено големи
благодарности са към председателят
на ТД” Момини двори” Петър Смилянов и неговите туристи, които ни посрещнаха така мило, а на следващия
ден ни изпроводиха до разклона.
Групата продължи до с.Голешово,
където посетихме музея на Яворов,
а един мъж от мегдана ни разказа
историята на селото. Нашият поход
приключи до хижа „Извора”, като
походът от хижа „Славянка” до хижа
„Извора” бе около 5 часа. Оттам с микробус се придвижихме до Петрич.
Малко уморени, но заредени с много
емоции и желание за следващия поход, който е по-кратък, но пък съвсем
скоро - на 24.03 и ще се проведе в
нашата любима Беласица.
ТД”Калабак”, Петрич
пешеходен клуб

бъде открита следващия
месец.
Председателят
на туристите похвали и
насърчи организаторите,
сформирали ученически
туристически отряд от
4-и клас на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”.
Тази година първата
масова проява, организирана от туристическото дружество във Велики
Преслав, е срещата на
туристи на х. „Патлейна”
с дегустация на вина.
Първо място за червено
вино бе присъдено на Величко Бодуров, а за бяло
на Румен Ангелов.
Росица Стайкова

ОБЯВА
УС на ТД”Еделвайс” гр.Сандански, на
основание чл.26,ал.1 от ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 2 от 15.03.2013 г. на УС
на дружеството, свиква годишно отчетно
събрание на 26.04.2013год. от 17,30 часа в
сградата на дружеството при следния
ДНЕВЕН РЕД
1.Отчет за дейността
на дружеството за 2012год.
2.Отчет за финансовия резултат
от нестопанската и стопанската дейност
за 2012год.
3.Приемане на проекто бюджет
за 2013год.
4.Избиране на делегат
за Общото събрание на БТС.
5.Разни.
От Управителния съвет
на ТД”Еделвайс”,
гр.Сандански

Планинарско училище „Слънце в раницата” на Узана
МАЛКИТЕ
ОТ
ПЛАНИНАРСКО
УЧИЛИЩЕ
„СЛЪНЦЕ В РАНИЦАТА”
ПРИ ТД „ТРАПЕЗИЦА-1902”
с бяла ваканция
Малките планинари от
училищния клуб по туризъм
„ТУР-2000” при ОУ „Бачо
Киро”, Велико Търново, приеха
предизвикателствата
на зимата, преживявайки
незабравими
февруарски
ваканционни дни сред снежната природа на Централен
Балкан.
От 23 до 25 февруари
2013 година, през зимната
ваканция, те почиваха и се
обучаваха организирано с
Планинарското
училище
„Слънце в раницата” на Ту-

ристическо дружество „Трапезица-1902”. Сборна група
ученици от втори, трети и
четвърти клас с ръководители Иван Мешеков и Мила
Велчева, проведоха в местността Узана (Стара планина) тридневен лагер с обучение в туристически умения и
компетенции.
В ПРОГРАМАТА НА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ
ЛАГЕР ПРЕЗ ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ:
Запознаване с историята,
забележителностите и културата на град Габрово.
Опознаване природните
дадености и географски забележителности на

местността Узана, Централна Стара планина (вр.
Исполин, екопътеки, географски център наБългария
и др.)
Представяне на възможностите за спорт и туризъм
в района.
При подходящи метеорологични условия - туристически поход по маршрут
Узана – връх Исполин (с
елементи на обучение)
Туристически
дейности
и игри при зимни условия
(пързалка, зимни игри и туристически
надпревари).
Творчески занимания и време за свободно общуване
сред природата.

Март 2013 г.
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В крачка

Празници на
винения туризъм
В Осмар
За никого не е
тайна, че осмарският пелин е известен
и в чужбина. Какво
представлява, откъде иде известността
му?
Село Осмар е легнало в подножието
на Шуменското плато, по средата между Шумен и Велики
Преслав. Спуснете
ли се по туристическите пътеки през
широколистните
гори на парка, ще
стигнете до известното лозарско и
винарско село, по чиито скатове зрее
най-сладкото грозде. Зиме празниците
на винопроизводителите от Осмар са
многоочаквани. По къщите на селото
се леят прочутите осмарски пелини и
не само местните, а и много туристи се
наслаждават на ароматните еликсири.
Особено ги харесват чужденците, които
преминават по туристическите маршрути в старите български столици и исторически бастиони - Плиска, Мадара,
Шумен, Велики Преслав. Както и трябва да се очаква, в Осмар е създадена
винарска изба със същото име, където
дегустациите минават на ниво.Отпивайки от чашите червен пелин, гостите с
любопитство слушат сладките раздумки
на местните хора, които се гордеят, че
началото е поставено преди век. Още
през 1902 година осмарянин, завръщайки се от Франция, прави пенливо осмарско шампанско вино.
През трийсетте години на миналия
век Осмар става известен с качественото си десертно грозде, което се изнася
в Германия, Франция и Швейцария. По
същото време за Западна Европа се
изпращат и големи количества вино от
местните осмарски изби. А що се отнася до загадките на червения осмарски
пелин, майстори от различни поколения
твърдят,че за производството му се използват най-качествените вина, подсилени с дъхавите 25 вида билки, събрани от слънчевата Камчийска долина. В
бъчвите отлежават заедно с кехлибарено грозде ябълки, дюли и други плодове. И въпреки че има оригинални стари
рецепти повече от стотина години, в
съвремието осмарци включват и собствени добавки от нещо ново, което отли-

чава производството им. Някои от малките частни фирми отскоро започнаха
да влагат в буретата си и екстракти от
къпина, което дава още по-голям аромат, а еликсирите се харесват най-вече
от жените.
Много веселие носи празникът „Малката винария“, чието начало е отпреди
петнайсетина години с идеята на тогавашния кмет на Осмар Тошо Свещаров.
Учител по история във Варна, след като
се пенсионира, той се завръща в родното гнездо и осъществява замислите
си. В зимните празници взимат участие
обикновено по около 25-30 местни производители на домашни червени и бели
вина и осмарски пелини, а дегустаторите се затрудняват с определянето на
победителите, защото и като качество,
и като аромати, еликсирите имат малки
граници на разпознаване. Има идея да
се напише история на конкурсите и в
специална книга да се запазят спомените за богатите традиции на осмарци
в лозарския и винарския поминък в Осмар. Преди 3 г. селото спечели международния знак Европейско село и е на
първо място в българската класация.
Десетина са къщите в Осмар, които
са лицензирани за селски туризъм. Тук
туристите прекарват ден-два сред местните хора и остават очаровани от гостоприемството на домакините. По-дълго
обаче се застояват чужденците, които
освен че опитват от вкусотиите, правят
и туристически преходи по пътеките в
подстъпите на Природен парк „Шуменско плато“. Те отнасят от този край топлината на българската душа.
Георги Ников

Здравейте приятели на в. „Ехо”. Първият брой тази година
буди
възхищението
ни. Той е посветен на
150-годишнината от
рождението на Алеко
Константинов.
По този повод туристите ветерани от КТВ
„Чудни скали”, Айтос,
направихме
импровизирано
честване
в клуба. Обсъдихме
живота, творчеството
и туристическата дейност на Щастливеца.
Тридесет и петима от
членовете ни са абонати на любимия ни вестник. Всички прочетоха
материалите,
посветени на Алеко. Те ни
вдъхновиха за един задълбочен разговор, в
който взеха отношение
повечето от клубните
ни членове. Коментирахме статията на Михаил Вешим „Алеко не
е банкнота за МОЛ”,
както и идеята за нов
паметник на Витоша.
Повечето от ветераните подкрепят мнението на автора, защото
според нас образът на
Щастливеца на банкнотата не е най-подходящото място за опознаване. Алеко трябва да

150 години
Алеко е с нас!
се познава не като лик,
а като личност, като
творец, общественик,
да се четат неговите
творби - ярки бисери на
българската белетристика.
Айтоските
туристи
ветерани приветстват
идеята за нов паметник
на Алеко Константинов
и призовават всички
клубове и всеки турист
да даде своя принос за
реализиране на строежа.

В края на беседата
взехме колективно решение - да се изработи
и постави на видно място в клуба крилатият
девиз на Щастливеца „Опознай родината, за
да я обикнеш!”.
За финал прочетохме
стихотворението „Алеко е с нас”, написано
специално за случая.
Прилагаме творбата
с молба да бъде публикувана заедно с дописката.

Алеко е с нас!
150 години Алеко живее с нас!
Щастливецо, още чуваме твоя глас!
Остави ни мъдър, верен завет.
От българските туристи ветерани – Привет!
„Опознай родината, за да я обикнеш!”
Твоят крилат девиз и днес ни води!
По твоите пътеки гордо вървим,
от любов към родната природа горим!
Алеко, ти си най-високият връх за нас –
нравствен и чист, с планинарски дух и страст,
светъл образ на самотен рицар заклет.
Щастливецо, всеки българин помни твоя завет!
Животът ти кратък ориентир ни беше.
Докрай честен, неподкупен в делата гореше.
Твоите идеали не бяха думи празни,
а арена на борба, на обществени идеи разни.
Защитнико на природата, нужен си и в наше време,
че и днес в българина твоят Бай Ганьо дреме.
Алековци все по-малко остават
Родолюбци като теб не се размножават.
По творчество до Вазов и Ботев те поставям,
по талант, морал и съвест с тях те равнявам.
С дръзкия си език, хумор и сатира врагове си намери.
Страдалецо, с острото си перо безсмъртие спечели.
А клониралият се Бай Ганьо и днес ходи по Европа,
помощи проси, но не за народа си, за себе си тропа.
Гледа те със завист и почит от фейлетона –
Алеко, великият българин, заема достойно място в пантеона.
150 години днес празнуваме с чест и слава –
за Алеко, Щастливеца, твореца, няма забрава!
Животът му – полет на метеор сред небето ясно,
Озарил с блясъка си нашето отечество красно!
Тонка Петкова - КТВ „Чудни скали”, Айтос

След сигнала
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Във връзка с получилите се нееднократни недоразумения и
допуснати
пропуски
относно начина на стопанисване и ползване
имуществото на хижа
„Рудината”, на същата
вече е назначен пазач с ангажимент да
приема и настанява
туристи. Телефон за
контакти 0889/165080 и
0889/2243389.

Оцеляване

Кризата
От 16 до 20 февруари се
проведе деветият „Преглед
по оцеляване в планината
при зимни условия” на УЦ
„Мальовица”. Традицията
повелявяваше да се проведат предвидените походи и
да се обучават участниците
за безопасно поведение в
планината. Организатор на
проявата бе ТД „Черноморски простори”, гр. Варна.
Дружеството организираше за пореден път подобна
проява.
Съставът на участниците предполагаше много
разнообразна група от 15
до 65-годишни. Разбираше
се, че трябва да се съобразяваме с физическите
възможности на туристите.
Още в началото си пролича липса на достатъчно
количество сняг. Както се
казва, това ни е белият
проблем.
Допълнително
проблеми ни създаваше
липсата на подходящ сняг
за направата на снежни иглута и пещери. Налагаше
се да коригираме програмата ден за ден.
С пристигането на групата се настанихме и следобед проведохме първия
преход до х. „Мальовица”
и обратно. Следи на туристи към върха липсваха,
което говореше за опасности при преход в тази
посока. Снегът и тук беше
недостатъчен за разлика

не ни спря
за планина

от предходни години. Температурите през деня бяха
положителни, което можеше да предизвика лавини.
Преминавайки през една
отсечка от прехода, напомнихме, че миналата година
за първи път беше паднала
лавина. Някои от присъстващите приемаха новата
информация с учудване,
но след представените неоспорими данни се съгласяваха и даже искаха литература по повдигнатите
въпроси. Според мен това
бяха хора, които за пръв
път се срещаха с реалната

Добра равносметка
за походниците от
ТД”Кайлъшка долина”
Изтеклата година бе ползотворна за Клуба по пешеходен туризъм към ТД”Кайлъшка долина”, гр.Плевен.
В началото на 2013-а с преход до х.”Среброструй”
клубът проведе своето отчетно събрание в приятната
обстановка на хижата. Отчетено бе, че през предходната година са проведени 4 четиридневни, 2 тридневни, 5 двудневни и 5 еднодневни похода с участие и в
три републикански похода. Маршрутите са в Стара
планина, Рила, Странджа, Сакар и Витоша...
Клубът отбеляза Деня на туризма на х.”Плевен” с
изкачване на вр.Ботев, като участниците минаха и по
екопътека „Водните дупки”. По време на походите бяха
изкачени върховете Мусала, Мальовица, Черни връх,
Голямото градище, Исполин. Имаме участия и в Националния туристически поход на жените, в републиканския квалификационен поход семинар „Родопи 2012”,
а една ученическа група - в Националния поход „ По
стъпките на Апостола на свободата Васил Левски”.
Еднодневните походи бяха в близките местности на
гр.Плевен и в Искърския пролом.
Календарният план за 2013 г. е разнообразен с ежемесечни походи и мероприятия, в които туристите се
включват с желание.
Лидия Цанова, председател на клуба

планина и жестоките зимни условия.
Екипировката! Това
беше въпросът, на който
всеки турист трябваше да
си даде отговор. Накрая
всеки се съгласява с максимата: Екипирай се, за да
нямаш проблеми!
Вторият преход направихме към х. „Вада”, тук
снегът не надминаваше
50-60 см. Слизането към
Мальовишка река не беше
лесно. Групата се водеше
от младия водач Димитър
Куртев, който даваше съвети за поведение. Пред

нас беше преминала група със снегоходки, които
бяха направили пъртина.
На курсистите се обясняваше начинът на движение в
колоната и в случай на пострадал човек. Стигнахме
до Яворова поляна, където
видяхме разрушени беседката и пейките. Срещнахме
се с група скиори от Швейцария, които упътихме за
Рилски езера. Те споделиха, че нашите красоти ги
няма никъде по света и от
5 години идват на ски у нас.
Следващите лекции
бяха за: ПСС, планински

застраховки, спасителни
акции в планината, лична
аптечка, избор на маршрут, първа помощ на пострадал и др.
Продължихме с търсенето на място за бивак с
достатъчно утъпкан сняг.
Проведохме походи в посока Йончево езеро и изкачихме връх Ръждавица.
Групата вече се движеше
без проблеми, като спазваше всички изисквания.
Слънцето ту се показваше,
ту се скриваше, но това ни
помагаше, за да показваме
какво време можем да оч-

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА БТС
март - април
Национални инициативи
Национално движение „Опознай България - 100НТО” - януари- декември, цялата страна, НОК
на движението
Национално движение „10-те
планински първенци” - януари декември, цялата страна, НОК на
движението
Национално движение „Опознай родния край” - януари - декември, БТС, МФВС, областните
управи и кметове по места, ТД
Национални прояви
Национален женски поход
„Пролет 2013”- април - Родопи-БТС-ТД”Шипка”, Пловдив
Национален поход „Копривщица- Оборище” - април-май Средна гора-БТС, ТД”Черни връх”София
Прояви на учащите се
Областни прегледи на туристически сръчности за учащи април-по места- БТС, РИО
Областни състезания по ори-

ентиране за учащи - април, по
места, ТД, МОМН
Културни прояви
15-и песенен преглед „Прекрасна си, мила Родино” – април
- Казанлък- БТС,СТХБ, ТД”Орлово
гнездо”, Казанлък
УЦ”Мальовица”
Планински водачи, зимен
профил - 15-24.03 - УЦ Мальовица, Рила, БТС
Ски-техника начално обучение - април - УЦ”Мальовица”,
Рила - БТС
По-значими прояви
на ТД за 2013г.
Ежемесечни
походи
до
х.”Младост”, х.”Здравец”, х.”Пчелина” - януари-декември, по
Наредба, ТД”Еделвайс”, гр.Лозница
Годишнини
2005 - 2015 година - международно десетилетие за действия
„Вода за живота” под патрона-

акваме. След обяд падна
мъгла и започна да вали
сняг, което намали видимостта. Като по поръчка!
Всичко можеше да се види
на практика и обясненията
за поведение на ръководителя даваха само положителни резултати. Вечерта
проведохме нови лекции,
свързани със снега, снежни лавини, опасности при
преходите,
поведение
на група в лавиноопасен
участък, както и оказване
помощ на попаднали в лавина. Показахме схеми на
снежни съоръжения: иглута, пещери и траншеи.
Проведохме практическо
занятие за правене на възли, оказване на помощ
при счупен крак и ръка и
други полезни неща.
Предстоеше най-важното - строеж на снежни
съоръжения. Всички се
включиха активно. Главните строители бяха с опит
от предишните години:
Атанас Сивков, Димитър
Куртев, Димитър Станев и
Кирил Василев. Както се
казва, правеха се снежни тухли, пренасяха се и
се строеше. За по-малко
от два часа се построиха
снежно иглу и траншеи за
всички. Старанието бе огромно, емоцията - неописуема. Най-младите - Георги /
овладял с лекота възлите с
прусек/ и Полина бяха особено активни.
След обяд се проведе
поход с използването на
снежни „ котки” и снегоходки.
Вечерта се превърна
във вълнуващ завършек
на четиридневния труд на
туристи, изпълнили прояви
за „оцеляване”. Наградени бяха с грамоти всички
участници и до късно вечерта се танцуваше. С това
завърши този преглед при
участието на 26 туристи от
5 населени места и 8 туристически дружества.
Обещахме си да се държим в планината като хора,
съобразяващи се с майката природа.
До нови срещи в планините, приятели!
Атанас Сивков,
ръководител
на проявата

жа на ООН и ЕС
150 години от рождението на
Алеко Константинов
176 г. от рождението на В.
Левски
163 години от рождението на
Иван Вазов
118 години организиран туризъм в България
67 години от организацията на
Националния и международен туристически поход „По Пътя на Ботевата чета” - Козлодуй-Околчица
115 г. ТД „Рила”, гр.Рила
110 г. ТД „Росица-Мазалат”- Севлиево
105 г. организирано туристическо движение в гр.Добрич
90 г.ТД „Еделвайс”, гр.Сандански
90 г. ТД „Патлейна” - Велики
Преслав
90 г.ТД „Росица”, гр.Павликени
85 г.ТД „Калабак”, гр.Петрич
55 г.ТД „Кале”, Стралджа
50 г. ТД „Бунтовна”, Кръстевич
50 г. хор „Осоговско ехо” приТД”Осогово”, Кюстендил
15 г. ТД „Зелена България”, София
50 г. ТД „Бунтовна”, Кръстевич
10 години АТД при БАН, София
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Екология
Вестник „ЕХО” медийно
партньорство

Полски Тръмбеш, Приморско, Радомир, Разград,
Разлог, Русе, Севлиево,
София, Силистра, СмядоДесетки са градовете во, Сопот, Средец, Хармани общините, подкрепящи ли, Созопол, Тръстеник,
тазгодишното издание на Търговище, Трявна, Царекампанията на междуна- во, Червен бряг, Чирпан,
родната природозащитна Чепеларе ,Шабла....
организация WWF- Часът
През 2013 г. в България
на Земята.
посланици
Събитиена инициаОснована през 1961 г., тивата отното, което се
п р о в е ж д а международната приро- во ще бъдат
за пети по- дозащитна организация а к т ь о р ъ т
реден път в WWF [Ве-Ве-Еф] развива Юлиан ВерБ ъ л г а р и я , дейности в над 100 дър- гов, музище се със- жави с помощта на 4000 кантите Катои на 23 служители и над 5 ми- лин Вельов
март, събо- лиона доброволци. WWF и
Михаил
та от 20.30 работи за подобряване Стефанов и
ч.
на състоянието на окол- ф и н а н с и с Сред по- ната среда, за да може тът Мартин
т в ъ р д и л и - хората да живеят в хар- Заимов.
те участие мония с природата. В БълИдеята
градове и гария WWF се занимава на Часът на
общини са: със защитените терито- Земята е да
Б а й к а л , рии и местообитанията п р и в л е ч е
Балчик, Бе- от европейско значение о б щ е с т в е лене,
Бе- в мрежата Натура 2000, ното внималоградчик, горите и сладководните ние върху
Б е л о с л а в , екосистеми, устойчиво- проблемите
Б р а ц и г о - то развитие на селските с климатичво, Бургас, райони, промените в кли- ните
промени
и
Бяла Сла- мата.
тина, Бяла
свръхупо(Русенско), Враца, Вели- требата на ресурси и да
ки Преслав, Видин, Вър- провокира хората да взебица, Горна Оряховица, мат активна позиция за
Гърмен, Добрич, Димово, решаването им. Затова
Димитровград, Долна Мит- от 2007 г. насам хора от
рополия, Долни Дъбник, цял свят символично гасят
Дряново, Дупница, Елхо- осветлението си в рамкиво, Завет, Иваново, Каспи- те на един час в края на
чан, Каварна, Козлодуй, март. Към инициативата се
Котел, Казанлък, Кричим, включват световни лидери
Кърджали,
Кюстендил, от сферата на политиката,
Лозница, Мездра, Недели- икономиката и културата.
но, Оряхово, Нова Загора,
И тази година Часът
Павел Баня, Павликени, на Земята ще работи с
Поморие, Пещера, Плевен, платформата „Аз правя,

Българинът цени и обича
природата, историческите и археологични ценности на родината въпреки всички трудности.
Дейността на сдружения, пресъздаващи събития от нашата
история, е предпоставка за организиране на масови екскурзии и походи по исторически
места и забележителности.
По време и след такива мероприятия се забелязва повишен
интерс на туристите към тези
забележителности.
Патриотичен съюз „Единение” е една от организациите,
които популяризират нашето
национално достойнство и самочувствие.
Преди три години в гр. Видин
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Десетки населени места
са потвърдили участие

WWF за пети път
с Часът на Земята
ти действаш“, базирана в
YouTube. Идеята на платформата е хората да споделят своята загриженост
за бъдещето, отправяйки
символични предизвикателства и задавайки въпроса „Какво би направил ти,
за да спасиш планетата?“.
Събитията у нас:
София: на 23 март
ще има събитие на площада пред Народния театър
«Иван Вазов»
Добрич: на 23 март ще
бъде изключено фасадното
осветление на Дом–памет-

ник „Йордан Йовков”, както
и на храмовете „Света Троица” и „Свети Георги”
Разград: за Часът на
Земята ще бъде организиран спектакъл пред Общинския културен център
Община Долна Митрополия: в гр. Тръстеник деца от клуб „Екология“ към СОУ „Евлоги
Георгиев“ ще организират
шествие и специално събитие. Те ще подготвят и
презентации и клипове по
случая, които ще представят пред своите връстници.

