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„Кристален еделвайс” за СОУ
„Отец Паисий”, Враца

Ученици мериха
сръчности край
Копринка
Единадесетият национален преглед на туристическите умения
за учащи се за приз „Кристален
еделвайс” приключи. Отбори от
цялата страна мериха сили по дисциплините - туристическа щафета,
построяване на палатка, теглене
на въже, улов на риба, играта „Познавам ли моята България” и художествена самодейност.
На откриването присъства кметът на община Казанлък Галина
Стоянова, изпълнителният секретар на БТС Венцислав Удев, които
поздравиха участниците и им пожелаха успешен старт. Сред гостите бе и зам.- председателят на
Общинския съвет в гр. Казанлък
Нено Влайков.
Призът „Кристален еделвайс”
тази година грабна СОУ „Отец
Пайсий”- Враца. На второ място
след него се нареди ПГСС - Нова
Загора и на трето - ОУ „Отец Паисий”- Кнежа.
Най-ранобудни се оказаха състезателите по улов на риба. Рано
сутринта те заседнаха край язовира. Рибата не беше благосклонна

към младите риболовци, но победители имаше и те бяха:
I м. - СОУ „Отец Паисий”- Враца
II м. - ПГЕ „А. Попов” - Велико
Търново
III м.- ОУ „Отец Паисий” - Кнежа
След тях започна щафетата
- младша и старша възраст. Тя
включва: първи пост - бягане с чувал, втори пост - колокрос, трети
пост - преминаване по въжен мост
и четвърти пост - крос. Стартиращият от отбора на гърба носи раница с бутилка литър и половина
вода и я предава на следващия.
Преодоляването на всеки пост
беше изпитание.
Много оспорвана бе борбата в
старшата възраст. Най-добре се
представиха - ПГТ „Пенчо Семов”,
Габрово - I м., ПГСС, Нова Загора
- II м., СОУ „П.Яворов”, Чирпан –III
м.
При младшата: ПГ по транспорт
„Цв. Лазаров”, Плевен - I м., ОУ
„Отец Пайсий, Кнежа - II м. и Клуб
„Сървайвър”, СОУ „Хр.Ботев”, Славяново - III м.
Продължава на стр. 2 и 22

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛИТЕ ЗА 100-ТЕ НТО И
10-ТЕ ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЕЦА – ДО 25 АВГУСТ
Българският туристически съюз напомня на участниците в националните движения ”Опознай България -100 НТО” и „Покорител на
10-те планински първенеца”, че крайният срок за регистриране за
участие в томболите за 2013 г. е 25 август.
Регистрацията може да се направи в централата на Българския
туристически съюз – гр. София, бул. „Васил Левски”№ 75 ( Спортната палата-5 ет.) и във всяко от туристическите дружества в страната.
Томболата за 10-те планински първенеца ще се изтегли на
Празника на туризма на Черни връх на 25 август.
Изкачилите 10-те най-високи върха в България през 2013 г. ще
получат удостоверение от БТС и материална награда.

Бонбонена фабрика АЛПИ в гр. Асеновград се включи в инициативата на Българския туристически съюз „Опознай България-100 национални туристически обекта”.
С новото си производство на обичаната българска дъвка „Идеал” фабриката ще популяризира инициативата и ще даде възможност
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на повече хора да научат за културно-историческото наследство и природните забележителности на България. В опаковката на
всяка дъвка ще намерите картинка на един
от 100-те НТО. За събралите пълната колекция от всичките 100 картинки има подготвени изненади.

Бонбонена фабрика АЛПИ е основана през 1995
г. Основната й дейност е производство на дъвчащи бонбони, а продуктовата листа днес включва
повече от 30 различни вида бонбони: дъвчащи,
твърди, нискокалорични, билкови, зърнени, бонбони без захар, енергийни бонбони, бонбони с витамини и иновативните парфюмиращи бонбони
„Део” - със и без захар. Продуктите на АЛПИ са
известни с традиционното си високо качество,
което се доказва от множеството награди и отличия (над 15).
Продуктите на АЛПИ – свеж дъх по пътя!

