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Турис тическият вес тник
Преди 116 години на злощастния 11 май 1897 година
Щастливеца е убит по погрешка, пътувайки от Пещера за Пазарджик. Цялата Пазарджишка
общественост е покрусена от
нелепата смърт, предназначена за Михаил Такев, който е
бил спътник на Алеко в късния
вечерен час. В чест на великия
българин, чиито идей и произведения и днес звучат актуално, пазарджиклии построяват
паметник на лобното му място,
където всяка година му отдават
почит. А от 65 години насам се
провеждат Алекови чествания цяла седмица около 11 май се
организират спортно-туристически и културно-исторически
и образователни прояви. Тази
година Туристическо дружество
”Алеко”, Пазарджик, и Община
Пазарджик организираха и проведоха 3 национални и 5 регионални мероприятия в рамките
на Алековата седмица. На 7
май в сградата на Община Пазарджик се откри изложба със
снимки от живота на туристите
в областта. На 8 май се проведе
литературно четене с ученически конкурс за есе на тема „Моята среща с героите на Алеко”.
На 9 май се проведе спортно-туристически празник с ученици
от СОУ „Георги Бенковски” в
местността Добра вода. На 10
май стартира, а на 11 май финишира спортно-туристически маратон „Алеко – 100 км за 24 ч.”
с 56 участници от цялата страна, като средната възраст беше
24 години. На 11 май около 600
души туристи, граждани и гости
на Пазарджик поднесоха цветя
на паметника на Алеко на цен-
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Алекови дни
в Пазарджик за
тралната алея в парк-остров
„Свобода”, а след това и на паметника на лобното му място. С
кратко слово от председателя
на ТД „Алеко” Кръстьо Шиков,
поздрави от гостите от ТД „Купена”, Пещера, ТД „Незабравка”, Септември, ТД „Еделвайс”,
Пловдив, и много други се отдаде почит на писателя.
Туристически хор „Родопски

звън” изнесе кратък концерт,
който завърши с песента „Хубава си, моя горо”, която всички
участници запяха заедно. След
това на хижа „Добра вода” се
извърши традиционно награждаване на маратонците, колоездачите от ТД „Купена”, Пещера,
и от клуб „Печенеги”, Пазарджик. Проведоха се туристически походи с три лъча до м.
Кулата, до м. Китна Родопа
и до м. Никулска църква.
Алековата седмица завърши на 12 май с туристически поход, посветен на

65път

Алеко с маршрут: с.Радилово-м.
Камилище -м. Никулска църква
-м. Потома -х. Добра вода -с.
Дебращица.
В края на май в чест на Алеко
Константинов ще се проведе и
алпийското катерене на източната стена на сградата на Община Пазарджик, в което участие взимат катерачи от цялата
страна, а желаещи аматьори се
пробват и най-високо изкачилите се получават награди.
Пазарджишката
общественост днес дава пример как един
народ

-и

умее да помни и почита своите велики синове. Алеко е един
от тях. През своя кратък живот
със своята тънка душевност и
проницателност, с умението си
да улавя важните моменти в
живота на българина, с чувството си за хумор, с безграничната
си любов и преклонение пред
българската природа той продължава да живее в сърцата ни.
Ирина Харалампиева,
секретар на
ТД”Алеко Константинов”,
Пазарджик

В крачка

Туристи с пролетни
празници в планината
За осми пореден път
Пещерското
туристическо дружество „Купена”
като домакин и Пазарджишкото туристическо
дружество „Алеко” като
съучастник
проведоха
пролетния пешеходен поход „Цветница 2013 година”. Този път маршрутът
не беше никак лек, но
много красив и изпълнен
с незабравими емоции. От
китното село Нова махала
към връх Купена се отправиха 74 туристи от Пещера, Пазарджик и София.
Най-малката участничка
беше на 6 годинки от Пазарджик - Виктория Темелкова, а най-възрастният участник - Атанас
Атанасов на 76 години от
Пазарджик. По изминатия
маршрут през м. Узун-

чешма, връх Купена, м.
Гайтанча, м Сърегрек и
пещера Снежанка се случиха много и невероятни
неща. Христовият празник Цветница и разлистената гора допринесоха за
приказното
настроение
на многобройната група,
а прелестната гледка от
връх Купена остави незабравим спомен у всички
присъстващи. Катерички,
славейчета и други съпътстваха по трудния път
туристите и им напомняха
за настъпилата пролет.
Осемчасовият
преход
завърши на пещера Снежанка, където бяха наградени: Цветана Кадьова от
Пазарджик като най-редовна участничка на своя
имен ден в проявата с
новото издание на БТС

БТС обучава
Една от целите на Българската
асоциация по спелеология (БАС)
е да подпомага и развива образованието в областта на спелеологията чрез образователни програми и курсове. Асоциацията
разработи и прие проект за обу-

с джобни формати на карта
100-те НТО в
България.
Организаторите
Георги
Киев от Пещера и Ирина Харалампиева от
Пазарджик споделиха,
че въпреки трудния и
продължителен
преход всички устници са
завършили
успешно,
заредени с енергия от
свежестта на планина- „Хижите в България”, най-малката участничка та, и вече планират следЕлена Грозданова - за най Виктория и най-възраст- ващата съвместна проява.
добре изработен венец, ния участник г-н Атанасов

чение „Пещери и спелеология”.
Проектът цели да насърчи младите хора да придобият знания
и умения за безопасно присъствие в пещерите и сред природата. Чрез обучение те да развият
способности за опознаване на
природата, карста и пещерите.

Младежи в проекта
„Пещери и
спелеология”
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Придобитите знания да бъдат основа за израстване в различните
научни области на спелеологията. Проектът бе предшестван от
успешната съвместна работа по
програми за обучение на БТС.
Асоциацията като член на Българския туристически съюз предложи своята помощ проектът да
бъде осъществен и като част от
туристическата дейност на дружествата. Първи приеха поканата от ТД”Купена”, гр.Пещера.
В двата почивни дни на базата
до пещера Снежанка лектори
и инструктори на Асоциацията
въведоха младите туристи в техническите способи за спускане
в пропасти и методите за преодоляване на различните препятствия в пещерите.
С няколко встъпителни лекции дадоха възможност на
присъстващите да разберат и
осмислят какво представляват
пещерите, как се образуват,
геоложките и географските дадености, къде и колко са пещерите в България и по света. На
беседа в пещера Снежанка на
младите курсисти бе пояснен
механизмът на образуване на
белоснежната украса в пещерата. Особено приятна беше срещата с ветерани от пещерния
клуб на дружеството, на която
историята и успехите на клуба
беше като че ли неизчерпаема
тема. Обмисли се и осъществяването в бъдеще на експедиция
в пещерите около града.
Следващите стъпки на БАС
към развитие на проекта бе
Националната среща в Пеще-

рен дом, Карлуково, проведена
на 19 и 20 април. Участниците
се запознаха с възможностите
на Учебния център и пещерите
в района. На срещата се дадоха
разяснения за целите и задачите
на Асоциацията, нейните успехи
и развитие. Представиха се проектът „Пещери и спелеология” и
програмата за обучение. Изнесена бе лекция за опазването на
пещерите. Участниците обсъдиха
възможностите за развитие и сътрудничество между Асоциацията и Туристическите дружества.
В хода на обсъжданията се набелязаха за осъществяване бъдещи задачи. Реши се, че липсата
на достатъчно систематизирана
информация относно пещерите
на територията на дружествата
е необходимо да бъде запълнена
от информационни и рекламни
материали, брошури и издания.
От Асоциацията се предложи да
бъдат предоставени методични
ръководства за обучение. Предложено бе и разработване на
програми за културна и просветна дейност, свързана с пещерите. Обсъдиха се възможности за
следващи регионални срещи.
Срещата завърши с надеждата, че началото на проекта и
съвместната работа между туристическите дружества и Асоциацията ще даде тласък на
популяризирането, опазването
и рационалното използване на
природата, пещерите и карстовите райони в България.
Мартин Трантеев,
председател на БАС

Общо събрание на
БФТВ - тенденции и
прогнози
По традиция и тази година на 20 април в хижа
„Алеко” се състоя Общо
събрание на БФТВ, в
което взеха участие
представители от 58
клуба. Присъстващите
внимателно изслушаха
представения от г-жа
Момка Спасова, председател на БФТВ, доклад
на Управителния съвет
за дейността на Федерацията през 2012 г. В него
подробно и задълбочено
се описваше състоянието на цялата федерация
и на клубовете, както и
на причините за това.
Спрямо 2011 г.членският състав на клубовете е
спаднал от 3458 на 3170
през 2012 г, т.е. с 288
души - над 8%. Ако това
намаление беше равномерно разпределено,
можеше да се каже, че
средно на клуб се падат
по около 5 души по-малко. И тогава обяснението
би било, че хората остаряват с всяка изминала
година, налягат ги болести и те се отказват. Но
би трябвало да постъпват нови членове на тяхно място, нали? Както
стана ясно по време на
разискванията, в някои
клубове точно такъв е
проблемът - те връщали
желаещите да членуват,
ако не са туристи. Но
Уставът на БФТВ беше
коригиран в тази си част
и вече трябва да бъдат
приемани всички желаещи
В интерес на истината намалението на
членската маса не е
равномерно. Най-много туристи ветерани
са отпаднали от Югозападния регион - 179
души, поради отпадането на клуба от Дупница; 100 членове са

Равносметки

Европейският шампион Ясен
Савов лети над Кюстендил,
първи е на крос кънтри
В продължение на 5 дни Кюстендил
бе домакин на състезание по парапланеризъм за прелет /крос кънтри/.
След миналогодишния 3-ти кръг от Националната лига по парапланеризъм
– целно кацане за купа „Кюстендил”,
тези дни градът отново събра любителите на силните усещания. Състезанието бе открито на 1-ви май на пл.
„Велбъжд” от кмета Петър Паунов и
областния управител Владислав Стойков.
Първият старт на парапланеристите
се състоя зад хижа „Иглика”. Слънчевият четвъртък и благоприятните атмосферни условия позволиха на 11-те
състезатели, сред които и една жена,
да изпълнят успешно поставената за-

дача. Тримата пилоти от Холандия и
Русия също се справиха добре и всички се приземиха успешно.
Вторият старт в петък в 12.50 ч. се
проведе при слънчево време и всички
състезатели излетяха отлично от връх
Виден в Конявската
планина. Час по-късно
времето започна да се
влошава – появи се
вятър, имаше облачност и дъжд. Директорът на състезанието Стамен Станимиров
изказа опасения, че времето ще наруши летателната задача на парапланеристите, и се оказа
прав. Планът за летене, включващ 3

контролни точки - старт от връх Виден
- Черни връх /Витоша/ и финал до село
Таваличаво е 60 км. Летене около 4-5
часа! Най-късно до 18.00 ч. състезателите трябва да са финиширали. Заради лошите атмосферни условия някои
от състезателите вече започнаха да
се приземяват и организаторите да ги
събират.
Заради облачното и дъждовно време в събота не се проведоха стартове.
Неделният ден предложи на пилотите
отново слънчево време и стартовата
задача бе връх ВиденБобов дол-Бобошево-Ваксево-Кюстендил.
Европейският шампион Ясен Савов
се класира на 1-во място в крос кънтри
„Кюстендил 2013”, следван от Даниел

Димов, рекордьор на България по прелет /306 км/ и холандеца Ремко Бол.
Всяка вечер в щаба на организаторите имаше лекции за новостите в парапланеризма. Гост в петък бе пилотът
Николай Велев, прелетял разстоянието от язовир „Калин” в Рила до София.
Състезанието по парапланеризъм /
крос кънтри/ се провежда от клуба за
екстремни спортове „Руен” с председател Стамен Станимиров и със съдействието на общината и ТД „Осогово”. Екип на Планинско-спасителната
служба в Кюстендил, воден от началника д-р Борислав Янчовски, следеше
за безопасността на състезателите.
Даниела Стоименова
Кюстендил

Оредяват ли
ветераните
отпаднали от Североизточния - и 69 от Северозападния регион. Има
райони, в които е регистрирано и увеличаване
на членовете - в Югоизточен те са се увеличили
със 134 души. Макар и с
намалял състав, БФТВ
развива активна дейност
през 2012 г. както на национално, така и на регионално клубно равнище.
Дори 2012 г. е била много
по-богата на мероприятия
от 2011 г. За сравнение:
през 2011 г. са били проведени 19 мероприятия от
национално и регионално
ниво, а през 2013 г. - 28. От
тези 28 пет са национални,
23 са регионални срещи,
а има и още такива, при
които участват 2-3 клуба.
Клубовете са организирали над 2000 похода, излета и екскурзии с над 20
000 участници, провели са
или посетили над 600 културни събития с над 13 000
участници. Някои клубове

са организирали 100 трудови бригади с почти 1000
участници, обновили са 13
км маркировка. Отбелязано беше и че само 10% от
членовете на клубовете
са абонирани за в. „Ехо”.
А той е медиен партньор
на Федерацията, отразява и нейната дейност.
Затова
би
трябвало
този процент да е много
по-голям, както е в КТВ в
гр. Айтос с 35 абонати от
50 членове (70%) и този в
Стара Загора с 33 абоната от 112 членове (30%).
При обсъжданията бе
отбелязано, че липсват
финансови средства. От
някои клубове споделиха
своя опит - комплектовали
са се с клубове на пенсионери, инвалиди и военни, за да ползват техните
предимства, други пък са
събирали пари чрез томболи и дарения. Оказа се, че
има много нови председатели. Затова бе направено
предложение те да бъдат

обучени,
тъй
като някои се оплакват, че вместо
да им оказват
съдействие,
предишните ръководства
се
стремели да саботират работата
им. И още един
явно
наболял
проблем
беше
дискутиран. Става дума за
срещи на какво да е ниво.
Заявяват се определен
брой места, а пристигат
или повече, или по-малко
хора или някои от пристигналите заявяват, че
те няма да участват в екскурзията и следователно
няма да плащат пътните.
В първия случай организаторът е затруднен да настани дошлите без заявка,
във втория и третия случай
той (организаторът) плаща
не малко пари.
Приет бе календарен план за дейността
на БФТВ през 2013 г.,
направени бяха някои
кадрови промени в УС
и РК. Приет бе за член
на Федерацията отново
КТВ от гр. Кула с председател Мико Коричков. За
представител на БФТВ
за Общото събрание на
БТС бе избрана г-жа Веселина Тенева - секретар
на УС.
На Събранието се взе
решение БФТВ да се
присъедини към дарителската кампания на в.
„Ехо” за възстановяването на х. „Богдан”. За
целта бяха събрани 78
лв. Доста председатели
обявиха, че вече в клубовете им също се събират пари за кампанията.
Атмосферата
Делегатите, останалите гости и домакините
- общо 84 души бяхаме
на 19 април на х. „Алеко”. Преди това още
след пристигането на
гарата гостите разгле-

даха най-новите софийски
забележителности - най
новата и интересна част
от метрото и експозицията в музея „Земята и хората”. На х. „Алеко” бяхме
посрещнати с хляб и сол.
И тогава пристигна един
автобус с деца от Италианския лицей в Горна
баня. Това беше половината от Детския хор на
лицея заедно с тяхната
ръководителка,
поканени специално от г-жа
Момка Спасова да изнесат концерт пред участниците в Общото събрание. Но какъв концерт!
Започнаха с „Питат ли ме
дей зората”. Ние веднага
се включихме. И тогава ръководителката им
разпореди при следващата песен - „Хубава си,
моя горо” единият стих
да бъде изпят от децата, следващият - от нас,
после - общо от всички.
Дали това, че и ние се
представихме добре в пеенето или им напомняхме
техните баби и дядовци,
но децата така се въодушевиха, толкова щастливи
изглеждаха, сякаш не изнасяха концерт, а си пееха

за собствено удоволствие.
Пяха прекрасни популярни италиански песни, изпълнявани от Адриано Челентано, Тото Кутуньо и др.
След това изпълниха три
песни за цветовете - „Зелено”, „Червено” и „Синьо”,
създадени от композитора
Тончо Русев специално за
тях. Изпяха възхитително
дори песента „Панаири”,
която преди време пееше
нашата прима Лили Иванова, в нов аранжимент,
направен специално за тях
от Тончо Русев. И завършиха с „Моя страна, моя
България” на Емил Димитров. Невероятни деца,
невероятни певци - като
славейчета! Направиха ни
щастливи! И ни молеха пак
да ги поканим да ни пеят!
След вечерята новосъздадената вокална група към
КТВ „Витоша” изпя песни
за Бояна и София.
Гостите бяха запознати
с миналото и настоящето
на София. Следваше дискотека с танци до полунощ. На другия ден след
събранието някои отидоха
до „Ушите”, други се разходиха наблизо около хижата. Имаше дълбок започ-

ващ да се топи сняг, но пък
слънчицето се усмихваше
благосклонно. Втората вечер бе с най-разнообразни
изпълнения по желание.
Чухме „Руфинкината”, гледахме цигански скечове,
песни и танци и др. Разиграна бе и томбола. На
сутринта трябваше да се
разделим с хижата и с част
от приятелите си. Първият
автобус отнесе тези, които бързаха за сутрешните
влакове. Останалите пак с
автобус стигнахме до „Бай
Кръстьо”. Оттам направихме лека разходка до
Драгалевския манастир.
Витоша ни видя и може би
ни хареса и запомни. Да се
надяваме, че през август
тя ще ни приготви много
по-хубави терени, като за
стари приятели! След като
запалихме по свещичка в
Драгалевския манастир,
автобусът ни откара до
Централна гара. Изпращачи и гости си пожелахме
- до нови срещи приятели!
Донка Янева,
Снимки:
Веселина Тенева
София
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Походи
Отчетно събрание
на дружество „Рилски турист”
По какво се различава
един турист от обикновения човек? Всеки може
да тръгне на път, но не е
турист в истинския смисъл на това понятие.
Туристът първо е родолюбец, второ е „баир
будала” - т. е. не се спира пред нищо, когато е
тръгнал по планинските
пътеки. Обича родната
природа, пази я, обогатява я и докато покорява
някоя хижа или връх, пее.
Ето, това е истинският турист!...
В дружество „Рилски
турист”, което през 2012
г. отпразнува 110 години
от създаването си, членуват 253 самоковци; с право на глас са 150, стана
ясно на годишното отчетно събрание, състояло се

Дейността на клуба
по колотуризъм се осъществява с помощта на
читалище „Младост” и
неговата шефка Лили Шуманова.
Клубът на ветераните
туристи не се отказва от
нито една изява, показва
изключителна издръжливост.
Най-голям спонсор на
младежкия клуб е г-н Калпачки. С негова подкрепа
са организирани преходите „По стъпките на Крали
Марко”,
„Черноморски
бряг”,
„Козлодуй-Околчица”, „Св. Атанас и
„Копринка”, „Струмица”,
експедиция до Босна
и Херцеговина и много
други. Не бе забравена и
помощта на фирмите „Самел-90” и „Монтажи-64”
за обновяване на сградата на дружеството.
Табла със снимки разказваха на събранието за

По пътя на
Ветераните предават Кървавото писмо
щафетата

на 19 април.
Гости бяха Валентин
Симов от Инспектората
на БТС и Спас Кордев, с
чиято помощ бе пояснено, че е спасена туристическата спалня в Боровец.
Председателката Марияна Илиева отчете дейността на дружеството,
преминала под знака на
юбилейната 110-годишнина.
„Сблъскахме се с много
неприятности и опасността да бъде закрито дружеството бе много реална”,
заяви г-жа Илиева. Освен
това малко туристи като
цяло остават да преспят и
да се нахранят в хижите,
а и тежките условия през
зимата оказват влияние.
Окаяно е било състоянието на хижа „Вада” и хижа
„Марица”.
Постепенно обаче положението се нормализира. Въпреки кризата
и всички несгоди клубовете към дружеството се
справят със задачите си.
Изключително богата е
дейността на клуба за
ученически и младежки
отдих и туризъм „Мусала”.
Организирани са много преходи, изкачени са
много върхове.
Клубът по ориентиране все още е „сираче”,
загубил своя дългогодишен треньор и деятел, но
участниците в него не се
предават. Те имат 9 зимни и две летни прояви, в
които печелят награди и
признание.
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всички тези изяви и преживявания.
Най-значими са златните медали на девойките
от Раяц.
Хорът на ветераните туристи под ръководството
на Борис Стрински тази
година ще духне 45 свещички. През м.г. съставът
е имал 13 концертни изяви - 5 в града и 8 извън
Самоков. Заслужени са 8
грамоти и 6 плакета.
Стрински допълни в
изказването си, че съставът е един от най-старите туристически хорове
в страната. Досега има
820 концертни изяви. В
чест на юбилея Стрински
е подготвил за печат 6-и
сборник с песни, собствена композиция. Много от досега издадените
сборници са раздадени
на хорове в страната и те
са включили песни от тях
в своя репертоар.
От финансовия отчет на
събранието пролича, че
няма нарушения и злоупотреби.
Предложено бе да се
подменят част от одеялата и бельото по хижите.
Имаше и предложения за
допълнения в законови
постановки. Всички предложения бяха приети единодушно.
„Радвам се на вашата
богата дейност. Хубавото
е, че много млади хора
са с вас. Изграждайте добри взаимоотношения помежду си, за да ви върви
все така работата”, изтъкна в заключение представителят на Инспектората
на БТС В. Симов.
Димитрина Божилова

Всяка година по инициатива на
ТД „Бунай” - град Панагюрище,
се провежда туристически поход
под надслов „По пътя на Кървавото писмо” Походът започва от град
Копривщица, там където е обявено
Априлското въстание и е изпратено
писмото до Панагюрския революционен комитет с кръвта на първия
убит турчин. Тази година провеждането на похода съвпадна с историческата дата 20 април.
Участници в похода бяха около
100 души, като дойдоха туристи от
гр. Варна, Пловдив, Септември, Пазарджик, а от Панагюрище освен
ветерани туристи имаше и ученици. Началото на похода е от паметника на априлци от центъра на гр.
Копривщица, след това преминава
през моста на „първата пушка”, а
в музея на Тодор Каблешков участниците в похода изслушаха беседа за живота и делото на великия

българин.
С бодра стъпка и песен групата
се отправи към местността Манзул,
хижа „Павел Делирадев”, където
приключи първият етап от похода.
Хижарите ни посрещнаха весели и
засмени. Вечерта премина, наситена с танци и туристически песни.
На другия ден участниците в
похода се насочиха към град Панагюрище, където се състоя символичното предаване на Кървавото писмо в двора на историческия
музей.
Вечерта на 21 април част от
панагюрските туристи и гостите
от град Варна отидохме в с. Баня,
където дружество „Традиция” проведе възстановка на заклеването
на участниците в първото българско народно събрание. Участваха
около 150 членове на дружества
„Традиция” от цяла България. На
другия ден преди отпътуването

за пореден път. Разбира се, имаше и малък
брой мъже, за „асортимент”! Организаторите се
постараха и предложиха
разширена програма от
различни варианти за
опознаване на района
според физическите възможности на участниците
или според техните предпочитания.
В утрото на 26 април
всички туристи от страната бяха посрещнати на
централната жп гара Пловдив и поведени от опитни
екскурзоводи на първия
автопешеходен
преход

Текст и снимка: Игнат Игнатов,
ТД „Бунай”, гр. Панагюрище

- този път до пещерата
„Снежанка“ край гр. Пе
щера. Стръмният терен
и необичайно високата
температура на този ден /
близо 30° по С не обезкуражиха групата планинари и усилията им бяха възнаградени от красотите на
това приказно природно
творение.
Последваха
снимки пред пещерата,
подпечатване на книжките за 100-те национални
обекта и автобусът пое
към гостоприемната хижа
„Здравец”,
стопанисвана от дружеството домакин. Там, на
площадката
пред хижата,
вокален състав от Клуба
на туристите
ветерани към
дружеството
приветства
гостите с туристически
песни, а изненадата беше
изпълнението на родоп
ската песен „Руфинка
болна легнала” от Таня
Рупкова, станала вече
неофициален химн на Родопа планина.
След настаняването, отдиха и другарската вечеря
последва веселие. А след
приветственото слово на
г-жа Димитрия Пешева,
член на УС на БФТВ и
Председател на клуба на
ветераните при дружеството, се извиха хора и
танци, съпроводени с интересни изяви на домаки-

„Пролет 2013“
замина в историята
Националният женски
поход ”Пролeт 2013” завърши преди дни. Инициативата се провежда за седемнадесети пореден път
и както винаги в Родопите,
на рида Чернатица. Съгласно календарния план
на БТС неин постоянен
организатор е ТД „Шипка“
- Пловдив, със секретар
Анка Камчева.
И този път в последните
дни на април, в преходите
на тази най-красива част
от планината се включиха над 65 туристки от 13
дружества и клубове от
страната, част от които

варненската група посети и разгледа панагюрското златно съкровище. Разделихме се доволни и си
обещахме нови срещи по родните
туристически пътеки.
Всички останахме удовлетворени от приключилия поход, но у
нас остана чувството на разочарование от видените по време на
похода вандалски картини на варварско изсичане на млади борчета и хвойни в района на защитена
местност връх Бич.Това изсичане е
финансирано от парите на българският данъкоплатец. Всички, които
имаха фотоапарати заснехме това
безумие и аз ви изпращам снимков
материал, за да го публикувате във
вестника. Трябва всички да се борим да се спре това поголовно унищожаване на българската гора.