Освен това, младежи от
танцовата школа „Неофит
Рилски“ ще подготвят специален танц „Светлини“.
В с. Байкал участниците от еко клуб „Дунав“ и
читалище „Пробуда-1925“
ще подготвят светлинен
танцов спектакъл, презентация и прожекция на видеофилм „Земята от Космоса“
Сред потвърдилите своето медийно партньорство
за Часът на Земята 2013
са: Дарик Радио, AMEXY,
Virginia RN Mediagroup, ра-

както и други сродни организации.
Тема на нашите възстановки
са Възраждането, Руско-турската освободителна война,
войните за национално обединение на България. Съвместно
с фирма „Алфа щит” миналата
есен се опитахме да пресъздадем и преминаването на първите българи през река Дунав при
Видин – събитие, описано във
Видинското евангелие.
Клубът и съюзът като цяло
се стремят да имат и международно участие с патриотични организации от РРумъния
и РСърбия. Вече две години
създаваме спектакли на прохода „Кадъбоаз” във връзка със
Сръбско-турската война от 1876
год., в която са взели участие и
наши български чети – тази на
Панайот Хитов, Ильо Марков,
Филип Тотю и други поборници.
Задача на клуба е да опазва,
популяризира и възстановява паметниците на войската, в
прослава на 6-а Бдинска дивизия, оставила
костите
на
свидните си
жертви
по
полетата
и
границите на
родината.
Тази година с наши
средства
поставихме паметна плоча
на бившия Военен клуб в гр.
Белоградчик, където се е помещавал 15-и Ломски полк. В
същия полк освен загиналите
офицери, сержанти и войници
са дали живота си и двамата
командири на полка - ген. Каварналиев и полк. Ст. Илиев.
В този полк са служили и войводите Чернопеев и Б.Сарафов
- борци в македоно-одринското национално освободително
движение.

Патриотичните клубове
за развитие на туризма

създадохме Патриотичен клуб
„Бдинци” – подразделение на
Национален съюз „Единение”.
С нашите униформи, нашето
оръжие, с възстановките, които
пресъздаваме, повдигаме българския дух сред населението.
Много е трудно в тези условия
без почти никакви средства да
се пресъздават такива мероприятия. На мен като председател на клуба ми е обидно да
обикалям за средства състоятелни българи, с които да финансираме нашите инициативи.

Въпреки всичко участниците в
клуба са сърцати хора. Не щадят време, средства и нерви за
осъществяване на това начинание.
В клуба членуват юристи,
учители, лекари, икономисти,
военнослужещи,
работници
и занаятчии, които дават кой
каквото може за сплотяване
на колектива и неговото разрастване. До момента сме пресъздали доста възстановки заедно с участието на колегите от
клубовете ни в цялата страна,

дио „Вис Виталис“, Presstv.
bg, Пресс Тв, РА Фактор,
EasyOnline JSCo, в. „ЕХО”,
сп. Auto Motor und Sport,
Deteto.info, Dir BG, радио
Тангра Мега рок...
Гранд Хотел София и
Гьоте институт също официално потвърдиха своето
участие в Часът на Земята
2013.
За повече информация:
- Яна Събева, WWF,
ysabeva@wwfdcp.bg,
02/950 50 40,
0885 829 886

На 03 март тази година по
повод националния празник
организирахме
възстановка
на освобождението във Видин.
Тя бе пресъздадена от близо
100 души от различни клубове
в страната, както и от местни
жители. На площада в центъра на града присъстваха хиляди грждани, които с интерес
наблюдаваха случващото се.
Възгласите на присъстващите
зрители и интересът в очите на
децата достатъчно ясно показват смисъла от провеждането
на такива мероприятия. Възстановката пресъздаде освобождаването на града и предаването на ключа на Видинската
крепост.
През 2015 година ще се отбележат 100 години от Първата световна война. За целта
възнамеряваме да поставим
паметник в местността Връшка чука – на българо-сръбската
граница, където са се водили
люти битки на 5-7 октомври
1915 год. Там са загинали около 200 души от 6-а Бдинска дивизия, които са заровени в общ
гроб, заличен от времето.
Клуб „Бдинци” има идея да
създаде и връзки с туристическо дружество „Бонония” и заедно да облагородим и почистим мястото, където се намира
паметникът на загиналите от
15-и Ломски полк в местността
Гроба на землището на с. Големаново, община гр. Кула.
Нашата дейност спомага и за
развитието на културно-историческия ни туризъм. С каненето
на гости от страната и нашето
присъствие на техни мероприятия даваме възможност на
всички да се запознаят с красотите на България и нейната
история.
Димчо Георгиев
гр. Видин

Релакс
Експертите от Агенцията по рибарство и аквакултури шокираха риболовците с въведената
уникално дълга забрана
за улов на най-популярните хищни риби по нашите водоеми - щука и бяла
риба. Цели три месеца и
половина ще бъдат пазени заради размножителен
период, който реално протича в рамките на месец.
Защо се получава такова
разминаване с реалностите в действителност?
Щуката и бялата риба
първи навлизат в процес
на
възпроизвоство от дългия списък на
пролетно-лятноразмножаващите се риби и
това е известно
и на биолози,
и на риболовци. Неуместно беше да се
пазят от 15 април, след като
те вече са приключили с родителската си
мисия. Години
наред законът
за рибарството
търпеше
критики в това
отношение. Е,
изтеглиха
забраната за двата вида хищници и вече са
защитени от 15 февруари.
Но не за месец или два,
както би било уместно, а
за цели три месеца и половина. Защото наред с
изтеглянето на забраната
те си остават и в повторния забранителен списък,
влизащ в сила от 15 април
до края на май.
Аргументите на експерти от Агенцията по рибарство до известна степен са
логични. Според тях, ако
се разреши улов на щука
и бяла риба по време на
забраната за другите
наши сладководни риби,
трудно ще се провежда
контрол, кой какво лови,
затова хищниците, въпреки че отдавна са приключили с размножаването,
отново влизат в общия
кюп на забраната. Тоест
те са „облагодетелствани” с двойна забрана. Такава трактовка не среща
разбиране в риболовните
среди. Рибарите са убедени, че дългата забрана е
заради рахата на надзорниците - никой да няма по
язовирите, така няма да
им се налага ежедневен и
засилен контрол. Хем въл-

Безумно дълга
забрана за
улов на щука и
бяла риба

кът сит, хем агнето цяло.
Но това е за сметка на
редовите риболовци, които са принудени чинно да
спазват разпоредбите и
да се откажат задълго от
любимите си риби.

И понеже министърът
на земеделието и храните
вече подписа подготвената му от експерти заповед,
забраната влезе в сила от
15 февруари. С безумно
дълъг срок от три месеца
и половина. Впрочем ето
под какво се подписа министър Найденов:

Кои са тези
туристически обекти?

„На основание чл. 32,
ал. 1 и ал. 2 от Закона за
рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 8, ал. 2 и
чл. 4, ал.1 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието
и храните, във връзка с
установяване на сроковете на забрана за улов на
риба и други водни организми през размножителния период на видовете
във водите на Черно море,
Дунав и вътрешните водни обекти се забранява
улова на щука и бяла риба
през периода на тяхното
размножаване, считано
от 15 февруари до 31 май.
При случаен улов на екземпляри от тези видове,
следва да се връщат обратно в съответния воден
обект, от който са уловени, независимо от тяхното
състояние...”.
Будни рибари обаче
приканват да погледнем
как е при съседите сърби.
Там също има
забранителен
режим,
свързан
с
размножителния
период
на рибите, но
графикът
е
стъпаловиден
и съобразен с
биологическите особености
на всеки отделен вид. Няма
всеобща забрана за всички риби като у
нас, нищо че
се разминават
в периода на размножаване с месеци. Всеки рибар
е длъжен да знае разпоредбите и да ги спазва, а
който лови забранен вид,
ще си носи отговорност.
Опитът на сърбите у нас
се оказва неприложим,
защото някои не искат да
си развалят рахата...

Плувката току трепне
веднъж-дваж и се топне или уверено потегли
встрани. Със засичането
върхът на пръта притрепери учестено, а от водата излезе поредната сребриста рибка. Замяташ,
засичаш, вадиш. Операцията се повтаря, после
потретя. Има динамика,
а това е радост и утеха за рибарската душа.
Всички, за които се е намерило местенце на брега, са обхванати от онова
неописуемо настроение,
идващо от напористите изяви на
рибките, влизащи
една след друга в
живарника.
Няма друг сезон, в който уклеите да са толкова лесни за
улов, да налитат
и на осмукано
червейче, с което
вече са хванати
няколко
рибки.
Даже не са особено претенциозни нито към
постройката на
линията,
нито
към големината
на куката. Гони ги
глад след дългите
зимни пости. Но и
натежават от зреещия хайвер, а
това допълнително изостря апетита им. Сега са на
близка дистанция
и се задържат
около бреговете
за дълги периоди,
даже може да е през
целия ден. Пак са си на
пасажи и подхвърляш ли
им по малко храна, друго
не им трябва – ще се навъртат в района и ще налитат с охота на стръвта.
Но не са повсеместно
пръснати из язовирите.
Сега „сребристите стрели”, както гальовно ги
наричат в рибарската
гилдия, са се групирали
в приустиевите зони на
язовирите или в някои
по-малки заливчета, където ще се застоят дълго - до изхвърляне на
хайвера. Но това време
все още е напред, може
би през април или дори
май (за по-височинните
язовири).
Дашните места обикновено са известни и
именно към тях се насочват рибарите още от
най-ранна пролет. Дойде ли март, независимо
от евентуални капризи
на времето, биологичният часовник на рибите

им напомня, че е време
да преминават към пролетен режим на живот.
Може и да се случи дендва да изпаднат в нелегалност, ако времето е
лошо - духа вятър или
вали, но после бързо ще
възвърнат настроението
си и ще влязат в познатия хранителен режим,
тоест да похапват от
всичко по много. Разбира се, доколкото позволява капацитетът им.
Видът на въдицата не е
от решаващо значение.

по-дребна и многобройна, докато уклеят нараства и до двайсетина
сантиметра. Едри уклеи
има по някои от големите
ни язовири. Софиянци са
свикнали да ловят от тях
на язовир „Искър”, даже
ги наричат „искърски скумрии”. Хубав уклей държат язовирите „Сопот”,
„Жребчево”, „Копринка”,
„Ивайловград”,
„Въча”,
„Батак”. От тези рибки
има и в многобройните
баластриери край София. В реките също се

Мартенски
празници с уклей

Ще се ловят и с директен телескоп, и с мачова
въдица или щека, и дори
с най-обикновен прът с
макара. Стига да могат
да се достигнат, а ако се
държат по-навътре, ще
се „изтеглят” принудително към брега с подаване
на храна в желаното
място. Стръвта е в много
ограничен диапазон сега
– пинки или бели червеи.
По едно, а ако рибите са
едри, може и по две червейчета. Не е нужно да
се усложняват нещата с
разнообразни примамки,
след като тези са се доказали отдавна.
Какво значи едри уклеи? Първо да уточним,
че според биолозите
уклей и уклейка са различни видове риби. Имат
някои външни белези, по
които могат да се различат. Но рибарите ги слагат под общ знаменател,
защото по поведението
си не се различават. По
принцип уклейката е

срещат, но там големината им не впечатлява.
Сега е времето на
мартенските
риболовни празници. Стотици
рибари завардват още
на ранина позиции по
язовирите и трупат активи според уменията
си. Някои повече, други
по-малко, но недоволни
няма. Майсторите може
и количества да направят, но нека не забравят,
че има и нормативни разпоредби, упоменати в закона за рибарството. За
еднодневен излет се позволява улов от 3 кг риба.
Ако рибките са от средна
големина, то в тази квота
може да влязат стотина уклея. А това са сто
мига на засичане и сто
малки дози адреналин.
Комплексно погледнато
- напълно достатъчно, за
да се превърне един риболовен ден в истински
пролетен празник.
Младен Добрев

ФотозагадкИ „ЕХО”

Отговорите изпращайте на
познатия ви адрес:
София-1000, бул.”В.Левски”
№75, редакция в.”ЕХО”
или на мейла на вестника
exobts@gmail.com
Отговор на фотозагадката в бр. 2
Най-точен е Белю Стайков от гр. Кърджали
Снимка.№1: На заден план се вижда Мальовишкото било на Северозападна Рила с върховете Мальовица, Орловец, Злият зъб, Ловница,
Купените и Попова капа. В средата е хребетът Зелени рид с най-висок вр. Зелени камък.
Малко по-напред е Езерният връх. На преден
план са върховете Харамията и Малък Кабул.
Снимка №2:Това са местността Кабата и
южната страна на вр. Вихрен, Пирин.
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Учредители
Кирил Воденичаров (р. 1929) е съучредител на студентската алпийска секция към БАК през зимата на
1958-1959 г. Получава основната си
подготовка на скалите на Искърското дефиле и Комините. Член на ръководството и активен участник
в планинските прояви на секцията
- експедиции, траверси, изкачвания
по алпийските части на българските
планини. Участвал в най-голямата
масова алпийска проява IV Републикански алпийски траверс „Рила–Пирин“ и изкачил и траверсирал десетки
върхове, между които премиерно Голена, Куклите и Зъбът. Изкачил редица
върхове на Рила, Пирин, Стара планина, Витоша, в това число и техните
първенци. Като активен планински
спасител развива идеята за въздушно подпомагане и спасяване на бедстващи планинари и алпинисти. Награждаван от ЦС на БТС с отличия
и сребърен медал за особени заслуги
към българския алпинизъм.
През януари 1945 г. с Мишо Златарев, приятел и съученик от София, решихме да отидем до Черни връх. Рано
сутринта тръгнах с влака от Радомир,
където семейството ми се пресели след
бомбардировките над София. Срещнахме се с него, но семейни причини го
възпираха. Попитах го за маршрута и
придвижването в планината към върха.
Със ските на рамо поех от Княжево
към Бялата вода, а оттам нагоре по очертаната пътека. Дълго търсих верни
следи, водещи към хижа „Момина скала“ - първия ми контролен пункт. Снегът
беше дълбок и пресен, труден за ходене, а със ски изтощителен.
Пристигнах рано следобед. Посрещна ме хижарят с двама планинари. Обгърна ме приятна топлина и опияняващ
аромат на планински чай. Тримата се
вторачиха в мене: „Момче, дотук ли си?
Ако се връщаш, не губи време. Хапни,
пийни чай и по светло поемай обратно“.
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Отказах, без да обяснявам, че не носех
ни храна, ни вода, а пари имах само за
влака и трамвая. Те настояха да пия
поне един чай - безплатен, както било
прието да се посреща всеки турист.
Топлината и уханието му вляха допълнителни сили в тялото ми и премахнаха
натрупаната умора от тежкото изкачване. Споделих, че моят път е към Черни
връх. Мъжете се ококориха: „Какво говориш бе, момче? Какъв връх! Ти ходил

ли си друг път там?“ - „Не съм, този ще
ми бъде първият.“
Започна дълго разясняване и поучаване, че намерението ми е безумие,
нереално. „Наближава мрак, ще се
загубиш, жив няма да се върнеш. Разбираш ли?“ Разбирах ги, но те не ме
разбираха. Върхът беше целта на моя
излет и аз трябваше да я постигна. Попитах ги за главните ориентири по пътя,
благодарих и тръгнах към вратата. Те

Моят първи
ЧЕРНИ ВРЪХ

скочиха, препречиха ми пътя
и заявиха, че няма да ме пуснат, защото това ще бъде лудост и от тяхна страна. Престанах да споря, седнах, те се
успокоиха и в един момент се
измъкнах.
През гората просеката
трудно се очертаваше. Борех
се с тежкия сняг. Започна да
се смрачава. За миг като сянка ми премина мисъл на съмнение дали ще успея… Гонех
две цели - върха и последния
трамвай от Княжево. Исках
да стигна върха и да се прибера у дома. Вярвах в своите
сили.
Изкачих се между някакви върхове отляво и отдясно,
след които се простираше
обширна равнина. На хоризонта в далечината се очертаваше най-високият, вероятно Черни връх - моята цел.
Разбирах, че времето няма да
ми стигне, но ширналото се
снежно поле - може би Платото, стигащо до подножието
на върха, ме импулсираше да
ускоря и спечеля време.
Скоро се озовах пред масива на върха - висок, огромен
силует на фона на безлунното небе. Надявах се, че бях минал покрай Лъвчето,
което внесе успокоение, че съм на прав
път.
Оттук нагоре започна моята първа
планинска голгота.
Биех със ските в дълбокия сняг, натисках щеките… потъвах… падах… с
усилия се измъквах… Но продължавах.
Често отправях взор към върха, но той
вече почти се губеше в тъмнината и
като че ли бягаше от мене. Нямах друг
избор освен нагоре…
След дълга изтощителна борба със
снежната маса, студа и самотата в тъмнината се очерта контурът на каменната постройка на „Черни връх“. Със сетни
усилия стигнах до вратата. Усетих как
ме грабна топлината на помещението,
в което седяха няколко мъже. Те скочиха и ме подхванаха с ръце. Беше приятно отпускащо… Но не желаех точно
такава помощ. Исках да се усмихна… а
сигурно не съм успял…
Заразпитваха ме кой съм, наясно ли
съм къде се намирам, защо съм сам,
защо по това време пристигам на върха. Накратко им разказах. Подчертах
непреодолимата ми жажда да се изкача в небесата на висока планина. Тази
мечта ме преследваше отдавна.
В този момента се чувствах горд, че
съм я постигнал.
Изумените мъже ми предложиха чай,
вечеря и легло за нощувка. Отказах
всичко, като излъгах, че съм вечерял, а
сега се връщам обратно в София. Те ме
изгледаха в недоумение. Сигурно им е
прозвучало напълно неадекватно от устата на 15-годишен младеж. Последва
същият настойнически разговор като
в „Момина скала“. След като повторих
своето твърдо намерение, те отсякоха,
че връщането ми е абсурдно.
Думите им само увеличиха амбицията ми. Почувствах се способен да завърша започнатото. Издебнах момента
и се измъкнах. Докато се отдалечавах,