Акция
Казва се - всичко е добре,
когато завърши добре. В известен смисъл завърши една
част (встъпителната, познавателната) от дарителската кампания на БТС „Да възстановим
заедно хижа „Богдан”. Черешката бе забодена с благотворителния концерт в София на
24 юни, понеделник. Часът 18,
а мястото на срещата - Летен
театър в Борисовата градина.
Ще кажете - ама това е определеният час за протестите на
столичани, а мястото - на един
хвърлей от протестиращите човешки вериги. Не е ли рисковано, няма ли да обезлюди идеята?! Оказа се - НЕ. И за нашия
влак имаше пътници, при това
- много! И докато музикантите
настройваха инструменти, а
ентусиазираната бригада аматьори музикални оформители
от аналите на БТС се суетеше
около уредбата, „залата” започна да се пълни. Не можем
да кажем опъна шевовете, защото такова понятие под открито небе не съществува. Но при
напълнени пейки част от присъстващите се разположиха по
съседните беседки или директно на моравите около амфитеатъра. Пасторална картина, радостно оживление, притичващи
деца, велосипедисти, кучета.
Растящ градус на очакванията.
Посрещнат с бурни овации, изпълнителният секретар на БТС
Венцислав Удев даде старт на
проявата. Той припомни, че по
този начин, с дарителство, са
строени първите туристически
домове в планината, като по-

„Силата на рока” се завъртя в
няколко телевизии. Започнали
са снимки и на клипа на песента „Музиката е моят наркотик”.
Публиката дълго аплодира бандата в състав: Никола Филчев вокали и клавиш, Кирил Миланов - соло китара, Александър
Кирев - ритъм китара, Мартин
Димитров - барабани, Венелин
Филипов - бас китара... Накрая
младежите обещаха - при следващата туристическа проява
пак ще дойдем! Стоим твърдо
зад дарителската кампания на
БТС „Да построим заедно хижа
„Богдан”!
Пъстър и подхождащ на лятното настроение, концертът в

ради липса на пътища и пътеки
част от материалите са носени
на гръб, в раници.
В изграждането на прекрасната хижа с името на първенеца на Средна гора връх Богдан
през 1938 г. туристите от района на Копривщица са вложили
цялата си енергия и безвъзмезден труд.
Венцислав Удев обяви, че
вече има заявки за участие с
безвъзмезден труд от отделни
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лица, а фирми изявяват готовност да помагат със строителни
материали и др. Да покажем,
че и в този случай ЗАЕДНО
МОЖЕМ, призова присъстващите изпълнителният секретар
на БТС.
Междувременно,
съгласно
програмата, ефирът се изпълни с планинарски песни, които
отклоняваха все повече разхождащи се из парковите алеи.
Бурни аплодисменти отнесоха

участниците Ники Захариев,
набиращ известност млад естраден изпълнител, със запомнящо се участие в „Шоуто на
Слави“, „Черешката на тортата“, „Споко“ и др. предавания,
изявяващ се и като водещ на
различни прояви; невероятните сладури Ивона и Дани от
студио „Prodаns” при 171-во
училище в Нови Искър, певецът с утвърдено име Илия Луков (макар и с мимолетно участие). Най големи и нестихващи
аплодисменти обаче бяха за
младата и завладяваща ефира
и музикалните клубове българска рок банда - „Stereoruh
”. За сведение - техният клип

Борисовата градина продължи с много изненади, сред
които -. „Щанд на цветовете“.
Там, в името на каузата за събиране на средства за хижа
„Богдан” безплатно рисуваше
и нанасяше карнавален грим
на децата Галина Маринова.
За поотрасналите - боди-арт...
Без излишна бляскавост и
помпозност, сред природата
и по туристически наследниците на Алеко показаха пътя
за възраждане на най-българските добродетели, сред които
дарителството и благотворителността. Дано показаното в
Борисовата градина се окаже
заразително!