ните. Умората от дългото
пътуване от различните
краища и трудният преход
просто бяха забравени. . .
И така до късните часове.
Вторият ден бе посветен на осъществяването
на различните маршрути
- до почивна база ДАП, до
летовище Студенец, до м.
Копривките, до хижа Чернатица. Преди групите, водени от опитни водачи, да
поемат на път, домакините
изненадаха гостите с една
ранна утринна културна
проява, посветена на народния обичай лазаруване. Имаше демонстрация
и на древен тракийски ритуален танц.
В следобедните часове всички походници се
завърнаха безпроблемно,
уморени, но очаровани
от прекрасната природа,
след което се оттеглиха на заслужен отдих. В
късния следобед организаторите предложиха
една невероятна атракция - дегустация на бели
и червени вина от сортове грозде, характерни за
този тракийски регион.
Беседата за историята на
лозарството като поминък
и винарството като професия и самият процес на
дегустиране предизвикаха небивал интерес сред
участниците, които просто се вживяха в ролята си
на опитни дегустатори . . .
Отново другарска вечеря,
отново веселие, като този
път домакините показаха

Лица

Човек заминава,
светлият му
пример остава
По повод 10 години от смъртта
на моята сестра Радка Василева Станишева (24.03.2003 г.)
искам да разкажа за активната й
работа като председател на Комисията по защита на природата
към ТД”Еделвайс”, София.
Радка беше отдала живота си и
дейността си на опазване на красивата ни природа.
По професия тя бе юрисконсулт.
След смъртта на Георги Ненчев тя бе поканена да заеме неговото място като председател
на Комисията по защита на природата.
Дейността й беше многопосочна. Организираше засаждане
на дръвчета, с нея прокарвахме
пътеки до местността Рашов дол,
където засадихме 12 фиданки в
чест на 12-те Ботеви четници начело с Георги Икономов, паднали
убити от турския ятаган.
За съжаление, общината не
успя да запази от злосторници
тези дръвчета.
По тази пътека поставихме и
ламаринени табели със стихове
на Ботев.
Със съдействието на Радка
изградихме чешма по пътя за х.
”Мургаш”.
През годините тя беше неуморим организатор при засаждането на борчета и цветя в Южния

истинските си умения на
шоумени - редуваха се
мажоретен състав, хумористичен дует, бален танц
кадрил, весели сценки... С
настъпването на полунощ
бяха поздравени двете
именички, носещи имена
на цветя - д-р Роза Апостолова и Лилия Великденова. Пловдивчанката
Емилия Димитрова връчи
на всички гости собственоръчно изработени сувенири за спомен от тази
среща. Отчетени бяха и
своеобразни рекорди на
проявата - Дима Пенчева участва за 17-ти път,
Райна Попова за 16-ти,
Стефка Петрова за 12-ти,
Славка Костова за 9-ти
път. За доайен на традиционния женски поход бе
обявена г-жа Мария Джумалиева от Кюстендил,
която въпреки своите 86

бронзова, сребърна, златна. Получи и най-високото отличие на
БТС - медал „Алек” за особени
заслуги.
Награждавана е много пъти за
приноса й в опазване на природата. Радка Станишева пишеше
пътеписи за екскурзионни летувания, които провеждаше всяка
година из различни краища на
България с цел опознаване на
природните и културните забележителности на страната ни.
Днес с любов продължаваме
по прокараните от нея пътеки провеждаме петъчни лекции и
пешеходен туризъм за желаещите, млади и възрастни.
Благодарим ти, Радке, че отдаде 50 години от живота си за
опазване на красивата ни природа, благодарим ти за твоята
всеотдайност, неуморен труд и
принос за развитие на туристическите идеи и заветите на
парк, също и на паметника на Щастливеца!
Мерова поляна край с.Желява,
Вержиния
Преславска,
където е убит най-младият Ботев
четник - 16-годишният Ангел То- председател на Комисията
доров.
по защита на природата при
Засадихме цяла гора край с. ТД”Еделвайс”, София
Локорско.
( Авторката остави в редакРадка беше посетила много
природни обекти в страната, ак- цията на в.”ЕХО” архив с приротивен участник в Движението дозащитните лекции на Радка
„Опознай България-100 НТО”, Станишева, за което сърдечно
тя получи всичките му значки - благодарим.)

години показа невероятни планинарски качества
и бе винаги сред първите!
Дойде и третият ден на
проявата, който съвпадна със светлия християн
ски празник Цветница.
И отново изненада за
походниците - нает автобус отведе до историческия манастир „Св. Георги“ край пловдивското
село Белащица, където
станаха съпричастни на
тържествената църковна
служба и бяха дарени с
върбови клонки.
Настъпи и часът на
раздялата.
Трогателно
беше прощаването на
всички на жп гара Пловдив и единодушието, че
ще бъдат пак заедно на
следващата среща, на
„Пролет 2014“!
Димитър Луканов

БТС с участие в Зелените дни

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
НА БТС

Май- юни

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
Национална купа по
ориентиране за ученици „24 май”- май, по
Наредба,БТС, БФО
67-и Национален туристически поход „ По
пътя на Ботевата чета”
Козлодуй –Околчица
- 27 май- 2 юни, Ботева
алея, МОМН,БТС, ТД
”Веслец”, Враца
XXV юбилеен Национален
песенен
празник” Песните на
България”, 8-9 юни, по
покана,БТС, Сдружение
на туристическите хорове в България
Национална туристическа проява за ученици „Шипка 2013”,
21-23 юни, Стара планина, МОМН, БТС,ТД
Национален преглед
на
туристическите
умения и сръчности
за приз „Кристален
еделвайс”, 21-23 юни,
язовир
„Копринка”,
БТС, МОМН, ТД ”Орлово гнездо” Казанлък,ТД”Сърнена гора”, Ст.Загора
Национален поход
на туристите-ветерани- май, Витоша, БФТВ,
СО
Прояви на
учащите се

Фестивал
на отговорния
начин на живот
Когато през пролетта в центъра на София се съберат бизнеси със свежи идеи, организации и любопитни журналисти, това са Зелените дни. Когато пък любопитните станат много и запълнят междушатровото
пространство на площада пред Народния театър, когато стане шумно, шарено и пълно с енергия, това е
настроението на Зелените дни. И тази година Българският туристически съюз беше част от Пролетния фестивал на отговорния начин на живот, провел се в дните от 25-и до 28-и април. Благодарение приятелския
жест на ОП „Туристическо обслужване” при Столична
община, който ни предостави част от „територията си”,
БТС показа свои рекламни материали и най-вече такива, свързани с инициативата „ Да възстановим заедно
хижа „Богдан”. Любопитната и интелигентна публика
оцени по достойнство показаното, а последните броеве на вестник „ЕХО” се харчеха като топъл хляб.

Академична щафета:вр. Мусала – Оборище - вр.Богдан-х.”ЕХО”- р.Янтра-р.Дунав
– Р у с е - а л п . т р а в е р с,
вело, пеша, спелео,
каяци- юни, по Наредба,
БТС,СТПД”Академик” и РУ „Ангел Кънчев”
„Движи се и победи”- пролетна кампания за деня на предизвикателството - 11, 18
юни, Велико Търново,
ТД”Трапезица
1902”
В.Търново
Туристически
походи, посветени на
1 юни, Ден на детето, май-юни, по места,
РИО, ТД
Туристически походи, посветени на 2-и
юни, Ден на Христо
Ботев и падналите за
свободата на България, май-юни, по места,
РИО, ТД
Пролетен
спортно-туристически празник за ученици от София, 7 юни, Витоша,

БТС, Столична община,
РИО
Поход „По стъпките
на Бенковски”, Стара планина, май,ТД
”Вежен”-Тетевен,
ТД
”Бунай”- Панагюрище,
ТД ”Старопланински турист”- Етрополе
Прояви, посветени на
Деня на предизвикателството, 29 май, цялата
страна,БТС, ТД
Пешеходен нощен поход „Верея 2013”, юни,
Стара планина, БТС,
„Сърнена гора”-Ст.Загора
Поход „По стъпките на Таньо войвода”, 30 май - 2 юни,
Силистренска област,,
БТС, КПД ” Родно Лудогорие”
Походи, посветени
на годишнината 163 г.
от рождението на ИВ.
Вазов, юни, по места,
БТС, ТД
Колотуризъм
Колообиколка
на
Пирин, май, Пирин,
БТС, ТД”Еделвайс, Сандански
Международна
дейност
Международен колопоход- 22-24 май
Варна-Констанца, Румъния, БТС,ТД ”Черноморски простори”, Варна
Годишнини
2005 - 2015 година
- международно десетилетие за действия
„Вода за живота” под
патронажа 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
115г.
ТД
”Рила”,
гр.Рила
110г. ТД ”Росица-Мазалат”- Севлиево
105 г. организирано
туристическо движение в гр.Добрич
90г.ТД ”Еделвайс”,
гр.Сандански
90 г. ТД ”Патлейна” –
Велики Преслав
90 г.ТД ”Росица”, гр.
Павликени
85 г.ТД ”Калабак”,
гр.Петрич
55г.”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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Водопадите на
Северозападна
България
През почивните дни членове на Туристическо дружество „Осогово”, гр. Кюстендил, се отправиха да
попътешестват към водопадите на Северозападна
България. След като разгледаха живописния Клисурски
манастир,
часовниковата
кула в град Берковица, която е построена през 1762
г., къщата, в която е живял
Иван Вазов, те се отправиха
към прохладните Хайдушки
водопади. Те се намират в
рядко красивата долина на
Голяма река, разположени
на 9 км от град Берковица,
където се събират водите на
реките Ценкова, Сливашка и
Средна бара. Спускайки се
стремглаво, тук на известно
разстояние те текат бавно и
изведнъж с грохот се хвърлят
от скалите между цепнатините и скочили, тутакси се хвърлят още веднъж и разбити на
бяла пяна, се сливат, за да
поемат към град Берковица.
Неописуема е прелестта на
това място край водопадите. Слязъл при тях, туристът
изпитва чувството, че се намира в тайнствено, вълшебно място. Нагоре се издигат
масивни гористи стени и се
вижда малко пространство
от небосвода, а долу цари
дълбока тишина, нарушавана само от разбиващите се
на прах водни струи.
Има едно свидно за нас
място високо в Стара планина и това са хижа и връх Ком.
След като се поохладихме по
Хайдушките водопади се отправихме високо в планината
към Ком. Панорамата, която
се открива пред нас, все едно
невидима ръка я създаваше
на минутата и на всяка крачка имаше нова. Просторите
към Стара планина радваха
очите ни. Просто ти секва дъхът от тези картини. Горещият
въздух играеше на хоризонта
подобно на мираж в пустиня.
Планинските хребети, които
се извисяваха отпред, всъщност бяха доста далече. В
околностите на хижата се намира Вазовият камък, който
по спомени на съвременници
е бил любим кът за отдих на
народния поет. Не всички от
нас успяха да покорят върха
поради опасността от лавини.
Следващата забележителност, към която се отправихме, бе Копренската
екопътека. Пътеката ни отведе в местността под връх
Копрен, в западната част на
Стара Планина. Връх Копрен
се извисява мощно на 2119
м надморска височина. Там
опитният планински водач и
председател на тур. дружество от Монтана- Володя ни
преведе до водопадите Голям
скок, Воден скок, Ланджин
скок. Заобикалящата при-
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рода впечатлява със своята планинска уникалност.
Могат да се видят вековни
гори, а по поляните е избуял
здравец. Част от маршрута
преминава съвсем близо до
границата със Сърбия. Край
реката минават три реки:
Помеждинска, Дългиделска
и Огоста. Минавайки по Копренската екопътека, тръпнем
от могъществото на природата и оставаме изумени от творенията, които тя е способна
да създаде.
Следващата забележител-

ност, към която се отправяме, е Згориградската екопътека (или екопътека Боров
камък - на името на водопада, до който се изкачва). Започва от с. Згориград, което
се намира близо до Враца.
Пътят до началото на пътеката минава през остатъците
от голямото наводнение преди 48 години, когато на първи май се скъсва стената на
хвостохранилището на мина
Плакалница и нанася големи поражения по коритото
на река Лева. Гледката там
е потресаваща, прилича на
лунен пейзаж и само тук-там
стърчат останките от водонапорни кули, който правят изгледа оше по-зловещ. Само
няколкостотин метра след
това обаче започва пътеката,
която се изкачва по коритото
на река Лева, минава през
множество мостчета и стръмни стълби около скалите.
Денивелацията е 700 метра

и разстоянието се взима за
около 2 часа. Най-вълнуващия етап е преминаването
покрай водопада Боров камък, който е висок около 60
метра. След него се излиза
на голяма поляна, където
може да се почине и снима.
В близост до град Враце посетихме и уникалната
природна забележителност
Божия мост. Каменното чудо
е образувано в продължение на много, много години
от река Лиляшка, която си
е пропрявала път през варо-

виковите скали и е изваяла
този впечатляващ феномен.
Мостът се състои от огромни
каменни сводове и дебели
и мощни колони, оформящи
обширни зали, в които навлиза слънчева светлина. Той
има височина към 20 метра
и е широк около 25 метра.
Точно под него се намира
истински лабиринт от малки
пещери. Трудно човек може
да остане безразличен към
цялата тази величествена
картина, която се откроява
пред очите му. Чувствата,
които се надигат у всеки, са
преклонение и възхищение
към уникалните способности
на природата и приказния
рай, който е създала тук, на
земята. Препоръчваме на
всички, които посетят Северозападна България и имат
няколко свободни дни, да
изкачат тези екопътеки и да
видят тези красиви водопади
и забележителности.

Заклет турист нарича себе си
Игнат Игнатов от село Баня, Панагюрско. Бил на 13 години, когато
учителят му Иван Стоянов Дождалов го приобщил към туристическата група. „Оттогава съм
зареден с туристическия плам,
даже децата си направих добри
туристи, семейно обикаляме България надлъж и нашир, постоянно
откриване нови и нови красоти...”
Завършил техникум по горско
стопанство в Батак, после служил
в Родопите. И съпругата си взел
оттам. Дотолкова се влюбил в тази
магическа планина, че и вила направил в онова малко селце Гела,
дето цялото е устремено към небето, към висинето, та на човек му се
струва, че като погледне нагоре,
ще види самия Господ Бог, а като
заговори на Бога, той ще го чуе...
Нарича себе си „дете на планината” и макар вече да е пенсионер,
изцяло се е отдал на туристическата идея, даже членува в Управителния съвет на Туристическото
дружество в Панагюрище и като
такъв иска максимално да приобщят към дейността си и млади
хора. Защото планината е здраве
- добре знае това Игнат Игнатов.
Разказва, че не спира да обикаля
планините и хижите с все същата тръпка и вдъхновение, както в
младостта. Но и още нещо го изпълва с възхита - работата
на хижарите.
Много е важно
тези домове
на туристите
да са гостолюбиви. А такива
могат да бъдат
те, ако и стопаните им са такива. „Само веднъж
срещнах едно изключение – споделя, - когато хижарят не се оказа
много благ човек”. Но бърза да го
оправдае: „Може би причината е,
че хижите се нуждаят от подкрепа
- мисля си, че би било добре да им
се дадат малко държавни пари, за
да бъдат благоустроени, да се направят там съвременни санитарни
възли, хижите да станат по-удобни и приятни и за младите... Пък и
туристите вече имат по-високи изисквания. Затова аз самият, след
като ме избраха в ръководството
на дружеството ни, станах инициатор да се подменят леглата на
хижа „Оборище”.
За съдействие потърсил ръководството на рудник „Медет”, където работил, преди да се пенсионира. Отзовали се: дали им легла
и матраци. „Стопанин на хижа
„Оборище” е бай Петър - един
благ човек, независимо че е инвалид, с две протези на краката, но
не е загубил добротата си! - споделя Игнат Игнатов. И добавя със
задоволство и даже с гордост:
- По хижите, където съм минал,
приятелства съм оставил с хижарите...
- Навярно защото тръгвате към
човека с усмивка... - вметвам и
бързам да го питам: А понеже
казвате, че сте изкачили всичките
най-високи върхове, за какво още
си мечтаете?
- Да, всичките съм ги изкачил и
се радвам! А за какво си мечтая?
- Да видя офиката как цъфти в планината през май-юни. Да мога да
я видя тази офика поне на 30 метра разстояние... И да съм годен
да ходя по пътеката между хижа
„Рай” и хижа „Васил Левски” в
Стара планина.
- Наградите, които получихте от
томболата на БТС, за кого са?
-Те са лично за мен - екипировката е много важна, за да се
чувства комфортно човек. Дружеството ни е оборудвано добре,
имаме си и палатки. Аз също съм
си закупил инвентар, а от дружеството осигуряваме за туристите.
Но е важно и още нещо, което
съм запомнил от съветите на мъдреца Петър Дънов: „Групата да е

винаги засмяна, че да не я застига буря!”. И аз като водач на
група винаги това повтарям: Може
обувката да те стяга, но ти да си
засмян. И който не може да пее да се научи!
Прав си, мисля си, докато слушам планинаря да говори за песента. Че къде другаде, ако не в
планината, човек може да си отвори душата и да пусне песента
да полети над долини и върхари...
И си представям групата как върви по пътеката, как най-добрият
песнопоец е подел песен, а другите го следват...
- Каква е разликата между
Средна гора и Родопа?
- Огромна! Първо, между хората. Родопчаните са много меки
хора, много гостоприемни. Не че
и в нашия регион няма такива, но
много питомна планина е Родопа,
затова я обичам силно и често
водя групи нататък.
Питам го къде е видял най-красивото небе, а той възкликва искрено:
- О, то е над цяла България!
- Може ли планината да бъде
наше убежище от стресовете?
- Разбира се! Убежище и спасение е тя! - категорично отговаря
планинарят и споделя, че докато
работел, вземал хапчета за диабет, а сега вече забравил за ле-

Мечтата на
един планинар
карствата!
„С един приятел всяка година
изминаваме поне по 10 хиляди километра, от тях - по 400-500 километра пеша в планината”- добавя
с гордост Игнат Игнатов и прави
един скок във времето, в младостта, в началото на тази страст на
планинец. „Първото ми отиване в
Странджа беше през 1978-а като
ученик. Директорът на училището
ни заведе в тази мека планина с
една конкретна цел: да ни покаже
зелениката. Жена му е биоложка
и тя знаеше, че зелениката е балкански ендемит - храст, който цъфти чудно красиво в края на май и
който не го е видял, много е загубил! Но трябва човек да слезе надолу в Странджа. Само там расте
зелениката. Заслужава си човек
да я види - уникално растение,
каквото е и еделвайсът.” Старият
планинар добавя още, че били
правени опити да адаптират зелениката в Ботаническата градина в
София и в Балчик, но не успели.
„Заслужава си човек да отиде да я
види на място!” - повтаря Игнатов
и допълва, че и в Странджа има
възможности за нощуване: всичко, всичко има!
Да, всичко има, мисля си. Силни
енергийни полета има в страната ни на много места: от Родопа,
до Силистренско, от Видинско
до Странджа. Наистина е хубаво
човек да отиде и да ги види, да ги
усети. Как ще кажеш, че си българин, ако не си усетил тази хубост,
тази сила...
- И ще се радвам да срещаме
все по-весели и по-хубави хора
в планината - сякаш чул мислите
ми, добавя планинарят.
О, дай Боже повече весели и
хубави хора в нашите планини! И
дай на възторжения планинар да
се сбъдне мечтата му - да я види
тази бленувана офика, че нейната красота да стопли и вдъхнови
душата му за дълги години живот, да броди все така неуморен и
вдъхновен по нашата земя хубава.
Мария Галишка-Владимирова
Из книгата
„Страната на
намръщените хора”