чух вик: „Карай покрай Лъвчето, после
през Платото към върховете в далечината!“.
Духаше остър режещ вятър. За да
намаля усещането за пронизващия
студ, карах със силно наведена глава.
Това ми пречеше своевременно да се
ориентирам.
Внезапно потънах в мрака на гъста
борова гора. Оттук на идване не бях минал… Стреснах се. Изглежда се бях отклонил. Загубих ориентация… За първи усетих застрашаваща ме опасност.
Свирепият студ пълзеше в премръзналото ми тяло, потънало в дълбокия сняг.
Усещах единствено самота и безпътица.
Тази мисъл внезапно изтръгна от
мене необуздан прилив на енергия и
ярост за спасение. Тя потуши отчаянието ми. Сега пък ме притисна тревога
от вероятността да има вълци. А ако се
появи някой, да се кача на дърво ли?
Но мога ли там да дочакам сутринта?
Измръзването ми е сигурно… Нямах
нито храна, нито вода… Имах само голям туристически нож…
Започнах неистово да се катеря обратно, за да изляза от зловещия мрак
на гората. Горе се огледах. Бях слязъл
ниско и встрани от предполагаемия път.
Забелязах няколкото връхчета, край
които на идване бях минал. Просветна
ми. Сега вече знаех накъде да поема.
Достигнах спасителните връхчета,
разпознах следите си и се спуснах по
тях… Отдавна нямах представа за време… Изведнъж „Момина скала“ изскочи пред мене. Въздъхнах облекчено.
Планинарите ме посрещнаха радостно изумени: „Ама ти си жив! Какви са
тия сили бе, момче? Бог те е спасил
тебе! А сега ние ще те нахраним, ще
те напоим с горещ чай и лягаш тук на
наровете… Въпреки всичко заслужаваш и похвала за лудостта си“. Бяха
бащински добронамерени и изпитах
неудобство, когато им заявих: „Аз продължавам надолу“. Те се намръщиха.
Настойчиво поискаха да ме задържат,
употребиха и физическо усилие. Аз отново се измъкнах, грабнах ските и поех
надолу. От вратата се провикнаха: „Хей,
момче, знаеш ли поне пътя?“ - „Ще го
намеря.“ - „Карай надолу по диреците, а
после по улея към Бялата вода!“
Така и направих. Минах диреците и
влязох в улея. Тук започна нов кошмар.
Улеят като за бобслей - отъпкан от
скиорите през деня и заледен. Летях
надолу и не можех да спирам. Пред
мене изникваха стени, но не виждах
накъде е завоят. В последния момент
излизах от ралото, събирах ските една
до друга и паднал с влачене се блъсках
с тях в стената срещу мене. Това ставаше на всеки завой ту наляво, ту надясно. Кошмарът сякаш нямаше край. По
мене не остана здраво място…
След това жестоко изпитание на младежката ми упоритост излязох на чист
път и се спуснах към трамвайната спирка в Княжево. Нямах идея кое време
е. Едва на спирката ми стана ясно, че
последният трамвай към София беше
заминал отдавна.
Нещо като че ли се сгромоляса върху
мене. Надявах се, че изпитанията ми
бяха свършили, но следваха други, не
по-малко тежки. Чакаше ме около два
часа път до София със ски на рамо по
заледеното княжевско шосе. Не помня
колко пъти падах, колко пъти ските изтрещяваха върху леда, усещах сякаш
тялото ми вече не беше моето… но ходех. Най-сетне стигнах до приятели на
брат ми на ул. „Гургулят”.
Ще спестя подробности от срещата с
тези двама млади мъже. Само ги помолих да ме събудят към три и половина,
за да хвана влака за Радомир. На другия ден бях на училище и нямах право
безотговорно да тревожа добрите си
родители.
В три и половина се събудих сам и се
измъкнах, докато те спяха. Прибрах се
в къщи смазан. Нашите ме видяха, но
ги успокоих, че съм жив и здрав. Бях
удовлетворен, че се изкачих до приоблачните висоти на планината. Дали
това не беше предзнаменование за моя
по-нататъшен път в живота? Сигурно
да. Но какво ли ме очакваше занапред
с тази моя неукротима жажда да опознавам неизвестното?
Есента станах парашутист…
Кирил Воденичаров
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добруджанчета
обхождат
Златна Добруджа
движението 100-НТО. С
поздрав:

Неделчо Василев, председател на ТД“Добротица“,
гр.Добрич
Уважаема редакция на в.
„ЕХО“! И тази година с интерес ще следим всеки брой
на вашия-нашия вестник,
който отразява обстойно
действията на БТС и туристическите
дружества.
Особено ни хареса новата
инициатива на БТС „Опознай Родния край” и нейните
съвременни измерения. Това
ни накара още в края на лятото да откликнем, като
с нея започнахме учебната
2012/2013г. Туристическият
пътеводител за ученици в
област Добрич бе изготвен
от екип на областната управа - с представител на Инспектората по образование
в града, ТД“Добротица“ и с

помощта на ЦС на БТС. Пътеводителят сме го кръстили „ОПОЗНАЙ РОДНИЯ КРАЙ
- ЗЛАТНА ДОБРУДЖА“, като
в него са включени 15 от
най-значимите туристически обекта в региона, в.т.ч.
и тези от движението 100те НТО. В първия учебен ден
на 2012/2013г. на всички ученици от първи до четвърти
клас бяха раздадени безплатно 6000 бр.пътеводители.
На всеки включен обект има
предоставен печат, изработен от БТС.
В края на текущата учебна година за тези ученици,
които са посетили всичи
обекти, ще организираме
томбола. Работната група
се надява на широк отзвук
от подрастващите, на които предстои да станат големи и запалени участници в

Действително добричлии бяха едни от първите,
които се включиха в родолюбивата и високопатриотична инициатива на БТС
„Опознай родния край”.
А и не би могло да бъде
другояче, след като хората там са закърмени с
любовта към безбрежната красота на Добруджа и
нейните природни и исторически дадености, расли
са под сянката на великото й минало, носят кръвта
и завета на дедите.
Пълен с емоционален заряд е Пътеводителят „Опознай родния край - Златна
Добруджа”, с който повече от
половин година хиляди деца
и
подрастващи
обикалят
най-значимите туристически
обекти в областта. Пътуването
из историята и настоящето на
родния край ще продължи до
30 юни 2013 г., когато най-активните в това вълнуващо
приключение ще бъдат наградени. За целта е необходимо
да се посетят 15-те обекта,
отбелязани в книжката, като
това е удостоверено с полагането на печат на съответното
място.
И така, да поемем по пътищата на Добруджа с ученическия пътеводител в ръка
(текста поднасяме с известни
съкращения)

15-те НАЙ
на Добричка
област
Мило дете, ТИ ИМАШ
щастието ДА СЕ РОДИШ
В дОБРУДЖА - СИЛНА, КРАСИВА И ДОБРА ЗЕМЯ НА
КРЪСТОПЪТ, ДАЛА СРЕЩА
И БЛАГОДАТЕН ДОМ НА
РАЗЛИЧНИ ХОРА И НАРОДИ,
населена в началото на
времето ОТ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, СЪЗДАЛА ПЪРВАТА В
СВЕТА ПИСМЕНОСТ, ОСТАВИЛА НА ХОРАТА ПО ЗЕМЯТА НАЙ-СТАРОТО ОБРАБОТЕНО ЗЛАТО.
на това място ОТЕКВАТ СТЪПКИТЕ НА ПРАБЪЛГАРСКАТА КОННИЦА И
ЗАВЕТНИТЕ ДУМИ НА КАН
АСПАРУХ: “ТУК ЩЕ БЪДЕ
БЪЛГАРИЯ!”
БЪДИ ГОРДО ДЕТЕ, ЗАЩОТО СИ НАСЛЕДНИК НА
ДОБРОТИЦА - ВЛАДЕТЕЛЯТ, ЧИЕТО ИМЕ НОСИ
ТАЗИ НЕОБЯТНА РАВНИНА,
ТВОИТЕ ДЕДИ СА СЪТВОРИЛИ ПРЕКРАСНИ ПЕСНИ,
ПРИКАЗКИ И ЛЕГЕНДИ,
НЕПОВТОРИМИ ОБРАЗЦИ
НА НАРОДНОТО ИЗКУСТВО
И СА ЗАПАЗИЛИ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ ПРЕЗ ТРУДНИТЕ
ВЕКОВЕ НА РОБСТВОТО.
ЗНАЦИ ЗА СВОЕТО СЛАВНО МИНАЛО МОЖЕШ ДА
ОТКРИЕШ НАВСЯКЪДЕ:
в легендите за следите на Апостола на

1. Архитектурно-етнографски музей
на открито „Старият Добрич”:

2. Регионален исторически музей
- град Добрич:

Адрес: град Добрич, ул. „Д-р
Константин Стоилов” 18, телефон:
058/602-642
Работно време: понеделник-събота: 9 - 18 ч.
Млади пътешественици и откриватели, ако искате да попаднете в
приказката за живота на вашите
прабаби и прадядовци от Възраждането, то елате в Добрич. Застанали в центъра на областния град,
освободили се за малко от света на
модерните технологии и интернет,
неусетно се оказвате в миналото.
Можете да видите, пипнете, вкусите, заснемете, да преживеете частички от ХIХ век и да ги превърнете
във ваша творба - стихче, разказче,
приказка, песничка, рисунка, сним-

Адрес: град Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов” 18, телефон: 058/603-256,
ел. поща: rim_dobrich@abv.bg
2а. Експозиция „Археология на Добруджа” и учебен музей:
Адрес: град Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов” 18, телефон:
058/602-642
Уредник: н. с. Тодор Димов
Работно време: понеделник-петък: 9
- 13 ч. и 14 - 18 ч. (през май-октомври),
8 - 12 ч. и 13 - 17 ч. (през ноември-април), а в събота - по предварителна
заявка.

ка, клипче… Само с
няколко крачки ще
преминете повече
от 100 години и ще
разберете как са изглеждали старите,
улици, къщи и ханове. Ще се докоснете
до духа на старите
добруджански майстори и до красотата
на техните изделия.
В „Старият Добрич” човек все още
може:
• да чуе звън на
камбана от един от
символите на Добрич - часовниковата кула,
• да мине по стария калдъръм и
да чуе стъпките и шепота на предците си,
• да усети аромат на дъхави
гевреци и вкусна боза, приготвени
по стари рецепти,
• да опита от същите сиропи, които са пили и вашите родители, баби
и дядовци,
• да се огрее в слънцата на грънчарските съдове, шевици, везби,
икони и дърворезби…
Ежедневно в над 20 работилнички сръчни майстори по стари технологии създават неповторима красота. Просто елате и преживейте тази
приказка!

българската свобода васил левски по нашите земи, в признанието
на стефан караджа, че е
добруджанец, в красивите слова на йордан
йовков и дора габе, НА
ГОЛЕМИЯ ОСТРОВ В ДУРАНКУЛАК, В ХРАМА НА КИБЕЛА В БАЛЧИК, В СКАЛНИТЕ СВЕТИЛИЩА ПО СУХА
РЕКА, В СРЕДНОВЕКОВНИТЕ КРЕПОСТИ КРАЙ ТОПОЛА, ОДЪРЦИ И КАЛИАКРА...
приказНА и неповторима Е И ПРИРОДАТА НА
НАШИЯ РОДЕН КРАЙ. вСЯКА ПРОЛЕТ И ЕСЕН ОТТУК
ПО НЕВИДИМ ДРЕВен НЕБЕСен път, НАРЕЧЕН “ВИА
ПОНТИКА”,
ПРЕМИНАВАТ
ХИЛЯДИ КРИЛАТИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ
(ЖЕРАВИ,
ПЕЛИКАНИ,
ЩЪРКЕЛИ,
ОРЛИ И ПОЙНИ ПТИЦИ).
тУК СЕ РАЖДА ЗЛАТНОТО
ЖИТО и хляба НА бЪЛГАРИЯ, ОТГЛЕДАНИ ОТ ТРУДОЛЮБИВИТЕ РЪЦЕ НА ДОБРУДЖАНЕЦА. тук черно
море с МАЙЧИНА ЛАСКА
е погалило НАШАТА МИЛА
ЗЕМЯ, за да създаде
прекрасни кътчета - албена, балчик, каварна,
ШАБЛА…
мило
добруджанче,
ОПОЗНАЙ
РОДНИЯ
СИ
КРАЙ И изпълни сърцето си със светла обич и
преклонение пред красотите И СЛАВНОТО му
МИНАЛО!

С омайната атмосфера на
„Старият Добрич” в сърцата пак
там може да продължите вълшебното пътуване към миналото. Шепот на чинари, няколко
крачки и неусетно се пренасяте почти 8000 години назад
във времето - чрез „Археология
на Добруджа”. Тук ще научите
как са живеели първите хора в
света, с изненада ще откриете,
че са били изкусни майстори.
Чрез красиви изделия от злато,
мед, глина, кост и камък древните са изразявали почитта си
към тайнствените божествени
сили и природата. В цялото си
великолепие и блясък пред вас
ще застане най-ранното обработено от
човек злато в света.
След вълнуващия досег с „Добруджанската Троя” въображението ви може да
оживят Паисий, Ботев и Левски - да си
ги представите като деца, ученици - като
вас! Затова просто трябва да влезете в
съседната стая - учебния музей. Поседнете, напишете името си върху пясъка,
послушайте интересната беседа и постепенно ще ви се представят картини за
традициите и духа на българското училище от Възраждането...

2б. Военно гробище музей:

Адрес: град Добрич,
ул. „25-ти септември”
53, телефон: 058/605-627
Уредник: Радослав Симеонов
Работно време: понеделник - петък:
9 - 13 ч. и 14 - 17 ч. (през май-октом-

2г. Етнографска къща:

Адрес: град Добрич, ул. „Ален
мак” 5, телефон: 058/604-717
Уредник: Лена Кирилова
Работно време: понеделник - петък: 9 - 13 ч. и 14 - 18 ч. (през май октомври), 8 - 12 ч. и 13 - 17 ч. (през
ноември - април); събота и неделя - по
заявка.

ври), 8 - 12 ч. и 13 - 17 ч.
(през ноември-април).
Млади приятели, ако
искате да откриете добър
пример за човечност и
толерантност - тръгнете
на север от центъра на
Добрич. Скоро ще стигнете до най-голямото в
България военно гробище
- уникален паметник на
културата. Тук са събрани
за вечен покой над 3000
воини от 7 националности
(българи, руси, румънци,
германци, турци, сърби и
евреи) и от 4 вероизповедания. Съюзници или врагове, загиналите в „Добричката епопея” през 1916 г.
сега почиват в мир на милостивата ни
земя.

Къщата на Друмевия
род е в центъра на Добрич, много близо до църквата „Свети Георги”. Строена от камък и дърво през
1860 г., тя неусетно ще ви
върне назад във времето
на Възраждането. Къщата е превърната в музей
след столетие. Престъпите ли прага й:
• ще научите тайни за
живота на добруджанци в
края на ХIХ и началото на
ХХ век;
• ще видите облеклата
им и ще разберете как са
изработвали красивите тъкани;
• ще се запознаете с инструментите,
съдовете и мебелите, които са ползвали;
• ще се изпълните с неповторимото
усещане за домашно огнище с топла
атмосфера.

3. Дом-паметник „Йордан Йовков”
(един от 100-те Национални
туристически обекта):

Адрес: град Добрич, ул. „Генерал Гурко” 4, телефон: 058/602213
Уредник: д-р Кремена Митева
Работно време: понеделник-петък: 9 - 13 ч. и 14 - 18 ч.
и събота: 10 - 17 ч. (през май октомври); понеделник-петък:
8,30 - 12,30 ч. и 13,30 - 17,30 ч.
(през ноември-април).
Тук е уредена единствената по
рода си в България постоянна музейна експозиция за Йордан Йовков - „певеца на Добруджа”. За
построения през 1980 г. дом по
случай 100-годишнината от рождението на писателя дъщеря му

5. Център за защита на
природата и животните:

споделя: „Йовков
издигна своя Антимовски хан в
нашата литература и го насели
с добруджанци, а
добруджанци му
издигнаха този
прекрасен дом,
като така изразиха
своята
голяма любов и
почит към творчеството и личността му”.
Млади
пътешественици, непременно посетете и Къща-музей
„Йордан
Йовков”, която е съвсем близо, на ул.
„Майор Векилски” 18. Тя е родното
място на добричлийката Деспина Колева, съпругата на големия
творец, в която са се венчали през
1919 г. Притихнала в сърцето на
забързания град, тя пази хиляди
спомени за едни от най-спокойните дни в живота на Йовков. Къщата представя и атмосферата на
типичния добруджански дом от началото на миналия век. Може би
някъде тук сърцето ви ще види бялата лястовица - образ на доброто
и надеждата, създаден от мъдрия
и човеколюбив творец.

2в. Зала „Възраждане”
в градската галерия:

Адрес: град Добрич, ул. „България” 14, телефон: 058/604-602
Уредник: Радослав Симеонов
Работно време: понеделник - събота: 9 - 12,30 ч. и 13,30 - 18 ч. (през
май-октомври), понеделник-петък: 9
- 12,30 ч. и 13,30 - 18 ч. (през ноември-април).
Още едно запомнящо се докосване
до красивия свят на Българското Възраждане ви очаква в центъра на Добрич. Майсторите-зографи преди около
200 години са нарисували върху дърво
образи на светци и сцени от Библията. Тези чудесни творби се наричат
икони. Съхранявали се в църкви и манастири, а и в много от домовете на
пра-пра-бабите и пра-пра-дядовците
ни, за да пазят християнска та вяра и
да поддържат жива надеждата за свобода. В зала „Възраждане” ще преживеете вълнуваща среща с тях - „Икони
от Добруджа”. Особено ценни са тези
с образите на светите братя Кирил и
Методий - най-богатата сбирка в България.

2д. Музей в градския парк
„Свети Георги”:

Най-любимото място за
разходка, отмора и срещи
с приятели на добричлии
е градският парк (обявен
за паметник на парковото изкуство още през
1860 г.). В началото му
има сграда, която вашите
баби и дядовци помнят с
трепетно вълнение, защото тук те са танцували и
слушали музика на балове и вечеринки. Днес тя е
музей с две зали. В едната е представена „Природата на Добруджа”. В нея
„оживяват” различни картини с типичните за Добруджа растения и животни. В съседната зала се организират
интересни изложби, образователни
програми, детски пленери, конкурси,
четения, състезания, в които и вие винаги можете да се включите.

Адрес: град Добрич, бул. „3-ти
март” 1, телефон: 058/604-381
Уредник: н. с. Цветолин Недков
Работно време: понеделник-петък:
9 - 13 ч. и 14 - 18 ч. (през май-октомври), понеделник-петък: 8,30 - 12 ч. и
13 - 17,30 ч.

4. Художествена галерия (един от 100те Национални туристически обекта):

Адрес: град Добрич, ул. „България”
14, телефон: 058/602-215, 058/602-091
Директор: Евелина Ханджиева
Ел.поща:
gallerydobrich@hotmail.
com; web: www.art-paper.org
Работно време: понеделник-събота:
9 - 12,30 ч. и 13,30 - 18 ч. (през май-октомври); понеделник-петък: 9 - 12,30
ч. и 13,30 - 18 ч. (през ноември-април).
Млади приятели, в сърцето на областния
град ще откриете прекрасна сграда - паметник на културата. В нея има безценно
богатство - творчеството на най-великите
български художници (Златю Бояджиев,

Адрес: град Добрич, ул. „Никола
Петков”, телефон: 058/602-850
Директор: Севдалина Венкова
Работно време: вторник-неделя: 10 - 16 ч. (1 октомври - 31
март) и 9 - 19 ч. (1 април - 30 септември).
Единствен в България и на Балканския полуостров, чудесно съчетаващ парк със зоопарк! Сред богата растителност и осигурен простор
в близка до естествената им среда
тук можете да видите и да влезете в
досег с над 100 вида животни. Представяте ли си, тук имате възможност
да осиновите любимец и да го дарите с топли грижи. Освен на конете

Владимир Димитров - Майстора,
Дечко Узунов, Бенчо Обрешков
и много други - част от „Златния
фонд” на България). Общо над
3000-те произведения те водят на
двата етажа в галерията към различни образци на изобразителното изкуство - живопис, графика,
скулптура, хартия. Особено място заемат творби на местни художници и изкуство, вдъхновено
от хората и природата на Добруджа. Превърнете в любимо кътче
специалната зала тук - „Работилница за въображение” - привлекателно място на деца и ученици за
творческа работа и експерименти. Интересни игри ще откриете
в детския сайт на галерията: http://www.
kids.dobrichgallery.org. Чуйте посланието на Арто - тайствения ви домакин тук: „И
ти като мен си любопитен да изследваш
заобикалящия свят и себе си - а аз ще
ти помогна да откриеш артиста в теб. Да,
точно така - всеки има мъничък Арто, който обича да рисува, апликира, експериментира... Затова дай свобода на въображението си и рисувай с мен! А след това,
като истински художници, ще подредим
картините в изложба”. Направете го, мили
любознателни добруджанчета - заедно!