Сега, в наше време, нещата са далече по-опростени, а
своето съпричастие към възрожденската идея „Да възстановим заедно хижа „Богдан”, да се въздигне от руините, останали след вандалското й опожаряване преди двайсетина
години е, като пуснем дарителски SMS с текст DMS HIJA и го
изпратим на номер 17 777 ( за трите мобилни оператора) или
Направим дарение по дарителската сметка :
Банка ДСК, клон Отечество, София
IBAN: BG 75STSA 93 000000024 154
BIC: STSABGSF

Ученици мериха...
Продължение
от стр. 1
Построяването на палатка не беше препятствие за нито един отбор.
Някои от тях се справиха
скоростно, други по-бавно. Първи се класира отборът на СОУ „Отец Паисий”, Враца, втори - ПГТ
„П.Семов”, Габрово и на
трето място ТД „Сърнена
гора, Стара Загора.
Н а й - е м о ц и о н а л н ото
преживяване и една от
най-атрактивните
дисциплини бе теглене на
въже. Въпреки напиращата жега ентусиазмът
на всички състезатели не
спадна. Публиката ги подкрепяше неуморно. Докторът не скучаеше. Налагаше се охлузванията
по кожата на ръце, крака,
гърба... да се дизенфекцират. Но герой без рани
няма. В старшата възраст
на първо място се класира ПГСС, Нова Загора,
второ - ПГЕ „А.Попов”,
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Велико Търново, трето ТД „Орлово гнездо”, Казанлък.
В младшата възраст се
класираха: ПГ по транспорт „Цв.Лазаров”, Плевен, второ - „ОУ „Отец
Паисий”, Кнежа и трето
място - клуб „Сървайвър”,
СОУ „Хр.Ботев”- Славяново.
С всяка изминала година
интересът
към
играта „Познавам ли
моята България” се увеличава. По-голямата част
от участващите отбори в
играта имаха предварителна подготовка. Бързо сглобяваха пъзелите,
поставяха ги на точното
място върху картата и
разпознаваха правилно
макетите на обектите.
Много изобретателно се
представиха
отборите
на Чирпан и Враца. Първото място зае ПГпо земеделие - Кнежа, които
за много кратко време
сглобиха пъзела и разпознаха макета на обекта;
на второ масто

остана СОУ „Хр.Ботев”,
Враца и трето - ПГ по
ПСТТ
„Г.С.Раковкски”,
Плевен.
Всеки отбор беше устроил различно бивака
си. Забележително в
бивака на СОУ „П.Яворов”, Чирпан, бе, че
заграждението
символизираше знамето на
България, имаше изложба със снимки от туристически прояви и красиво подредени палатки.
Заслужено
получиха
първото място. Бивакът
на ПГЕ „А. Попов”, В.Търново бе построен и украсен тематично. В центъра
беше портретът на Васил
Левски, а на всяка палатка бе закачен папирус с
мисли на Апостола. Те заеха второто място.
На трето място се класира ПГСС, Нова Загора.
Изключителен
интерес
предизвика импровизираната полева баня, която представляваше метално скеле, обвито в
някаква материя, а на
върха стърчеше вързана

пластмасова туба с вода,
която изпълняваше функции на бойлер и душ.
Класиралите се на първите три места в щафетата и в улова на риба
получиха медали, а в
останалите дисциплини плакети.
Туристическата художествена самодейност се
сля с дискотеката, осигурена от организаторите.
Талантите на вечерта
пяха български и чужди
песни, изпълняваха хора
и танци и така... до полу-

нощ.
На сутринта участниците в прегледа преди раздяла си пожелаха догодина отново да се съберат
на яз.Копринка и да има
още повече отбори. Лагерът беше оставен чист,
както при пристигането,
боклуците бяха събрани
в чували. Така правят истинските туристи.
След напускане на язовира една част от участниците се отправиха към
вр. Шипка, където поднесоха цветя и се поклониха

пред подвига на героите.
Благодарим на община Казанлък в лицето на
г-жа Галина Стоянова за
оказаната помощ и съдействие, на общините и
Регионалните инспекторати по образованието,
които подкрепиха младите хора да участват в
надпреварата, на домакините от ТД „Орлово гнездо”-Казанлък за добрата
организация.
Зорница Радонова,
експерт