Маршрути
Пролет е! Цветя и гори
се събуждат отново, радват
очите, привличат с ухание.
И в Балкана, високо отгоре, се стичат буйни потоци, превръщат се в реки,
шумят в ждрела, каньони,
напояват ниви и дворове.
Сиви облаци прегръщат
върхове, борят се със силния вятър.
Скромна дружинка от ТД
„Урвич” бе решила да използва почивните дни с малък поход от хижа „Вежен”
до хижа „Момина поляна”.
Хванахме влака рано сутринта и поехме с боен дух
към град Клисура. Чудесно
топло време ни посрещна
в балканското историческо
градче.
Малко време за кафе и
разглеждане на историческия музей, а след това с
раници на гръб поехме по
пътеката за хижа „Вежен”.
Величественият
Балкан
се извисяваше над села
и градове с мощната си
снага. Пресякохме подбалканското шосе и с не много
чести почивки задрапахме
по коловата маркировка.
Така както ни караше да
му се усмихваме, слънцето някак си започна да ни
отбягва. Купести бяло-сиви
облаци го скриваха. Това
бе знак, че следобед или
в късните часове на вечерта ще ни намокри до кости
дъжд. Якета, мушами имахме в раниците си. Бяха се
появили гъби и събрахме
почти цяла торба печурки.
След малко бяхме сравнително високо и зърнахме
как една бяла покривка си
правеше компания с пролетните цветя, а по пътеката клекът ни пречеше да
вървим свободно. Задушно
беше, задъхвах се на всяка
крачка; правехме по-чести
почивки, но кратки. Първите минзухари се бяха показали из обширните поляни.
Гората се събуждаше вече.
Вятър задуха. Стадо коне
пасеше свободно наблизо
и не обърна внимание на
шепата туристи. Хапнахме
малко и продължихме пътя
си. Времето ни се разсърди. Постепено черни облаци и гъста мъгла се омешаха и покриха Балкана. Връх
Вежен с неговите 2198 м
бе закрит. Все едно бяхме
в царството на тъмнината.
Но трябваше да вървим и
да се приютим в спасителната хижа „Вежен”. Пътеката стана граница между

страшни и дълбоки каньони с високи и отвесни скали. Тази част от маршрута
ни бе познат, едно изминало лято на екскурзионното
летуване минахме точно
по ръба на планината до
хижа „Узана”. Но това е
друга история.
Напразно търсех с поглед Средна гора, селцата,
полето и градчетата между двете планини. Слънцето си грееше, където си

се с все сила, колената ми
се нараниха, нямаше къде
да се задържа върху замръзналия гладък сняг. За
щастие, успях по някакъв
начин да се хвана за един
малък камък. Погледнах
нагоре, групата бе уплашена, малко далеч и стресната. Не се уплаших. Добре
съм. Държа се. Нямаше
край улеят надолу, скриваше се в гъсти шубраци.
Жоро, водачът ни, ми по-

криваше и закриваше връх
Вежен и неговите малки и
големи братя, и дъждът се
усилиха. Майска изненада.
Времето ни потисна, но
не ни сломи. Вървим към
билото през клек, туфи с
боровинки, стъпваме внимателно. Имам желание да
снимам, но няма как. Надявам се хубаво време да
ни посрещне горе. Дано!!!
Нямаше смисъл от мушамата, вятърът танцуваше с

бе смразяващ. Започнах
да се хлъзгам по мокрите
камъни, освен това бяха
скрити в тревата. А на дола
не му се виждаше краят.
Поне отляво имах някаква
опора да се хвана за някоя
скала. Времето ни водеше
с 1:0 по този маршрут. Въпреки студа, дъжда в нас
се прокраднаха усмивка,
закачки. Добихме сили от
малко шоколад и отново на
път. Скоро някак се прояс-

Майски
изненади
в Балкана
иска, по зелената гърбица
на балкана. На един завой
имаше доста обширна и
дебела пряспа, заличила
пътеката, под камъните
някъде отдолу тихо ромолеше водица. Ясно си
личеше, че никой не бе
минавал скоро оттук. Ние
бяхме първите. Водачът ни
направи следи и започна
да помага на групата да
преодолее това предпятствие. Проследих с поглед
пряспата в дълбоката урва
- далече долу беше навярно краят. Аз бях вторият,
който пое по първите стъпки. Изведнъж на втората
крачка раницата ми някак
натежа и полетях надолу!
Може би в тази екстремна ситуация ми трябваше
пикел или някакво въже за съжаление нямах нито
едно от двете. Пързалях

могна и изпълзях лека-полека горе на чисто. Отново
поехме пътя си. След малко подминахме пътеката за
връх Вежен и сред борова
гора заслизахме към хижата. Много високи, снажни и красиви са били тези
смърчове, борове и ели. А
сега загинали от снежни
бури, смерч или дървесна болест. Почти на залез
слънце стигнахме в добре
познатата хижа „Вежен”.
Хижарите само повториха
нашите предположения,
че една седмица никой не
е минавал оттам, отдето
пристигаме. След топлия
чай, вкусната храна в сладки приказки се съвзехме.
Дружинката се увеличи
с две момчета, които се
оказа, че вървят по същия
маршрут. Вечерта бе тиха,
спокойна, мъглива но с лек
и ситен дъждец.
Сутринта
с
нови сили отново поехме на път
към хижа „Бенковски”, която се
намира на 1540
м н. в. Двете
момчета
тръгнаха след нас,
но по друг път,
а ние решихме
да трамбоваме
по пътеката през
гората. Дъждът
не бе спирал,
но като че ли
не се усещаше
тук. Чуваше се
студеният вятър
как фучи и бута
облаците в небето. На места
все още имаше малки бели
преспички, посипани отгоре с
борови иглички.
На билото сърдитият
вятър,
мъглата, която
постоянно
от-

нея. Мокри ставаме с всяка измината крачка. Вървим към старопланинското
Конче. И тук има такова,
само дето всичко е избуяло с трева, борчета, диви
плодове и е по-меко падането. А пиринското Конче е
с въже, оствесно е от двете
страни, много скалисто и
опасно, ако не внимаваш.
Да не дърпаме сега дявола за опашката. Скоро
стъпваме на балканското
Конче. Ако има как да го
видя и да добия представа.
Ама не. Хижа „Бенковски”
още е далече. В пастта на
звяра сме. Борим се с все
сили с непримиримото време. И вероятно ще бъдем
победители. Става по-лошо. Мъглата стана гъста и
намаляваме темпото. Вече
сме почти на билото, а бялата покривка е по-голяма
преди него, правим крачка
по крачка. За да видиш човека пред теб, или трябва
да не изоставаш, или да
слушаш говора, аз трябваше да си напрягам очите,
за да виждам къде е групата. Вървим много бавно в
индианска нишка, зад мен
имаше човек и го изчаквах, за да не се изгубим.
Сняг и трева се сливат в
едно. Още малко и пътеката тръгва точно по ръба. И
от двете страни има опасни
долища. Скалите ни дават
сигурност, застанали хем
да ни пазят, хем да се държим за тях. Изведнъж усетихме, че не вървим в правилната посока. Видяхме
самотна табела за изоставената хижа „Планински
извори”, но не сме натам.
Коловата маркировка, по
която вървим, изчезна, заслизахме много надолу, а
не трябваше. След кратко
объркване хванахме маркировката. Всички треперехме от студ, нищо сухо
по нас не остана. Вятърът

все още сме влажни, да се
разделим със следващето
джвакане и приключение
към хижа „ Момина поляна” и да слизаме от Балкана. Заранта бе красива и
обнадеждаваща до около
час и нещо. В един момент
се обърнах и забелязах, че
отново се повтаря същата
картинка от вчера. Отказахме се от следващия преход. Една снимка на цялата
дружинка за албума пред
хижата - и с много голямо
разочарование и нежелание поехме отново в индианска нишка. Но усмивките
и закачките отново озариха лицата, нищо че слизаме надолу към село Рибарица. Сред свежата букова
гора по пътеката бавно се
отдалечавахме от любимите ни кътчета в Балкана. Серпентина, след нея
още една-две и така до
река Костина. Нападали
клони, хлъзгави от дъжда
камъни ни караха да спираме често. Наклонът бе
голям и трябва внимателно да подхождаме на всяка крачка. Неусетно след
час-два слязохме на здрав
камионен път и продължихме по него. Прескочихме
бариерата на резерват
Царичина и след около 15ина минути обширна поляна ни посрещна. Поточета
мокреха обувките в нашата
лента за еднопосочно движение. Няколко души на
малки групи и поединично вървяха нагоре. Реката
се отдалечи, но слушахме
нейния бяг. Стъпихме на
шосето, исках да снимам
лобното място на Георги
Бенковски - Кървавото кладенче, но остана за друг
път. Не се знаеше кога и
в колко има маршрутка до
Тетевен. Забързахме по
асфалта. Китните вили и
къщи задържаха погледите ни със своите дворчета
и архитектура. Слънцето се показа за малко и в
следващия момент за кой
ли път започна да вали.
Очевидно останаха безуспешни преговорите ни за
хубаво и ясно време през
почивните дни. Стефан и
Илиян заедно с една от
четирите дами заминаха с
кола за Плевен. Качихме
се в малкото бусче и бързо зърнахме балканското
градче. А сега накъде?
Обяд отдавна бе минал.
Едно кафе време имаме.
Не се знаеше кога има
превоз за столицата. Жоро
уреди един местен човек с
неговия бус да ни закара
поне до Ябланица, а оттам
с преминаващите автобуси от Варна и Търново да
се придвижим към София.
Да, ама не. Приключенията не свършват. Повече от
час висяхме на автогара
Ябланица и никакъв автобус не спря. Всички бяха
пълни. Все пак мина един
и той пое един от нас. Останахме 4-ма души. Чухме,
че има автобус от София
през Ябланица до Тетевен
и обратно към столицата,
но бил малък. Ок, хванахме го, върна ни в изходна
позиция. В крайна сметка
тръгна голям междуградски автобус и към 20-21
ч. благополучно видяхме
софийските светлинки на
заспиващия град.

ни и разбрахме къде сме.
Но часовете се изнизваха
бързо. Все пак потеглихме
от Вежен в 9, сега е някъде 15:30, клони към 16 ч.
А сме далече от топлата
хижа. Скоро стигнахме
обширна поляна и закрачихме по-бързо и смело.
Показа се гора, пътят стана широк, зелени хребети,
върхове се виждат. Спокойни сме. Имаше нещо
като кръстопът. Тръгнахме
по един от тях, вече се
вдигаше дъждовната обсада. Табели показваха къде
продължава пътят за хижа
„Ехо”, „Козя стена”, както и
за село Антон и Рибарица,
Тетевен. Скоро той стана
пътека, която навлезе в буковата гора. Свежо беше.
Капки чиста водица падаха наоколо, подтикнати от
лекия ветрец, издигаше се
пара. Усещам дим, значи,
вече ще видя тази сграда,
към която цял ден вървим.
Ето я. Сгушена в буковата
гора, по поляната пасяха
коне. От чешмата шуртеше планинска студена
вода. Настанихме се всички в една стая. И я превърнахме в цигански катун.
Абсолютно всичко бе опънато и простряно в близост
до бумтящата печка. Трябва да изсъхнем до утре за
хижа „Момина поляна”,
към която продължаваме.
Стефан и Илиян, двете
момчета, дето се запознахме първия ден, също бяха
мокри. А залезът на запад
бе оцветил в червено планинските склонове. Вечерта премина в сладки приказки и поемане на топли
напитки и вкусна храна до
късно. Когато се върнахме
от столовата, в стаята бе
станала сауна и въпреки
това имаше още влага по
инвентара ни. Това засягаше нашето придвижване
утре. Решихме, ако вали и Май 2013 г.

Юрий Стоянов
Снимки автора
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Туризмът сближава

Необикновена история
Едва ли онези четири плахи
момчета на по 15 години биха
си представили как ще се развие животът им през следващите
три десетилетия. Когато си подават ръце и се запознават през
далечната 1982 г. едва ли са си
представяли, че ще прекарат
живота си заедно. Предполага
се, че за да бъдат хората заедно
толкова време, би трябвало да
си приличат и да имат еднакви
интереси. Ние обаче сме хората,
които опровергават това. И четиримата сме толкова различни, с
различни интереси и професии.
Решаващ фактор за сплотяване на приятелството ни изигра
туризмът. Почти всяка събота и
неделя бяхме заедно по походи и екскурзии, организирани от
„другаря” Добрев, учител в училището ни по практика и майстор
на спорта по туризъм. По онова
време задължителната казарма
от 2 години не можа да прекъсне
връзката между нас, редовно си
разменяхме писма, отпуските си
прекарвахме заедно, а при всяка
възможност си ходехме на свиждане. Професионалното развитие
на останалите не прекъсна тази
връзка и през следващите 3 години остатък от военното обучение на единият от нас. След това
вече неразделни, животът ни се
разви доста спокойно, оженихме
се почти заедно, децата ни са на
близка възраст, общуват и растат
заедно. След като създадохме семейства, изградихме нова традиция в отношенията ни. Всеки петък след работа си правим купон,
сядаме на масата обсъждаме
ситуации от изминалата седмица,
вицове, песни, т.е. пълно разпускане и изчистване на натрупаното от работната седмица, за да
можем напълно да се насладим
на почивните дни, в които често
сме заедно на балкан или просто
на по бира на Гребната база. Доста чести са спонтанните излети,
включително и уикенд до морето,
но не рядко са и планираните такива, на шега наричани помежду ни „Културно-масов туризъм”.
Така сме обиколили доста исторически и туристически забележителности, природни феномени
и археологически разкопки,
покорили сме почти всичи
Те - Иво Сотиров, Славей Апостолов, Костапланински първенци и сме
дин
Димитров и Иван Хаджиев от гр. Пловдив,
се насладили на необятничленове на ТД „Еделвайс” от 30 години заедно
те природни богатства на
и неразделни в туризма, работата и живота.
България.
През 1982 година четири млади тогава момЗаедно сме в добро и
чета постъпват в първи курс на СПТУ по строилошо, всеки трепет от
телна механизация. Любознателни, физически
появата на поредния наздрави и ученолюбиви, бързо се ориентират в
следник/чка се очакваше
училищните извънкласни форми и се записват
и изживяваше от всички.
в кръжока „Млад екскурзовод сред природаПостепенно групата се разта”, ръководен от мен - м.с. Николай Добрев,
расна и към нея се присъеучител. Активно участват в пешеходни, ски,
диниха нови и стари приятеколо и водни походи, които се организират
ли със семействата си. Така
през ваканциите. Участват в училищните, друсе стече животът ни, че
жествените окръжни и републикански походи,
винаги позитивното е преактивни са и в училищните спортно-туристичеобладавало, а старата бълски празници.
И сега си спомнят участието си в младежката щафета „Ком – Емине”, младежкия поход
„Странджа-Сакар”, зоналните колоралита в гр.

гарска поговорка „Приятел в нужда се познава“ е стояла на първо
място в отношенията ни. Всеки в
определен период от живота си е
изпадал в затруднено положение
и другите, колкото да им е било
трудно, са помагали и поткрепяли
нуждаещия се. Наред с хубавите
неща от живота са се случвали и
неприятни. Преди година се случи с мен нещо ужасно, при смяна
на вентила газовата бутилка ми
се запали в ръцете и се озовах в
реанимацията с 40% изгаряния.
След среднощното препускане с
линейката не помня почти нищо.
На следващия ден, когато се събудих от упойки и успокоителни,
увит в бинтове като пеленаче,
никога няма да забравя думите
на лекуващия лекар: „Явно имаш
много приятели, сутринта поч-

за обикновени хора
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ти 20 човека дадоха кръв за теб,
дори двама върнахме“.
Преди 10-ина години осъзнахме, че вече много време сме заедно, и решихме да отпразнуваме
събитието, след това отпразнувахме 25-годишнината от началото
на нашето приятелство. На 13-и
октомври 2012 г. отпразнувахме
трийстата годишнина на ТВК
„Бунтовна” в компанията на приятели. По стечение на обстоятелствата празненството съвпадна
със сбирката на основната група по пешеходен туризъм на ТД
„Еделвайс” – Пловдив, където
членуваме и ние. За наша радост
присъстваше и господин /вече/
Добрев.
Така сме заедно вече 30 години
- Славей, Иво, Иван и Костадин. И
ще продължаваме да сме заедно
докрай.
Иво Сотиров, Пловдив

Ода на приятелството
Кърджали, републиканските колопразници на
„Райкова гора” край Димитровград, републиканските прояви на язовир „Копринка” и много
други.
Три години по-късно, вече абитуриенти, те са
носители на значките „Опознай родния край”
– на Пловдивски и Габровски окръзи, бронзовата, сребърната и златната значки „Опознай
България – 100 НТО”, значката „Покорител на
планински първенци” и други. Придобили са
званието „Младши инструктор по туризъм”. И
досега си общуват непрекъснато - в живота и
работата, запазвайки туристическите традиции в семействата си. Почти всички са с по две
деца, които от малки тръгват с родителите си
по нашите планини. Участват заедно в туристически щафети, воден слалом в тихи води, колоралита и други мероприятия, организирани
от БТС. Децата им обхождат стоте национални
туристически обекта, добре се учат, крачат

в туристически походи до родителите си или
вече самостоятелно. Крушката не пада по-далече от дървото...
На традиционния туристически празник на
хижа „Бунтовна”, който ежегодно се провежда
през месец октомври, през 2012 г. четиримата
тържествено отпразнуваха 30-годишния юбилей на приятелството заедно със семействата
си. За участниците в празника бяха изработени възпоменателни фланелки, не бе забравен
и техният първи учител.
Снимката за спомен пред хижа „Бунтовна”
винаги ще напомня за юбилея „30 години заедно”. Да им пожелаем от все сърце здраве
и дълголетие в дружбата, нека предават своя
опит и на други млади семейства - любители
на природата.!
Николай Добрев, м.с., председател на
Клуба по пешеходен туризъм

Активност
Това е определението, което се наложи като
равносметка при отчитане на изминалата година
от санданските туристи.
И не би могло да бъде
другояче в един район,
в който поколения наред са закърмени с афинитета към планината,
израснали са под дебелите сенки на пиринските дъбрави. Град с
планинарски традиции,
живо отношение към
природата и опазване на
красотите й. Ако разлистим планинарските хроники на региона, ще се
натъкнем на ентусиазма
на първите сандански
(светиврачки) туристи,
строители на едни от
първите хижи в България – х.”Попина лъка”,
в едноименната местност, х. „Пирин”, х.„Демяница”... Прокарване и
поддържане на планинските пътеки и маршрути, съхраняване на
туристическата база са
едни от първите показатели на туристическата
етика и морал. Затова и
неслучайно проблемите,
свързани с тях, бяха
разгледани като основна част от дейността на
ТД„Еделвайс”.
Още повече, както
беше отбелязано и в отчетния доклад на дружеството, годината е
юбилейна – 150 лета от
рождението на Щастливеца и 90 години от
създаването на организирано
туристическо
движение в града.
И така, както отчетоха
санданските туристи, организирането, стопанисването и експлоатацията
на материалната база са
едни от водещите в работата на дружеството. Подчинени са на решенията и
инструкциите на БТС, произлизащи от директивите
на последния 49-и конгрес
на Съюза.
Негативите:
продължаващата икономическа
криза в страната намали
и субсидиите от БТС. Що
се отнася до задължителната финансова подкрепа от община Сандански,
отчетено е, че такава не
съществува от пет години.
Става дума за организиране на общински мероприятия и най-вече такива, провеждани с децата
от училищата: ски-състезания на х.”Беговица”, летен туристически празник
на „Спано поле”, коломаратони и пр.
Кризата, естествено, се
отрази на туристопотока
по класическите пирински маршрути. Въпреки
всичко наемателите на
туристическите
обекти
се стараят да ги поддържат в добро състояние. В
труднодостъпния
обект
”Спано поле” наемателят
Андон Димитров направи
основен ремонт на туристическата столова; изградени са допълнително
складови помещения, нов
водопровод.
В къмпинг 4-и км наемателят също направи
допълнителни подобрения
в района. Изграден е детски кът с игри, разширена
е лятната градина, лятна
кухня е обогатена с два
броя барбекю. Направено е цялостно външно и
вътрешно боядисване и

лакиране на всички бунгала. Още - подмяна на
стълбите към всяко малко
бунгало и др. подобрения.
В
хижа
„Каменица”през отчетния период
са извършени ремонтни
работи като боядисване
на туристическата столова и кухня, подменена е
ел.инсталацията на третия етаж по изисквания

ният съд се е произнесъл
в полза на дружеството,
има заповед на кмета за
одобрен ПУП – за риборазвъдна база, изграждане на 6 броя бунгала, дърводелска
работилница,
административна сграда
...
Взаимоотношенията с
колегите от НП”Пирин”и
ПСС са на добро ниво,

ски”, и неговият колега
Петър Додушев, както и
преподаватели от другите
учебни заведения в общината, проведоха и тази година включения в националния календар на БТС
внушителен най-мащабен
международен колопоход
в България под надслов
„Не на наркотиците”. Традиционно под егидата на

лопохода за ветерани от
града до 4 ти км и обратно,
които имаха благотворителен характер, като събраните средства се даряват
на деца в неравностойно
положение.
С ученици от общината
са проведени пролетен и
есенен туристически преход, съчетани с почистване на екопътеката Роженски манастир-гр.Мелник.
Ученици от клуба към гимназия „Яне Сандански”
всяка година провеждат
екоакция на лобното място на Яне Сандански на
Папаз чаир.
Констатация: изградените клубове по туризъм
с активисти от училищата
работят добре, а най-дейни от тях са гимназия „Яне
Сандански”, ЗГ”Климент
Тимирязев”, I ОУ „Св.
Св.Климент Охридски”, III
ОУ „Хр.Ботев”, Спортно
училище „Я.Сандански”,
както и секцията по пе-

на пожарната; на мястото на стария дърварник е
изграден нов, старата каменна чешма зад хижата
е ремонтирана и пусната,
а една от новите дървени
къщи - боядисана и оборудвана изцяло, е пусната
в експлоатация.
Хижа „Яне Сандански” също бе обновена
от страна на наемателя.
Извършени са ремонтни
работи и изграден нов
водопровод към хижата;
подменена е част от ВИК
мрежата в стаите, боядисани са туристическата
кухня, столовата и стаите,
част от фасадата на хижата е ремонтирана.
Не остана по-назад с
реновациите и най- отдалечената собственост
на дружеството - хижа
„Малина”: ремонтиран е
50 м от водопровода, подменена ел.инсталацията
на въшното осветление в
района, изграден е навес
към столовата. Още - боядисани са туристическата
столова, кухнята, вратите
към стаите, както и направен ремонт на вътрешния
водопровод.
Относно складовата
база на 10-и км – приключени са делата с лицето
Никола Божинов. Върхов-

има колаборация и вза- БТС и община Сандански
имно подпомагане в дей- и с участието на деца от
града и общината, от Лоностите.
веч, В.Търново, Бургас,
София, Перник, Струмяни,
Относно
Кресна... Участваха спорактивността
тисти и гости от Германия,
в проявите
Унгария, Франция, РумъСпортнотуристическата ния, Македония и Сърдейност на дружеството, бия...
През 2012 г. се проведе
участие в зонални, регионални и национални проя- 10-а юбилейна „Обиколви на БТС в Сандански от- ка на Пирин” с маршчитат се не на ниво, поне рут
Сандански-Папаз
не на такова, каквото биха чаир-Гоце
Делчев-Банискали да бъде. Винов- ско-Сандански. На три
на е кризата? Липсата на етапа с обща дължина
средства тук отбелязват 220 км. Първи етап Санкато една от причините за дански-Папаз чаир, втори
неучастието на туристи от етап Папаз чаир-Гоце Делдружеството, дало 1000 чев-Банско и трети етап
участници в първия нацио- Банско-Симитли-Санданнален туристически поход ски. През месец април по
Козлодуй-Околчица - „По случай празника на града
пътя на Ботевата чета”пре- за пета поредна година
ди години. Същото е и по се провежда колоездачотношение на други ини- на обиколка на Община
циативи от националния Сандански, като първатуристически календар на та през 2008 г. започна
с дължина 80 км, а всяка
БТС.
Но да не бъдем прекале- следваща година се увени песимисти – за члено- личава с по един киловете на местното туристи- метър по маршрут Санческо дружество чашата дански-Мелник-Роженски
остава наполовина пълна. манастир-Златолист-КаСветлината в тунела идва тунци-Хърсово-Левунонай-вече от училищата и во-Струма-Вълково-Санподрастващите. Николай дански.
През отчетния период
Бойчев - зам.-директор
в гимназия „Яне Сандан- са проведени и два ко-