на Пржевалски (единствени представители на породата в България)
можете да се порадвате на елени,
сърни, понита, лами, птици, мечки…
Е, няма да ви разкриваме всички,
важното е вие да откриете и заобичате този зелен оазис!
В Центъра за защита на природата и животните ще намерите още
много допълнителни възможности
за забавление: скаутски лагер; пикник на открито; участие в образователни програми; зелено училище;
карнавали с костюми, изработени от
естествени материали; конкурси за
рисунка; спортни игри и състезания;
яздене на пони ...

10. Национален археологичес
резерват „Яйлата” - община Ка

6. Зелен образователен
център - Шабла:

Адрес: град Шабла, ул. „Равно
поле” 57А, телефон (факс): 05743/42-00
Ръководител: Даниела Тодорова
Ел.поща: greencenter@ob-shabla.
org; web: www.shabla-greencenter.
info
Работно време: понеделник-събота: 9 - 21 ч. и неделя: 9 - 18 ч.
(през юли-септември); понеделник-петък: 9 - 17 ч. и събота: 10 - 16
ч. (през октомври-юни).
Зеленият образователен център
в Шабла е едно малко съвременно
чудо - старото училище се е превърнало в приказно място за виртуално
и реално детско откривателство и забавление. Имате 4 варианта за избор
на маршрути в чаровната Приморска
Добруджа:

• Природни територии
около защитена местност
„Шабленско езеро” с добавка - исторически данни и легенди.
• Природни забележителности,
исторически
сведения и митове за Шабленска Тузла, Фара и
крепостта „Кария”.
• Природни дадености,
подводна археология (О,
чудо! J) и легенди за пирати около село Тюленово.
• Природни особености
на защитена местност
„Дуранкулашко езеро” и
тайните на археологическия обект „Големият остров”.
Зеленият център в Шабла ще ви зарадва с множество допълнителни възможности:
• незабравимо еко-училище с много
забавни и образователни игри и кинопрожекции за опознаване и опазване на богатото биоразнообразие на
района;
• наемане на: велосипеди, оборудване за наблюдение на птици, екипировка за къмпинг и организиране на
пикник;
• помещенията в сградата и парковото пространство на двора за семинари, работни срещи, тържества, концерти, изложби, конкурси и др. - за
малки и големи!

8. Исторически музей - град Тервел (с
работно време
по предварителна заявка):

Главен
специалист
„Култура и образование: Георги Желев
Телефони:
0896/622159;
057/098-789;
057/512-085.
Музеят, създаден през 1986 г., ще
откриете лесно в читалището „Димитър Дончев”. За задоволяване на любопитството си имате три великолепни
възможности:
• чудесна галерия с над 240 творби
на известни наши художници;
• етнографска сбирка с над 810
тайнства за бита, обичаите и живота
на добруджанци от красивия тервелски край;
• археологическа експозиция с над
950 предмета от древността, повечето
- открити при разкопки на крепостта
„Скала” край село Кладенци, община
Тервел.

7. Исторически музей Генерал Тошево:

Адрес: гр. Ген.Тошево, ул. „Васил
Априлов” 22, телефон: 0889/692049
Директор: Цветелина Христова

Е-mail: muzei.gt@mail.
bg; web: www.museumgt.com
Работно време: понеделник-петък: 8 - 12 ч. и
13 - 17 ч.
В центъра на града на
„бялата лястовичка” можете да откриете музея,
създаден през 2006 г.
Той съхранява над 10 000
тайнства за вас, които
проследяват: богатото минало на красивия ни край,
живота на добруджанеца,
характерните ни празници и най-важните моменти от новата ни история.
Тук често можете да заварите гостуващи изложби или да си организирате вълнуващи събития.

7а. Музейна сбирка в село Дъбовик
телефон: 0898/379-691
Уредник: Маринка Янкова
Работно време: понеделник-петък: 8 - 12 ч. и 13 - 17 ч.
Непременно елате до родното място

на любимата ви Дора Габе
и се докоснете до красивия й творчески свят.
„На мен всичко ми даде Добруджа. Равнината й - необятност.
Небето й - близостта до звездите.” Дора Габе

7б. Музейна сбирка в село Красен
телефон: 0886/698-357
Уредник: Веселина Митева
Работно време: понеделник-петък: 8 - 12 ч. и 13 - 17 ч.
Изложеното е посветено на един
от най-големите български писатели
- Йордан Йовков. Селото е популярно

като едно от „Йовковите
места” в Добруджа, защото тук писателят е бил
учител от 1907 г. до 1912 г. Сигурно
точно в Красен творецът завинаги е
приел в душата си неповторимия добруджански пейзаж и е почувствал
дълбоко любовта си към красивия вътрешен свят на добруджанеца.

9. Природна и археологическа
забележителност
каньонът „Суха река”:
Знаете ли, че в древността най-големият източник на сладка вода в Добруджа е била Суха река? А можете ли да
повярвате, че тя е била плавателна и
в нея се е ловяла риба? И до днес долината й е единственият запазен кът
дива природа. Тук има повече от 300
растения, като 16 от тях за съжаление
са в Червената книга на България за
застрашените и редки видове. Изключителното разнообразие от птици и
други животни с убежище тук вероятно ще събуди във вас откривателския
дух. А любителите на пътуванията във
времето ще могат да се пренесат близо 3000 години назад в миналото чрез
градището край село Балик. Подарете
си поне една вълнуваща среща с каньона „Суха река”!

ски
аварна:

Телефон: 0882/749-592
Работно време: понеделник-неделя: 9 - 20
ч. (от 1 април до 30 октомври).
Малки пътешественици, не пропускайте още
една въздействаща среща - местността Яйлата
(означава високо пасище). Когато слънцето унищожава тревата в околността, тук тя радостно
зеленее благодарение на
подпочвената живителна влага на милостивата
природа. През пролетта и

есента в Яйлата е божествена красота - усмихват
се перуники, метличини
и божури. А тайнственото
пътешествие във времето тук ще ви върне близо
7000 години назад - в пещерен град на древните
със 101 техни жилища.
Ще се докоснете и до
следи от по-късни обитатели на това божествено
място - фамилни гробници, византийска крепост,
светилище, пещери, използвани от средновековни български монаси…

11. Посетителски център „Калиакра”
в село Българево, община Каварна:

Още една вълнуваща среща с
биоразнообразието на причерноморска
Добруджа! А ако
се поразходите
край къщите и
двете църкви в
селото, ще откриете много интересни следи от
духовната и материалната култура на местните
жители.

12. Природен археологически резерват
„Калиакра” (един от 100-те Национални
туристически обекта на България):

Телефон: 0570/422-15
Работно време: понеделник-неделя: 9 - 20 ч. (от 1 април до 30 октомври).
Навлизате в морето, а вървите по
суша! Каква прекрасна гледка! Стъпваме на нос Калиакра - най-красивото
и най-странното място от нашето Черноморско крайбрежие. Добруджанската ни земя напористо прониква на
2 километра навътре в морето и внезапно завършва с отвесни 70-метрови
скали. Сякаш пламтящ меч разсича

синьозелените води, а
стръмните му склонове
го правят непристъпен и
величествен. Затова още
в дълбока древност тук е
имало крепост - траките я
наричали Тиризис, римляните Акра, а византийците
Акрес Кастелум. При българския владетел Добротица тя получила името
си Калиакра. Дотук през
1444 г. достигнали рицарските войски на полския
крал Владислав Варненчик в саможертвения си
поход да ни освободят.
Името на носа е свързано
с много легенди. Най-известната от тях разказва
за 40 български девойки, които, за да
не попаднат в ръцете на турските нашественици, вплели косите си в едно
и скочили в бездните на морето.
Калиакра е и прекрасен природен
кът, където:
• гнездят корморани, а скорци и
скални косове обитават пещерите;
• играта на делфините в морето е
особено вълнуваща;
• редки растителни видове разказват вековечни приказки.

14. Исторически музей - Балчик:

Адрес: гр. Балчик, ул. „Д.Желев”
2 и за 14а, 14б и 14в
Директор: Радостина Господинова, телефон (факс): 0579/721-77

Е-mail:
museum_
balchik@abv.bg;
web:
http://www.
museumbalchik.com
Работно време: понеделник-неделя:
8,
30 - 12 ч. и 13 - 17,30 ч.
(през юни-септември)
и понеделник - петък:
8 - 16,30 ч. (през октомври-май) ► и за 14а, 14б
и 14в.
Неповторими стръмни
улички. Спираме на градския площад и ето го - музея в Балчик, който е на
повече от 100 години. Той
ни разказва сладкодумно за 26 века
човешко развитие чрез своите над
20 000 ценности.

14а. Етнографска експозиция - Балчик:
Уредник: Маруся Банова, телефон: 0879/998-942
Едно грабващо сърцата безценно съкровище - над 1500 удивителни

свидетелства за живота
и духовното богатство на
нашите пра-пра-баби и
пра-пра-дядовци - само на една ръка
разстояние от музея.

14б. Възрожденски комплекс - Балчик:
Уредник: Венцислав Чаков, телефон: 0879/998-943
Трите най-важни опори на народа
ни през робството - труд, образова-

ние, църква - откриваме
ги тук заедно, притихнали
в двора на храма „Свети
Николай” - във възрожденското училище, създадено преди повече от 160
години от родолюбиви балчиклии.

14в. Художествена галерия - Балчик:
Уредник: Николина Иванова, телефон: 0879/998-943
Още една възможност да влезете в
храм на красотата и да се насладите
на прекрасни образци на изобразителното изкуство, разбира се, с дъх

на море. Днес галерията е център на ежегодни
прояви на творческия
дух - фестивали, пленери, празници и
изложби. В залите й намират своето
естествено място литературни срещи,
детски изложби, рецитали и камерни
концерти.

14г. Текето в село Оброчище, община Балчик:
Работно време: сряда-неделя:
9 - 17 ч. (през юни-септември). За
октомври-май - по предварителна
заявка в Исторически музей - град
Балчик.

Свято място, на
което идват за поклонение и молитва и мюсюлмани, и християни. Началото му се губи в легенди и предания
- на повече от 500 години назад във
времето.

13. Исторически музей - Каварна:

Адрес: гр. Каварна, ул. „Черноморска” 1Б, телефони: 0570/82-150
и 0570/82-327
Директор: Дарина Мирчева
Е-mail:
darina_mircheva@abv.

13а. Експозиция „Добруджа
и морето” - Каварна:
Адрес: гр. Каварна, ул. „Черноморска” 1, телефон: 0570/84-288
Работно време: понеделник-петък: 8 - 12 ч. и 13 - 17 ч.
Изложена е в реставрирана турска
баня („хамам”) от края на ХVI век. Тук

13б. Етнографски
комплекс - Каварна:
Адрес: гр. Каварна, ул. „Сава Ганчев” 16, телефон: 0570/85-017
Работно време: понеделник-петък: 8 - 12 ч. и 13 - 17 ч.

bg; web: http://www.
kavarnamuseum.org
Работно време: понеделник-петък: 8 - 12 ч. и
13 - 17 ч.
В центъра на черноморския град красавец можете да откриете музея,
представящ:
• развитието на селището в духовен и материален
план - от V-VI век до 1940
г.;
• най-големия в Европа
старобългарски керамичен център, разкрит край
село Топола;
• съкровища от множество монети,
които разказват за разнообразните
контакти на Карвунското княжество с
Черноморския и Средиземноморския
свят.
ще откриете морски музей, който ще
ви разкрие тайнства за живота на
най-древното население по тези места. Ще видите златно тракийско съкровище и още много редки находки,
представящи древното корабоплаване
по Добруджанските брегове. Поседнете отвън, в парка със старата чешма и
може би ще дочуете някоя вълнуваща
приказка за нашите предци.
Нова възможност за пътуване във
времето - само няколко крачки и…
вече сте изминали повече от 100 години. Багри на подредбата, красиви
изделия на сръчни ръце на стари майстори - още един вълнуващ досег с националния ни дух!

мята - обичта.
Дворецът или лятната
резиденция на румънската кралица Мария е само
на 2 км от белокаменния
град Балчик. Създаден
преди 90 години, тук времето и стремежът на човека към прекрасното като морски
вълни са донасяли омайни чудеса:
• неповторимото въздействие и топъл уют на всички сгради в комплекса;
• изложените в тях изящни музейни
експонати, картини, икони, съдове,
вещи;
• кристалночистата изворна вода,
която превръща мястото тук в райско;
• каменните алеи, езерца, параклис
и много други романтични кътове;
• вълнуващата среща с над 2500 невероятно красиви растения…

15. Държавен културен
институт „Двореца” - Балчик
(един от 100-те Национални
туристически обекта на България):
Адрес: гр. Балчик, телефон:
0579/725-59;
ел.поща:
culture@
dvoreca.com
Директор: Ивелина Радилова
Работно време: 8 - 20 ч. (летен
сезон); 8,30 - 17,30 ч. (зимен сезон).
Малки пътешественици, нашето
пътуване завършва в едно прекрасно
кътче, което веднага те завладява с
тишината си и неописуемата си прелест. Тук по чаровен начин си дават
среща красивото и доброто, вярата и
надеждата, светлината и хармонията
- одухотворени от най-хубавото на зе-

БТС - Битки по пътя
Тя е една от 9-те благоустроени пещери в
България, а посетилите я веднъж й остават
фенове завинаги. 120
км отд елят приказния
подземен свят на Съева
дупка от София. Пътят е
живописен. Прекосява
Софийската котловина,
лъкатуши по красивите
речни долини на Чурешка река и след Витиня потъва в зеленина.
След това се спуска по
сравнително стръмния
северен склон на Мургаш планина, преминава
равното
Ботевградско
поле, за да стигне до
с.Брестница. Входът на
пещерата е разположен
над 500м от селото. До
него се стига посредством хубав асфалтиран път с дължина 2км.,
след което трябва да се
преодолеят 260 стъпала. Входът е изваян под
отвесен скален откос,
висок 6.5м., обрасъл с
папрат, бръшлян и мъхове.
Туристическа
обиколка
Проникването в „Съева дупка” се осъществява чрез слизане по
метална стълба в първата пещерна зала. Тя
е с площ 750м2. Името
си „Купена” е получила
от високия 3,5м каскадно оформен сталагмит,
наподобяващ купа сено. Отдясно на пътеката проблясват
малки езерца и панички. В
ляво по стената има синтрови
образувания,
повърхността
им е покрита с кашообразна
бяла маса – пещерно мляко.
В тази част на залата посетителят може да наблюдава окаменената фигура на „Виещият
вълк”, над който виси каменна
агнешка глава. Погледнати отдалеч, синтровите образувания изглеждат като развалини
на римски град. Ниският таван
е подпрян от два големи сталактона, от които е раздвоен в
горната част.
Втората пещерна зала е
известна като „Срутището”.
Името й е свързано с голямо
срутване на скални блокове от
тавана на пещерата по време
на земетресение. Отдясно на
пътеката е забележителният
сталактон, напомнящ голямо
оръдие – „Дебелата Берта”.
По-забележителна е лявата
част на пътеката – от тавана
висят малки сталактити, приличащи на вкаменен дъжд. По
стената на залата е изваяна
женска фигура. Заглеждайки
се в красивите калцитни образувания, някои посетители
виждат Ботев, трети откриват
Балдуиновата кула и т.н. Стените на тази зала са покрити
с красиви калцитни образувания, част от които - опънати
като различни по дебелина
каменни струни, образуват
Органа на пещерата – мястото, където може да се послуша
пещерна музика. При удар на
всяко едно от прекрасните пещерни образувания, то издава
звук, съответстващ на определен тон или полутон от гамата.
Когато се почукат леко, звънят
като чамове.
Следва третата пещерна
зала – „Хармана”, където започва приказният подземен
дворец. Залата е равна, почти кръгла, застлана с глина.
Отляво на пътеката се виждат
два глинени наносни конуса.
Материалът е червено-обагрена глинеста плиоценска почва.
Обиколката на най-дебелият
сталактон в пещерата е 13м.

тираното разпореждане.
Председателят
на
ТД”Съева пещера” през
2002 г. Мирослав Цаков
се е разпореждал еднолично с материални
активи и финансите на
дружеството. При извършване на дейност по
стопанисване на пещерата, дружеството продавало
входни билети и рекламни
материали, предоставени
от БТС, тъй като обектът е
включен в 100-НТО. Това
са книги, значки, пощенски картички, диплянки...
Такива били поръчани за
изработка и от „Артекст
Студио” ЕООД и „Бийт”
ООД - Бургас, чрез техния
управител и „А.- Г. Г.” - Горна Оряховица, по поръчка
на председателя на сдружението.
За осъществяване на
дейността на сдружението, Мирослав Цаков закупувал входните билети,
първоначално от Данъчно бюро-гр. Тетевен
със съответен документ
„Искане”, а впоследствие от ТД на НАП-гр.
Ловеч. с документ „предавателно-приемателна разписка”. В същото
време назначените като
екскурзоводи лица получавали билети лично
от подсъдимия и съответно продавали същите, както продавали съюзни и други рекламни
материали, изработвани и доставяни от посочените по-горе
дружества. Същият еднолично
прибирал стойността им.
С тези и други подобни
неправомерни действия за
инкриминирания период са закупени входни билети и получени съюзни и пр. материали
по продажни цени за 380 730
лева.
След внесените от тяхната
продажба на приход по касовата книга и по банкова сметка
суми, разликата е 154 897,41
лева. Срещу тази сума има
налични /непродадени/ към
26.03.2009 година билети,
съюзни и други рекламни материали за 19 400 лева или
окончателната разлика, която
РС-гр. Тетевен е приел за липса към дата 26.03.2009 година
е 135 497,41 лева.
Окръжна
прокуратура-гр.
Ловеч, представлявана от зам.
окръжния прокурор Димитър
Димитров дава становище да
бъде постановено решение, с
което да се потвърди присъдата на първа инстанция като законосъобразна и справедлива.