БТС обучава

Стартира Е-4
Казва се, че по този
международен туристически маршрут минават
най-запалените планинари и любители на природата не само в България,
но и от Европа и света.
Става дума за Е-4, по
който в неделя, на 13-и
юли от х.”Алеко” на Витоша през Черни връх
изпратихме нашите български участници (по нашия български маршрут).
В цялост Е-4 обхваща:
Пиринеи – Алпи – Карпати – Витоша – Верила
– Рила – Пирин – Славянка – Олимп и Пелопонес. (В близко бъдеще,
след като отпаднат и последните гранични формалности,
походниците
ще могат да преминават
директно в Гърция)..В българската част има изградена лентова и стълбова
маркировка и разгърната
дължина около 650 км, с
необходимите хижи и радиовръзки. Издадени са
карти за отделните планини. Нашите участници
в Е-4 ще минат по билото
на четири планини -– Ви-

тоша – Верила – Рила– Пирин – Славянка - от
13-и до 27-и юли. Общо
девет ентусиаста, от
които една жена – учителката Юлия Николова
от Плевен. Малко притеснена е - ще се справи
ли. Преподава модул Туризъм, води ученици по
планинските пътеки и по
думите й- всеки път търси
и убеждава лицензирани
водачи за практическата
част от обучението (турпоходи), на които ученическия туризъм не е
първа писта. „По-скоро
аз ще стана такъв” – казва Юлия. Участието в Е-4
е част от практиката на
курса за планински водачи, организиран от БТС, с
получаване на лицензирана правоспособност.
Мотивите на участниците в похода са различни.
За 32-годишния полицай
от Плевен Цветомир Младенов – това е още едно
предизвикателство,
начин да докаже себе си в
нетрадиционна дейност и
още един връх в скалата
на израстването, който е

решил да изкачи. Слави
Стойнов Славов, ветеранът на похода, планински
водач- иска още веднъж
да докаже себе си в този
отрязък от годините. А
„Морякът с раница”, както се афишира – Никола
Кившанов от Русе, капитан речно плаване, е
„млад” зарибен- от пре-

ди две години и пленен
от българските планини.
Твърдо вярва, че ще се
справи. Участниците в
похода трябва да с добра
физическа подготовка и
издръжливост и с подходяща екипировка, съобразена с продължителните преходи, теренните
условия и променливите

метеорологични условия.
Първият преход – от Черни връх, Витоша – през
Верила - до с.Клисура е
повече от 11 часа. По-голяма част от този маршрут е по вододелното
било на Блканския полуостров в тази част на
Рила, а село Клисура
често се използва във

викторините с въпроса: Кое е това село в
България, в което една
част от чешмите се оттичат към Черноморския басейн, а другата - към Беломорския.
Селото е изходен пункт
към Лакатишка Рила и
по Европейския туристически маршрут Е-4
- към най-красивата и
привлекателна част на
планината.
Повече подробности
от похода няма да открехваме. Ще кажем
само, че в 6,00ч. сутринта в неделя, участниците бяха изпратени от
организатора на похода Зорница Радонова,
експерт в БТС и екип
на в.ЕХО”, с пожелание
„На добър час и безаварийно „приземяване”!
Имаме обещанието на
ръководителя –д-р Димитър Димитров, асистент във Висшия лесотехнически университет
и председател на академичното туристическо
дружество в него, да
опише хронологията на
похода, която ще публикуваме в следващия
брой.
Нина Мишкова

Витоша: обучение в туризъм
На 12 юли т.г. се проведе
традиционният преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се от столицата, организиран от Столична
община и българския туристически съюз.
В ранната сутрин походниците потеглиха в колона от
Княжево към Игличина поляна (района на Дендрариума).
Придружаваше ги младият
планински водач Павел Николов от София, който премина
успешно курса за планински
водачи, организиран от БТС2012/2013 г.
На поляната желаещите

Скалните манастири в
Русенско са уникални
От 07.06.2013г ТД „Добруджанец”,
гр. Ген. Тошево, съвместно с клуб
„Млад турист” при СОУ „Н. Вапцаров”
с ръководител г-жа Славка Драгнева,
проведохме екскурзия по ждрелото
на река Русенски Лом. Разгледахме
Басарбовския и Ивановски скални манастири, крепостта Червен, пещерата

Орлова чука. Останахме очаровани от красотите, които се откриват
по хода на река Русенски Лом. На 09.06
посетихме и гр. Русе
- Паметника на загиналите за свободата на България. Разгледахме центъра на града, Римската
крепост. Пренощувахме в х. „Приста”.
Останахме много доволни от условията, предоставени ни от домакините от
ТД „Приста”. Благодарим за гостоприемството!
Димо Димов , ТД „Добруджанец”