шеходен туризъм от с. Микрево.
През отчетната година
туристите от с.Микрево
могат да се похвалят с доста излети и преходи, които
са направили, а именно:
през май масов излет до
местноста Решково и параклиса „Св.Атанас” по
случай празника на село
Микрево;
м. юли: туристически
преход Микрево-Попина
лъка-Спано поле-х.”Синаница”,
-х. ”Синаница”-Гергийски
езера, Микрево-Мраморни
кариери-вр. Синаница-Синанишка порта-х. ”Синаница”;
м.август: с. Микрево-с.
Добринище-х. ”Гоце Делчев”-х.
”Безбог”-Папаз
гьол- Попово езеро и обратно.
Изкачване на връх Вихрен и Кончето: връх
Вихрен-през
Хвойнати
връх-Моратово езеро-Окото-х. „Вихрен”-Байкушева
мура-Банско-Микрево.
- с. Микрево-Паничище-Седемте рилски езера,
както и взеха участие в изкачването на Черни връх.
Клубът по пешеходен
туризъм с председател
Валери Николов през отчетния период заедно с

ТД”Еделвайс”,
Сандански, с
успешна 2012-а

пешеходния клуб на ТД
”Калабак”, гр. Петрич, направиха две изкачвания
на Милкин връх и връх
Огражденец в Р Македония, по покана на македонските колеги от Струмица,
както и едно изкачване на
връх Перелик.
И тази година дружеството от 50 туристи, повечето ученици, активно
участваха в изкачването
на Черни връх.
Клуб туристи ветерани
„Коста Поптодоров” под
ръководството на председателя Спирия Спириев
работи всеотдайно и активно се включва в местни, областни и национални прояви. Излетите им
се превръщат в празници
от контакти с природата.
Наред с клубните си прояви, ветераните туристи
от Сандански продължават да посещават 100-те
национални туристически
обекта и да присъстват на
националните инизциативи на БТС.
През 2012 г. клубът
чества 50-годишен юбилей, като гостите са от
над 20 дружества от цялата страна. Честването
се превръща в незабравимо преживяване както
за домакините, така и за
гостите. Активни членове
на клуба са отличени с
грамоти от БТС за своята
туристическа дейност.
Управителният
съвет
осмисля внимателно работата по националното
движение в училищата
„Опознай родния край”,
търсят се възможности
за приобщаване на подрастващите към него. Тук
си дават сметка, че училището продължава да е
в дълг към възпитаниците
си относно по-честото им
излизане сред природата
и запознаване с природните забележителности и
национални светини. Изводът е горчив - децата ни
са умни и талантливи, но
малко общуват с околната среда. Задължение на
организираните туристи
е да им я покажат, да ги
зарибят особено ако има
такива дадености като величествената и магнетична Пирин планина, омаяла
хиляди наши и чужди туристи.
Битки по пътя
Те са свързани с конюнктурата, с кризисното,
несигурно всекидневие, с
боричкането за надмощие
и материални облаги...
УС на дружеството през
отчетния период е провело 3 заседания, на които
са разглеждани въпроси
относно делата, свързани с хотел ”Панорама”.
Всички членове на УС са
се отнесли с чуство на отговорност при решаване
на проблемите. Взетите
решения на годишното
отчетно събрание целят
издигане нивото на туристическата дейност, подобряване на организацията
и разнообразяване на туристическите прояви, осъвременяване на традициите. За привлекателност на
туристическата дейност
и привличане на младото
поколение, бъдещето на
Алековите идеи.
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Пътувай с нас
Не случайно народът е нарекъл една
планина в средата на България гора. Приказно красива е Средна гора в началото
на май. Бухнали в зелено заоблени баири,
уханни билки и много цветя - глухарчета,
орхидеи, съсънки, кантарион и много други, на които даже не знаем имената. Окъ-

паните в слънце поляни са с нацъфтели
ягоди, огромни малинаци и къпинаци.
Вечер въздухът се оглася от песните
на птици и свирнята на щурци, напоен е
със свежия мирис на бързо настъпилата
пролет.
Нежно зелените листа на букаците ся-

каш искат да те погалят и да споделят
с тебе красиви и страшни легенди и истории за славни хайдути, за героични въстаници, за възторга от победата и ужаса от погрома на едно въстание, записало
със златни букви най-славните страници
в българската история.

Към корените на българския
дух в Средна гора
Поне веднъж в живота
си човек трябва да посети
възрожденските градове
около Средна гора - Клисура, Копривщица, Панагюрище, и то в началото на
май, когато там тържествено се отбелязва годишнината от Априлското въстание. Всички сякаш се
надпреварват да направят
по-истинска и вълнуваща
възстановка на събитията
от април 1876 г., в която се
включват и малки, и големи.
Това щастие можахме
да преживеем ние, групата туристи от ТПД”Орлови
скали”, гр.Провадия, отправили се на екскурзия
към Средна гора в началото на май. Дълго ще помним преживяното в този
красив кът на България,
съхранил през годините
възрожденските традиции
и родолюбието на своите
жители.
След уморителното пътуване в рано настъпилите
жеги на 1 май около обяд
на входа на Клисура ни
посрещна величественият
паметник на Боримечката, извисил гордо снага
на мястото, където е гръмнало черешовото топче,
известило на клисурци началото на въстанието. Не
успяхме да видим възстановката в Клисура, защото
беше свършила, но хората
от града с право се гордеят, че първо те започват да
я правят още през 1896 г.
С интерес разгледахме музея, в който е представена
историята на някога наричаната „алтън” Клисура с
нейните будни жители и
продължихме към Копривщица.
Градът ни посрещна
с блеснали на слънцето
гиздави къщи, потънали
в свежа зеленина баири,
с калдъръмени улички и
глъчката от много туристи
и гости, решили и те като
нас да посрещнат празничните дни в красивия
възрожденски град.
След като се настанихме в туристическата
спалня и отпочинахме от
уморителното пътуване, се
отправихме на разходка из
града - до панаира, който беше отворил шарени
сергии в центъра и красивия крайречен парк с нови
пейки, беседки и уреди за
фитнес на открито, където
всеки желаещ млад или
стар може да се потруди
за стройната си фигура.
Вечерта на препълнения
с гости и жители на града
площад се любувахме на
празничния концерт, в който участваха самодейни

10

Май 2013 г.

състави от Копривщица и
околни градове. Тържеството завърши с празнична заря-проверка и зрелищни илюминации.
На следващия ден - 2

достолепни
чорбаджии
бяха участниците във възстановката, пресъздаваща
пукването на първата пушка на Априлското въстание. Проследихме напис-

Възхищавахме се на ентусиазма на копривщенци,
много от които сигурно са
наследници на героите,
които пресъздават. Щом
има все още живи такива
българи, значи и духът на
България е жив!
Изкачването към върха беше леко и приятно.
Направихме снимка, за
да запечатаме събитието
за спомен, и поехме към

се разделихме с Копривщица, като всички си обещахме, че ще дойдем пак.
Поехме към Панагюрище
и следващите обекти от
маршрута ни. Градът ни
посрещна с глъчката от
традиционния за този край
панаир на грънчарски изделия на разпети петък.
Площадът с мемориалния
комплекс „Априлци”, грейналата със златните си
кубета и сякаш току-що
изрисувани икони църква „Св.

Въведение Богородично” ни пренесоха
в атмосферата на града,
прочул се в историята ни
като център на Априлското
въстание. Ахнахме от възторг пред красотата на Панагюрското златно съкровище, за което е построен
специален трезор, позволяващ да се види цялото
му великолепие. Посетихме още Историческия
музей, изцяло посветен на
Априлското въстание и на
Българското възраждане;
Дудековата къща с уредена етнографска експозиция на градския бит, къщата-музей „Райна Княгиня”,
Природонаучния музей и
др.интересни обекти.
След това поехме към

След възстановката, в която
участваха над 140 души, тържеството продължи с концерт,
но ние поехме към вр.Богдан. Не
забравихме, че не сме само екскурзианти, но и хора туристи,
които обичат да бродят из планинските пътеки и да качват
върхове. Свежата зеленина на
гората и изпъстрените с цветя
поляни изпълваха с възторг душите ни. Срещахме коне с малки
игриви кончета, стада овце, настигаха ни или ние настигахме
май, беше кулминацията
на тържествата, когато
сякаш цяла Копривщица
се беше върнала 137 години назад, когато тук е
пукнала първата пушка
на Априлското въстание.
Навсякъде в града се срещаха мъже във въстанически униформи. От едва
проходили деца до белобради старци в ролята на

колеги-туристи, поели като нас
нагоре. Гледката, която се откри
пред очите ни, когато пристигнахме в района на разрушената х.”Богдан”, си заслужаваше.
Отвсякъде планини, върхове и
красота, красота… няма край.
След кратка почивка за хапване
поемаме към вр.Богдан. Гледката на изоставената и доведена
до разруха х. „Богдан” е доста
неприятна, но се надяваме, че с
помощта на всички родолюбиви
българи и любители на плани-

ването на кървавото писмо
от Тодор Каблешков, изнасянето на знамето на
въстаниците, гърмежите
на оръжията и възторга на
цялото население. Всички
зрители с разтуптяни сърца гледахме случващото
се на площада и слушахме
емоционалните думи на
водещата, която с патоса си развълнува всички.

ната в най-скоро време там ще
закипят строителни дейности
и отново ще бъде съграден дом,
който да посреща туристите
в този красив кът на България.
Добре би било ако и тук, както
и в гр.Копривщица, се поставят
табла със снимка на бъдещата х.
„Богдан”, както и с дарителската
сметка, за да научат повече хора
извън средите на БТС за започналата кампания по възстановяване на хижата и да помогнат с
каквото могат.

Копривщица, защото времето напредваше. Пристигнахме в града по тъмно,
когато вече бяха запалили
осветлението по крайречната алея, която като светещ гердан минава край
града. Така удовлетворени
приключихме този изпълнен с вълнуващи събития
ден.
На следващата сутрин

историческата
местност
Оборище, където се е
провело Първото българско народно събрание. По
красива пътека през гората стигнахме на мястото с
белокаменния паметник,
отрупан с венци и цветя
от признателни българи.
Сведохме глава за поклон
пред подвига на славните
ни предци, записали със

златни букви имената си в
историята.
След кратка почивка се
отправихме към следващата ни спирка - ТК „Бунтовна” над с. Кръстевич. Вярно е, че пътят за кола до
горе не е много приятен,
изровен от тежки машини за дърва и пътуването
често обтягаше нервите на
шофьорите и техните спътници, но това, което видяхме и като сгради, и като
гледки, когато пристигнахме, компенсира неприятностите по време на пътуването. Цялата Тракийска
низина се откри пред очите ни заедно с хълмовете
на Средна гора, Родопите,
все още снежните върхове
на Рила и много язовири. Когато настана вечер
и светнаха лампите, десетки селища заблестяха
пред нас - от Пловдив и
Пазарджик в далечината
до по-малки градове и селца. Запалихме и пуснахме
като послание от нас - развълнуваните
провадийски туристи,
един светещ фенер,
който вятърът отнесе
далече към равнината.
На следващата
сутрин не ни се тръгваше. С удоволствие
бихме останали тук
няколко дена. Гледката е невероятна
във всички посоки,
въздухът - кристално чист. Поклон пред
хората, създали с доброволния си труд и
средства този великолепен комплекс високо
в планината. На всекиго
ще кажем - ако не сте ходили, идете и вижте със
собствените си очи тази
красота!
Със съжаление се разделихме с поредното красиво място и поехме по
прашния и неравен път надолу към гробниците и храма край с. Старосел и гр.
Хисаря.Около величествения тракийски култов
комплекс край Старосел
имаше доста хора - сякаш
никой не го свърташе вкъщи в тези празнични почивни дни. Възхитихме се
на грандиозните строежи
на древните траки и почетохме паметта на откривателя на тази красота - археолога д-р Георги Китов.
Мястото е изключително
красиво и е избрано не
случайно, както местата на
всички светилища и храмове. Природните красоти
са естествено украшение
за тези великолепни градежи.
Дойде ред и на последния обект от нашия маршрут - гр.Хисаря. Посетихме
красивия парк в центъра
на града, откъдето си напълнихме минерална вода
за из път, римската гробница, обиколихме останките от римската стена и...
поехме по обратния път
към Провадия.
Ако не сте ходили в
Средна гора и градовете
около нея, идете и се заредете с национално самочуствие и гордост за това,
че сме българи и живеем
на такова прекрасно, с
достолепна история място!
Стела Станкулова –
изп.секретар на
ТПД „Орлови скали”,
гр.Провадия

И Варненска
област в
кампанията
„Опознай
родния край”
13 000 пътеводителя
ще водят подрастващи
по природните и културни
забележителности
на региона
Бедна ви е фантазията! Колкото
и тинейджърски да звучи - този е
точният изказ, характеризиращ богатствата, на които ще се натъкне
всеки, държащ в ръката си малката
елегантна и богато илюстрована
книжка „Варненска област - 20 +

туристически обекта”.
Варненска област е един от
най-развитите региони в страната.
На площ от 4000 кв. км са разположени не само част от най-красивите ни и известни морски курорти.
Разположени са още 39 природни резервата, паркове, защитени
местности, 1466 паметници на културното ни наследство, 44 музея,
музейни сбирки, галерии. Още природни феномени като „Побитите
камъни”, „Белите скали”, „Чудните

скали”, следи от древни
цивилизации и култури. Те
и още много други формират пъстрия културен калейдоскоп на района. За
съжаление обаче голяма
част от тях остават встрани от познатите туристически маршрути.
Включвайки се в кампанията на БТС „Опознай родния край”, част от
националното движение
на Съюза „Опознай България – 100 национални
туристически обекта”, областната управа на Варна
заедно с туристическите
дружества и училищата в
региона цели да покаже
на подрастващите колкото
се може повече от красотата и богатството му.
След
официалното
представяне пътеводителят ще се разпространява
безплатно в училищата
на територията на област Варна.
На всеки от обектите, отразени в
него, е обозначено специално място за поставяне на печат и марка
на обекта. В рамките на кампанията ще бъдат организирани разнообразни инициативи – пленери, фотоконкурси, състезания, изложби.
Присъединяваме се към организаторите, пожелавайки на младите
варненци
НА ДОБЪР ПЪТ с красиви емоции и интересни преживявания.

№1 - Археологически музей - Варна

№2 - Римски терми - Варна

Варненският археологически музей е основан е през 1887 г. от братята Карел
и Херман Шкорпил.
На площ от 2200 кв. м са показани оригинални находки от всички епохи. Тук
се намират: най-голямата колекция от кремъчни сечива в Югоизточна Европа,
най-старото обработено злато в света, най-големите колекции в България от антични теракоти, надгробни релефи, антични лампи и стъклени съдове, уникални
експонати от елинистичната, римската и късно-античната епоха, редки антични
и средновековни монети, най-големите в страната сбирки от раннобългарски
коланни украси и накити от Второто българско царство.
№ 9 от 100-те национални туристически обекта
Наблизо: Градска художествена галерия; Музей-галерия „Георги Велчев“; Катедрален храм “Св. Успение Богородично”

Римските терми на Одесос, създадени в края на II век, са най-големите в римските провинции на Балканите и Европа. Внушителните руини заемат площ от
около 7000 кв. м. Термите са били посещавани почти столетие, до края на III
век. Били са не само обществена баня, а и средище за делови срещи, културни
събития и спортни занимания. Тук се провеждали първите „фестивали” по тези
земи, местните „олимпийски игри” – Дарзалеите.
Наблизо: Най-старата запазена варненска църква „Св. Успение на Пресвета
Богородица“(1602 г.); Църква „Св. Атанасий“; Ранно-християнска базилика; Музей за история на Варна; Малките Римски терми

№3 - Аладжа манастир - Златни пясъци

Военноморският музей е един от символите на град Варна. Разположен е в
най-южната част на Морската градина, в
сграда - архитектурен паметник, строена
в края на ХIХ век. Постоянната експозиция проследява българската морска и
военноморска история чрез подводни находки, корабни носови фигури, униформи,
отличия, корабни модели. Чрез възстановки в реален размер са пресъздадени
оръдейна палуба на ветроход и морско
дъно. На открито са разположени колекции от брегови и корабни оръдия, морски
мини и котви, вертолети; тук е яхта „Кар
Кароли”, с която кап. Георги Георгиев
извършва първото българско самотно
околосветско плаване. Най-атрактивният експонат е торпедоносецът „Дръзки”,
прославил се с успешната атака срещу
турския крайцер „Хамидие” през Балканската война (1912 г.). Днес той е единственият запазен от този клас в света.
№ 9 от 100-те национални туристически
обекта
Наблизо: Музей за история на медицината

Аладжа манастир (Пъстрият манастир) е най-известният средновековен скален манастир по българското Черноморие, обитаван от монаси-отшелници през
XIII-XIV век.
В близост е музеят с постоянна експозиция, която представя историята на
манастира. Горска пътека води до древни катакомби. Вечер аудио-визуалният
спектакъл „Легенди от Аладжа манастир” възкресява историята и живота на монасите отшелници.
Наблизо: Манастир “Св. св. Константин и Елена”; Музей на туризма; Ботаническа градина; Природен парк „Златни пясъци“

№4 - Военноморски музей - Варна

Опознай родния край
№5 – Парк-музей „Владислав Варненчик“ - Варна

№6 - Аквариум - Варна

Mемориалният комплекс
на
бойната
дружба
“Владислав
Варненчик” е посветен на битката край
Варна между християнските
войски,
предвождани от полско-унгарския
крал
Владислав III Ягело и
унгарския пълководец
Янош Хуняди срещу
османските
войски,
командвани от султан
Мурад II. Разположен
е сред обширен парк
на мястото на битката
от 10 ноември 1444 г.
Началото на мемориала е положено през
1935 г., когато над тракийска могила - наричана Владиславова, признателните жители на Варна изграждат символичен мавзолей на загиналия тук 20-годишен крал, а по късно и
музей с богата експозиция от рицарски доспехи и оръжия от XV век.
Парк-музеят „Владислав Варненчик” е филиал на Националния военноисторически музей – София.
Наблизо: Гробница на тракийски владетел от IV век пр. Хр. (под мавзолея);
Тракийски могили

Аквариумът е построен
във Варна през 1912 г. по
идея на цар Фердинанд.
В залите му е подредена
експозиция, даваща пълна представа за флората,
фауната и специфичните
особености на Черно море.
Представени са колекции
от сладководни и морски
обитатели в естествената
среда, многобройни видове
рапани, миди, водорасли
и микроорганизми. Тук се
пазят уникални стари книги
и карти, публикувани през
XIX век, както и над 30 000
научни издания.
Наблизо: Морска градина; Народна астрономическа обсерватория и планетариум
„Николай
Коперник“;
Слънчев часовник; Делфинариум; Зоопарк; Природо-научен музей

№7 - Музей на мозайките - Девня

№8 - Природен феномен „Побити камъни“
Уникалният природен феномен “Побити камъни” (Дикилиташ) е своеобразна
„каменна гора“ разпръсната на територията на 4 общини - Аксаково, Суворово,
Девня и Белослав. Каменният феномен е първата официално обявена природна
забележителност в България (1937 г.) и е един от трите геоложки обекта у нас
с признато световно значение. Най-известна е централната група - в община
Аксаково (на стария път Варна-София). Естествените каменни колони - кухи варовикови образувания, достигат до 6 м височина и основи до 100 м под земята.
Край тях са открити хиляди кремъчни сечива и следи от първите обиталища
на човека от средно-каменната епоха. Маркирани еко пътеки водят до групите
побити камъни край с. Слънчево и с. Баново, по крайезерния път Варна - Девня
се стига до образуванията край с. Страшимирово и до внушителната група над
кв. Повеляново. От южната страна на езерото са пръснати колоните от Белославската група.

Музеят на мозайките е изграден върху основите на жилищна сграда от древноримския град Марцианопол. Пет от помещенията на сградата и портикът са
покрити с многоцветни подови мозайки. Те са едни от най-добрите образци на
римското мозаечно изкуство, открити в България. Мозайките представят сцени
от древногръцки и римски митове, образи на божества екзотични животни, птици и растения. Най-красивата от тях изобразява щит на богиня Атина Палада,
украсен в средата с главата на Горгона Медуза. Край вилата е разкрита част от
римския град с улици и основи на сгради.
№ 10 от 100-те национални туристически обекта
Наблизо: Лапидариум; Руините на римска жилищна сграда, улица, античен
амфитеатър и раннохристиянска базилика

№9 - Музей на стъклото - Белослав

№10 - Исторически музей - Провадия
В залите на музея, разположен в реставрираната къща на опълченеца Стефан Богданов, се съхраняват археологически находки от праисторията, античността, средновековието, материали от османския период и новата история на
Провадийския край. Тук могат да се видят сензационните открития от праисторическата селищна могила „Солницата“, артефакти от тракийски, елинистически и римски селища, от късноантичната и средновековна крепост Овеч, от
старобългарския книжовен манастир край Равна. В музея е представена най-голямата в България колекция от надписи и рисунки върху камък и керамични
съдове от Ранното средновековие. В специална оръжейна зала е показана богата сбирка от хладни и огнестрелни оръжия от средата на XVIII в. до Първата
световна война.
Наблизо: Архитектурно етнографски комплекс “Вароша”; Художествена галерия; Джамия от XVI в.

Първата стъкларска фабрика в България е построена през 1893 г. от братя Мешулам край Белослав. Днес традицията на австро-унгарските стъклари и майсторите от бившия завод “Белопал” се продължава от фабриката за производство на
белославско стъкло ИНХОМ. Музеят на стъклото е разположен в производствени
помещения, където може да се видят на място вековно прилаганата техника на
духаното стъкло, стъкларски пещи, да се проследи отблизо процесът на производство, да се разгледат „Стъклената пещера“ и „Стъклената река“, чиито стени и „брегове“ са облени от застинало завинаги стъкло. Музейната експозиция
показва стъклени изделия от вековната производствена традиция на белославските стъклари. Наблизо: Етнографска музейна експозиция в читалище
„Съзнание“; Фериботното пристанище; Защитена
местност „Ятата“
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Опознай родния край
№11 - Средновековна крепост Овеч - Провадия

№12 - Музейна сбирка - Суворово
Музейната сбирка включва три експозиции. Археологическата експозиция
представя редки находки от праисторическо селище от средата на каменно-медната епоха /4500 г. пр. Хр./ - керамични съдове с изящни форми и украса,
култови фигурки и украшения, сечива от кремък и кост. Етнографската експозиция представя автентични предмети от епохата на Възраждането. Мемориалната зала, посветена на патрона на града - hенералисимус А. В. Суворов - показва
репродукции и документи от живота и военното дело на руския военачалник,
победител в знаменитата битка край Козлуджа /Суворово/ през 1774 г.
Наблизо: Храм “Св. Възнесение Господне”; Джамия от XVI в.