„Съева дупка”вече
не е разграден двор
Северозападно от „Хармана”
са разположени „Белия замък”
и „Космоса”. В последните три
зали на „Съевата дупка” е събрана разнообразна красота.
В този приказен свят се преплитат всички нюанси от топли цветове, като преобладава
кремавия. Разнообразни по
форма и големина, причудливи, обикновени, мечовидни и
други сталактити, каскадно
оформени сталагмити, някои
от които с височина 4м., сталактони и други пещерни образувания грабват окото.
В залата „Белият камък” има
дълги няколко метра сталактити. Още по многобройни са
сталактоните и сталагмитите в
западната част на залата. Някои от тях се издигат до 5.5м.
Най-импозантното образувание в тази зала е огромният
сталактон „Белият замък”.
Името на пещерна зала
„Космос” е свързано с малко
синтрово образувание, наподобяващо сполучливо ракета в полет. Таванът е украсен
с обагрени в бяло и приятно
тъмно оранжев цвят различни
по форма сталактити, редич-

но разположени. От тавана
се спускат малки драперии,
оцветени в редуващи се бели
и червени слоеве. От пода на
залата се издигат сложно оформени сталагмити.
На връщане ще видите красотата на пещерата от другата
страна. Ще се възхитите на
нови причудливи форми, изваяни от неуморните капки вода
в течение на хилядолетия.
Като прекосите отново „Хармана”, „Срутището” и „Купена”
ще се отправите към изхода...
Коментарно
Няма да се спираме на уникалния животински и растителен свят в „Съева дупка”. Ще
го оставим на изследователите. Нито ще разлистваме легендите, свързани с феномена. За съжаление цялата тази
прелест и красота провокират
и нечисти интереси. Години
наред пещерата е разграден
двор, а овластените с ръководна и материална отговорност лица са заети единствено
със собственото си облагодетелстване.
Поводът за подобни горчиви констатации е Решение

на Ловешкия окръжен съд в
публично съдебно заседание
на 23.01.2013 г., с което се
потвърждава Присъда № 52 от
11.09.2012 г. по НХОД №44 от
2012 г. на Тетевенския районен
съд. Бившият председател на
ТД ”Съева пещера” е признат
за виновен за престъпление
по член 202, ал. 1 във връзка с
чл. 201, ал. 1 от НК и осъден на
3 г. лишаване от свобода с 4 г.
изпитателен срок. Освен това
съдът му е наказание лишаване от право да заема обществена длъжност и да упражнява
професия, свързана с проверяване и отчитане на пари и
стоково-материални ценности
за срок от 3 години.
Как се стигна дотук
Съгласно т. 5 от Разпореждане № 26 от 31.01.1964 г.,
експлоатацията и стопанисването на пещерите в България,
с изключение на тези, за които
има отделно решение, е възложено на БТС, какъвто е конкретния случай. Тези обекти,
включително и пещера „Съева
дупка” се владеят и държат от
БТС чрез туристическите дружества по места, съгласно ци-

Венцислав Удев, изпълнителен секретар на БТС:

Чистим се от недобросъвестните
За съжаление има и други подобни случаи в
БТС. Правим възможното да отстоим справедливостта и да съхраним това, което сме наследили. Сигнали за нарушенията на Мирослав
Цаков имахме от 2005 г. във връзка с неотчитането на съюзни материали и други подобни.
Имахме среща и с Община Ябланица, от където
също бяха подали сигнали за нарушения. През
2006/2007 г. започна ревизията. Съмненията се
оказаха верни – разкри се фрапираща безстопанственост и безогледни кражби с цел лично
облагодетелстване.
Ще питате защо толко късно идва възмездието? През това време наказателният закон се
промени, както и прокурорските правомощия.
Отделно в УС на дружеството бяха само негови
хора – роднини, които възпрепятстваха работата на ревизията и правораздаването. През това
време УС беше сменен, председател на дружеството стана Ваня Петкова Иванова. Поради допуснати юридически пропуски в пререгистрацията на дружеството съдът възстанови Мирослав

Цаков, който според думите му се върнал на бял
кон. Тогава се наложи да отнемем пещерата от
дружеството. Междувременно течаха съдебните дела, Тетевенският районен съд го осъди,
последва обжалване на присъдата, която бе потвърдена.
Тече ново дело, по което въпросното лице се
разследва за присвоените суми. Вероятно ще
продължи с шикалкавене и отлагане на делото,
до изтичане на дадения му 4-годишен изпитателен срок, което не бива да допускаме.
В БТС има и други подобни опити за използване на съюзното имущество с цел лично облагодетелстване, като част от енергията ни отива
за борба с тях и отстояване на собствеността.
Панацеята за решаване на проблема е по-голяма бдителност и издигане на подходящи хора на
изборни длъжности. А бдителността трябва да я
има у всеки член на Съюза, тъй като собствеността е наша обща, оставена ни за съхранение
и трябва да я предадем в добро състояние на
идващите след нас.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на туристически обект пещера „Съева дупка”с. Брестница
до 30.09.
09,00 часа – 19,00 часа
Последно влизане на група: 18,30 часа
01.10. до 31.03.
09,00 часа – 17,00 часа
Последно влизане на група: 16,30 часа
ЦЕНОРАЗПИС
за посетители на пещера
„Съева дупка”
с. Брестница, обл. Ловеч
до 6 години – безплатно
от 7 до 18 години – 2 лв.
от 19 до 60 години – 4 лв.
над 61 години и инвалиди
– 3 лв.
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Световно първенство
по ски-ориентиране
Казахстан:

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ ЗА СМЕСЕНАТА НИ ЩАФЕТА
Антония Григорова-Бургова и Станимир Беломъжев се класираха на трето
място в проведената смесена щафета.
Бронзовите медалисти от Европейското
първенство в Украйна миналата година защитиха позицията си и в топ три
в света, като отстъпиха само на Швеция и Финландия. Надпреварата беше
изключително драматична с постоянна
смяна на лидерите. На първи пост Антония предаде шеста и Станимир запази
позицията. След втория си кръг Антония се върна пета, но Станимир имаше по-дълъг маршрут и завърши осми.
След третото си и последно завъртане
Антония се завърна трета, а Станимир
успя да намали разликата от водачите

за спечелването на бронза. Световни
шампиони станаха Тове Александерсон и Петер Арнесон от Швеция с време
58:33, а сребърните медали останаха за
Финландия – Мерви Песу и Стефан Тунис (59:20). От четвърто до шесто място
се класираха щафетите на Швейцария,
Русия и Норвегия. Утре и вдругиден
нашите състезатели почиват, а първенството ще завърши с масов старт на
дълга дистанция в неделя. Резултати
могат да се видят на сайта на състезанието.
Беломъжев шести в дългата
дистанция на световното в Казахстан
Българинът Станимир Беломъжев
завърши на шесто място в дългата

„Научи се да
караш ски”, 2013-а

С вълнуващо и много емоционално състезание по спускане – слалом, на пистата пред
хотел „Рила“ в курорта Боворец приключи
четиридневното ски-училище на учениците
от Средното общообразователно училище
„Неофит Рилски“ в Долна баня. Заедно със
своите ски-учители Йордан Калоянов, Владимир Чанев, Васил Субев, Самуел Лозанов,
Марияна Иванова Мартин Мартинов и Ася Гюшева децата демонстрираха наученото и пред
своите госпожи, родители и многобройна публика около пистата. За закриването на курса
„Научи се да караш ски“ бяха дошли Христо
Андреев - началник на Регионалния инспекторат по образование в Софийска област, главният експерт по физическо възпитание Атанаска Делева, присъстваха на награждаването
и директорката на долнобанската гимназия
Петя Янева, Красимир Вангелов - директор на
ски-училище „Бороспорт“ и координаторката
на програмата по ски Василия Константинова.
С най-добро време по отлично подготвеното
трасе преминаха при момичетата - Патрисия Миткова, Кристина Станоева, Михаела
Бояджиева и Стели Черешарова, а при момчетата - Николай Габеров, Атанас Златанов,
Йордан Йорданов, Борислав Чобалидов, Крис
Колибаров и Васко Симеонов. От организаторите и спонсорите всяко дете получи диплом
за завършен курс и подаръци, в т.ч. и по един
голям шоколад „Милка“. Най-добрите десет момичета и момчета от рилския град ще
вземат участие на предстоящото на 29 март
отново в Боровец заключително състезание
между своите връстници от Софийска област
по проекта „Научи се да караш ски“, 2013 година.
Любомир
Кузев
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дистанция на 20 километра на Световното първенство по ски-ориентиране в
Казахстан. Беломъжев финишира за
1:31:08,4 час и остана на малко повече от минута от бронзовото отличие.
Шведът
Петер
Арнесон
спечели титлата с време 1:29:11,5 час.
Така той триумфира във всичките четири дисциплини от програмата на шампионата след златните отличия в спринта, в средната дистанция и в смесената
щафета. Арнесон изпревари само с 1,9
секунди Яне Хакинен (Финландия),
а трети с изоставане от 44,0 секунди
завърши Стафан Тунис (Финландия).
В надпреварата се включиха 46 състезатели. В същата дисциплина при жените на 15,6 километра българката Ан-

тония Григорова-Бургова се класира на
десето място с време 1:31:07,1 минути
в конкуренцията на още 31 участнички. Титлата спечели Мерви Песу (Финландия) с резултат от 1:28:19,1 час.
Втора на 38,6 секунди се нареди Татяна Козлова (Русия), а бронза заслужи
шампионката в спринта Тове Александерсон (Швеция), след като финишира
на 39,2 секунди зад победителката.
България завърши първенството с едно
бронзово отличие, което Беломъжев и
Григорова-Бургова спечелиха в смесената щафета.

Бургаски планинари в
благотворителна акция
С бургаско участие се отличи традиционният благотворителен бал на
карловското туристическо дружество
„Васил Левски” тази година. За първи
път покана да участват в събитието
получиха планинарите от Туристически клуб „Морски Вълни“ към Синдиката на българските нефтохимици.
Търг, томбола и разпродажба на мартеници събраха 6500 лв., които ще бъдат използвани за ремонт на хижите
„Равнец” и „Балкански рози” в Средна
Стара планина. Кувертите, заплатени
от планинарите за участие, също са
дарение в полза на планинските подслони.
„Това не е първият случай, в който
помагаме за обновяването на туристически хижи. Още през 2011 г. се
включихме в реновирането на хижа
„Васил Левски” в района на Карлово
и днес планинарският дом посреща
гостите си със значително подобрени
условия. Усилията, които туристиче-

ските дружества правят,
за да запазят
планинарските традиции
въпреки трудните времена, могат да
се определят
само с една
дума - възрожденски”,
коментира
председателят
на „Морски вълни” Стефан Цинцарски.
Въпреки че са морски хора, планинарите от бургаския туристически
клуб са убедени, че чувството за свобода, род и родина се усеща най-силно в Балкана. Именно затова те отбелязаха символично Освобождението
на България по билото на Стара планина в своеобразен траверс на свободата по маршрут връх Бузлуджа-връх

Снежните походи на
ТД”Хайдут”, Калофер
От
27.02.
до
03.03.2013 г. калоферските туристи проведоха
традиционния
ски-поход от вр.Ботев
до вр.Шипка. Участниците присъстваха на
тържествата, посветени на националния
празник Трети март.
В похода тази година
се включиха Лалю
Стугарев, Иван Танев,
Христо Радулов, Начо
Иванов, Тодор Канаров и Дона Иванова,
която доказа,че е
толкова силна и борбена, колкото всички мъже около нея.
От
28.02.
до
04.03.2013 г. се проведе
националният женски поход по
маршрути в Родопите. Участие взеха Божура Христова,
Стойка Раднева, Лили Радулова,
Радка Ненкова и Чонка Шаламанова.
И още една инициатива регистрираха калоферци - на 09. и 10 март 2013

г. се проведе традиционният поход
на жените до х.”Академик”, който е
с почти тридесетгодишна история. В
него взеха участие 60 жени от града
на Ботев.

Шипка. Гъстата мъгла и снегът, на места дълбок повече от 2 метра, не уплашиха планинските водачи Марин Калоянов и Христо Колибаров. Заедно с
нефтохимиците те положиха началото
на първия преход в памет на загиналите революционери. Амбицията на
ТК „Морски вълни” е да превърне похода в традиционен и да събира все
повече бургазлии с родолюбив дух и
страст към планината.

Раздвижване
сред
поповските
туристи
Дългоочакваният зимен поход на туристите от ТД”Черноломец-1902”, Попово, стана факт. От
01 до 03 февруари 35-има туристи,
членове на дружеството, посетихме х.”Независимост” в местността Узана в Габровския балкан.
Първия ден групата изкачи вр.
Исполин – 1524 м н.в., от която се
откриваше прекрасна гледка към
Долината на тракийските царе,
яз.”Копринка”, Средна гора, величествения вр.Ботев, Шипка, Бузлуджа, Карабогдан, Бедеците...
Втория ден групата премина по
маршрут Узана - х. „Партизанска
песен”, Географски център и х.”Независимост”. Времето беше с нас,
слънцето ни топлеше. Изпълнени
със зимната красота на планината, с впечатления от уютния планинарски дом и гостоприемните
хижари Дидка и Надко, с нетърпение очакваме следващите походи.
М. Костов, гр.Попово

Пътуване

Античната крепост „Ковачевско кале”
ще стане туристическа атракция
От лятото на 2012 г. непосредствено
до реставрираната през последните
десетина години късноантична крепост
„Ковачевско кале” край пътя Попово-Бяла тече усилена строителна дейност.
Проектът на Поповската община е на
стойност от 4 млн. лева и се финансира
по Оперативна програма „Регионално
развитие”: Подкрепа за развитието на
туристически атракции”. Идеята е на
това място да се обособи атрактивен туристически комплекс.
Дейностите по проекта предвиждат
довършване на консервационните работи по крепостта, изграждане на съпътстваща инфраструктура (пътища,
паркинг, подходи, художествено осветление, експозиция, атракции на открито
и др.) и свързаната с това техническа
инфраструктура (благоустрояване на
терена, озеленяване, обезпечаване с
електроенергия и вода), така че крепостта да се оформи като един завършен туристически обект и да се включи
активно в местните и регионалните туристически маршрути и дестинации.
Ето някои от акцентите на мащабния
проект, който трябва да придобие завършен вид в началото на следващото
лято.
Предвидени са реконсервация, консервация и частична реставрация на
разкритите части от Западната порта с
прилежащите й две кули; на други три
разкопани досега кули от укрепителната система; на разкритата досега крепостна стена и на основите на няколкото сгради, разкопани във вътрешността
й. Ще се изградят два паркинга – служебен и туристически (за автобуси и леки
автомобили), а част от сегашния асфалтов път, водещ към село Посабина, ще
се адаптира и разшири за нуждите на
туристите. Обектът ще се електрифи-

Гърция

ДАТИ: 20-21 АПРИЛ 2013

МАРШРУТ: София-Илинден-Ексохи-Фалакро-пещера
Ангитис-Драма-горите на Паранести-София
С тази екскурзия ще минем покрай
величествената планина Фалакро, ще
се насладим на изключителни природни забележителности - пещера, през
която минава пълноводна река, красиви паркове с вековни чинари, ще се
разходим над изворите на Агия Варвара, ще следваме пътя на река Нестос,
преди да се влее в Егейско море, и по
сенчести пътеки ще открием красиви
водопади и манастири. Всяка стъпка в

цира и водоснабди. В близост до него
ще се изгради посетителски център,
оборудван с мултимедийна техника, и
др. Ще се разработят и въведат модерни средства, представящи този римски
град в цялостния му вид и блясък от IV
век. Някои от визуалните ефекти, предвидени в проекта, ще се осъществят за
пръв път в България именно в „Ковачевско кале”.
От запад, в пространството срещу
крепостта, тече работа по изграждане
на т. нар. комплекс „Археополис”. Той
ще включва експозиция на открито, атракцион, подпомагащ познавателния
туризъм, антична сцена с 250 места за
зрители и др. В него ще бъдат възстановявани ритуали и събития от късноантичната епоха. Ще сe обособят две
„другата Родопа планина” крие изненади и невероятни изживявания.
1 ден. Отпътуване от стадион „Васил
Левски“ в 7,30 часа посока КПП Илинден-Ексохи. Почивки по пътя. Преминаваме покрай Фалакро с величествените зъбери, извисяващи се над пътя.
Посещение на пещерата Ангитис.
Уникалността на пещерата се дължи
на подземната река, за която се смята,
че извира от южните поли на планината Фалакро. Почивка за наслаждение
и възможност за обяд в няколкото та-

керамични ателиета с пещи за производство и изпичане на керамика, подобна на тази, намирана тук при разкопките. Ще бъде монтирано декоративно и
художествено осветление на крепостните съоръжения и на комплекса като
цяло. Ще има възможност за демонстрация пред туристите на обсадна военна техника, облекло и оръжие.
Като съпътстващи дейности по проекта ще се обособят зона за пикник с
барбекю, обзорни площадки за визуален и виртуален контакт на посетителите с крепостта, водни огледала на различни нива, антична чешма с фонтани,
пешеходни и експозиционни алеи, детска площадка и др. Ще се поставят информационни и указателни табели. Ще
бъдат засадени вечнозелени и цъфтящи
родното богатство на
Родопите и долината на
река Места. Преминаваме покрай манастир
Св.“Преображение
Господне“,
откъдето
се открива невероятна
панорамна гледка. После се отправяме към
първия
водопад-красивия водопад на св.
Варвара в една наистина идилична местност.
Почивка. По желание и

храсти и дървета, които ще променят
облика на цялата местност.
В малко по-дългосрочен план се
предвижда бъдещото трасе на автомагистрала „Хемус” да преминава в
близост до изграждания туристически
комплекс. Това ще даде възможност за
един постоянен поток от хора, а след
изпълнението на амбициозния проект
това място неминуемо ще се превърне
в атрактивна дестинация за туристите,
пътуващи през Северна България.
Да припомним накратко какво знае
науката за „Ковачевско кале“. Това е
късноримската крепост, намираща се на
6 км западно от гр. Попово в Търговищка област. Първоначално става известна благодарение на чешкия археолог
Карел Шкорпил под името „Ковачовешко кале”, поради тогавашния изговор
на най-близкото до нея село, наричано
Ковачовец (днес селото се казва Ковачевец). Крепостта е разположена в равна долина, образувана при вливането
под остър ъгъл в река Ковачевска (Ерек
дере) на нейния северозападен приток
Чепез дере. Пряка видимост към нея в
древността е имало само от изток и от
запад, по течението на малката река,
а от север и от юг крепостта е оставала закрита от три плата. Обявена е за
паметник на културата през 1976 г.,
а от 2010 г. територията на крепостта
е предоставена на община Попово от
Министреския съвет за безвъзмездно
ползване с цел кандидатстване за нейното развитие като туристически обект
по европейските програми и фондове.
Това вече е факт и според разчетите
през следващото лято град Попово ще
се гордее с атрактивен туристически
комплекс.
Младен Добрев

Удостоверение за регистрация РКК-01-6094
Тел./факс: 02 / 988 08 42
GSM: 0899043076, 0893618470
info@posvetaiunas.net
www.posvetaiunas.net
София 1000 ул. „Веслец” №2-партер

УИКЕНД ОТ ДРУГАТА СТРАНА
НА РОДОПА ПЛАНИНА
верни, намиращи се в разкошния парк
от вековни чинари около входа на пещерата. Отпътуваме за град Драма.
Настаняване в хотел 2 *+ в центъра на
града. Пешеходна обиколка - парка с
изворите на река Варвара, мелниците,
търговския център, старите чорбаджийски къщи и впечатляващите тютюневи складове от златната епоха на
тютюна и др. Нощувка.
2 ден. Закуска в хотела. Отправяме се с местен водач към девствените
гори в района на Паранести, като вървим ту успоредно, ту пресичаме река
Места. Горите около Паранести са
защитени горски системи с множество
потоци, притоци на Места и водопади.
Наименованието Паранести означава
„до Места” и елементът „вода” е втората характерна особеност на района
след зеленината на горите. Посещаваме местния природоисторически
музей. Той дава възможност на посетителите да опознаят отблизо при-

при благоприятни атмосферни условия
изкачване на втория - внушителния водопад Лепида, чиито води се спускат
от 35 метра височина. До този природен паметник стига една пътека, която
се спуска на 700 м и минава през букови дървета. Пешеходен преход около
4 часа /12 км отиване и връщане/. Отпътуване за София в ранния следобед.
Възможност за късен обяд по пътя на
територията на Гърция. Пристигане на
стадиона късно вечерта.
ЦЕНА: 136 ЛЕВА НА ЧОВЕК В
ДВОЙНА/ТРОЙНА СТАЯ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
транспорт с лицензиран автобус
екскурзоводско обслужване
местен водач на втория ден
1 нощувка със закуска в хотел 2*+ в
Драма
гранични такси
медицинска застраховка с 4000 евро
покритие, за лица над 65 години - 3

лева доплащане, лица над 79
години не се застраховат

ЦЕНАТА
НЕ
ВКЛЮЧВА:
входни такси в посещаваните обекти
лични разходи
Полезна информация:
За пътуването е нужен валиден документ за самоличност. За непълнолетни, пътуващи с един родител се изисква декларация от другия родител,
заверена нотариално.
Условия: Потвърждаване на екскурзията – 7 дни преди отпътуване.
Начин на плащане:
депозит - 30 % от сумата, доплащане
- до 7 дни преди датата на отпътуване
Туроператор “По света и у нас” – рег.
№ РКК-01-6094/14.04.2008 г. е застрахован по смисъла на чл. 42 от ЗТ в ЗАД
„Алианц България”- клон бул „Княз
Дондуков” № 8-10, застрахователна полица № 1316012332000000/10.04.2012

Март 2013 г.

17

Свят
Рано сутринта на 18
януари тръгнахме от България. Беше 11 градуса,
което ни позволи да се
чувстваме комфортно в
лекото си облекло - дебелите якета в Африка няма
да ни трябват. Чакаха
ни повече от 2 седмици
приключения и всички бяхме много развълнувани.
Настроението сред роднините и приятелите беше
разнородно. Едни се притесняваха и ни разубеждаваха да не тръгваме, други
много ни се радваха и се
вълнуваха също толкова,
колкото ние, като ни окуражаваха за начинанието,
което сме предприели.
Защо Африка?
Често ми задават този въпрос. Идеята беше подхвърлена като на шега. Да идем
на екзотично място, където не сме били, да видим
неща, които не сме виждали, красива природа и животни. Би било добре да е
топло, пък ако има и плаж...
Индия отпадна, защото там
вече бяхме ходили, за Централна и Южна Америка самолетните билети са прекалено скъпи, а и не само те...
Остана Африка.
Знаехме, че за две седмици не можем да видим
много, затова си избрахме две държави, - Кения
и Танзания. Видяха ни се
най-стабилни и безопасни
в момента (макар че в Кения предстояха президентски избори (4 март 2013).
Бях чела, че след изборите
през 2008 г. имало вълна от
насилия.

18

Март 2013 г.

Бяхме 4 момичета, които с една раница на гръб и
самолетни билети в ръце
се запътихме към тази далечна и екзотична страна
- Кения. За всеки случай си
запазихме и хотел за първите 3 нощувки, Останалото
оставихме на случайността.
Полетът ни беше от Истанбул през Шаржа (Обединените арабски емирства) до Найроби. Общо
във въздуха около 8-9 часа.
Имахме и вътрешен полет с
20-местен самолет с междинна спирка на остров
Ламу, един от най-старите
суахили населени места в
Източна Африка.