имаха възможност да се включат в спортно-туристическа
дисциплина по избор - щафетната игра, построяване на палатка, играта „Познавам ли
моята България?”. С най-многобройни участници и найдобре в двете възрастови групи
се представиха учениците от
101-во и 102-ро СОУ. Все пак
преднина имаха състезателите
от 101-во училище. В надпреварата ги подкрепяха децата
от 66-о ОДЗ. За тях беше невероятен интерес да наблюдават
по-големите каки и батковци
и да ги подкрепят с възгласи.
Дори се включиха със своите

Петима преподаватели
от профилирана гимназия
за изучаване на румънски
език в София „Михай Еминеско” завършиха курс на
обучение „Организатор
на туристическата дейност в училище” като част
от професия „Организатор на туристическата агентска дейност в Центъра
за професионално обучение към БТС. Те са бъдещите преподаватели по
модул „Туризъм”. Практиката на преподавателите
ще продължи с участието
им в есенния спортно-туристически празник за
учащите се от столицата,
който се провежда ежегодно. Започва с поход от
кв. Княжево до м. „Момина скала”. Там децата се
състезават в туристически
умения и сръчности и с
поход по обратния път се
прибират в София, като
преди това правят екопочистване на района.
Гимназията дава изключителна подготовка на своите възпитаници и специална възможност да
продължат обучението си вече като
студенти във всяко висше учебно заведение в Румъния безплатно. Преди
кандидатстване във ВУЗ кандидатите
се явяват на интервю в посолството на

познания в играта „Познавам
ли моята България?”, с което
възхитиха със знанията си големите батковци и каки.
След приключване на празника класираните на първите
три места по дисциплини бяха
наградени с раници от г-жа
Пелагия Чернева от Столична
община.
След екочистка на района
големите потеглиха по обратния път към София, следвани
от малчуганите, изучаващи в
движение правилата на пешеходния туризъм.
Зорница Радонова,
експерт БТС

Учители от Румънския
лицей с удостоверение
за преподаване модул
„Туризъм”
Румъния за владеене на румънски език.
Проведеният курс на обучение от
страна на БТС стана със съдействието и
с помощта на г-жа Тасева – директор на
лицея.
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Походи

Странджа
На 24-26.05.2013 г. - 43
планинари от КПТ при ТД
„Трапезица - 1902” под ръководството на Бранимир
Рибаров, зам.-председател на клуба, осъществиха поредната планирана
и добре организирана
проява - посетиха Странджа планина по следния
маршрут :
24.05. - гр. В.Търново, м.
Петрова нива, гр. М.Търново /с посещение на 3-те
музея/, вр. Г. градище, с.
Бръшлян /н/;
25.05. - м. Мишкова
нива / с. Евренозово празника на зелениката,
с. Граматиково, с. Българе, с Резово, к-г „Силистар”, гр. Царево /н/;
26.05. - м. Бегликташ,
гр. Созопол, гр. В.Търново.
Групата остана възхитена от видяното и докосването до историята на този
край (виж те в снимки!)
ПИРИН
В началото на м. юни
/03-05.06.2013 г./ бях планински водач на група
от 55 екскурзианти - ученици /V-VII клас/ от СОУ
„Николай Катранов”, гр.
Свищов, организирани от
учителите - ръководители

За планините
телеграфно

Силва и Христо Христови,
Ценка Димитрова и др./в
групата бе и пом.-директорът г-жа Георгиева/ по
следния маршрут:

03.06. - гр. Свищов, гр.
Банско, паркинга до х.
„Бъндерица” - с разходка
до Байкушевата мура, х.
„Вихрен” и ез. „Окото”, гр.