Овеч е една от най-големите частично съхранени и реставрирани средновековни крепости в България. По време на Второто българско царство е важен
административен, стопански и военен център, както и седалище на митрополит
(XIV век). Могъщата крепост е свидетел на събития от различни епохи. Щурмувана е от византийци, рицари-кръстоносци, османски и руски войски. Днес
част от крепостните порти и кули са реставрирани заедно с уникалното мостово
съоръжение.
До крепостта води екопътека с туристическа маркировка, отклонение от пътя
Провадия-Добрина-Девня.
Наблизо: Църква в село Добрина (XVI век); Скални манастири
и църкви

№14 - Храм “Св. вмчк Димитър Солунски” - с. Ветрино

№13 - Експозиция “Петър Дънов” - с.Николаевка

В село Николаевка е роден Петър Дънов – хуманист, теолог и философ със
световна известност. В близост до мястото, където се е намирал родният му
домq е изградена експозиция, посветена на Учителя и етнографска сбирка с материали от селския бит. Наблизо може да се види един от най-старите запазени
православни храмове в региона (осветен през 1851 г.) - „Св. Атанасий“ и едно
от първите български възрожденски училища във Варненско (1847 г.). Тук първи
учител и свещеник е бил Константин поп Дъновски - баща на Петър Дънов.

Храмът „Св. вмчк Димитър Солунски“ в с. Ветрино със своята 140-годишна
история е един от най-старите във варненския край. Съграден е в далечната
1872 г. с дарения и доброволен труд на родолюбиви българи, като малка селска
църква. През годините е надграждан и разширяван многократно. В южната му
част отваря врати килийно училище, издигната е камбанария. Днес някогашната схлупена, вкопана в земята църква след пълно възстановяване и реставрация
се извисява високо с величествен купол и бяла камбанария. Вътре греят великолепни стенописи и богато украсен с дърворезба олтар. Църквата е национален паметник на културата и съхранява едни от най-старите икони и свещници
във Варненско.

№16 - Исторически музей - Дългопол

№15 - Храм “Св. св. Кирил и Методий” – с. Караманите

Храмът е един от най-новите във Варненска област – осветен е през 2007 г.
Изграден е с дарения на местните жители и видни личности от този край. Макар
и малък, храмът е известен като един от образците на съвременната българска
иконопис. Стенописите и иконите са дело на студенти на професор Димо Заимов, който е роден и израсъл в Караманите. В старото селско училище край
църквата, за първи път хванал четката и друг известен художник - Димитър Няголов.

Музеят в гр. Дългопол е създаден през 1948 г. В археологическия отдел са
експонирани културни ценности от палеолита до късното Средновековие. По
своето количество, научна и художествена стойност и хронологически обхват
те правят колекцията на музея една от най-богатите в страната.
Сред най-важните археологически открития на територията на общината са
неолитните култури „Усое - 1”, ”Усое - 2”, енеолитните култури „Сава”, „Голямо
Делчево” и укрепеното селище от бронзовата епоха „Сава-Цонево”, археологическият комплекс „Арковна“, тракийското светилище при с.Рояк и др. В етнографската експозиция са показани предмети от бита, носии, тъкани, накити и
обредни традиции от ХIХ век.
Наблизо: Скален манастир и тракийско светилище край с. Рояк
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Опознай родния край
№17 - c. Аспарухово - Чудните скали

№18 - Устието на река Камчия

Скътано между склоновете на Балкана в живописния пролом на река Луда
Камчия, село Аспарухово и днес пази част от древното си минало - комплекс
от автентични камчийски възрожденски къщи, старо килийно училище и църква
„Св. Петка Параскева”, строена от майстори - охридчани през 1851 г., пренесени от старото с. Ченге, останало на дъното на язовир Цонево. В читалището е
подредена етнографска сбирка за бита и културата на местните хора.
Скалният феномен “Чудните скали” представлява масив от красиви скални
“игли” с височина 40-50 м, наподобяващи кули на замъкq които изникват непосредствено от бреговете на река Камчия. Обявени са за природна забележителност. Непосредствено срещу “Чудните скали” се намира и едноименната
хижа, от която се разкрива панорамен изглед към скалите.
Наблизо: Екопарк „Водениците“

№19 - Музейна сбирка - Долни чифлик

Пълноводното и живописно устие на река Камчия разделя известния туристически комплекс - разположен сред дъбовите гори на север от реката, от едноименния резерват, с площ от 852 хектара на юг по долното течение. Лонгозната
растителност на резервата образува най-голямата крайречна гора в България,
приютила стотици редки дървесни видове, растения и птици. Включена е в световната мрежа на биосферните зони под защитата на ЮНЕСКО.
В сърцето на курорта е разположен Санаторно-оздравителният комплекс
„Камчия“, чиято съвременна архитектура е сполучливо вписана в природната
среда. Тук гостите на комплекса могат да посетят модерен спортен комплекс,
изложбени и концертни зали в обществения и учебен център, музей на славянската култура, авиокосмически център с музейна сбирка и цифров планетариум,
който няма аналог в България. Звездната зала има полусферичен купол с диаметър 13 метра и 76 зрителски места.

№20 - Нос „Св. Атанас“, Белите скали - Бяла
При археологически разкопки на нос „Св. Атанас“ южно от града е разкрита
късноантична крепост, в границите на която са разположени раннохристиянски
комплекс, казармени и жилищни сгради и производствени съоръжения - пещи
за производство на керамика и винарна. Раннохристиянският комплекс включва трикорабна базилика, кръщелни помещения, кладенец за светена вода (аязмо), резиденция на епископа. Находките от проучванията са показани в музейна експозиция в центъра на Бяла.
Северно от Бяла в м. Белите скали е открит рядко срещан скален геоложки
профил, сътворен преди 65 милиона години от космически катаклизъм. В демонстрационния център „Белите скали” е представена интересна колекция от
събрани от това място палеогеоложки експонати.
Наблизо: Етнографски комплекс; Възрожденска църква; храм „Св. Успение
Богородично“

От нета

Етнографската музейна сбирка в град Долни чифлик, съхранява паметта за
живота и народния бит в Камчийския край от XIX и началото на XX век. Представени са - местният поминък, занаяти, облекла, накити, предмети и документални свидетелства.
Над с. Гроздьово, от подножието на Камчийската планина се простира гората
„Шерба“, известна с уникалното си богатство на редки дървесни и животински
видове. Ловният резерват „Шерба“, създаден през 1932 г. от цар Борис III, е едно
от местата в България, където все още се срещат стада от благородни елени,
лопатари, сърни и муфлони. В близост е разположен Екокомплекс „Шерба“ с
отлични условия за туризъм и отдих.
Наблизо: Екопарк Венелин; Античен отбранителен вал „Хемски порти“; Тракийска крепост „Ерак“
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Посетих връх Богдан миналата
година за първи път. Спомням си,
че на връщане направих прекрасни снимки на разрушени бунгала.
Тогава не знаех, че всъщност там
е вилнял пожар и това са останките на хижа „Богдан“.
„Преди около две десетилетия,
целият комплекс е опожарен, като
причините не са установени. Впоследствие обектите са разрушени

Май 2013 г.

и разграбени. Останали са единствено външните конструкции,
които са частично запазени. От
години комплексът е изоставен и
необитаем и няма къде да се нощува освен при бивачни условия“,
пише в сайта на Българския туристически съюз.
Тези дни в София в ръцете ми попадна брошура за дарения. В сайта на БТС се оказа, че има много
подробна информация
и всичко за цялата кампания можете да разберете тук - http://btsbg.
org/campaign/campaign.
html.
Има и малък клип:
Както и актуални новини - http://btsbg.org/
campaign/.
Мястото е наистина
много красиво. Сигурна
съм, че идеята си заслужава, макар да съм
силно скептична кога
ще се реализира. А ето
какво видях аз там.
Неделя, 14 април
Люба Немирова

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

Пътешествие
Обаятелната
личност
на Бачо Киро е вълнувала, вълнува и със същата
сила ще продължава да
вълнува всяко поколение на българския народ.
Неговото име завинаги
ще остане непреходно в
летописа на нашето ге
роично минало.
Природно надарен,
самобитният Бачо Киро
като във фокус събира
в себе си много дейности: учител и просветител, поет, писател и
драматург; училищен,
читалищен и театрален
деец; историк и проповедник;
сладкодумен
разказвач (нероден будител, бунтовник и революционер). И всичко
това у него е така силно
обвеяно с магиите на
кристално чиста, искрена и безпределно силна
обич към родната природа, към изстрадалия
и измъчен български
народ. В тъмната епоха
на робските години той
всецяло изгаря в огъня
на тази племенна борба
/любов/ и с неотслабваща енергия, и несломим дух проправя пътя
към свободата. В неравната борба срещу поробителя Бачо Киро оставя светла диря, която
никога с нищо няма да
помръкне и името му за
винаги ще остане в пантеона на безсмъртните.
В своята многообразна културно-просветна,
обществено-политическа и народополезна
дейност Бачо Киро е
и страстен турист - пътуването е негов неотлъчен спътник - една
малко известна и непопулярна страница от
неговия богат и съдържателен живот. Наследил от баща си склонност към пътуване, с
буден ум и неспокоен
дух Бачо Киро отрано
тръгва пеша да обикаля
страната, а после прекрачва и границите на
Османската империя.
През 1857 г., едва навършил 22 години, Бачо
Киро предприема първото си по-далечно пътуване. От Бяла черква
със свои съселяни той
се отправя пеша за
мечтаната Света гора,
която с трепет като магьосница привлича въображението му.
Петнадесет
години
по-късно Бачо Киро за
кратко време провежда
най-интересните
си пътешествия. През
1872 г. той пътува пеша
до Букурещ и обратно.
Същата година през
Търново, Стара Загора
и Одрин се озовава в
Цариград, като за 9 дни
изминава около 500 км
- удивително пътуване
на бързоходец дори
и за наши дни. Оттам
на връщане пътува с па
раход през Босфора до
Варна.
Стъпил на сушата, с
торбичка на рамо и то
яга в ръка, през Девня,
Шумен, Ески Джумая /
дн.Търговище/, Тузлука,
Козаревец и Търново той
пристига в своята Бяла
черква, като изминава
пеша около 250 км. На
следващата година той
се отправя за немско Виена, но поради парични затруднения стига до

Белград. С параход по р.
Дунав, през Видин и Свищов Бачо Киро се завръща в Бяла черква.
За своите забележителни пътешествия Бачо
Киро оставя пътеписи в
стихотворна форма. В тях
той разказва обикновено,

ката отговорност върху
себе си пред членовете
на комитета и своите другари; чувства отговорност
пред историята - ще завърши ли успешно започнатото дело. Той трябва
да знае всичко за него,
за което му е необходима

страдал български народ.
Обич, която той запазва до последния дъх на
своя живот. Обич, която
стои над всичко и никаква физическа умора не е
в състояние да я помрачи.
Към по-близко и далечно
пътуване го подбужда и

за изучаване и опознаване на родината, ни дава
пълно право да кажем,
че Бачо Киро е първият
предвестник на туризма
у нас, който преди повече
от 137 години прозря и осъзна тези идеи и се залови за тяхното изпълнение.

Бачо Киро вестител
на туризма у нас
Песента е
душата на туриста
Вдъхновението му произлиза
от прякото общуване с омаите на
природата и прелестите на родните простори. Подхване ли я
някой, подхваща я цялата туристическа дружина – на път, при
отдих, край огън или в хижата.

Походен марш
Емблемката на ЮТК
„Незабравка”, Велико Търново
Текст: Денчо Куцаров
Хармонизирал:
Димитър Богданов
Шумете вековни букаци,
издигайте мощна снага,
потомци на стари юнаци
изпращат ви поздрав сега.
Огряна от утрешно слънце,
калявай се, младост, на път,
че стари хайдушки пътеки
те канят за поход - зоват!
Как волна е нашата младост
сред тия вековни гори.
И блика крилатата радост,
и пеем със пълни гърди.
Ликувайте, млади туристи,
преливайте, буйни реки!
В планинските дебри лъчисти
възторжена младост кипи.
А грейнат ли горе в небето
едри планински звезди,
ще пеят туристи дордето
огън тъмата бразди!
Шумете вековни букаци,
издигайте мощна снага,
потомци на стари юнаци
изпращат ви поздрав сега.

но топло и откровено, за
това, което го вълнува,
това, което е видял и научил у другите народи и
което трябва да знаят сънародниците, както и за
целите на своето пътуване. Не пропуска живо да
опише своите преживелици и големи трудности по
време на пътуването.
През 1872 г. Бачо Киро
става председател на революционния комитет в
Бяла черква. Като председател той чувства всич-

широка информация и от
сигурно място. И чрез пътуване Бачо Киро тръгва
да я търси. Това е главната пружина, която го движи напред по незнайни и
опасни пътища.
Защо е всичко това?
0тговорът е само един
- други са подбудите на
Бачо Киро. Те са залегнали дълбоко в сърцето и
душата му - родолюбие и
висок патриотизъм, свързани с безпределната му
обич към поробения и из-

неговата любознателност
- страст да опознае не
само близката околност и
цялата страна, но и това,
което другите народи са
направили за себе си, как
живеят и с какво може да
се поучим от тях.
Всичко това, разгледано в светлината на съвременното схващане за
туризма като средство за
патриотично възпитание
на трудещите се и мла
дежта, за емоционално и
естетическо възпитание,

Константинов да изрече
крилата фраза „Опознай
родината, за да я обикнеш“, той вече на дело
върши това и учи другите
да го следват. Каква родолюбива прозорливост
наистина.
Трябва да посочим и
друг факт от бачокировския самодеен туризъм, малко известен, но
с огромно значение за
поколенията. Не друг, а
Бачо Киро пръв хвана
за ръка своята дъщеря
- ученичката Ирина, и я
заведе в Свищов край
Дунава, с определена
познавателна цел, т.е.,
да види една голяма
река и да й предаде нагледен урок сред природата по родолюбие.
Вгледаме ли се внимателно в тази родолюбива
проява, виждаме, че тя
не е случайна. В нея се
съзират първите кълнове
на организиран туризъм
и предвестник на бъдещите ученически клубове
и секции за изучаване и
опознаване на родината.
И сега, когато говорим
от разстояние (повече от
137 години) за отминалата епоха, не може да не
признаем, че на скромния, неуморен и всеотдаен родолюбец Бачо Киро
се пада честта да бъде
ПЪРВИЯТ организатор на
тази малка проява /излет,
екскурзия,
експедиция,
както и да го кажем/ само
от двама души - той е ръководител, а ученичката
Ирина - участник. Нека не
ни се вижда чудно, че групата е малка, но и епоха
та е била такава.
Затова в дните, когато се чества 178 години
от рождението на Бачо
Киро, а след няколко месеца и 118 години от основаването на БТС, не може
да не се върнем в миналото и да не пот ърсим корените, върху които здраво
е стъпило и се развива
туристическото движение
в България.
Последното
пътуване
Бачо Киро направи по
маршрута на безсмъртието: от родната Бяла
черква до Дряновския манастир.
Ежегодно
по
този
маршрут в организиран от
туристическо дружество
в Дряново поход преминават стотици младежи,
девойки и туристи, за да
се поклонят пред паметта
на незабравимия даскал
Бачо Киро Петров и загиналите борци за свобода
в Дряновски манастир.
Тази година туристическия поход „По стъпките
на Бачо Киро и поп Харитон” ще се проведе на 18
май, когато е и официалното честване на годишнината от епопеята в Дряновския манастир.
Бачо Киро не е забравен от поколенията. Неговото име носят училища в
Бяла черква, Велико Търново, Павликени, София,
Забърдо, Летница, неделно българско училище в
Мадрид, Испания. Такова
е и името на туристическите дружества в Дряново и Бяла черква.

Ето такъв е бачокировският туризъм - от край
до край пропит до мозъка
на костите с патриотизъм,
на всеотдайна работа за
народа, за неговото освобождение.
Той е ходил от Бяла
черква до Света гора, Букурещ, Цариград и БелДимитър Богданов
град. Скромен, но пример
Велико Търново
на истински родолюбец,
Бачо Киро чрез туризма
изучава и опознава своята скъпа родина. Около
25 години преди Алеко Май 2013 г.
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Конкуренти
КОЛЕКЦИЯТА НА 7-ТЕ КОНТИНЕНТАЛНИ ПЪРВЕНЕЦА
Рано сутринта (2 часа местно
време) на 26 май 2011 г. един
британски тийнейджър Джордж Аткинсън извършва подвиг, с който влиза в историята
на световния алпинизъм. Той
става най-младият британец,
който стъпва на покрива на
света Еверест (8848 м). В деня
на изкачването Аткинсън е на
16 години и 362 дни и това му
е напълно достатъчно, за да
измести от тази позиция своя
достоен сънародник Роб Годлит,
изкачил върха на върховете
през 2006 г., когато е бил на
19 години.
И още нещо, което за Джордж може би има по-голяма
стойност. С изкачването си на
Еверест, той събира пълната
колекция на 7-те континентални
първенеца и става най-младият
сред плеядата величия на алпинистите, пътешествениците и
полярниците, сторили това. До
този момент Короната на наймлад в тази колекция принадлежи на американския тийнейджър Джони Колинсън, станал
неин притежател, когато е бил
на 17 години и 296 дни.
Влечението си към планините
и техните върхове Джордж придобива под влиянието и вещото ръководство на своя именит
баща Марк Аткинсън, с когото
на 6-годишна възраст изкачва
най-високия връх на Северна Ирландия. Година по-късно Джордж стъпва и на трите
най-високи върхове на Англия,
Шотландия и Уелс. Явно още от
най-ранна възраст той отправя
поглед към най-високите върхове, независимо от това къде са
и кои са.
Получил богата информация
за престижната колекция на
7-те континентални първенци
през 2005 г., когато е на 11 години, той се изкачва на първия
връх на Черния континент - Килиманджаро (5895 м). Маршрутите към този връх нямат техническа трудност и проблемът е
само във височината, но пътят
към останалите 6 върха не е лек.
Джордж се нуждае от усвояването на някои алпийски сръчности, за които отделя цели две
години. Когато с баща си преценяват, че той е придобил известни навици и подобрил физическата си подготовка, тръгват към
Кавказ и на 20 юли 2007 г., когато Джордж е на 13 години и 51
дни, към колекцията му е прибавен още един връх - този на
Европа - Елбрус (5633 м). Следващата 2008 година последователно са изкачени първенците
на Южна Америка Аконкагуа
(6960 м) и на Австралия с Океания и Нова Гвинея - Карстенс
Пирамид (5029 м). През 2010 г.
Аткинсън се справя и с най-северния голям алпийски връх,
първенец на Северна Амерка
Мак-Кинли (6193 м), признат от
всички за върха с най-ниските
температури от 7-те, към които
се е устремил Джордж.
По петите на Джордж Аткинсън обаче, върви с бързи
темпове друг, и то много упорит
кандидат за титлата на най-млад
покорител на 7-те континентални първенеца - американският
тийнейджър Джордан Ромеро,
и британецът трябва да бърза.
През януари 2011 г. Аткинсън
изкачва първенеца на ледения
континент вр. Уиндсън (5140
м), а на 26 май и последния от
7-те върха. Джордж става наймлад от всички, които са имали
възможността и щастието да съберат тази толкова престижна
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колекция. Радостта е голяма.
Тя обаче продължава само
201 дни, защото значително
по-младият от него американец Джордан Ромеро на 24
декември 2011 г. се справя
и със своя последен връх Уиндсън.
Джордан Ромеро е роден на 12 юли 1996 г. в малкото селце Биг Беър Лейк в
Калифорния.
Биографията
му е кратка, както на всяко
15-годишно дете, но в замяна на
това много впечатляваща. Твърде малък Ромеро тежко преживява раздялата на родителите

Джордан Ромеро
срещу Джордж
Аткинсън в „Севън
Съмитс Съмитър”

си. Остава да живее при майка
си Лий Ан Дрейк в родното си
село, но не прекъсва връзката
с баща си Пол Ромеро. Бащата,
който е изявен алпинист, непрекъснато води малкия си син в
планината, но вече в компанията на новата си съпруга и мащеха на Джордан - Карън Лундгрен, също изявена алпинистка.
Така тримата оформят силен и
амбициозен екип, който само
за 5 години постига голямата си
цел - короната на „Покорител
на 7-те континентални първенеца“, а Джордан е най-младият й носител. И как става това?
През 2006 г. Пол Ромеро решава да направи малко нестандартен подарък на сина си
Джордан по случай 10-ия му
рожден ден и на новата си съпруга Карън, като им организира изкачване на най-високия
връх на Африка Килиманджаро
(5895 м). Непредвидени обстоятелства забавят малко осъществяването на неговия замисъл и
когато тримата стъпват на купола на Черния континент (22
юли 2006 г.), Джордан е вече
на 10 години и 10 дни. Радостта му е голяма, защото това е
първият му сериозен връх, извисил се на почти 6000 метра

височина. Въпреки крехката си
детска възраст, той няма никакви проблеми с височината. А
онази великолепна панорама,
която се открива от върха, както и тръпката от мига, когато
е погледнал в кратера на вече
загасналия вулкан! И още нещо
не съвсем маловажно - Джордан се оказва най-младият покорител на този връх.
Радостта от успеха поражда
редица планове в детската глава и те съвсем ясно се насочват
към други върхове и планини.
След по-малко от година - на 8
април 2007 г. тримата са на вр.
Косцюшко. Височината му не е
голяма, но все пак 2234-те метра бележат най-високата точка
на друг континент, който впоследствие се оказва излишен.
Планът на семейство Ромеро
вече е съставен и трябва да се
бърза, защото друг почти връстник на Джордан - англичанинът
Джордж Аткинсън, също вече
се е устремил към престижната
колекция. Американците тръгват към европейския първенец
Елбрус (5633 м) и когато стъпват на върха (11 юли 2007 г.), на
Джордан му остава само един
ден, за да навърши 11 години. И
тук той става най-младият поко-