Ден и половина, откакто
бяхме тръгнали от България, пристигнахме в хотела.
Побързахме да ползваме и
басейна. Водата беше като
чай - топла и приятна. Хотелът - една по-голяма къща
на два етажа, с голяма градина. И само 34 лева на
вечер за човек. Бяхме ние
и още една двойка италианци, които виждахме само на
закуска. Оказа се, че силният сезон им е по Коледа
и Нова година, а след това
е спокойно и няма много туристи. Стаите бяха семпли с
по едно легло с балдахин и
два шкафа, с баня и тоалетна. Вечерите отпочивахме
в градината на хотела сред
много палми и дървета с
екзотични плодове, които
виждах за първи път.
Още на следващия ден
се разходихме из малкото
градче Малинди. Малък курортен град на Индийския
океан. Независимо от това,
че градът е популярна туристическа дестинация, тук
турист по улиците да се разхожда, е рядкост. Няколко италианци засякохме в
местния магазин, останалите се придвижват с модерни
коли, рядко някой с местните триколки . Повечето хора
са много общителни, бързат
да те заговорят, да те разпитат. Всички по улиците ни
поздравяваха - викаха след
нас Джамбо, Джамбо (здравей на суахили). Предлагаха ни всякакви неща да си
купим, но директно да поискат пари, беше рядкост.
И това не беше само в този
град, а навсякъде, където
бяхме, дори в по-затънтени-

те малки селца. Нормална
гледка са жени, носещи багаж на главите и децата на
гръб в носилка. Може всичко друго да им е заето, но
ръцете им са свободни.
Нямаше какво да се гледа на този град, затова
приехме предложението да
разгледаме природен феномен на 30 км от Малинди.
Разбрахме, че сравнително
често има рейсове дотам,
и веднага се хвърлихме в
първата триколка, за да ни
закара до автогарата. Докато чакахме рейса да тръгне, наблюдавах как пълнят
водата, която продаваха.
Потапя се шишето в една
кофа и като се напълни, му
се слага капачка. То даже
не е ново, ами n-та употреба, защото шишетата си
личаха колко са стари, издраскани и дори без етикети. Ние винаги пиехме дестилирана вода от шишета с
бандерол.
Рейсът беше много стар,
типичен, такъв какъвто съм
го виждала по телевизията.
Издраскан, изгнил, мръсен,
със скъсани седалки и багажник на покрива. Може
да е всичко, ама пък имаше
огромен надпис „Barcelona“.
Забелязах, че са големи

фенове на футбола. Може
нищо друго да не знаят за
България, но като разберат
откъде съм, и първото което
чувам от тях е: „О Бербатов,
Стойчков“. Много си говорихме по тези теми. Футбол
и спорт. Добре че вторият
официален език там е английски, та успявахме да се
разбираме без много усилия.
Повечето автобуси тръгват чак когато се напълнят,
но поне не чакахме много
това да стане. От целия
автобус само ние си бяхме
туристи, то на такъв екшън не биха се подложили
много хора. Целта ни беше
Марафа, малко селце, до
което се стига малко по асфалт и много по черен път.
Ама точната дума тук ще е
червен, защото на местата,

на които бяхме, преобладаваше червена почва. По
пътя минахме през малки
селца. Тук къща, там къща,
може друго да няма, но училище си имат, а учениците
носят униформи. Къщите
им от кал и палмови клони.
На един етаж са, рядко са с
прозорци, обикновено имат
само една врата. Под прозорци да се разбира дупка
в стената. По-заможните
слагат мрежа против комари. В по-големите градове е
друго нещо.
Стигнахме след час и половина-два. Трябваха поне
5 минути, за да ни се наместят всички органи по местата. Бяхме като зашеметени.
Марафа е малко спокойно
градче, без големи магазини, без заведения за бързо хранене, без молове, а
само на 100-ина метра се
намираше така наречената
местност Hell’s kitchen (Адска кухня).
Красиво
географско
образувание.
Разнообразни
форми
и
цветове,
които са се
образували

говорят. Както седях и примигвах неразбиращо, нещо
черно се изниза през малкия прозорец и едно място
се освободи. Не се опитах
и да разбера какво стана. Седнах аз отзад, в мен
едното момиче, отпред се
напъхаха другите две момичета почти едно върху друго и двама души стърчаха
през вратата, която не можеше да се затвори. Не стигаше това, ами и полиция ни
спря и по-късно още един
човек качихме. Като пристигнахме в града и няколко
души слезнаха, имахме възможност да забележим и да
се посмеем за пореден път
на вида си. Рошави, мръсни
и червени. Горе долу бяхме
заприличали на местните,
защото и на нас, както и
на тях, ни се белееха само
очите и зъбите.
В Кения да не идеш
на сафари?!

Моето

под влияние на ерозията .
Някои от скалите имат три
различни цвята - червен,
жълт и бял. В няколкометровата пропаст може и да
се слезе, но долу човек
се чувства като във фурна.
Може би оттам идва и самото наименование.
Невероятни неща сътворяват природните стихии.
Гледахме и се възхищавахме. Така и времето отлетя.
Оказа се, че и последният
рейс за връщане сме изпуснали. След известни пазарлъци (тук всичко се случва
не просто с пазарлъци, а с
много пазарлъци) успяхме
да се уредим с транспорт.
Често ползвано транспортно средство от местните освен триколката и маршрутката е моторът. Ние бяхме 4
момичета, наехме си двама
мотористи. Моторите бяха
достатъчно големи, за да
съберат трима души. Кой да
предположи, че прибирането ще е още по-вълнуващо.
Тъмно, прах, дупки, вятър
и пак прах. Поне звездите
бяха много красиви. Ярко
звездно небе. Тъкмо си мислех, че вече няма какво
повече интересно да ми се
случи, когато се оказа, че
нашите приятели мотористите не искат да продължат по асфалтовия път, защото имало полиция. Е не
знам книжки ли нямаха, или
защото бяхме без каски, но
ни свалиха насред пътя.
Поне ни спряха маршрутка.
Само да ми видите физиономията, когато видях тази
маршрутка. Ами то за тях
няма място пък ние, четирима човека трябваше да се
качим. „Влизай, има място“
ми се провиква мъжът отвън. Аз седя и се чудя дали
се майтапят, или сериозно

Би било загуба на време
и пари. Затова ето ни и нас
в минивана из Национален
парк Цаво. Той е най-големият в Кения с близо 21
хил. кв. км. Територията му
обхваща площ, по-голяма
от страни като Словения.
Безкрайна равнина предимно с ниска растителност и
тъмночервена почва. Още
на входа на парка ни посрещат маймунки, а само
на няколко метра в реката
за атракция на туристите
мързелуват крокодили. Нехаят за туристите, струпали се да се снимат с тях.
Няма мрежи или прегради.
Настана време да навлезем в парка. Пожелахме си
късмет и тръгнахме.От тук
нататък никакво слизане от
буса чак до хотела, защото
е забранено. Покривът на
вана се повдига и през целия път седяхме прави да
гледаме парка. Където видехме слонче, карахме шофьора да спира. Най-много
се радвах, като видим жирафи. Щастието ни щеше да е
пълно, ако успеем да видим
и лъв. Спирахме да питаме
и другите коли дали случайно не са видели някъде
хищник. На свечеряване,
малко преди да се приберем в хотела, водачът ни получи телефонно обаждане и
настъпи газта. Пристигнахме на мястото, където вече
повече от 10 коли с развълнувани туристи наблюдаваха няколко лъвици встрани
от пътя. Едва успяхме и ние
да си намерим подходящо
място, за да спрем, но все
пак успяхме да ги зърнем.
След дълъг и изтощителен
ден, след като колата ни
протече и шофьорът слизаше да поправя, след като се
наложи да бутаме, защото
колата не искаше да запали, се прибрахме в хотела
удовлетворени и щастливи
от видяното и преживяното. Хотелът се намираше в
самия парк и си беше като
малък зоопарк. Гледката от
прозореца на хотелската
стая е невероятна. Докъдето ти стига окото, се вижда
зелена равнина, а в близост
са две езерца, привличащи
жадни животни като бизони, слончета и разнообразни видове птици. Наблюдавахме дивия живот, седнали

Свят
през нощта за тоалетна.
На следващия ден
бяхме в Момбаса. Вторият по големина град
в Кения, който отново
е крайбрежен град. В
хостела, в който отседнахме, стаите приличат
малко като в нашите
хижи. По десет легла в
стая на два етажа, баните са общи. Затова
пък градината на хостела беше с хамаци и
люлки и имаше басейн.
Във фоайето имаше
удобни пейки с много възглавници и маси
за почивка. В хостела
преобладаваха млади
хора, такива като нас, с
раници на гърба, търсещи приключения. Дори
се запознахме с един
българин, единствения,
който срещнахме през
целия ни престой в Африка. Разходихме се и

Това е архипелаг, в който
се включват два големи острова - Унгуджа и Пемба, и
множество малки. Известни са още като островите
на подправките, защото
там основни отрасли са
подправките
(карамфил,
индийско орехче, канела
и черен пипер) и туризмът.
Предлагат се и интересни
екскурзии до плантации с
подправки, както и възможност да плуваш с делфини.
Ние бяхме на остров Унгуджа главно заради плажовете и факта, че е едно от
най-добрите места в света
за гмуркане.
Хотелът ни се намираше в
северната част на острова,
на един час път от централния град. Беше ни препоръчан в Момбаса като приятно
и евтино място за отсядане.
Комплексът се оказа повече от добър. На плажа е,
сред много зеленина и само
с едноетажни или двуетажни
дървени
къщички. Ресторантът и барът на хотела
са на самия
плаж.
Освен мързелуване по
плажа си организирахме
и
няколко
екскурзии.
Разгледахме
Стоун
Таун
(Каменен
град),
който е старият
град на град
Занзибар
и
е включен в
световното наследство на
ЮНЕСКО. Минахме по лабиринт от малки улички,
край които са разположени
къщи, магазини и базари.
Обичайна гледка са мотористите и велосипедистите
заради тесните улички, по
които трудно минават коли.
По-интересните и красиви
сгради са по крайбрежието. Влезнахме в двореца на
султана, който в момента е
музей. Входът е само 4 лв.
Бях чела, че си заслужава
да се разгледа и Домът на
чудесата (бил е дворец на
занзибарските султани), но
беше затворен, защото го
реставрираха. Разгледахме
още стара арабска крепост
и се качихме на покрива на
една от най-красивите сгради в града, благотворителна
болница за бедните, после
диспансер, а сега в нея са
само офиси. Много приятно място е и малкият парк,
където през деня местни и
туристи се крият от жегите,
а вечер се продават вкусни, направени пред очите
ти ястия от морски дарове,
хванати през деня. Изключително много ми хареса
сокът от тръстика, подправен с малко лайм.
Един от дните посетихме
и Затворническия остров,
само на 30 мин. с моторна
лодка от Занзибар. Първоначално искали да го
ползват като затвор и дори
построяват сграда, но никога не е ползван за това.
За известно време е бил
изолационен център за
случаи на жълта треска, а
сега е хотелски комплекс.
Тук са приютени и гигантските костенурки, подарък
от Британския губернатор
на Шейшелите. Островът е
малък и за кратко време се
разглежда, но има приятна
ивица за плаж. На обяд ни
гостиха с плато екзотични
плодове. Направихме и едночасово гмуркане с шнорхел. Само на няколко метра

африканско
приключение
в градината на хотела, докато това беше възможно,
преди съвсем да се стъмни.
На следващия ден отново
имахме двучасова обиколка
на парка, преди да тръгнем
към Уатаму, където ни чакаше още същия ден урок
по гмуркане. Отново видяхме много животни, даже
се отбихме при лъвиците,
които за наш късмет бяха
още на същото място. Направихме няколко снимки и
тръгнахме. Често спирахме
и просто наблюдавахме животните дори без да вадим
камерите. Все пак аз съм
тук да видя животните през
собствените си очи, а не
през обектива.
Прибирахме се този път
по магистрала, която в един
момент свърши и се почна
пак един черен път през
затънтени малки селца.
Ранен следобед бяхме в
крайбрежния град Уатаму
(„сладки хора“ в превод от
суахили). Градът е наречен
така, защото, за да бъдат
хванати местните хора за
роби, били примамвани с
бонбони. В града нямаше
магазини за бонбони, нито
роби, но ние не заради това
бяхме там. Желанието ни
беше да видим и подводния
свят, а най-доброто място
за гмуркане по крайбрежието на цяла източна Африка
е именно национален парк
Уатаму. Не съм подозирала,
че само на 300 м от брега и
на не повече от 10 м дълбочина може да се видят такава красота, разнообразие
от цветове, форми, риби,
пасажи от различни видове
риба и коралови рифове. А
температурата на водата
е около 20 градуса и дори
по-дълбоко да слезеш, не
се чувстваш некомфортно.
За първи път се гмурках,
но си обещах, че ако имам
възможност, отново ще го
направя. Обучението продължи по около 15 минути
на човек, максимум 45 за
тези, които не се чувстваха

много сигурни във водата.
Дадоха ни и сертификати,
но сами нямаме право да се
гмуркаме. За самото гмуркане ни предоставиха всичката необходима екипировка и ни заведоха до мястото
с моторна лодка. Във водата
бяхме около един час, но
беше твърде недостатъчно,
за да задоволи любопитството ми и интереса, породен от този необятен подводен свят. В Уатаму спахме
само една нощ, и то на
палатки. Всъщност палатката тук не е най-евтиният,
но пък е най-интересният
начин да изкараш нощта.
Намерихме точно в центъра
на градчето поне на двойно
по-евтина цена нощувки в
хостел, но решихме да останем в палатковия лагер
заради самата идея, че сме
сред природата и отдалечени от града. Токът спира
в 22 часа, а водата малко
след това, затова останахме
малко недокъпани. Поне ни
раздадоха газови лампи и
не ми се наложи да ставам

по плажа, който е само на
5 мин. от хостела. Решихме
града да го разгледаме на
връщане.
Директно потегляме към Танзания.
Целта ни беше остров
Занзибар. Чакаше ни цял
ден път по дупки и пресичане на танзанийската граница. До Занзибар от Момбаса се стига сравнително
лесно. Има няколко рейса
сутринта, които заминават
за Дар-ес-Салам (Танзания) и оттам се хваща ферибот до острова. И ние така
направихме, но се налага и
нощувка в Дар, защото се
изпуска последният ферибот. Разбрахме по-късно,
че има и нощни фериботи,
които са по-евтини, но пък
пътуваш цяла нощ.
Целият този път си заслужаваше, защото Занзибар
е райско кътче. Красиви
плажове и невероятна природа. Занзибар е полуавтономна част от Танзания,
намира се на 25-50 км от
бреговете на Танзания.

от брега на острова може
да се разгледат невероятни
коралови рифове.
Времето лети
Къде и какво искаме да
видим в оставащите само
няколко дни от престоя ни
в Африка? Имаше разногласия, но все пак решение
бе взето бързо. Аз и Петя,
любителки на дивата природа, искаме да посетим
още един резерват в Кения,
а именно езерото Накуру,
което приютява повече от
400 вида птици, в това число и множество розови фламинго. Останалите предпочетоха красивите плажове
на Занзибар, плантация
за подправки и плуване с
делфини. Последно преброяване на оцелелите ще
се проведе на летището в
Найроби, малко преди завръщането ни в България.
За да идем до Накуру,
отново трябваше да минем
през Момбаса, но ни се
видя твърде много загуба
на време, затова хванахме
полет, който излизаше само
с $40 по-скъп, ако се пресметнат всички разходи до
Момбаса с автобус, а спестяваш време и нерви.
Имахме време и да разгледаме стария град на
Момбаса, преди да хванем
нощния автобус до град
Накуру. Този път минахме
през по-красиви места, гори
и планини, но отново се наложи да минем по черен път
заради голямо задръстване.
Градът се намира в централната част на страната на 150 км от столицата
Найроби. Пристигнахме по
обяд. Имахме време да си
намерим хотел и да организираме сафаритата за оставащите два дни преди полета. Разгледахме и градчето,
което всъщност е четвърто
по големина в Кения. Беше
различно, климатът и хората - също. В този град имаше някаква подреденост
и чистота, красиви тревни
площи, приятна архитектура на сградите. Разположен
е на 1800 м н.р., вечер температурите падаха под 20
градуса, а местните ходеха
с дебели зимни якета, които в България носим само
през най-студените месеци.
Хората също ми се сториха различни. Много рядко
някой да ни спре и да ни
заговори. Не бяха нахални
и още при първия ми отказ
да купя нещо, се отдалечаваха и не настояваха. Имаше магазини, ресторанти и
хотели, където няма двоен
стандарт, както е на повечето места . Цените бяха еднакви за местни и туристи.
Вкусно ядене на нормални
цени. Препоръчвам ориза,
боба и хлебчетата им, но в
никакъв случай месото. Когато и да си поръчах, беше
ужасно жилаво и не можеше да се яде. Дори пилешкото.
Един цял ден на
езерото Накуру
Езерото сам по себе си
е с разнообразни цветове
и отблясъци, с клонки, показващи се леко на повърхността, с дървета, отразяващи се в огледалната вода.
Беше невероятно красиво,
а многобройните птици, кацнали по клоните или прелитащи над него, му придаваха допълнителен чар.
На фона на тази картина
наблюдавахме как слънцето бавно изгрява. Този парк
е много по-зелен и дори на
места прилича на джунгла.
Преобладаващите пернати
са корморани, пеликани и
фламинго. Видяхме почти

всички животни, които имаше и в другия парк с изключение на слонове, но затова
пък видяхме семейство бели
носорози. За наш голям
късмет ние бяхме и една
от двете коли за този ден,
които видяхме хищник само
на няколко метра - бавнодвижеща се бременна лъвица, най вероятно търсеща
подходящо място, където
да роди. Многобройни бяха
и бизоните. Срещнахме игриви зебри, на които любимото им занимание е да се
въргалят в прахта и калта,
антилопи, жирафи, няколко
семейства маймунки, чакали и още, и още. Пикник си
направихме на водопада,
където семейство маймунки
ни наблюдаваха от няколко
метра и се пробваха да се
присъединят към нас. Привечер имахме възможност
отново да слезем от колата
до брега на самото езеро.
На няколко метра пред нас
се виждаха животни, в това
число и няколко носорога,
но разстоянието беше достатъчно да се приберем в
колата, ако не се харесаме
на някое от животните. Нямахме късмет и не видяхме
хипопотам, но пък утре ни
предстоеше посещение на
езерото Баринго...
В търсене на
жив хипопотам
За езерото Баринго се
пътува по неравен и изпълнен с дупки път. Не че това
е нещо, което да ни учуди.
Пресякохме и Екватора,
като не пропуснахме възможността да спрем и да се
снимаме. Езерото Баринго е изключително важно
за местните хора, тъй като
това е единственият воден
източник в околността, който се ползва и за питейна
вода. Смята се, че до 2025
година ще намалее до половина, но точно тази година
то е изненадващо пълноводно. Хотелите по крайбрежието са наводнени и се
виждат само покривите им,
а местните хора ни разказаха, че никога не са виждали
езерото толкова пълно. За
да се разгледа това езеро,
се наема лодка с водач.
Разнообразието от птици е
много голямо. Над 470 вида.
Видяхме варани и крокодили. Крокодилите били
миролюбиви, ни разказва
водачът. Не се е случвало
да нападнат човек. Склонна
съм да вярвам, защото само
на няколко метра от един
крокодил видяхме мъж да
си пере ризата в езерото.
Хареса ми възможността да
разгледам езерото с лодка,
но за жалост не видяхме
хипопотами. Бях леко разочарована. Било прекалено
топло. Наистина беше топло в сравнение с Накуру,
имаше поне 10-15 градуса
разлика. Порадвахме се на
топлото време, на дивата
природа и многобройните
видове птици и беше време
да се прибираме.
Събрахме се на летището в Найроби в пълен
състав. Всеки разказваше развълнувано какво
е видял, с какви трудности се е сблъскал.
Посмяхме се на ситуациите, припомнихме си и
стари приключения. Бяхме леко натъжени, че си
тръгваме, но все пак всеки край е начало на ново
приключение...
Мария Ралева
ТД „Урвич“
София
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Екстремно

ЛАВИЦА
Както
оповестихме,
на
06.02.2013 г. бе представена книгата „Жестокият път” на
Еверест” на Аврам Аврамов,
ръководител на първата българска хималайска експедиция
Еверест-84, което съвпадна и с
честване на неговата 80-годишнина.
Авторът Аврам Илиев
Аврамов е роден на 6 февруари 1933 г. (точно преди 80 години). в с. Дянково, Разградски окръг. Завършил ВИФ „Г.
Димитров“ със специалност
туризъм и алпинизъм. Бил е
директор на ЦПШ „Мальовица”, заместник-директор на
Централната детско юношеска станция. Работил в
Софийския градски съвет
на БПС като завеждащ отдел „Физкултура, спорт и
туризъм“. Женен, с две деца.
С алпинизъм се занимава от
1950 г. Заслужил майстор
на спорта. Член на туристическо дружество „Алеко
Константинов“. Извършил
е над 400 алпийски изкачвания у нас и в чужбина, между
които са западната стена
на Пти Дрю (1963 г.), Монблан и много изкачвания във
Френските, Баварските и
Австрийските Алпи, Полските Татри. През 1967 г.
изкачва връх Ленин (7134 м)
по тур „Метлата“ и отново
същия връх през 1983 г. - по
тур „Разделни“. През 1972 г.
покорява най-високия връх в
СССР - „Комунизъм“ (7495 м).
Заслужил деятел на БТС,
заслужил деятел на физическата култура, заслужил
треньор по алпинизъм, заслужил съдия по ориентиране. Председател на треньорския съвет при БФА и член
на бюрото.
Допринесъл е и за българското ориентиране, между което като Треньор на
националния отбор, Председател на треньорския
съвет, Председател на Българската федерация по ориентиране в най-тежките
времена на прехода. Главен
съдия и Главен секретар на
2 световни първенства по
ски-ориентиране, проведени
в България.
Носител е на орден „Кирил
и Методий“ II степен, два
ордена „Червено знаме на

труда“, „Народна
република
България“III степен,
„Девети септември“ и др.
Утвърден е за
ръководител
на
експедиция „Еверест‘84“,
след
като е поканен от
Христо Проданов
с думите:
„ Ей, човек. Ела
да ръководиш експедицията, защото иначе българин никога няма
да се качи на Еверест”.