ТД „Осогово”, Кюстендил:
Млади скаути
Младите еколози от ПМГ „Проф.
Емануил Иванов” със съдействието
на туристическо дружество „Осогово”
прекараха един интересен и вълнуващ
ден в Осоговската планина в околностите на хижа „Иглика”. Алпинистът
Стамен Станимиров разказа интересни истории от алпинизма. Всички
деца опитаха да изкачат изкуствената катерачна стена. Бяха обучавани
на туристически сръчности и умения.
Опънаха палатката-ветеран,
с която през 1984 год. алпинистите от Кюстендил
Людмил Янков и Стамен
Станимиров бяха на лагер
2 в Хималаите на височина
6800 н.в.
Новият сезон за еко
приключенското селище
„Иглика” бе открит в средата на юни. Основната цел е
чрез опазване и хармонично общуване с природата
деца и възрастни да бъдат
обучени в спорно-туристически практики на открито.
Пребиваването е на палатъчен лагер. Програмата
е богата и разнообразна.
Провежда се спортно ка-
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терене на изкуствената стена (способи
за осигуряване, рапел, тролей и др.).
Планинското колоездене, планинските
преходи и обучение по спортно ориентиране (карта, компас, азимут) са част
от програмата на лагера. По желание
има и тандемни полети и конна езда.
За допълнителна информация, справки и записвания на
тел. 0887 361 932или в офиса на
ТД”Осогово”, ул.”Цар Михаил”№5

Банско /х-л „Еделвайс”/
/нощувка/;
04.06. - по предварителна програма трябваше
да ползваме лифта от х.
„Г. Делчев” до х. „Безбог”
и разходка до Поповото

Бъндеришко/ езеро при
почти зимни условия снегът не беше се стопил
и езерото почти цялото бе
замръзнало.
Цялата група, макар и
с лятна екипировка, се
придвижихме и завърнахме в хотела благополучно - малко поизморени и
с понамокрени крака, но
удовлетворени от добре
изживените мигове всред
величественната планина
Пирин.
След топъл душ имахме
двучасова разходка из
старата част на гр. Банско.
Вечерта си организирахме
импровизирана
дискотека с DJ Пламен шофьорът на автобуса.
05.06. - посетихме
музеите и забележителностите на гр. Банско
– къщите на Никола Вапцаров, Неофит Рилски,
Паисий Хилендарски и
църквата св. Троица и
след кратки почивки по
пътя надвечер се приезеро, но тъй като лиф- брахме в гр. Свищов.
тът бе в профилактика,
Впечатленията, с които
се наложи да коригираме останахме, са прекрасни!
програмата - направихме
еднодневна разходка в
Бъндеришкия циркус, като
Станчо Русев
стигнахме до Рибното /
председател на КПТ

ТД „Добротица”, Добрич,
по пътя на традициите

Традиционният 11-и пореден поход
„Добруджа и морето” бе проведен в
дните от 25 до 26 май, 2013 г. Домакин
на регионалната туристическата проява отново бе ТД”Добротица”, гр.Добрич. На поканата се отзоваха следните
дружества от Североизточна България:
ТД „Буйна кръв” и ТД „Буйна гора”; Разград, ТД „Дочо Михайлов”- Силистра, ТД
„Приста”- Русе, ТД „Еделвайс”- Лозница,
ТД „Черноморски простори”, Варна и ТД
„Никола Симов”- Търговище.
Сборен пункт бе култовото с. Камен
бряг, домакин на ежегодния празник на
„Джулая”. Стартът бе даден от „Вечното
огънче”, намиращо се в землището на
селото. Слънцето бе огряло красивия добруджански бряг, а морето бе спокойно
като тепсия, нещо, което рядко се случва, сякаш да поздрави колоната от 180
любители на морския бряг и туризма.
Благодарение на добрите взаимоотношения с регионалния исторически музей в гр.Каварна на участниците беше

изнесена беседа в резрват „ЯЙЛАТА”с
развети знамена, закачки, песни и много снимки след около три часа внушителната група туристи се озова в друго
прекрасно кътче от Северното ни черноморие а именно КК”Русалка”, където бе
крайната точка на пешеходния туризъм
и първия плаж за сезона.
Част от туристите посетиха нос Калиакра, други се насладиха на вкусните
миди в ресторант „Медарника”. Домакин
на чудесната вечер на дружбата бе хотелски коплекс „АПК ЗАПАД”, намиращ
се в близост до архитектурния паметник
на културата „Двореца” в гр. Балчик.
Купонът бе страхотен с традиционните
български хора и песни, хумористични
сценки с много настроение до сутринта
на 26 май, когато ни очакваше басейновият оазис. Разделихме се на обяд с
обещанието да се срещнем пак.
Неделчо Василев
Председател на ТД „Добротица”,

В крачка

Осоговска планина
огласяна от песни
и веселия......