рител на двуглавия
Елбрус!
Най-високите
върхове на Южна
и Северна Америка,
съответно
Аконкагуа (6960
м) и Мак-Кинли
(6193 м), не са чак
толкова далече от
родната Калифорния. На 30 декември 2007 г., когато Джордан е на
11 години и 171
дни,
стегнатият екип стъпва и
на
най-високата
точка на Южна
Америка. Отново
Джордан е наймлад от всички,
които преди него
са били на върха. Малко повече
проблеми на семейството създава първенецът на
Северна Америка не само от
ниските температури, но и от
значително
по-техническите
маршрути. Въпреки това на 18
юни 2008 г. те постигат целта
си. Джордан е на 11 години и
343 дни. Е, тук по-млад от него
на върха преди години е бил Тарас Генет - синът на прославения алпинист Рей Генет, който
на 2 октомври 1978 г. след изкачване на Еверест се пренася
в жертва при опита си да спаси
германката Ханелоре Шмац.
Когато амбициозното семейство навлиза дълбоко в
същността на престижната колекция, става ясно, че специалистите са решили към континента Австралия и Океания да
включат и Нова Гвинея. А там
един връх с няколко имена Карстенс Пирамид, Джая и Ириан, както все още и с различна
височина - 5029 или 4884 м заменя австралийския Косцюшко
и трябва да бъде изкачен. Но
в Нова Гвинея проблемите са
от малко по-особен характер:
властите издават трудно разрешително за този район, транспортът е почти невъзможен, а
опасностите от канибализъм
съвсем не са за подценяване.
Амбициозното семейство Роме-

ро преодолява всички трудности и на 1 септември 2009 г. върхът е достигнат. Джордан вече е
на 12 години и 50 дни и отново е
най-млад от всички, преодолели
трудностите и опасностите към
5029-метровия връх.
Остават два върха. Всеки
един от тях може да се окаже
непреодолим - Еверест поради
огромната си височина - най-голямата на нашата планета, а
Уиндсън (5140 м) с голямата
си отдалеченост от населени
места и липса на транспорт до
подножието му. Изборът пада
на световния първенец Еверест
(8848 м). Подготовката за това
е усилена. Бащата Пол, майката-мащеха Карън, шерпите
Анг, Дауа и Карма, готвачите
Кумар и Сонам дават всичко
от себе си, за да подпомогнат
13-годишния
алпинист
в най-трудното му и отговорно
изпитание.
На
22 май 2010 г. усилията са възнаградени. Пътят към голямата
цел е открит. И тук, както и на
другите върхове, Джордан поставя световен детски рекорд.
На 13 години и 309 дни той сваля от най-високия пиедистал
шерпа Темба Тшера, който през
май 2001 г. бе станал най-младият покорител на световния
първенец.
Време за почивка няма, защото на 26 май 2051 г. съперникът на Ромеро Джордж Аткинсън изкачва и последния си
връх Еверест. И това бе достоен
завършек на неговата колекция.
Аткинсън става най-младият покорител на 7-те континентални първенеца. Какво остава за
Джордан? Ами да побърза и той
прави точно това. На 24 декември 2011 г., когато е на 15 години и 193 дни, отнема рекорда на
достойния си съперник, държал
го само 201 дни.
Първото нещо, което Джордан прави още от върха Уиндсън
(5140 м), е да позвъни на родната си майка Лий Ан Дрейк:
„Успях, много съм щастлив.
Моята мечта бе да изкача 7-те
континентални първенеца. Аз
го направих! Моята група беше
невероятна и всичката тежка,
трудна и опасна работа, която
бяхме извършили, бе възнаградена“.
А сега? Сега Джордан пътува
из училищата, за да разказва
на своите връстници за големия
си успех. После ще учи, защото
все пак още е ученик. После?
„Ами има още една колекция
и тя е най-престижна, но и
най-трудна - Колекцията на 14те осемхилядника. Аз съм готов
да се боря и за нея”.
Вярваме, че ще успее. Нали
един от 14-те осемхилядника, и
то най-проблематичният, вече е
превзет.
доц. Сандю Бешев

Аптеката на Господ

Долнобанската
виагра пощурява
млади и стари
В слънчевия съботен ден туристите от долнобанското ТД „Ибър” се включиха в инициативата „Да
почистим България...” и събраха боклуци в повече
от 10-те чувала, раздадени от общинската администрация. После дойде ред и на удоволствието.
Повече от 30-те планинари, участници в инициативата, набраха от вкусната левурда в местността
Койчо Тарлъ - някои направиха пеши поход, други
на велосипеди, а трети с автомобил. Всички останаха доволни от поредната среща с красивата
рилска природа, след което взеха участие в 30-ия
традиционен празник на долнобанската левурда в
хижа „Гергиница”.
Преди това планинарите имаха среща в направения от тях кът за отдих – маса и пейки, като
поставиха на големия бор паметен знак за юбилейното събитие, изработен от долнобанския дърворезбар Иван Луджов.
Празникът продължи в хижата, където туристите честваха рождения ден на доайена на долнобанските туристи бай Иван Дуков, който закръгли
85.
Да си ни жив и здрав, Бай Иване, къде одиш, да
илядиш!!!
Любомир Кузев

Хор „Планинарска
песен” възпя пролетта
С концерта си певците дадоха на хора е маестро Иван Христов. Осрамо на кампанията на БТС
вен планинарските песни, в репертоара на хора са включени различни
„Да възстановим
по жанрово разнообразие и тематика
заедно хижа”Богдан”
песни. Скоро хорът отпразнува своя

на хористите.
Певците, около 70
човека, се подредиха
на сцената. Маестро
Иван Христов започна да дирижира и към
залата се понесоха
любими руски песни
– „Смуглянка”, „Калинка моя”, „От зари до зари”. Прозвучаха украински, испански, италиански
песни и църковни песни. Всички от
новия репертоар на хора. Публиката
изпадна в екстаз, а на някои от изпъл-

Хор „Планинарска песен” е основан
през 1959 г. от големия български композитор и диригент Филип Аврамов,
който е главен художествен ръководител до 1997 г. Това е най-стария планинарски хор в България. След маестро
Аврамов поемат щафетата диригентите Продан Проданов и Христо Тонев.
А от известно време насам диригент

54-и рожден ден. Месец
след това, на 11 май в
Руския културно-информационен център залата
се оказа малка за почитателите на „Планинарска песен”. До началото
на пролетния концерт
оставаха минути, но прииждаха още и още желаещи да се насладят на
прекрасните професионални изп ълнения и хубавите мелодични песни.
Публика, разнообразна
по възраст, но обединена от любовта към планината и туризма, която
бурно аплодира появата

ненията, станала на крака, припяваше. Градусите се повишиха, по лицата
грееха усмивки.
Истината е, че атмосферата не може
да се опише, трябва да се преживее.
Поантата на концерта бяха култовите, заредени с патриотизъм песни „Аз
знам, Българийо”, „На многая лета...” и
„ От Тимок вървим все нагоре по родния
снажен Балкан”... Залата, изправена
на крака, бурно аплодираше. Следваха букет и поздравления от името на
Българския туристически съюз, както
и от други приятелски организации.
Бе оповестено, че концертът е в подкрепа на инициативата на БТС „Да възстановим заедно хижа „Богдан”.
Юрий Стоянов,
снимки автора

Лято с изданията
на БТС
Иде лято, ваканциите са на хоризонта!
Освен с осигурените от Инфоцентъра на
БТС оферти за пътешествия и екскурзионни летувания заредете се и с енергозахранващите издания на Българския туристически съюз. А те са:
Пътеводител „Опознай България 100НТО
Карта „Опознай България - 100НТО
Карта „10-те планински първенци”
Карта „Хижите в България”
Карта „София и околностите”- туристически обекти
Карта „Витоша”
Карта „Осоговска планина”
Карта „Южен Пирин и Славянка”
Карта „Троянски балкан”
Карта „Преславски балкан”
България – пътна карта
Книжките от поредицата „Нова туристическа библиотека”- Мусала, Вихрен, Витошкият Черни връх, Връх Ботев
Скалните манастири и църкви в Североизточна България
Особен интерес за всеки турист и кандидат такъв, за ценители на прецизната и
изчерпателна туристическа информация,
представлява справочникът „Хижите в
България”, излязъл в началото на годината.Цената за 1 брой в комплект с карта
е 10 лв. При закупуване на 10 и повече
бройки получавате 20 на сто отстъпка от
стойността на всеки брой.
Изброените заглавия може да намерите в Централата на БТС в София, бул.”В.
Левски” 75, в Информационния център на
БТС (подлеза пред МФВС) и чрез туристическите дружества по места.
Осигурете си незабравими мигове с
четива, носещи полъха на романтични
приключения и туризъм, които ще ви заредят с идеи за почивката.
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Тази година Великден
и Гергьовден се случиха
по едно и също време за
източното православие.
Входът на българската
църква “Св.Георги“ в Одрин беше изпълнен с български поклонници, дошли
специално за случая от
различни краища на България и българи, живеещи
в Турция. Основно посетителите бяха
потомци на бежанците от Одринска и Беломорска Тракия.
Светият синод
на Българската
православна
църква изпрати специално за случая свои трима
свещенослужители
от
Родината, които заедно
с Александър Чакърък и
неговото семейство извършиха цялата служба в
храма, в който тържествено и с благоговение
се произнасяха словата
“ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ”
- “ВО ИСТИНА ВОЗКРЕСЕ”. Хористи от Хасково
пяха български песни, а
техните деца представиха
своя художествена експозиция в храма. Това беше
един тържествен ден, изпълнен с вълнения до сълзи от гордост и горест, от
радост и болка и още много лични преживявания на
едни от най-изстрадалите
хора - българските бежанци по време на разорението през 1913 година.
Всеки, който е прочел
поне книгата на проф. д-р
Любомир Милетич от 1918
г. и станал случайно или
нарочно свидетел на това
голямо събиране в Одринската църква, в такъв един
момент не може да остане
безучастен към историята
на нашия народ и събитията по време на Балканските войни от 1913 г.
А за да си истински съпричастен, е добре и да минеш по местата, където са
живели бежанците. Така
направих и аз, като преминах пътя от София през
Свиленград до Одрин и
по-нататък през Кавала
до Гоце Делчев и обратно - в София. Историята и
културните забележителности се преплитат и това
направи моето празнично
пътуване да се изпълни с
впечатления,
познания,
познанства и много незабравими преживявания.

Като човек, дълбоко свързан с идеята на БТС да
запознае колкото се може
повече хора с българската
история,
историческите
и културни забележителности и с предпоставките за нашето бъдеще, се
възползвам от случая да
споделя , че дори местата,
които посетих, да не са в
територията на днешна

държал добри отношения
с атиняните от времето
на Перикъл. За да укрепи
своята власт, влезнал в
съюз с тях, като се оженил за богата и добре известна на елините знатна
гъркиня, чийто род имал
изключително
влияние
при определяне на управлението на полиса. Под
ръководството на Ситалк

България, си заслужава
да ги включим в нашите
туристически маршрути от
100-те национални обекта
- с образователна, природолюбива и патриотична
цел. Сега ние всички повече от всякога имаме нужда от честно личностно
самоосъзнаване.

траките завзели обширни територии в Източна и
Южна Тракия, а на запад
стигнали до долините на
Струма и Места. За времето на своето царуване
Ситалк бил признат за
един от най-видните царе,
обожествен от траките и
възпят в песни и военни
танци, известни с наименованието
СИТАЛАКС.
Севт I наследил трона и
властта от Ситалк. След
много войни, борби за
власт и територии стигаме
до Севт III.
За нас е важно да помним, че в края на IV в.пр.
Хр. той обединил държавата, изградил своя нова
столица в близост до
днешния гр.Казанлък , където съществувало преди
опожаряването от войските на Филип II Македонски
селище. Без да влизам в
последователни исторически подробности, се опитвам да покажа важността на Одрин за нас днес.
Цялата история на града
можем да проследим в
Историческия музей на
града, къдто е отредено
подобаващо място на праисторическата тракийска
култура заедно с древногръцката, римската, византийската и османската.
Адрианопол е следващото име на този забележителен град. След македонската колонизация
започва експанзията на
Римската империя и както
се разбира от името там,
през 125 г. се е проявил
император Адриан - известен освен всичко друго
с изключителните си интерес и познания в областта
на всички изкуства, култура, литература, наука, архитектура, строителство
на аквадукти, терми и др.
Освен всичко това като
отличен организатор и ад-

министратор той възкресява древната слава на
Ускудама и нарича града
на свое име.
В края на VI в. в областта се заселват славяните,
които разграбили града.
А в средата на VIII в. византийският
император
Константин V Копроним
възстановява
селището
и го превръща в един от
най-важните градове в
близост до Константинопол. Тук, където и до днес
се вливат пълноводните
български реки Тунджа,
Марица и Арда, расте и
не старее град Одрин,
известен за българската
история с поражението на
цар Калоян през 1205 г.
През 1362 г., когато Мурат
I завзема града, се променя за сетен път името
му, което до днес наричат
Едирне . Запазени са старите мостове над реките
от далечните времена,
които представляват интересна архитектурна забележителност.
И тъй като любознателните български туристи се
вълнуват от българското
присъствие в града, ще
спомена няколко изключително важни и значими
за българщината исторически обекти.
Църквата “Св.Георги”

бяха домакините на Гергьовденското и Великденското тържество. В нея
са пренесени надгробни
плочи, икони, утвар,останали от нашествието на
иманяри и разрушители
на православната църквата “Св.св. Равноапостоли Константин и Елена”
- построена през 1869 г.
в югоизточната част на
Одрин в кв.”Абдурахман”,
Узункалдъръм
махлеси.
Църквата е била разрушена и почти напълно унищожена. През 2008 година е
възстановена от правителството на Република
България и осветена от
тогавашния Русенски митрополи и днешен Патриарх на България Негово
Светейшество Неофит. В
прекрасно поддържания
двор с интересно оформени розови дървета и тучна
зелена трева е погребан
митрополит Евстатий Пелагонийски /от Битолската
епархия/, починал през
1888 г. Той е първият управляващ непризнатата официално Одринска епархия. На западната фасада
на църквата е поставена
паметна плоча, на която
е написано: “За слава на
единосъщната, животворяща и неразделна Троица с благоволението на

е построена през 1880 г.
със съдействието на Рауф
паша и със специалната
благословия от султан Абдул Хамид II. Намира се
в кв. Кайък, махала “Барутлук” - място, населявано от над 10 хил. българи
преди Разорението на бежанците. Там сега са останали малцина. Църквата
е разгърната на 320 кв.м
площ в характерната за
Българското възраждане
от този период архитектура.Тя е доста голяма,
добре запазена трикорабна базилика с високи
тавани и много икони по
стените. На II етаж е разположена
етнографска
сбирка. Храмът е добре
поддържан от семейството на Александър Чакърък и съпругата му Мария
- българка от Пловдив.
Още от входната врата се
усеща българският дух на
добрите стопани, които

Негово императорско Величество Султан Абдул
Азис хан започва да се
строи този български православен храм, посветен
на Светите равноапостоли
Константин и Елена на 3
март 1863 г. , а беше завършен на 25 септември
с.г., като беше изграден
този храм със старанието
и дарителството на родолюбивите българи от българското джелепско общество в Одрин през 1969
г.”. В двора на храма се извисяват три бронзови камбани, дарени на църквата
от СТДБ, от семейство
родолюбиви българи и от
много известния ни народен певец Илия Луков.
Бих споделила мнение, че
в тази църква могат да се
провеждат срещи, конференции и други събития,
свързани с българската
общност, населявала тези
земи преди Балканските

войни. В двора на храма
е издигнат паметник и на
Антим I, пред когото признателните тракийци поднесоха на този ден венец
и много букети цветя.
Между двете български
църкви на доста голямо
отстояние една от друга
се издига величествено
Селим джамия. Тя е един
от най-посещаваните туристически обекти в града
и това съвсем не е случайно. Наричат я за кратко и
с благодарност „Селимие”
в чест на султан Селим II.
Построена е през 16 век 1575 година от известния
архитект Мимар Синан.
Минаретата на джамията
са най-високите в Турция
(70,9 м. ) и купол , по-голям от този на Св.София в
Истанбул. Това е една главозамайваща по размерите си и красотата си джамия - отвътре и отвън. Има
999 прозореца и минарета
с позлатени полумесеци символи на исляма. Вътре
църквата е постлана с дебел персийски килим. Посетителите се събуват, измиват си краката, жените
слагат забрадки на главите си и пристъпват с благоговение, за да се усамотят
в своята молитва. Храмът
поддържа
изключителна чистота. Преди да се
изкачиш
по
тесните каменни
стълбички
към свещената
джамия, минаваш през покрития пазар, в
който е събрано
цялото многообразие от
хора и стоки, създаващи
неповторимия колорит на
един внушителен азиатски пазар.
Забележителностите на
този древен град са много, но обратният път към
някогашните
български
земи ни зове обратно към
родината, през Кавала, с
не по-малко забележителности и с духа на Гърция,
където характерните звуци на сиртаки и миризмата на прясно приготвена
риба ухаят от всяка таверна край брега на морето.
Пожелавам си отново
да посетя тези земи, където човек се пренася назад
във времето и съзерцавайки ослепително сияещото
Бяло море, гради нови
мечти за бъдещето.

На Гергьовден в Одрин
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това е градът, особено значим за българите,
дълбоко свързани с него
през годините. Ще бъде
честно, ако отбележим ,
че той е своеобразна врата на Турция и Изтока към
западния свят. Днес той
наброява около 130 хиляди жители. Интересът
към града се засилва при
първия поглед на множеството блестящи минарета на джамиите, на цялото
човешко многообразие,
на шума от надпреварващи се автомобили, глъч на
деца и възрастни, подвикванията на търговците и
мълчаливото съзерцание
някъде навътре в душите
на кротко приседналите
мъже пред чашка кафе
или чай.
Ускудама е възникнал
като едно от най-древните селища на Балканския
полуостров, основан от
траките одриси през 70те години на V век преди
Христа. Първият известен
цар бил одриският цар Терес - същият, чиято златна
маска бе открита преди
десетина години от проф.
Георги Китов в долината
на тракийските царе край
Казанлък. Терес се оженил за принцесата на скитите и от брака им се родили тримата им синове.
Според Тукидит единият
Май 2013 г. от тях - цар Ситалк под-

7 май 2013 г.
Ваня Стоилова
София-Одрин-София

Европейски маршрути
Лил на една ръка
разстояние от Париж, Лондон, Брюксел

Френска Фландрия
- хлад и очарование

Париж не е Франция
и Франция не е Париж.
Пътищата на живота
ме отведоха на място,
което не е сред предпочитаните дестинации
на туристите в страната
на петлите. Чували ли
сте за областта Нор-Па дьо
Кале (на френски Nord-Pas de
Calais)? Регионът включва
френската част от Фландрия
и е един от най-гъсто населените и индустриализирани в
страната. Граничи със Северно море на северозапад, с
Белгия на североизток и с регион Пикардия на юг. Най-забележителното на областта е
прочутият Евротунел между
Кале и Дувър, който свързва
Великобритания с Франция.
Най-дългият в света - 39 км
под морето и едно от седемте
чудеса на нашето съвремие.
За столицата на региона
Лил обаче със сигурност сте
чували, защото беше европейска столица на културата,
такава, за каквато се бори в
момента София.
Като българка и бивше дете
на соца изпитвам неизтощим
глад и вкус към откриване на
културата по света. Затова и
посещението ми в най-северната част на Франция, свързано с
програма на ЕС за междукултурно сътрудничество, ми донесе разнообразна информация.
В това пътешествие се насладих на соления вятър на океана, на лабиринта от старинни
улици в градчетата, гледката
на прекрасни замъци и много
гори. В уютната провинция на
северния регион Нор-Па дьо
Кале, който се слави като доста мрачен заради твърде малко
слънчеви дни, се усеща щастие. Регионът е доста необичаен заради контрастността. Има
много канали и реки, тишина и
покой. Има и много полета за
голф, конни бази, а велосипедистите са на голяма почит. Никъде във Франция няма повече
от неповторимите фламандски
барове - пъбове, където бирата
е просто различна от всичко,
изпито досега. Местната кухня
е съчетание от традициите на
Фландрия и Пикардия. Месото
по фламандски, което е едно от
най-вкусните неща, които съм
яла, се полива обилно с бира
от тукашните пивоварни. Има
и сирена, характерни само за
този район. Например ВиьоЛил или Маруал. Знаменитото
блюдо е миди с пържени картофи.
Провинцията Артоа
става напълно френска през
17 век, след като са изтласкани
испанците, австрийците, бургундците… Фламандското влияние е навсякъде - в архитектурата, в имената на градовете и
дори в кухнята.
След като е бил един от
най-големите центрове на тежката промишленост на Франция през 19 век, през последните десетилетия този регион
преживява огромен икономически спад. Закрити са мините,
текстилната промишленост има
редица проблеми. Напоследък
в региона са направени големи
държавни инвестиции със средства на Европейския съюз.
Областта дава и най-много
жертви в двете световни войни. Тук всяко място буквално
е кърваво. Преди четири години в региона бяха отбелязани 65 години от десанта

на съюзническите войски в
Нормандия и последвалото
освобождение на областите Нор-Па дьо Кале и Артоа
през Втората световна война.
Тук загива и майорът от ВВС
на САЩ световноизвестният
Глен Милър, изнесъл за три
месеца със своя бенд повече
от 100 концерта за съюзническите войски и жителите
на освободената област Артоа. Той изчезва безследно след полет над Ламанша

вието. Няма нищо натруфено,
напротив. Арас е сред градовете, които са обявени за световно наследство от ЮНЕСКО.
Всъщност този невероятен
град вдъхновява с богатството
на отминалите епохи, при това
абсолютно непокътнати.
Артистичният начин на живот на този град веднага си
личи. Пожелавам на всеки
да се разходи из тесните живописни улички, да кривне в
някое малко площадче и да

дът е суверен и се ръководи от
закони, изработени от самия
него...».
Арас се слави и с многото си
фестивали, които събират хора
от цял свят. Например този на
Вятърните мелници, за който всички твърдят, че е нещо
грандиозно и абсолютно уникално. Разноцветни великани
минават през града, за да стигнат до вятърната мелница. Освен парада на великаните има
и демонстрации на различни

на кръстопът - през
средните векове тук се
пресичат интересите
на великите сили - Испания, Германия, Австрия, Великобритания
и Франция. Днес Лил
е университетски център, в който при 200
000 жители има 50 000
студенти.
Откакто през него
мина първата международна линия за свръхбързи
влакове, той се оказа неподозирано близо до няколко големи столици. На такъв влак
се качих от Париж и бях в Лил
след 50 минути - без да усетя.
Много жители на града пътуват 300 км всеки ден на работа
до столицата, сякаш се качват
на метрото. До Брюксел е половин час, а до Лондон - час и
половина. Отдавна Лил залага
на туризма и културата, за да
привлича гости от тези богати
центрове, вместо да им продава стоки, чието производство
го задръства с индустриална
мръсотия.
Лил е прочут с ежегодната
атракция - най-големият в Европа вехтошарски пазар, организиран всеки първи уикенд на
септември.
Един от символите на града,
развивал се през столетията
като промишлен и търговски
център, е Старата борса, строена от испанците през XVII век,
а зад нея се вижда кулата на
новата борса, издигната преди сто години в старинен фламандски стил.
Архитектурата на града е
в голяма степен повлияна от
фламандски елементи, например използването на кафяви и
червени тухли, и прилича повече на град в съседна Белгия,
отколкото до Франция.
Другият Лувър в Ланс