"Еверест, връх
на върховете"

Книгата ”Жестокият път” на Еверест”,
излязла от печат в
началото на 2013
г., е втората книга
на автора за експедиция “Еверест-84”.
Първата му книга “Еверест по
Западния гребен” излиза от печат през 1987 година.
Цитати:
ПРЕДИ 28 г. ........................
НА 20 АПРИЛ 1984 ГОДИНА
„ЧЛЕНЪТ НА БЪЛГАРСКАТА
ЕКСПЕДИЦИЯ - ХРИСТО ПРОДАНОВ ИЗКАЧИ ЕВЕРЕСТ ПО
ЗАПАДНИЯ РЪБ НА ВЪРХА И
ЗАГИНА. ЗАЩОТО МУ ЛИПСВАШЕ СМЕЛОСТ ДА СЕ СТРАХУВА“
В.“ ГАДЗЕТА ДЕЛО
СПОРТ „ - ИТАЛИЯ
„ОСТАНА ЗАВИНАГИ ПОД
КУПОЛА НА ЕВЕРЕСТ ЕДИН
БЪЛГАРИН - ХРИСТО ПРОДАНОВ. ЕДИН ОТ ХОРАТА. КОИТО УМЕЯТ ДА КАЗВАТ „НЕ“ НА
СТРАХА И ОТЧАЯНИЕТО „
В. „ ШПОРТ „ ЦЮРИХ - ШВЕЦАРИЯ
НА 08 и 09 - МАЙ - 1984 ГОДИНА
НА ЕВЕРЕСТ
ОЩЕ СТЪПИХА :
ИВАН ВЪЛЧЕВ И МЕТОДИ
САВОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ И КИРИЛ
ДОСКОВ
ТАКА ЗАВЪРШИ БЪЛГАРСКАТА ЕПОПЕЯ НА ЕВЕРЕСТ
ПРЕЗ 1984 ГОДИНА
28 г. ПО-КЪСНО.............
ФАКТИ, ДОКУМЕНТИ, СПОМЕНИ, КОМЕНТАРИИ, ИСТИНИ и „ТАЙНИ“, ОТГОВОРНОСТИ !
Авторът посвещава книгата с
огромна благодарност на всич-

В прегръдките на
бенгалски тигър
Жител на гр. Маланг, Индонезия, всеки ден подлага своя
живот на опасност и си играе
с домашния любимец- хищник,
независимо от раните и ухапванията, които получава.
31-годишният Абдулла Шалле е приютил 150 килограмовия
хищник, за да не се чувства самотен. Шалле започнал да се
грижи за бенгалския тигър Мулан, когато животното било съвсем малко и не представлявало
никаква заплаха. По време на
грижите за представителя на семейство котки, Абдула силно се
привързал към него и започнал
да го води у дома си, позволявайки му дори да спи в неговото
легло.
„Членовете на семейството
ми на шега ме наричат тигрова
бавачка. Защото голяма част от
денонощието прекарвам с четириногия си приятел – споделя
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На експедиция Еверест-84
Еверест, о, връх на върховете!
Пазител си на майката Земя!
Ти издигна ни над световете, над този
свят във светлина, светещ от Заря....!
Така че целий свят и космоса съзря
на Българската слава апогей, тъй ярко
светещо да грей.
България сега пред нас застава - висока , видима навред.
Благодарение на синовете, обрекли
се на взор висок, на чест престижна и
борба, на обич към тази планина.
Борба за подвиг извисен, духовен, величав и тих.
Спокоен и уверен, мълчалив, алпинист,
боец и воин, за милата Родина.
..........
Любовта е нашата пътеводна светлина
към сияйната висока планина
по пътя към целта до върха
и после пак обратно към майката Земя.
Земята кърмилница,
Земята, която ни храни,
Земята, която ни брани.
Това е завет!
ки българи, съпричастни за успеха на “Еверест-84””
Книгата съдържа 11 глави в
392 страници.
Вътре ще откриете 48 оценки
на световноизвестни алпинисти
и държавници, между които :
ИНДИРА ГАНДИ - министър-председател на ИНДИЯ;
РАЙНХОЛД МЕСНЕР - Италия - единственият алпинист в
света, изкачил дотогава десет

Абдула. Мнозина ме питат, не
се ли боя от тигровите ласки.
Не се ли боя, че рано или късно
Мулан може някого да убие. Не
искам да мисля за това..”
Всеки ден Шалле разиграва със своя четириног приятел
„бойни действия”. Наблюдавайки как се прокрадва Мулан, индонезиецът присяда и му дава
възможност да напада.
Независимо от думите на
мъжа, че това е просто игра,
техните тренировки винаги завършват със сериозни травми
– нападайки Абдула тигърът се
увлича и започва да дере лицето му, като буквално впива в
него огромните си нокти.
„Само веднъж аз се изплаших за своето здраве, сподели
мъжът. – Тогава Мулан едва не
ми извади очите.”
Когато животното става
прекалено агресивно, на помощ на Шалле идва негов познат, който прогонва разигралия се бенгалски тигър.

от четиринадесетте осемхилядника с две изкачвания на Еверест, от
които едното без
кислород;
ЕДМУНД
ХИЛАРИ - НОВА ЗЕЛАНДИЯ и ТЕНСИНГ
НОРКЕЙ
- Индия, първопокорители на връх
Еверест - 29 май
1953 година;
МОРИС ХЕРЦОГ - Франция
- първопокорител
на осемхилядника
АНАПУРНА
- 8078 м, 3. VII.
1950 г., първият изкачен осемхилядник в света;
АНАТОЛИЙ КОЛЕСОВ зам.-председател на Спортния комитет при Министерския съвет на СССР и ЕДУАРД
МИСЛОВСКИЙ - първият съветски алпинист изкачил Еверест през 1982 година, както
и от други изкачили участници на тяхната експедиция;
НЕЙЦ ЗАПЛОТНИК, СТИПЕ

БОЖИЧ и СТАНЕ БЕЛАК ЮГОСЛАВИЯ - изкачили през
1979 година Еверест по Западния гребен;
ВОЛФГАНГ НАИРЦ - Австрия
- ръководител на австрийската
експедиция към Еверест през
1978 година, изкачил върха.
Опитът
от
експедицията
може да бъде добър помощник
в бъдещи подобни мероприятия. Има богата документация,
съставена от ръководството и
членовете на експедицията справки, описания, снимки, диапозитиви, а също така и 9000
метра филмов материал, заснет
от професионалните телевизионни оператори, участници в
експедицията Милан Огнянов и
Методи Савов.
Представянето на книгата завърши с рецитация на стихотворението на м.с.по алпинизъм
Елисавета Първанова “Еверест, връх на върховете”, технически секретар на експедиция “Еверест-84”. Написано на
4.02.2013 г., то е вдъхновено от
втората книга “Жестокият път”
на Еверест” на Аврам Аврамов.
Еверест - върхът на върховете

Гостуват ни стършелите от “Стършел”
...Тази страна заслужава да
има милионери, тя заслужава
да има патриотични индустриалци, тя заслужава да има честни частници!
Който е на друго мнение, да
иде да поспори с охраната ми!
Само новите български милионери ще вдигнат на крак Отечеството, ще му придадат блясък, трясък и европейски вид!
Защото досега какво беше?
Бедност.
Доживотен затвор за крупни
стопански престъпления.
Репресии.
А вижте днес!
Шампанско! Стриди! Омари!
Разврат!... Преди ги критикуваха на трета страница, в рубриката “Из света на капитала”, а сега
ИЗ “ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА
ЧИЧО НАЧКО ПО СВЕТА И У
НАС”
След като достигна шеметни висоти в банковото дело,
чичо Начко реши да се изяви
и в политиката.
- Политиката е като лека
жена – обичаше да казва той.
– Но ние си падаме по леките
жени...
- За какво ти е това нещо? –
попитах го. – Всичко си имаш?
- Точно затова. Сега е време
да направя нещо за България!
– заяви той, сякаш го интервюираха за телевизията.
- Затова ли драпаш към коридорите на властта?
- Запомни, чичовото... Аз
не драпам към коридорите на
властта! Чичо ти Начко няма
да стои на черджето в коридора! Аз ще вляза в кухнята на
властта на бял кон!... Ще седна на масата и ще ударя с юмрук!... Аз ще дърпам конците!
Не се и усъмних за секунда, че ще го направи. Каквото
каже чичо ми, това и става.
Записа се в ръководството на
няколко партии, разцепи ги и
ги оглави. Основа междувременно три-четири движения,
подготви пет-шест платформи
и създаде две коалиции.
Минаха-неминаха някакви
избори и чичо Начко цъфна в
парламента на първата банка.
Там разви активна дейност,
държеше речи, отправяше реплики и дуплики и подготвяше
важни законопроекти.
- Много ме бива да кова закони! – рече ми той един ден.
– Аз съм бил роден за законотворец, пък досега да не знам!

Монолог на г-н Г.,
нов Български
милионер:

мобифон в едната
ръка и пистолет в
другата.
Когато иска да иде
на кино, купува киното.
Когато го попитат
колко е часът, се консултира с адвоката
си.
Когато пожелае да
остане сам, изгонва
жена си и извиква
трима бодигардове.
Какво знаете вие!?
Нищо!
Знаете ли какво сервират
най-често на милионера? Печено прасе с бомба в муцуната. И
сарми с отрова за мишки! А по
случай рождения ден му пращат торта с автоматчик в средата!
Помислете за сутрините на
милионера...
Тези бронирани коли са толкова студени!
А следобедите му?
Сума ти пари отиват за боеприпаси!
Ами когато дойдат сметките

ги хвалят от първа до трийсет и са ощетени, така да се каже,
втора! С цветни снимки – прос- човешките ти права!
то можеш да ги пипнеш и всеки
Докъде стигнахме?... Аха, до
момент си осведомен за интим- милионерите!
ния живот на лейди Даяна! Не
Какво е почтеността на милионера? Да вземе лош кредит от
държавата и да даде голям бакС левите е ляв чичо Начко,
шиш на фризьора си.
с десните е десен, с монарКаква е първата мисъл на михистите е монархист, а иначе
лионера, когато се събуди суе заклет републиканец.
трин? Да си облече бронирана- Мен, ако питаш – заяви
та жилетка, преди да отиде до
веднъж той, - най-добре е да
тоалетната.
бъдем република, начело с
Каква е любовта на милионецар... Или монархия, оглавяра? Да люби “Мис България” с
вана от президент!
- Ама, чичо, такова нещо
няма никъде по света! –
засмях се аз.
- Точно затова – убедено ми
отвърна той. – Тогава ще бъЗА НЯКОИ СЪЩЕСТВЕНИ РАЗЛИКИ
дем единствени. И светът ще
ни забележи... А сега кой ни
През 1996 г. издателство „ Парнас” отпечата книобръща внимание?
гата „ Бай Ганьо се завръща”/ 101 години по-късно/.
И други авангардни идеи
Идеята бе да се възложи на трима съвременни бълима чичо ми за политиката.
гарски хумористи / Йордан Попов, Кръстьо Кръстев и
Той иска да обедини всички
партии в една, която да работи
заедно за България. Познайте
от три пъти кой ще оглави тази
партия?
Чичо ми, разбира се.
- Кога са президентските избори, моето момче? – попита
ме онзи ден.
- Скоро, чичо... След няколко месеца...
- Аз знам кой ще стане президент!
- Кой?
- Един твой роднина...
- Ами – не повярвах аз. –
Кой мой роднина?
- Твоят чичо... Ако не вярваш, хайде на бас!
Не се басирах. Знам, че
чичо ми, когато си науми
нещо, го прави. Пък и живеем
в България, страната на неограничените възможности.
Именно у нас, а не в Америка, можеш да постигнеш
всичко, каквото си навиеш на
пръста.
Михаил ВЕШИМ

Кръстьо КРЪСТЕВ

По стъпките на Щастливеца

Борба с кризата
Сергей Узун, Молдова
Една вечер в телевизора се появи
бледен като смъртта министърът на
финансите и заяви:
- Финансовата криза няма да ни засегне. Защо? Защото. Аз ви го казвам.
Населението беше в час с изявленията на официалните лица, изпсува
тихичко и хукна да се запасява със
сол, кибрит и захар.
На другия ден на телевизора се появи притесен до немай къде министърът
на търговията и каза: Зърнените запаси и наличността на стоки от първа
необходимост в складовете ни позволяват с гордост да твърдим, че глад и
стоков дефицит изобщо не ни заплашват – и размаха лист хартия. - Ето ви и
официалното потвърждение!
Ох! - каза населението и се нареди
на опашка за брашно.
Министърът на земеделието за
по-голяма убедителност потанцува на
трибуната и каза радостно: - Невиждана реколта! Ще има и за експорт! Възраждаме се! Хамбарите пращят!
Сериозно! - ужаси се населението и
хукна да си конвертира спестяванията
в чуждестранна валута.
Цените на недвижимите имоти ще

за тока, който тече по оградата
на вилата му?
И снайперистите по покрива
трополят цяла нощ...
Моля?
Как го казахте?
Какъв е тогава смисълът да
бъдеш милионер?
Ще ви отговоря веднага.
Всички в тази страна се страхуват, поне да има защо!

паднат! На всеки студент
- мезонет! И в съсвсем
близко бъдеще! - без да
му мигне окото, изстреля
министърът на строителството.
Ама какво става? - изви
населението и се втурна да
си купува газ, газени лампи, дърва и въглища.
Армията ни ще бъде съвременна, съставена от
професионални
войници.
Още от утре. Гранатите ни са от съвсем нова система, каквато в света още
не са виждали - солидно каза министърът на отбраната.- Нищо не ни липсва – резервът е пълен, военновременните запаси са непокътнати..
Майчице!- изпищя населението и
започна да копае землянки.
Всичко е прекрасно! Разбирате ли?
Пре-крас-но!!!- внушаваше президентът. - Ние комунизма можем още днес
да го построим, ако искаме. Единственото, което ни спира е, че като го построим, после няма да има какво да
правим. Затова - можете да спите спокойно! По-стабилно от това не може
да стане. Пенсионерите си купуват

хайвер с кофи! Предвиждам качествен
скок! За количествата да не говорим!
С огромни крачки смело вървим към
изобилие и процъфтяване! Карибите
стават все по-близки! Отсега нататък
ние ще бъдем заплаха за мира! По 130
чентнера рози от всеки корен!~ А млеконадоя направо ще го закрием - кравите не могат да си влачат виметата.
Населението е възмутено от поевтиняването. Южна Америка се натиска да
се присъедини към нас със статут на
совхоз.Ура!
Ама вие какво сте ни намислили,
зверове такива?! - закрещя населението и за всеки случай си сложи новите дрехи.
От руски: Р.Б.

Михаил Вешим/ да очертаят образа на един съвременен бай Ганьо, който да бъде лесно разпознат в
действията и разсъжденията си като истински внук на
Алековия герой. Сто години по-късно специалистите
по литература с удивление констатираха, че поставената тема на кандидатстудентския изпит „ Бай Ганьо
- героят с много лица”, силно е затруднила кандидатите и е донесла много слаби оценки. Половината от
кандидат-студентите са били скъсани на изпита и не
е написана нито една шестица. Защо се получи този
печален резултат. Защото в продължение на половин
век българинът се отучи от самостоятелното мислене.
Колкото по-близо до шаблона, толкова по-близо до
успеха. Така лека-полека хората престанаха да забелязват многото лица на бай Ганьо около себе си. За
тях бай Ганьо си остана героят с потурите и мускалчетата в пояса. Точно това бе предизвикателството
към тримата автори на новата книга. Те трябваше да
допълнят стария образ с щрихи от новия ден.
Книгата „ Бай Ганьо се завръща” бе отличена с голямата награда за сатирична литература на биеналето в Габрово, а след това бе преведена на сръбски и
словашки. Интересът бе голям и през 1997 г. книгата
бе представена в културния център в Братислава и
домът „ Витгенщайн” във Виена. Както и можеше да
се предположи, българските общности препълниха
двата салона и зададоха много въпроси на тримата
автори.
Направи ми впечатление, че един въпрос доминираше над останалите: по какво днешният бай Ганьо
се отличава от своя дядо, първообраза, създаден от
Алеко. Като автори бяхме единодушни, че днешният
бай Ганьо е много по-алчен, по-безогледен и по-нахален от онзи, стария.
Докато Алековият бай Ганьо сам разнася мускалчетата с розово масло из Европа и гледа да удари келепира винаги когато му се отдаде случай, съвременният бай Ганьо не е спестовен или скъперник, а има
широки пръсти. Парите, с които разполага, не са от
дребен бизнес, а от тлъсти корупционни сделки, благословени понякога от поп с китка. Съвременният бай
Ганьо демонстрира благотворителност, той подкрепя
конкурсите за „ Мис мокра фланелка”, „ Мис хубаво
дупе”, купува си не журналисти, а цели вестници и
телевизии, праща депутати в Народното събрание...
С две думи, демонстрира богатство, самочувствие и
пробивност.
Всъщност обсъждайки един литератуурен образ,
нашите сънародници в Австрия дискутираха за ценностната система на българина, за изграждането и
деградацията на личността и влиянието на обществения климат.
В увода на книгата „Бай Ганьо се завръща” е казано: „Не четете книгата в легнало положение, при
слаба светлина и на течение, защото разходите по
здравeопазването са непосилни за читателите на
книги. Целта на книгата е не само да ви разсмее, но
и да направи невъзможно издигането на внука на бай
Ганьо за министър-председател”. Казано е в 1996
г.Феноменът „бай Ганьо” се е вградил така в народното съзвание, че чрез вицове за него се съизмерваме
с други народи. Ето защо често чуваме: „ Полетели
с въздушен балон американецът, немецът, руснакът,
французинът и бай Ганьо....”. Или: „ В самотна лодка
насред океана били англичанин, немец, французин и
бай Ганьо...”. И това е най-голямата заслуга на Алеко:
да създаде такъв герой, който да подхранва фолклора
със своите нови митарства.
Йордан Попов