през късната есен на 1944 г.
В състава на съюзническите войски е имало воини от
различни
националности:
канадци, ирландци, австралийци, поляци, шотландци.
Жертвите са стотици хиляди.
Паметта на френския народ е
жива. Навсякъде има паметници - от големите градове
до най-малките селца в памет на момчетата, намерили
смъртта си в тази земя.
Благодарение на двете ни
всеотдайни спътнички Лидия
и Карин, родени и израсли в
тази област, успяхме да посетим монумента Вими в памет
на загиналите канадци по време на Първата световна война
- над 60 хиляди. Цялата област
е запазена с траншеите, хълмчетата, обрасли с трева, които
всъщност не са никакви хълмчета, а следи от изровената от
бомбите земя. Днес тук кротко
пасат овце и никой не може да
си представи в спокойната тишина какъв ужас е царял само
преди по-малко от век.
Добре дошли в Арас
Знаменитото на Арас са неговите площади в стил фламандски барок. Единият е пред
невероятната сграда на Кметството, а другият - Бефроа, сме
виждали от многохилядните
концерти на световноизвестни
звезди, които събират феновете си сред белокаменните очертания на карето. Тук всичко е
като застинало от Средновеко-

си представи, че се разхожда
тук с каляска. Така и не успях
да вляза в нито един музей на
изящното изкуство, макар да
знаех, че градът се слави със
страхотни колекции. Местните
хора си угаждат и с кулинарни удоволствия, както всички
французи. Така че трябва да се
опитат местната бира Atrébate
и сиренето Coeurs d’Arras. Казаха ни, че в събота сутрин тук
има огромен пазар и е истинско преживяване да походиш
между сергиите.
Арас се гордее с най-известния мъж, роден тук - Максимилиан Мари Изидор дьо Робеспиер един от най-известните
лидери на Френската революция. Неговите поддръжници го
наричат «Неподкупния». Роден
е в Арас в семейство на потомствени адвокати и веднага
след като завършва Юридическия факултет на Сорбоната се
връща в родния си град Арас и
се посвещава на адвокатската
си кариера. Дори е приет е за
член на Араската академия на
науките и изкуствата. Третото
съсловие в Арас го избира за
депутат на Генералните щати
с дълбокото убеждение, че той
ще отстоява последователно
неговите интереси. Робеспиер
е между депутатите, които отказват да признаят правото на
краля на вето. При разглеждане на «Декларацията за права
на човека и гражданина» той
отстоява принципите на буржоазната демокрация «Демокрацията е държава, където наро-

занаяти, театрални постановки, жива музика и народни танци.
Лил - френският Перник
Някога този очарователен
град бил столица на Фландрия.
Промишлената му съдба може
да се сравни с тази на нашия
Перник. Като някогашен работнически център Лил пази
традицията си на социалистическа крепост, въпреки че
е родно място на най-видния
деятел на френската десница
- Шарл де Гол. Огромен паметник има обаче на Франсоа Митеран. Централният площад,
разбира се, е наречен на името на генерала - “Генерал де
Гол”, известен още и като Гранд
плейс. Целият е заобиколен от
красиви къщи във фламандски
стил. Днес почти нищо не е
останало от работническата
атмосфера на Лил, която му е
била присъща като център на
въгледобива и текстилната индустрия. Няма ги 300-те фабрики. Малко са и следите, които
напомнят, че е бил град-казарма, опасан отвсякъде с крепостни стени, насипи и ровове,
служили столетия за отбраната
на Франция от север. За туристите е запазена Цитаделата
- царицата на всички крепости,
строена по проект на генерал
Вобан по времето на Луи ХIV,
краля-слънце. След 9-дневна
обсада през 1667 г. той присъединява града към Франция, а
с него и част от Фландрия. Град

„Искате ли да видите Лувъра?”, запитаха ни Лидия и Карин? Недоумение....”О, и ние
си имаме Лувър.” Парижкият
Лувър има свой филиал в бившия миньорски град Ланс близо до Лил.
Центърът за изкуство в Ланс
е на стойност 150 млн. евро и
беше открит официално от президента Франсоа Оланд през
декември, само преди пет месеца. А през февруари вече се
и „прочу”, след като френската
полиция задържа посетителка, която надраскала с маркер
известната картина на Йожен
Дьолакроа “Свободата води народа”.
Дизайнът на сградата наистина е впечатляващ. Вътре
не успяхме да влезем, защото
затваря рано - в 17 часа и последният посетител вече е излязъл. Оформен е като четири
разтегнати правоъгълника от
стъкло и изчистени метални
конструкции, което навява прилики със стъклените пирамиди
в Париж. Но всички прилики
свършват дотук. Докато Лувърът гледа към елегантните градини на Тюйлери, в Ланс все
още всичко е в строеж.
Филиалът на Лувъра е проектиран от японска фирма, която
е насадила около музея близо
6600 дървета. Самата сграда
е построена върху стара въгледобивна мина. Местната
власт се надява, че музеят ще
привлече около 500 хил. посетители годишно - от местни до
гости от Париж, Лондон, Белгия и Холандия... Всяка година
Лувърът е магнит за около 9
млн. посетители.
Наталия Иванова
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Два погледа към една тема
На 4 май т.г. се навършват
110 години от смъртта на прославения ръководител на Македоно-одринското революционно
движение Гоце Делчев. По този
повод в края на април Клубът по
пешеходен туризъм към ТД „Момини двори”, гр. Гоце Делчев, с
водач Георги Попов организира
поход до първенеца на крайграничната Славянка планина – Гоцев връх (2212 м). За първи път
обаче гоцеделчевските туристи
се изкачиха на върха откъм гръцка територия.
Над двадесетината туристи през ГКПП „Илинден” и Като Неврокопи
пристигат с превоз в гръцкото село Катафито, чието старобългарско име е
Каракьой. То се намира в
югоизточното
подножие
на Славянка, на 750 м надморска височина, в края
на неголяма котловина,
обградена от планините
Славянка, Черна гора и
Стъргач.
Според гръцка ръкописна книга, намерена в
манастира „Св. Иван Предтеча” до Сяр, на мястото
на сегашното село първоначално е бил построен
манастир към Търлиската
епархия. Впоследствие в
околността били изградени още няколко манастира, както и малки църквици
и оброчища, около които
се заселили занаятчии и
селяни търговци. Нарекли
селото Манастира или Манастирите. По-късно тук
дошли българи от Западна
Македония (Янина, Дебърско, Косово), прогонени от
безчинствата на турците в
родния им край, както и заселници от Драмско, Серско и
от земите по горното течение на
река Места.
Турците нарекли селото Каракьой, т.е. черно заради многото калугери, а българите
продължили да го наричат Манастирите. През 18 и 19 век освен със земеделие и скотовъдство населението на Каракьой
се занимавало и с примитивен
железодобив. То било сред
най-прочутите рударски селища в железодобивната област
Мървашко. В селото работели
и златари, които изработвали
пафти и накити. Местни иконописци от прочутата Дебърска
школа зографисвали църкви и
манастири в Неврокопско. В Каракьой имало и резбари.
Още се носят легенди за войводи и хайдушки чети, бродили
из планината с оръжия в ръка за
освобождението на този край от
турския деспотизъм. Сред тях
се открояват имената на дядо
Илия Кърчовалията и Атанас
„Прекрасна си, мила
Родино” ехтя в Казанлък

Тешовски, на Стоимен войвода
от село Старчища и Георги Зимбиля от Горно Броди, на Богатин
войвода и Васил Япата и други.
Населението на Каракьой
подпомагало хайдушката чета
на безстрашния Зимбил войвода, която наказвала турците
за зулумите им и терора над
мирното българско население.
През 1882 година в селото се установява елитна турска потеря
на злия черкезин Хаджи Юсуф,
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посока, отначало сред разредена дървесна и храстова растителност, а след това изцяло по
голите тревисти и много стръмни пространства в югоизточното
подножие на Гоцев връх. Вляво
от пътя се издига най-високият в гръцка територия връх на
Славянка – Мура (1888 м). Една
част от групата (Славка, Асим,
Ципаров, сем. Димитрови и други) се отклониха от маршрута и
изкачиха този връх, след което

по стръмната пътека, ето ни и
на Гоцев връх, гледката, от който към всички посоки е зашеметяваща. На север приковава
вниманието гордият Пирин, зад
него бледо се синее Рила. На
североизток като развълнувано море се простират необятните Родопи, а на северозапад
- Осогово, Влахина планина и
Огражден. На запад се издига веригата на крайграничната
Беласица. С голямо любопит-

В памет на
Гоце Делчев

чиято цел била да се справи завинаги с народните закрилници.
С тайни донесения на селяни
от Каракьой обаче цялата чета
на черкезина била избита от
засада в планината по пътя за
село Кърчово. Като последица
над 40 мъже били арестувани
и изпратени на заточение, като
повечето от тях умрели в малоазиатските затвори.
В края на януари 1903 година в Каракьой тайно се събрали около 80 от най-активните
дейци от Серския революционен окръг, за да обсъдят прибързаното решение в Солун за
обявяване на въстание срещу
турското иго. Присъствали Гоце
Делчев, Пейо Яворов, Яне Сандански, Димитър Гущанов, дядо
Илия Кърчовалията, Атанас Тешовски и други. След края на
съвещанието всички се отправили към противоположната
част на планината в пещерата
Капе, в която имало параклис
„Свети Спас”, и където четниците се обучавали в бойно из-

жение с турците.
След Междусъюзническата
война през 1913 година край
Славянка е поставена границата между България и Гърция.
Каракьой остава в гръцка територия. В продължение на няколко години след това всичкото
българско население на селото
е принудено да напусне родния
си край и да се засели в земите
на свободна България. Местните българи се отличавали с богата душевност, с традиции във
фолклора и етнография, с български национален дух.
Нашето възпоменателно изкачване на Гоцев връх започна
от микроязовира, който се намира на двадесетина минути
пеша западно от селото. Оттук
за малко повече от 1 час в посока запад-югозапад през гористия склон се достига известната
местност Пресеките (Бели Пресеки), разположена на 1170 м
н.в. Тук е границата между Славянка и Черна гора. Маршрутът
продължава в северозападна

отново поеха към първенеца на
Славянка.
По-нагоре при изкачването
силно впечатлява вдясно от
пътя ни в източна посока страховитата стръмна местност
Козя стена. Тя представлява лабиринт от непристъпни скални
зъбери, пропасти, скални ниши
и дупки, входове към загадъчни
подземия и много други карстови образувания. На места
покрай тях се кипрят кокетни
полянки с редки тревисти разноцветни растения, някои от
които се срещат само тук.
Между местността Пресеките
и Козя стена на 12 май 1905 година се завързва голяма сражение между турски башибозук и
четниците на неврокопския войвода Атанас Тешовски. В боя
загива главният войвода Атанас
Тешовски (Атанас Шабанов).
Според някои на негово име се
именува днес вторият по височина връх в Славянка – Шабран,
видоизменен от Шабан.
След около 5 часа изкачване

С песен животът е лесен

Казанлък - градът на розите,
е с пролетна премяна. Сградите
се гушат в облаци: розовите - на прасковите, белите – на сливите и черешите,
лилавите - на люляците. По дворовете
зюмбюли и лалета греят в най-различни
цветове. Сякаш в синхрон с празника,
който за 15-и път събра туристически хорове от цяла България. На отриването на
този юбилеен празник на туристическата
песен под надслов „Прекрасна си, мила
родино!” официални гости бяха ръководителят на Националното сдружение на
туристическите хорове г-н Димитър Гочев
и председателят на Общинския съвет в
Казанлък Николай Златанов. Зрителите
в залата повече от пет часа се наслаждаваха на чудесните изпълнения на съставите от Габрово, Сопот, Пловдив, Казанлък, Русе, Асеновград, Елена, Самоков,
Горна Оряховица, с. Енина, Стара Загора. Пловдивският ансамбъл „Здравец”,
традиционен
участник
в

20

куство. Времето се влошило и
те останали няколко дни в пещерата. Около няколко буйни
огъня били насядали мустакати
мъже с различни четнически
носии, препасани с патрондаши
и пищови, с ножове или ятагани. Пели се песни за майка
Македония, играли се хайдушки хора. Само след 3 месеца в
близкото село Баница, Серско,
легендарният и обичан от народа Гоце Делчев пада убит в сра-

надпяванията, и този път показа класа.
Върхът беше, когато на сцената се появиха девойки в народни носии и под съпровода на гайдата заедно с хора изпяха
прекрасна родопска песен.
Горна Оряховица е известен като град
на божурите, които правят дните през
май уханни и многоцветни. Такива са и
местните хористи и техните песни. Самодейците от Шипка участваха едва за
втори път в този празник, но се доказаха
като достойни за славата на родното си
място. Любовта към природата и любовта към жената са страстни и всеобхващащи. Това доказаха със звънките си
песни дамите от хора на ветераните към
самоковското дружество „Рилски турист”
с диригент Борис Стрински. Песните на
композитора маестро Стрински се изпълняват от всеки туристически хор.
Група „Ехо” заема достойно място в
културния живот на Казанлък, потвърди
в разговора ни Валентин Спасов, бивш

дългогодишен председател на местното
туристическо дружество. Сега той е член
на Инспектората на БТС. Пролича колко много обича
песните, защото
през цялото време припяваше. На
председателския
пост на дружеството сега го е
наследил младият
и ентусиазиран
Жельо Желев.
За всеки празник от Русе идва
неголяма,
но
много силна група - „Еделвайс”.
Групата
винаги
е била гост и на
„Бялата порта на
Рила”.
Крехка
жена - солистка

ство и интерес се наблюдават
планините в Северна Гърция.
На изток-югоизток се извисява
мраморната снага на Боздаг
(Фалакро), на югоизток Черна
гора и Сминица, а на юг Шарлия
(Вронду).
При ясно време и добра видимост понякога в югозападна
посока се вижда и Олимп планина – втора по височина на
Балканския полуостров. Общо
от Гоцев връх се виждат около
21-22 планини в България, Гърция и Македония, повечето от
тях крайгранични.
Макар и поизморени от дългия преход, но крайно удовлетворени от прекрасната гледка,
откриваща се от Гоцев връх, в
следобедните часове се спускаме в Катафито и оттам през
границата се прибираме в град
Гоце Делчев, изключително доволни от съприкосновението ни
с красивата Славянка.
Атанас Панчелиев
Гр. Гоце Делчев

от Пловдив, пък изпълни с такъв силен и
кристален глас „Очи чорние”, че заплени
всички и дълго бе аплодирана.
Разделихме се като приятели и с пожеланието за нови срещи не само по сцените, но и по пътеките към върхове.
Д. Божилова

Памет българска

До Серска Баница - лобното място
на Гоце Делчев, и пещера “Капе”
Темен се й облак задало
от тая Серска Баница.
Първа се пушка пукнала,
удари Делчев
в сърцето....
/нар. песен/
Серес се отдръпна и ни
пропусна към планината
Шарлия (Врондос). Тъмната лента на пътя ни води за
село Баница (на 20 км) в полите на планината. Изкачва
се и вие - къде през гора,
къде на открито. С нас тръгва и бай Васил Мутафчиев.
Той ще ни води до лобното
място на Гоце Делчев в село
Баница.
Село - руини, руини сред
природа красива. Няма ги
къщите, нито дворовете....
Няма кой порти да отвори,
да те посрещне и дума да
продума. Само каменни зидове от някогашните къщи
стърчат в земята потънали.
Разхвърляни и поразместени камъни от селските
улички сред бурени и драки
бодливи.... Надлъж и нашир, накъдето и да погледнеш, само бледи следи от
голямото някога село Баница. На баира бай Васил
сочи зидове стари и дума:
«Тук е убит Гоце Делчев на
4 май 1903 година». За да
спаси селото от опожаряване, Гоце Делчев решава да
изведе четниците, но върху
тях се изсипва градушка
от куршуми. Един куршум
улучва Гоце в гърдите и
бликва гореща кръв. Убити са и шестима четници.
«Петнадесет часа турците
не посмяха от куршумите ни
да приближат нашите убити
- ще каже в спомените си
Хаджидимов. Петнадесет
часа ний гледахме мъртвия
Гоце, приведен сякаш върху
гроба на Македония. И петнадесет часа ни се късаха
сърцата... Защото осиротяваше цял народ...».
Цял ден се води сражение с превъзхождащата ги
потеря. Днес няма ни знак,
ни дума нейде изписана.
Едно дърво с приведени
клони като старец с протегнати ръце над потъналите
зидове, спомена сякаш
иска да опази и знак да
бъде за кръвта на Гоце и
падналите в боя негови другари. А есенните листи като
покров на памет земята са
покрили, че плочата, която
сестрите на Гоце - Ружа,
Велика и Елена, и техните
потомци са поставили на 3
май 1943 година, я няма.
Единствено кулата на
камбанарията е оцеляла, но
притихнала и онемяла без
своята камбана. Само надпис на стената й личи - 1883
година. Под пътя останки от
църквата «Св. Димитър» и
те, потънали в гробно мълчание. Олтарът с времето
воюва, не се предава. Амвон от клони.... Около храма
поляни се разстлали чак до
сами рекичката Серовица.
А над нея стар римски мост
се е изгърбил. Но и той притихнал е в своето мълчание,
че отдавна по него никой не
минава. Казват, че тук же-

ните са измили тялото на
Гоце и после са го погребали на баира.... Може би водата помни. С камъчета очертали стъпките на Гоце, че
и камъкът памет има. Край
рекичката, оттатък моста,
дърво с хралупа в разцепения ствол за живота си воюва. Бури и стихии преживели люде и природа.
При потушаване на Илинденското въстание турците
в огън 80 къщи хвърлят. И
днес само темелите на къщите личат. През 1905 година по данни на Българската
Екзархия в село Баница са
живеели 1080 българи, и то
само мъжкото население е
посочено. През 1912 година българската армия освобождава селото. Радостта
е кратка. Идва голямата

щера Капе. Гоцев връх, там
нейде в далечината, е пробол синевата. Небесен воал
се люлее от бързия бяг на
облаци бели. А около нас
есента всичко в багри обвила, в жива картина красотата втъкала. Слънцето грее,
но сякаш тъжно с топлина
ни дарява. Мисли и чувства
потъват в тази феерия. Сливам се с нея и изчезвам по
белия път за Капе.
Капе - самотница е днес.
Няма глъч и глума на войводи и стари харамии. Няма
динамит и бомби. Няма ги
врящите казани. Днес Капе
се къпе в златно-жълтия
ореол на есента. Пред нея
листата весело шумят. Някой лист отронен тихо падне
на земята. А по нея все още
тревата зеленее и цветен-

късмет. Вчера тук беше
пролет, а сега... Погледни
навън каква е виелица!».
Оглеждам пещерата. Погледът ми по скалата шари.
Стоят все още каменните
стъпала към параклиса
«Св. Спас» - малка пещера в пещерата. Картината
е същата като описаната от
поета. Богородица с Младенеца над входа. А отляво
на олтарната Богородица
един ангел с клонче в ръка.
Той може би иска да каже:
«Мир вам, които сте успели
да донесете главите си до
тук: кърджалии, еничари
или башибозуци не ще ви
настигнат из тия планински
лабиринти...».
Днес е друго. На памет в
храма свещите горят. Картини зрими една след друга

тяжна песен. Гоце Делчев
е замислен. В Али Ботуш
е получено окръжното на
Централния комитет за
предстоящето
въстание.
Вестта за прибързаните решения тревожи Гоце
Делчев. Спорове се водят
- готови ли са за бунт или
не. Перото на поета ще запише: «Сякаш вледененото
отчаяние на робите се топеше в нервозното пещерно
ехо и се разсипваше върху нас като кървави сълзи.
Малко по малко огньовете
прегарят, фигурите зад тях
чезнат, разговорите притихват...».
Пред пещерата тез мигове от историята препрочитаме.
Спомените стенат....
И тогаз в пещера Капе,
с мелнишко вино в ръка,
Тодор запя и цялата група
след него...
«На юг от Пирин хубавицата с върхове пробива
горди небеса ...
Тя гръбнак извива от
Али Ботуш през Гоцев
връх водача...
На Шабран орлите и
Хамбар дере македонска
песен носят на криле...
В свойта мощна снага
Славянка планина подслонявала е своите чеда
Гоце, Пейо, Ильо в пещера Капе...
Песента полетя... Музиката ни превзе... Кръвта

трагедия през 1913 година, когато гръцката войска
опожарява цялото село и
прогонва всички на север.
Затова днес, накъдето и да
погледнеш, има само руини. Вкаменено трагическо
безмълвие. Зидове потънали в земята. Оросена с
кръв и сълзи пръст. Молитвен храм, потънал в тъга. И
само една камбанария изранена, която все още там
стърчи, ехото улавя и препраща за това място свято,
неизтрито в паметта....
Прошумаля бърз полъх
по друмища и дървеса и
отмина към пещера Капе с
история богата....
От село Баница пътят
продължава да ни води
през Серес и Крушево към
южните склонове на Славянка планина. Не след
дълго колата спря. По-нататък с нея не може. Пешком
поемаме по натрошените
камъни.
Петнадесетина
души следваме пътя за пе-

ца върху килима й белеят.
Плахо чувство се промъкна
в мен и усетих топлината
на душата.... Пред входа
на Капе стоя, поразена от
нейната утроба, приютила
нявга поборници смели. Заслушана в тишината, с мисъл по безкрайна, търсех в
нея вечността. Преградата
на миналото рухна.... Тодор
пламенно започна разказ
да реди за Гоце, Яворов, за
смели четници, войводи.
Тогава фъртуна февруарска вилняла пред Капе. В
«Хайдушки копнения» поетът е записал: «Сутринта,
когато отворих очи, сняг
ме покриваше цял. Времето се беше развалило
и понеже това огнище бе
към отворената страна на
пещерата, снежният прах
ни достигаше. Гоце се грееше на бухналите пламъци,
с лице, потънало в пепел и
очи, заплакани от дим. Той
ми подаде ръка с полушеговито огорчение: Нямаш

сякаш се редят от «Хайдушки копнения». «Една
гайда задребни ръченица.
Глас запява ненадейно.
Певецът е Спиро от четата на Сандански, правдив
като многострадалния Йов,
хубав и храбър като Св. Георги. Тоя хъш загина през
лятото в Пирина... Сега потропваше... И редицата се
люлееше из пещерата като
някоя безконечна змия, изкусно завивана и развивана
от Спиро...».
Като на сцена виждам
костурчетата с «арнаутското» си хоро, «намръщено съсредоточени един срещу
друг... размахват ножове ту
високо над глава, ту около рамене или широко на
страна - по такта на песента... И мелодията се протака мрачна и невнятна като
зашеметително предчувствие за близък край...».
Харамиите са притихнали около тях, омагьосани
от танца и тъжната про-