Март 2013 г.
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Рали Дакар на 35
Да се включиш в Рали Дакар, в известен смисъл значи
да изкачиш своя Еверест. Когато през 1977 г. французинът
Тиери Сабин издига призива
„За тези, които ще потеглят,
това е предизвикателство, а за
онези, които ще останат - мечта”, имайки предвид замисленото от него бъдещо рали, той
едва ли е предполагал,
че след 35 години в Дакар 2013 пилотите и обслужващият
персонал
ще наброяват 1700 души
(само пилотите - 459),
при това от 53 националности.
Абсолютен
рекорд.
Най-младият
състезател в последното рали (20.01.2013) е
холандецът Роберт ван
Пелт (19-годишен), а
най-възрастният - Франсиско Клаудио Регуначи
(Аржентина) на 71 години.
За пети път част от територията на Южна Америка
става сцена на оспорвана и
гореща - в буквалният смисъл
- конкуренция между техническите качества на возилата от
21 в., издръжливостта на водачите и уменията им в ориентирането.
Всичко започнало в либийската пустиня. Там Тиери Сабин
се изгубва с мотоциклета си по
време на преход Абиджан-Ница. Спасен от пясъците като по
чудо, той се връща във Франция, запленен от гледката на
колкото внушителната, толкова
и опасна пясъчна вселена. Решава да предложи - и го прави
- организирането на рали, което да тръгва от Европа, да пресича Алжир и да завършва в
столицата на Сенегал - Дакар.
С „лудата” си идея и приключенски характер проектът привлича смелчаци авантюристи,
влюбени в моторните средства
и предизвикателствата. Първото издание на Рали Дакар е през 1978 г. Историята му е изписвана
в пустинните пясъци
на планетата, затова
тази надпревара е
най-необикновената: и по мащаб, и
защото в нея участват професионалисти и аматьори.
На 26 декември
1978 г . от площад
Трокадеро 182 возила с
техните водачи се отправят
към непознатото. Ще се срещнат два съвсем различни свята
- на Европа и на Африка. След
10 000 км 74 пристигат в Дакар.
Между тях и Сирил Невьо със
своята „Ямаха 500 XT”. Най-голямото рали е направило своя
прощъпалник, а публиката очаква с нетърпение следващите
изяви. До мотоциклетите „Ямаха” се нареждат четириколесни
возила - „Хонда” и „Ролс-Ройс”,
„Ситроен”. Състезанията донасят адреналин, но и трагедии.
Пустинята Тенере (Западен Алжир) поднася (1983 г.) чудесни
пейзажи и… страхотна пясъчна буря, която обърква 40 от
пилотите. На най-упоритите им
трябвали 4 дни, за да намерят
отново трасето. 1986 е „черна”
за рали Дакар (то продължава
да се нарича така и досега). Тиери Сабин с още трима спътници катастрофира с хеликоптер.
Прахът на основателя на ралито по негово желание е разпръснат над пустинята. С организирането се заемат баща
му Жилбер и Патрик Вердой,
но мрачното настроение тегне
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Лудост на колела
из пустините
над всички.
През 1988 г. 600 возила, в т. ч.
символът на френското автомобилостроене - „Пежо”, потеглят
от Версай към Бамако (Мали).
Но колата на излезлия начело финландец Ари Ватанен,
кръстен „летящият финландец”
- „Пежо, серия 405, турбо 15”,
е открадната и открита твърде
късно. Друг финландец, пак с
„Пежо”, защитава престижа на
„лъвчето”.
След 3 години в света гръмва името Стефан Петерхензел.
Участник и преди това в ралито, младият мотоциклетист със
синята си „Ямаха” побеждава в
своя клас.
Най-впечатляващият
и
най-дълъг преход е този в 1992
г. - Париж-Кейп (Кейптаун).
Разделен на 22 етапа с обща

бъгита, 181 автомобила тип
„джип” и 85 камиона. „Керванът” потегля от Лисабон. От
тази година нататък ще нарекат Стефан Петерхензел призьор за 9-и път, посрещнат с
овации и на 20.01.2013. в Сантяго де Чили, „властелинът на
всякакви возила и терени”. Защото на мотор или на четириколесна машина уменията му
са неоспорими.
Няколко пъти, но веднъж
много сериозно рали Дакар
било застрашено от племенни
и политически междуособици.
В дните преди старта на издание ‹2008 четирима французи
и трима мавритански военни
са убити. Френското министерство на външните работи
забранява преминаването през
Мавритания и рали Дакар е

дължина 12 427 км,
той пресича 10 държави.
Рали Дакар навлиза в 2000
година със знака на „вечността” - крайният пункт са пирамидите на Гиза, изпълнени с тайнството на фараоните от древен
Египет. По улиците на Кайро
тържествено дефилира синьото бъги на Жан-Луи Шлесер.
Ралито е украсено и от дамско
участие. Юта Клайншмидт „мис Дакар”, позната отпреди,
но с мотоциклет и бъги, триумфира през 2001 на волана на
„Мицубиши”.
Някои плащат с живота си за
пристрастеността към карането сред пясъци и по местности,
покрити с остри треви. Така
в 2005 Сирил Деспрес посвещава победата си на Ришар
Сенкт, загинал в ралито на Фараоните и на Фабрицио Меони
- той пък, жертва на злополука.
Жан-Мануел Перес намира
смъртта (2006 г.) след падане.
2007-а е забележителна с
разнообразието и броя на машините: 231 мотоциклета, 14

анулирано. Разочарованието на събраните в Лисабон пилоти преминава в одобрение на мярката, след като
3 седмици по-късно (01.02.) в
столицата Нуакшот е извършен
преврат.
Ето ни в V издание на латиноамериканското рали Дакар
- тазгодишното. То привлече
нови участници не само от
Южна и Централна Америка Салвадор, Венецуела, Парагвай, но се оказа „заразно” и за
смелчаци от Египет, Замбия,
Монголия и за наша гордост от България. Треската завладя
и 25 перуанци - този брой на
състезателите постави Перу на
5-о място в конкретния случай,
редом с Испания.
И тъй като финишът се състоя в столицата на Чили - Сантяго при шумна атмосфера,
свойствена на латиноамериканците, ще отбележим някои
природни и културни забележителности по маршрута из
страната, простряла се покрай
Тихия океан, между 15-и пара-

лел на север
от Екватора
и 50-и на юг,
заградена от
изток с веригата на Андите.
Европа открива Чили
Това става през 1541 г. чрез
испанеца Педро де Валдивия
- величествената му фигура на
кон се издига на Пласа де Армас - площада сърце на Сантяго. В съседство със статуята е
основаната от Валдивия катедрала, съжителстваща днес с
високи футуристични постройки, целите от стъкло.
Триста години по-късно в залива на най-важното (и сега)
пристанище на Чили - Валпарайсо (до Сантяго), ще акостира платноходът „Бийгъл” с Чарлз Дарвин на борда. По време
на няколкомесечния престой
естествоизпитателят обикаля и изследва геоложките
пластове около Сантяго (над 4000 м надморска височина) и
близките планини.
В негова чест тези
продължения
на
Андите,
простиращи се почти до
Южна Патагония,
са наречени „Дарвинови планини”.
През 2006 г. Чили
изживява т.нар. „икономическо чудо”, дало тласък и на благоустрояването на
столицата. Тя става културен
център на множество фестивали. Понастоящем Сантяго е
модерен мегаполис с богаташки и бедняшки квартали, които
приютяват боливийски и еквадорски имигранти. Президентството се помещава в двореца
Ла Монеда, красиво здание,
строено в края на ХVIII в. Макар в програмата на туристи и
гости задължително да влиза
разглеждане на оригиналния
Паметник на доколумбовите
корени на Чили, мнозина се
питат дали във водовъртежа на
напористата нова цивилизация
Сантяго ще съумее да опази
над 500-годишната си историческа памет.
Отличителна характеристика
на състезанието - пътешествие
на колела, откакто е сложено
началото му, е прекосяването
на пустини. А в Чили се намира (и един от етапите минава
през част от нея) пустинята
Атакама - най-песъчливата и
необикновена на Земята, в
момента - модна дестинация в
туристическия бизнес. Атакама
не прилича на африканските си
посестрими с техните безкрай-

ни дюни. Причудливи минерални образувания тук създават
впечатление за фантастична
извънземна картина. В небето
се извисяват кратерите на 4
вулкана; един от тях - Ликанкабур, с идеален конус, наричат
Чилийският Фуджияма. Атмосферата е толкова суха, щото
следите се запазват с години.
Някои места не са „видели” и
най-дребната капчица валежи
от стотици хиляди години. Освен двете прочути долини - Долината на смъртта и Лунната
долина, в Атакама съществува
странно езеро - salar - с идеално гладки повърхностни плаки
от хлориди, сулфати, литиеви
соли. Особеното протичане на
изпарението е довело до формиране на съвършено огледало. Литиевите съединения са
целебни за психични разстройства и затова жителите на Атакама твърдят, че при тях никой
не страда от депресии.
В минералното царство на
пустинята вода все пак има.
Затворена между подпочвените пластове, когато се появи на
повърхността в т.нар. „солени
кладенци”, човек може да полегне върху нея, без да потъне,
четейки спокойно вестник - точно както в Мъртво море. А в Татио, близо до „бисера” на Атакама - Сан Педро де Атакама
(на север), блика и горещ гейзер. Именно в Сан Педро се намира туристическият комплекс
„Експлора”, рай за богатите туристи. На 2440 метра над морското равнище този изкуствен
оазис предлага екскурзии на
велосипед или кон в пустинята
с водач, разбира се. Хладните
нощи, в които зимно време (м.
юли) водата даже замръзва,
освежават туристите.
В рали Дакар 2013 по собствена инициатива участваха и
5 смели българи. За пръв път
возилата на 4 от тях стигнаха
до финиша. Орлин Алексиев и
Александър Стоянов с БМВХ1
заеха 60-о място всред 90-те
пристигнали в Сантяго, а Петър
Ценков и Иван Маринов с „Опел
Антара” - 68-о. Другият българин в категория АТВ отпадна от
прехода поради повреда в двигателя на петия етап.
Надяваме се да узнаем за
личните им преживявания
из екзотичните места, чиито
предизвикателства са преодолели.
Мариана Ангелова

Релакс

In memoriam
На 28.01.2013 г. ни
напусна обичаният
от всички ни
Христо Янев Будаков на 97 години
от гр. Айтос.
Турист ветеран,
голям поклонник
на българската природа, който до 95ата си година катереше планините в
компанията на приятелите си от Клуба
на туристите ветерани. Заради мъдростта и невероятното си чувство за
хумор той беше любимец на всички.
Маркира панорамна пътека към местността Бяла река, която носи неговото
име - Будакова пътека.
За дългогодишната си активна и неуморна туристическа дейност Христо
Будаков беше награден с всички туристически отличия.
Живя така, че следите, които остави с честния си и дълбоко осмислен
живот, винаги ще ни показват вярната
посока.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
ТД“Чудни скали“ - Айтос
Клуб на туристите ветерани

Отиде си обичаната от всички членове
на ТД „Алеко Константинов -1899 г.”,
София, Пенка Жекова. Тя беше всеотдаен радетел на туристическото движение
и неуморен деятел
за запазването и
развитието на първото
туристическо
дружество, носещо името на основателя
и идеолога на туризма като почин и отношение към всичко българско и родно. Тя
беше пръв председател на правоприемника на д-во „Алеко Константинов”, сега
ТД” Алеко Константинов - 1899” до 2007
г., след което бе избрана за негов доживотен почетен председател.
Мир на душата й.
От дружеството

На 81 години почина един от създателите на Клуба на туристите ветерани към
ТД”Аспарухов х ълм”, Лом и негов дългогодишен председател
ГЕОРГИ СТАНЕВ
Неуморен организатор и сърце на инициативите на клуба години наред, той
решаваше и всичките му проблеми. Ломските туристи го изпратиха с почит в последния му път.
Мир на праха му!
Иван Недков,
Председател на дружеството

ОТВЕСНО:
Секира. „Никога не казвай никога”. Ротан. Нол (Дитер). Алин.
Кинов (Иван). Администрация. Породи. Обрив. Миро. Ванадат.
Капи. Менелай. Ливадина. „Хамелеон”. СС. Крит. Кака. Дали
(Салвадор). „Аида”. Арии. Дата. „Ахат”. „Едно време”. Найденова
(Ганка). Рина. „Вам”. Опера. Исполин. Али. Климатология. Каса.
Ла. Лекар. „Аполон и Мидас”. Ир. Иск. Варани. Зид. Армия.
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

ВОДОРАВНО:
Каскада. „Клара”. Пирдоп. Кавалер. Комбинаторика. Потир.
Ане Мари. Ганимед. Епа. Манивела. Катод. По. Лента. Михайлов
(Николай). КОРОЛА. Нат. Ало. Аларих. Игор („Княз Игор”). Саз.
Виц. Висина. Внимание. Нияп. Италия. Орда. Ми. „Айка”. Вис. Зибелин. АН. Пансиони. Икона. „Иванка”. РР. „Донос”. Краева (Тинка). Ягода. Малария. Тетива. „Емилия”.

можете да намерите информация за: стоте
национални туристически обекта, телефони
адреси на туристически дружества и хижи;
на БТС - иклу
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тория, цели, нормативна уредба и
www.btsbg.org уп
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Бяла пролет
С офертите на БТС
Посрещаме пролетта с надежда за приключения, с откривателска нагласа и готовност да достигаме върхове - планински и в живота. Туристическите пътеки ни
зоват, както и възможността за нови преживявания по
близки и далечни дестинации. И въобще, ако кажем, че
дивото след принудителния зимен застой ни зове, няма
да сбъркаме.
И както винаги, инфоцентърът на БТС е налице, за да
отговори на вашите търсения и туристическа нагласа.
Благодарим на всички, които ни посетиха на 30-ата
юбилейна Международна туристическа борса Ваканция
и СПА 2013 , която се проведе от 14 до 16 февруари в
ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, София. На щанда на БТС беше
представена нашата Програма за туристически походи и други изяви за лято 2013 г. Тези от вас, които не
успяха да дойдат там, могат да получат актуалната
ни брошура в Инфоцентъра на БТС.
За ваше улеснение в няколко последователни броя на
вестника ще публикуваме програмите на наши туристически походи из българските планини, изкачване на
10-те планински първенеца и някои екскурзии, които ще
ви помогнат да съберете печати и марки от 100-те национални туристически обекта на движението „Опознай България- 100НТО”.
В този брой представяме
първата част от маршрутите в Пирин.

ПИРИН – маршрут 10
(шестдневен)
1 ден: преход (или транспорт) от Банско до хижа Вихрен, вечеря на свободна
консумация, нощувка. 2 ден:
свободна програма, изкачване
на връх Вихрен, разходка из
Бъндеришкия циркус и др., нощувка. 3 ден: преход до хижа
„Демяница”, нощувка.
4 ден: преход до хижа „Тевно
езеро”, нощувка. 5 ден: преход
до хижа „Беговица”, нощувка.
6 ден: преход до хижа „Яне
Сандански” и транспорт до гр.
Сандански. Отпътуване.
Цена: 200 лв. Цената
включва: 5 нощувки, храна,
планински водач, застраховка
Цената не включва: транспорт по маршрута. По желание на групата с допълнително заплащане може да
се организира екскурзия до
Мелник, Рупите и Роженски

манастир
Дати на тръгване: 14 юли,
28 юли, 18 август

ПИРИН – маршрут 11
(седемдневен)
1 ден: преход (или транспорт) от Добринище до хижа
„Гоце Делчев”, оттам с лифт до
хижа „Безбог”, вечеря на свободна консумация, нощувка.
2 ден: свободна програма, изкачване на връх Безбог, връх
Полежан или разходка из Поповоезерния циркус, нощувка.
3 ден: преход до хижа „Тевно
езеро”, нощувка. 4 ден: преход
до хижа „Беговица”, нощувка.
5 ден: преход до хижа „Пирин” през Солището, нощувка.
6 ден: преход до Мелник през
с. Рожен, нощувка. 7 ден: отпътуване. Цена: 230 лв. Цената включва: 6 нощувки,
храна, планински водач, застраховка. Цената не включва: транспорт по маршрута,

лифт. Дати на тръгване: 21
юли, 25 август

ПИРИН - маршрут 12
(седемдневен)
1 ден: преход (или транспорт)
от Добринище до ТБ „Голямата
Мочара”, вечеря на свободна
консумация, нощувка. 2 ден:
преход до хижа „Гоце Делчев”0,
от там с лифт до хижа „Безбог”, нощувка. 3 ден: преход до
хижа „Тевно езеро”, нощувка.
4 ден: преход до хижа „Беговица”, нощувка. 5 ден: преход
до хижа „Синаница”, нощувка.
6 ден: преход до хижа „Яне
Сандански”, нощувка. 7 ден:
транспорт до гр. Сандански.
Отпътуване.
Цена: 230 лв. Цената
включва: 6 нощувки, храна,
планински водач, застраховка.
Цената не включва: транспорт по маршрута, лифт.
По желание на групата с
допълнително
заплащане
може да се организира екскурзия до Мелник, Рупите и
Роженски манастир.
Дати на тръгване: 7 юли, 11
август
А за да не загубите формата
си - нашите предложения за
периода март-април:

ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ
АМБАРИЦА В СТАРА
ПЛАНИНА
23 и 24 МАРТ
ЦЕНА: 85,00 лв. Цената
включва: придружаващ автобус, 1 нощувка в хижа, планински водач, чай на корем в хижата. Задължително специална
екипировка!

Наши предложения
за почивка - пакети
за дните от
понеделник до петък:
- Пакет за 156. 00 лв. на
човек в хотел „Виталис” –
Пчелински бани. 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.
Хотелът осигурява транс-

ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ
ВЕЖЕН В СТАРА ПЛАНИНА
30 и 31 МАРТ
ЦЕНА: 80,00 лв. Цената
включва: придружаващ автобус, 1 нощувка в хижа, планински водач. Задължително специална екипировка
Записване: най-късно до 25
Март /Понеделник/ срещу цената, № на ЛК и трите имена.

порт от автогара Костенец по
предварително заявяване и
резервация.
Възможност за почивка
в семеен хотел „Деви” – Велинград - .
Пакет за 5 дни (4 нощувки,
4 закуски, 4 обяда и 4 вечери)
за 150. 00 лв. на човек в двойна и тройна стая.
Почивка в Банско. Пакет
за 5 дни (4 нощувки, 4 закуски, 4 обяда и 4 вечери) за
150. 00 лв. на човек в двойна
и тройна стая.

За информация и записвания, за още възможности за екскурзии и почивка
- на познатите телефони: 02/980 12 85; 0882
966 319 и 0882 966 320 –Инфоцентър БТС.

Предложения
за екскурзии
в чужбина:
Гърция - Остров Санторини – Атина – Делфи – 6-дневна екскурзия от 529. 00 лв. Дати:
30. 04. 2013 г. Цената
включва: транспорт с
автобус, фериботни такси, 3 нощувки със закуски в хотел на остров Санторини, 2 нощувки със
закуски в хотел в Атина,
туристическа програма
в Делфи, медицинска застраховка, водач от ТА;
Цената не включва:
екскурзия – обиколка на
остров – Санторини -10
евро; входни такси за посещаваните обекти.
Древна
Гърция
5-дневна екскурзия. С
тази екскурзия ще посетите Атина – Коринтски канал – Епидаврос
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– Нафплион – Микена –
Делфи – Метеора. Цена:
359. 00 лв. Цената
включва: транспорт, 3
нощувки със закуски в
Атина, панорамна обиколка на Атина с местен
екскурзовод, туристическа програма в Делфи,
посещение на Метеора,
екскурзоводско обслужване. Цената не включва:

целодневна екскурзия до
Пелопонес , входни такси за музеите и обектите,
гръцка вечер в Атина,медицинска застраховка –
4. 90 лв. с покритие 5 000
евро. Дати: 10. 04; 02.
05; 29. 05. 2013 г.
Адриатическа
приказка – 5-дневна програма, екскурзия без нощен

преход. По време на тази
екскурзия ще видите
Подгорица, Дубровник,
Котор, Будва, остров Св.
Стефан, Шкодренското
езеро, Каньона на р. Морача. Цена: от 389. 00
лв.
Цената
включва:
транспорт, 4 нощувки със
закуски в Будва, посещение на Котор и Будва,

целодневна екскурзия до
Дубровник.
Цената не включва:
вечери в Будва – по 9
евро на човек за 1 вечеря; входни такси за музеи
и други обекти, целодневна екскурзия до Албания
– 28 евро, медицинска
застраховка – 4. 90 лв.
за покритие 5 000 евро.
Дати: 20. 03. 2013 г.; 1.

05. 2013 г. – 399. 00 лв.
Перлите на Адриатика
- 5-дневна програма, без
нощен преход. По време
на екскурзията ще видите: Загреб – Плитвички
езера – Дубровник – Будва – Котор.
Цената
включва:
транспорт, 1 нощувка
със закуска в Загреб, 2
нощувки със закуски и
вечери в Дубровник или
Дубровнишката Ривиера,
1 нощувка съ с закуска
в Будва., обиколка на
Дубровник с местен екскурзовод на български
език, екскурзия до Будва
и Котор, посещение на
Национален парк „Плитвички езера”, водач от
агенцията.
Цената не включва:
входни такси за посещаваните обекти, разходи
от личен характер. Дати
и цени: 20. 03. 2013 г. –
399. 00 лв.; 10. 04. 2013
г. – 409. 00 лв.; 01. 05.
2013 г. – 429. 00 лв.; 22.
05. 2013 г. – 449. 00 лв.