лудо запулсира... Сърцето
се задъха, но не спира да
тупти... В очите звезден
пламък заблестя... Ехото
образите възкреси. Погледи от миналото към нас се
устремиха, замлъкналите
устни послания редиха...
Времето назад ме върна
и отпрати чак до покрива на
пещерата - до неврокопчани да приседна в «орловото» им гнездо и водица да
отпия, що от скалата в тънка струя е пълнела ведро
за осемдесет харамии. От
глъбините на Капе отново
огласи се сякаш пещерата, кога Спиро ненадейно
свойта песен пак запя...
През времето летях. Опитвах се с шепи пепел да
Антонка Каранджулова
сбера и искри от догарящи
огньове в живи въглени да
Снимки
възкреся, та да не гасне паметта...
Людмил Каранджулов
Срещата с Капе бе към
своя край. Време, защо
тъй летиш?
Май 2013 г.
Отдавна исках тоз букет

да събера. Днес отнесох го
ведно с капчица вода, що
сълзи в Капе.
Денят си тръгна заедно с
нас и пак Яворов дочувам:
«Ден денувам - кътища
потайни, Нощ нощувам пътища незнайни...»
На 18 февруари, край
Кърчовските скали при
Понова чука Гоце Делчев
подава китка кокичета на
Яворов за вестника «Свобода или смърт». А на 19
февруари, с някакво смътно
предчувствие Делчев казва
на поета: «Няма да я видя!»
и сочи България.... Последна среща.
«Сън сънувах, сън прокоба - сънувах си гроба...»
4 май 1903 година ...
«Темен се й облак задало от тая Македония, от
тая Серска Баница...
Църна му земя невеста,
тънка му пушка зълвица
я чиф пищови девери,
църни гарвани сватове...» - с болка и тъга народът
пее песента за смъртта
на Гоце Делчев.
«Гоце Делчев по душевен
строй, черти на характера,
идеи, начин на действие,
жизнено и обществено поведение удивително напомня Апостола, великия Левски - пише Тончо Жечев.
Ако той е Левски на един
нов етап и нова борба, то по
душевен строй, поетически
темперамент, емоционални
и идейни вълнения Яворов
удивително напомня Христо
Ботев, той е в известен смисъл нов Ботев в усложнени
исторически условия, разполовен и вътрешно изранен».
В здрача на деня, в хижа
«Извора», при Тодор Балтаджиев, председател на
ТД»Славянка», Петрово, се
събираме. Той е и организатор на инициативата- поклонение на лобното място на
Гоце Делчев по повод 110
години от смъртта му.
Емоционалната ни нагласа не е отлетяла. Не глъхнат
в забрава стъпките на Гоце
Делчев, на Пейо Яворов и
на техните побратими в борбата. Над Славянка искрят
звездите, отвсякога по-ярки
в нощната тъма. А изгревът,
върховете щом събуди, гората ще подкани разказа да
продължи и нас със свойто
ехо да изпрати.
Довиждане си взехме
сутринта и всеки своя път
пое. Но на спирката в Катунци денят изненада ми
поднесе. Запознах се с две
сестри, потомки от рода на
дядо Илия Кърчовалията,
че и той с Гоце Делчев и
Яворов някога е бродил. В
краткия ни разговор миналото отново проговори в памет и прослава.
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Свят

„Голямата ябълка”
с рекорден
брой туристи
През 2012 г. Ню Йорк е
посрещнал 52 милиона туристи, с 2 милиона повече,
отколкото през 2011, съобщи кметът на града Майкъл
Блумбърг. От тях 41 милиона са от други градове на
САЩ и 11 милиона - чужденци. Миналата година
туристическият сектор е
донесъл приходи 55,3 милиарда долара.
В този рекорд няма
нищо чудно - над два века
най-многолюдният град в
САЩ (повече от 12 милиона
жители) е символ на просперитет и свобода за политическите и икономическите емигранти от външния

свят. Не по-малко интересна от културния живот, архитектурата и техническите
решения в мегаполиса е историята на неговото основаване, погрешно приписвано
на Петер Стювесант (16101772), чието име носи марка цигари. И ако най-много
сме чували за Борсата на
Уол стрийт, за Статуята на
свободата и за разрушените кули близнаци в Световния търговски център,
толкова любопитно е и създаването му. То започнало
от острова на Манхатън
- парчето земя на първото
колонизиране, най-напред
от холандци, после от ан-

гличани - много преди обявяване
независимостта
на САЩ (1776 г.). Именно
там стъпва през1609 г. англичанинът Хенри Хъдзън,
изпратен от Холандската
компания за Източните
Индии. Преди него пък преминал (1524 г.) навигаторът
Верацано, флорентинец, на
служба при френския крал
Франсоа I. През 1613 г.
холандецът Адриаен Блок
създава в южната част на
острова първата колония.
Срещу 60 флорина Петер
Минюи откупува (1626 г.) от
местните индианци целия
остров, построява крепост
и слага началото на коло-

За контакти : София 1000, ул. „Веслец” №2-партер
Тел/факс 02/988 08 42,
Gsm: 0899043076, 0893618470
e-mail: info@posvetaiunas.net
уеб Сайт: www.posvetaiunas.net

нията Нов Амстердам.
Въпросният Стювесант
пристига после в Манхатън
като генерален директор
на холандските владения,
прострели се вече от Делауер до р. Кънектикът и с
опит, натрупан на о. Кюрасао, откъдето прогонил испанците. Вещ в защитата
на отвоювани територии,
той реорганизира колонията и укрепва отбраната
й чрез издигане на стена
(wall-уол), където е днешното местоположение на Уол
стрийт („Улица при стената”). Успява да завладее и
шведската колония - Нова
Швеция, на юг от земите на

кланят се и се молят.
Следва панорамна обиколка на града:
Дворецът на Парламента - втората по големина административна

„новите” холандци. Стювесант трябвало да се противопостави и на английските
претенции. Те се засилили
след акостирането близо
до днешен Бостън (1620
г.) на кораба „Мейфлауер”, натоварен с английски
преселници, пристигнали с
цел придобиване на земя и
обединили се в т. нар. Нова
Англия.
Така познатите от европейската история англо-нидерландски войни се пренасят и отвъд Атлантика.
Договорът от Хардфорд
(1650 г.), който установил
граница между двете колонии, не спрял британските

горивата агенцията си запазва
правото да актуализира цените за предстоящи пътувания,
независимо кога са направени
резервациите!
Начин на плащане: 30% от

Туристическа агенция„По света и у нас”

ОФЕРТИ
Басарбовски манастир Русе-Ивановски скални
църкви-пещера
Орлова чука
- Букурещ/Румъния/
Дата: 15-16 юни 2013
Цена: 93 лв
1-ви ден. Отпътуване в 7,30
от стадион „Васил Левски”
посока гр. Русе. Посещение
на археологически резерват
„Ивановски скални църкви” В
долината на река Русенски
Лом, в близост до село Иваново един комплекс от църкви,
параклиси, манастири, издълбани в скалите се е развивал
в продължение на векове. Това
са Ивановските скални църкви
- един от деветте български
паметника, вписан през 1979
г. в листата на ЮНЕСКО за
световното културно и природно наследство. Отпътуване за
с. Басарбово и посещение на
Басарбовски манастир - единственият действащ скален манастир в страната днес. През
1978 г. е обявен за археологически паметник от местно
значение.
Посетителите
могат
да
разгледат кладенеца, създаден от Св. Димитрий, спална
ниша, скална трапезария, пещерата-гробница и скалната
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църква. Иконостасът на църквата е изработен през 1941 г.
В църквата можете да видите
и иконата на светеца. Отпътуване за пещера Орлова чука
- обект от 100 НТО на БТС.
Отпътуване за Русе и настаняване в хотел. Свободно време
за разглеждане на града. Нощувка.
2-ри ден. Закуска в хотела.
Пристигане в Букурещ - града,
известен още като „Малкия
Париж”, една от големите столици на Балканите /малко над
2 млн. население/. Посещение
на Патриаршията и църквата
„Св. Св. Константин и Елена“
на хълма „Дялул Патриашией“
в Букурещ , където са мощите на Св. Димитър Басарбовски. Те са пренесени там в
1774 г. по време на първата
Руско-турска война. Счита
се, че Букурещ е избран като
град, близък до Русе и свързан с българското население.
Легендата разказва за много
предишни опити мощите да
бъдат пренесени, но те са се
оказвали неуспешни по чудодеен начин. Мощите са високо
почитани от населението на
цяла Румъния, като светецът
се възприема като неин небесен покровител. Неспирна е
върволицата от хора, изкачващи няколкото стъпала в храма, които водят до мощите на
светеца, целуват ръката му,

сграда в света след тази на
Пентагона /фотопауза/, Триумфалната арка, построена по
подобие на арката в Париж
през 1922 г. в памет на загиналите в Първата световна война, Домът на свободния печат
- сградата, в която се намират
централите на най-големите
румънски вестници, площад
Виктория, Булевардът на посолствата, Атинеумът - най-голямата концертна зала в Румъния, Библиотеката, Народният
театър, Университета.
Свободно време в центъра
на Букурещ. По желание възможност за индивидуално посещение на Музея на селото
- един от най-големите етнографски комплекси в Европа,
представящ над 300 сгради,
характерни за различните области на Румъния.
Отпътуване обратно за България в 17.00 ч. Пристигане в
София около полунощ.
Цената включва: транспорт
с лицензиран автобус; нощувка
със закуска в хотел*** в Русе;
екскурзоводско обслужване;
беседи на местни екскурзоводи в посещаваните обекти; медицинска застраховка.
Цената не включва: входни
такси в посещаваните обекти;
разходи за храна Агенцията
си запазва право на промени в
реда на изпълнение на програмата! При покачване цената на

пакетната цена 30 дни преди
датата на отпътуване. Доплащане до 3 дни преди датата на
отпътуване.
Минимален брой записани
за осъществяване на екскурзията - 40 туристи.
Срок за уведомяване при
недостигнат
минимален
брой туристи - 5 дни преди
датата на отпътуване!
Общи данни за паспортен
и визов режим: лична карта/
задграничен паспорт с 6-месечна валидност към датата
на отпътуване; няма визови,
санитарни и медицински изисквания за посещаваните по
маршрута страни.
Деца под 18 години, пътуващи без родители или с един
родител трябва да представят
копие и оригинал на нотариално заверена декларация- съгласие за пътуване от родителиите!
Уикенд в Банско,
Драма и пещерата
Ангитис в Гърция
Дата - 8-9 юни
МАРШРУТ:
София-Банско- ИлинденЕксохи-Фалакро-пещера
Ангитис-Драма-София.
Отпътуване от стадион „Васил Левски” в 7,30 часа посока
Банско. Пристигане в града.
Разглеждане забележителностите на град Банско. Наста-

войски да нападнат холандски владения. Нов Амстердам е завоюван и оттогава
носи името Ню Йорк (Нов
Йорк) в чест на командващия битките - дука на графство Йорк и брат на Чарлз
II.
По време на холандското владичество колонията
изнасяла главно дървен
материал и тютюн; впоследствие тютюнът ще стане
главен поминък на английските колонии във Вирджиния, Мериленд и Каролина.
Заради износа на брашно
през 18 в. пристанището на
Ню Йорк се превръща в главен износен пункт. Към края

няване в СПА хотел „Нарцис”.
Свободно време за басейн и
СПА процедури. Нощувка.
2 ден. Закуска. Отпътуване
през КПП Илинден-Ексохи за
Гърция. Почивки по пътя. Преминаване покрай планината
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 таверни,
намиращи се в разкошния
парк от вековни чинари около
входа на пещерата. Отпътуваме за град Драма. 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. Отпътуване за България
следобед.
ЦЕНА: 86 ЛЕВА НА ЧОВЕК
В ДВОЙНА/ТРОЙНА СТАЯ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
транспорт с лицензиран автобус
екскурзоводско обслужване
1 нощувка със закуска в хотел 4* в БАНСКО
ползване на вътрешен и външен басейн, парна баня, джакузи и сауна
гранични такси
медицинска застраховка с
4000 евро покритие, за лица
над 65 години - 2 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

на 19 в. над 1/3 от целия американски внос и ¼ от експорта
минавали през нюйоркското
пристанище. И самият град
нараства, за него замечтават
бедстващи европейци.
Ню Йорк има собствено
знаме, което разказва за преплетените му корени: на него
са изобразени два бобъра, емблемата на Компанията за Източните Индии, бял преселник
(колонизатор), индианец (коренното население), мелница
и камари от брашно.

ОТВЕСНО: Анкона. „Хроника на една непредизвестена смърт”. „Фиорентина”. „Есента на патриарха”. „Розата”. Вик. „Сот”. „На Ком”. Авицена.
Вал. Порок. Слепок. „Кавалерът на розата”. Гнет. Олтар. „Титаник”. ПЕ.
Диана. Ре. Лекко. Ирсон. Антимон. Азот. Ака. „Долината над манастира”.
Тави. Роля. АРЕТА. Мливо. Декан. Хабанера. Парола. Прилив. Ана. Белина. Траат (Матс).

можете да намерите ин
формация за: стоте национални туристичес
обекта, телефони и адреси на туристичес
на БТС - ки
ки дружества и хижи; клубове в състава на
и федерации; история, цели,
www.btsbg.org БТС
нормативна уредба и управлен
ска структура на БТС.

В сайта

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

Планинска
спасителна

служба

ОТГОВОРИ
ВОДОРАВНО: Хлор. Оана. Простагландини. Ореол. Титова (Ива).
Анонс. КАДИЛАК. Карамитев (Апостол). Наска. Колие. „Тоан”. КА. Терор. Жалба. Фен. Морал. Баян. „Аида”. Кънева (Даниела). Не. Нота. Тик.
„ДАРЕЛ”. Параван. Камери. Ези. Дено. Цена. Но. Трен. Поатие (Сидни).
Ирина. Нагар. Раев (Иван). Сват. Акне. Сатира. Одаи. „Лола”.

А защо „Голямата ябълка»?
Ще припомним. По време на
голямата депресия през 20-те
и 30-те години Ню Йорк вече
е най-големият град в Северна Америка. «Сухият режим»,
въведен в страната, отприщва
«черната борса» и икономиката на града потръгва с невиждани размери. Набързо забогателите мафиоти решават да
инвестират своите пари в изграждането на огромни небостъргачи, чрез които да могат
да изперат бързо и ефикасно
парите си. Краят на Втората
световна война и бедността в
Европа отново подтикват емигрантите от Стария континент
да потърсят щастието си в «Голямата ябълка». Популярният
прякор на Ню Йорк е създаден
от спортния журналист Джон
Джералд още през 20-те години, когато градът е бил най-големият център на конните
надбягвания в страната. Той
нарича «Голямата ябълка» хиподрума, на който ежедневно
са пристигали жокеи и страстни комарджии с единственото
желание да открият своята
«златна ябълка». Прякорът е
популяризиран от джаз музикантите, за които през 40-те и
50-те години е било огромна
чест да свирят на отбраното
и богато общество в Ню Йорк,
който те простичко наричали «Голямата ябълка». Градът
не е засегнат от Втората световна война и още през 1948
година изпреварва по население Лондон - градът, който
в продължение на векове е
държал първото място по брой
жители.
Историята на основаването на Ню Йорк, както и
по-сетнешното му утвърждаване на световен център, напълно заслужено го правят
магнит за туристите.
Мариана Ангелова
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Инфо
Дочакаха своя звезден
миг и феновете на Рила.
За всички, на които Великата рилска пустиня
- сиреч лунните пейзажи, дъхави зелени дъбрави и кристални езера
са легнали на сърцето
– следващите оферти
на БТС. Очакваме ви по
планинските пътеки на
великата планина! Ще
бъдем щастливи да съпреживеете с любимия
си вестник „ЕХО” впечатления от летните
рилски приключения.

Рила - свежест и
митична красота

Най-атрактивните
рилски маршрути
Рила - маршрут
20 (шестдневен)

1 ден: пристигане на
хижа „Пионерска”, преход до хижа „Скакавица”,
вечеря на свободна консумация, нощувка.
2 ден: преход до хижа
„Рилски езера”, нощувка.
3 ден: свободна програма, нощувка.
4 ден: преход до хижа
„Иван Вазов” през циркуса на Седемте Рилски
езера, нощувка.
5 ден: преход до УЦ „Рибни езера”, нощувка.
6 ден: преход до ТБ
„Мальовица”, с възможност за изкачване на вр. Явора, вечеря на свободна консумация, нощувка.
Мальовица, нощувка.
7 ден: посещение на
6 ден: отпътуване.
Рилски манастир и отпъЦена: 230 лв. Цената туване.
Цена: 240 лв. Цената
включва: 5 нощувки, храна, застраховка, планин- включва: 6 нощувки, храски водач.
на, планински водач и заЦената не включва: страховка.
Цената не включва:
транспорт по маршрута.
По желание на групата транспорт по маршрута,
се осигурява транспорт лифт.
По желание на групата
от София до хижа „Пионерска”.
се организира транспорт
Дати на тръгване: 8 от София до Боровец.
юли, 22 юли, 12 август
Дати на тръгване: 1
юли, 15 юли, 26 август
РИЛА - маршрут 21
РИЛА - маршрут 22
(седемдневен)
(седемдневен)
1 ден: Пристигане в
1 ден: изкачване от
Боровец, от там с лифт
до Ястребец, преход до Боровец до хижа „Маризаслон Ледено езеро, ве- ца” (преход или със Ситчеря на свободна консу- няковския лифт от Боромация, нощувка.
вец), вечеря на свободна
2 ден: преход до хижа консумация, нощувка.
„Заврачица” през връх
2 ден: преход до хижа
Мусала, Маришки връх и „Грънчар”, нощувка.
връх Манчо, нощувка.
3 ден: свободна про3 ден: преход до хижа грама, нощувка.
4 ден: преход до хижа
„Грънчар”, нощувка.
4 ден: свободна про- „Семково”, нощувка.
грама, нощувка.
5 ден: преход до хижа
5 ден: преход до хижа „Македония”, нощувка.

6 ден: преход до хижа
„Бодрост”, нощувка.
7 ден: отпътуване.
Цена: 240 лв. Цената
включва: 6 нощувки, храна, планински водач и застраховка.
Цената не включва:
транспорт по маршрута,
лифт.
Дати на тръгване: 14
юли, 28 юли, 11 август
РИЛА - маршрут 23.
По европейски
маршрут „Е-4”
(седемдневен)

1ден: пристигане на
хижа „Пионерска”, изкачване с лифт до х. „Рилски
езера”, вечеря на свободна консумация, нощувка.
2 ден: преход до хижа
„Мальовица”, нощувка.
3 ден: преход до хижа
„Рибни езера”, нощувка.
4 ден: свободна програма, разходка до Смрадливото езеро, нощувка.
5 ден: преход до хижа
„Македония”, нощувка.
6 ден: преход до хижа
„Предел”, нощувка.
7 ден: отпътуване.

включва: 6 нощувки, храна, планински водач, застраховка.
Цената не включва:
транспорт по маршрута,
лифт.
По желание се осигурява транспорт от гр. София
до х. Пионерска и от х.
Предел до гр. Разлог.
Маршрутът се препоръчва само за туристи
с добра физическа подготовка и издръжливост и подходяща екипировка.
Дата на тръгване: 12
август
През месец май
ни предстоят още
празнични дни. Ето
нашите предложения:
ПРЕКРАСНИ КЪТЧЕТА
ОТ БЪЛГАРИЯ
В 3 ОТДЕЛНИ ДНИ

24, 25 и 26 МАЙ

24.05 /петък/. Тръгване
от Руски паметник с автобус в 7,00 ч. Пристигане в
района на Крушунските
водопади и ДеветашЦена: 255 лв. Цената ката пещера и разглеждането им. Свободно време със
свободен обяд в
района. Прибиране в София по
светло.
ЦЕНА: 38,00
лв
Цената включва: придружаващ автобус и
водач от фирмата.
Записване до
20 май /понеделник/ срещу
цената и 3-те
имена.
Минимум 20
участници.
25.05 /събота/. Тръгване от
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Руски паметник с автобус в 7,00 ч. Пристигане
в района на Перперикон
и Татул и разглеждането
им. Свободно време със
свободен обяд в района.
Прибиране в София до
22,00 ч.
ЦЕНА: 48,00 лв
Цената включва: придружаващ автобус и екскурзовод от фирмата.
Записване до 20 май /
понеделник/ срещу цената и 3-те имена.
Минимум 20 участници.

туване за България.
При програмите с 3 нощувки - още един ден за
плаж!
Програма
хотел
„Akrathos“ - на Атон - цена
239 лева за 2 нощувки на
ALL inclusive
Програма
хотел
„Theoxenia“ - на Атон
- цена 199 лева за 2 нощувки на НВ
Програма
хотел
„Philoxenia bungalows“ на Ситония - цена 190
лева за 2 нощувки на НВ
- Програма хотел
26.05 /неделя/ Тръг- „Tropical“ - на Касандра
ване от Руски паметник - цена 199 лева за 2 нос автобус в 7,00ч. Прис- щувки на НВ
тигане в Клисура и разПрограми с
глеждане забележителностите. Придвижване с
3 нощувки
буса до Копривщица и
на All inclusive:
разглеждането й. Сво- Програма в хотел
бодно време със свобо- „Dolphin beach“ - на Каден обяд в града. С буса сандра - цена 245 лева
до Панагюрище – раз- за 3 нощувки на ALL
глеждане. Прибиране в inclusive
София по светло.
- Програма в хотел
ЦЕНА: 26,00 лв
„Elinotel Polis“ - на КасанЦената включва: при- дра - цена 245 лева за 3
дружаващ автобус и ек- нощувки на ALL inclusive.
скурзовод от фирмата.
Записване до 20 май /
понеделник/ срещу цена- Ако Ви интересуват
та и 3-те имена.
други дестинации:
Минимум 20 участници.
А именно - приятни
Няколко
места за почивка в България в обекти на БТС,
възможности
ние предлагаме:
за пътуване
Рила:
Хижа
„Бодо Гърция:
дрост”, хижа „ТрещеТе обхващат само праз- ник”, Учебен център
ничните дни 24-26 май и Мальовица; в Пирин –
са за 2 нощувки.
хижа „Каменица”, хижа
Програмите са след- „ Яворов”, хижа „Прените:
дел”; в Стара планина
1-ви ден: Отпътуване от - хижа „Плевен”, хижа
София в 7. 00 ч. Пристига- „Зора”, хижа „Ком” –
не по обяд. Настаняване. нова; в Беласица – хижа
Свбодно време за плаж. „Беласица”; в Родопи –
Вечеря. Нощувка. 2-ри Учебен център Пещерден: Закуска. Свободен няк – Чепеларе, хижа
скали”,
ден за плаж или екскур- „Триградски
зия по желание (при въз- хижа „Скални мостове”
можност) . Нощувка. 3-ти и др.; на Витоша – хижа
ден: Закуска. Свободно „Момина скала” и хижа
време. Към 11.30 ч. отпъ- „Планинец”...

Не се колебайте да ни потърсите и за други възможности за пътувания и почивка в страната и
чужбина на познатите Ви телефони:
02/980 12 85; 0882 966 319; 0882 966 320 –
Инфоцентър БТС