Три дни Осоговската планина бе огласяна от песните и
веселия смях на 120 туристи
ветерани от цялата страна.
Клубът на туристите ветерани
към туристическо дружество
„Осогово”, гр. Кюстендил, бе
домакин на тази крупна проява. Поводът бе ежегодният
традиционен Празник на черешката. На него животът се
превръща просто в купа с череши. Изложбени маси бяха
покрити с този ярък и вкусен

плод.
Гостите от Варна, Сливен,
Велинград, София, Радомир,
Благоевград, Петрич, Разлог,
вървейки по улиците на Кюстендил, потънали в сянката
на вековните дървета, получиха усещане за невероятно
пътуване в историята. Денка
Ангелова - техният гид, увлекателно ги запозна със седемхилядната история на днешния
Кюстендил с древното име Пауталия и средновековното Вел-

бъжд. Античните римски терми
от II-III в., джамията „Ахмед
бей”, Пирковата кула, Историческия музей, къщата-музей
на Димитър Пешев, средновековната църква „Св. Георги”
- XI в., както и късноантичната
и средновековна крепост „Хисарлъка”, бяха част от обектите , които посетиха. Истинско
преклонение гостите изпитаха
пред платната на Владимир
Димитров-Майстора.
След
преживяното от срещите с ми-

налото, с колорита, с уюта и
спокойната атмосфера и визия
на града те се отправиха към
Осоговската планина.
С изключително гостоприемство и богата литературно-музикална програма се отличиха
кюстендилци. Втория ден не
бяха малко желаещите да изкачат връх Руен. Останалите
направиха преход до местността Бег бунар и махалата
Каракашица. А вечерта бе дадена възможността на гостите

да покажат своите таланти.
„Очаровани сме от голямото
гостоприемство и любов, с която ни посрещнахте. Очакваме
с нетърпение следващи срещи
в красивия ви град, планина и
хора” - каза Момка Спасова,
председателка на федерацията на туристите ветерани.
С много нови запознанства
и приятели те се разделиха с
обещания за следващи срещи
и прояви.

В първопрестолна Плиска
„ДНИ НА ПРЕДЦИТЕ“
Славното българско минало
от времето на Аспарух до Симеон Велики оживя пред очите на
многобройните присъстващи в
първопрестолна Плиска на традиционния събор „Дни на предците“, който се проведе за втора
поредна година. Бяха показани
традициите на българските земи и
различните периоди от средновековната ни история. Това е форум
на българщината,който имаше
за цел да повиши познанията на
българите за техните предци, да повдигне
духа им на народ, извоювал велики победи, съграждал своята държавност и духовност и успял да съхрани идентичността си
от прастари времена. Съборът започна с
благодарствен молебен, отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит
Кирил. „Днес е чудесен национален събор
за миналото, за историята на нашия народ.
Затова, че тук, по тези земи, под копитата
на конете е била и ще бъде България“, откривайки тържествата каза вицепрезидентът Маргарита Попова, под чиято егида се
проведе националната инициатива.
Повече от трийсет клуба за историческа
възстановка и конна езда, дошли от много
краища на страната, представиха различни периоди от средновековната ни исто-

рия. Демонстрирани бяха занаяти, които
върнаха посетителите към традициите по
нашите земи през различните периоди на
България. Гостите на празника видяха как
се прави средновековна медовина, как се
леят свещи, обработка на кожи, работа в
ковашка работилница, изработки на оръжия, накити и други занаяти. Имаше и тъкачен стан, грънчарско колело, сечене на
монети, проведоха се и конни демонстрации и се организира конен поход от първата
българска столица Плиска до Мадарския
конник. Посетелите на събора изразиха
своите впечатления от видяното и това, че
още веднъж са обогатили своите знания за
българската история и местата, където хан
Аспарух е поставил началото й.
Георги НИКОВ

Долнобанци в
двореца „Врана“
50 членове от пенсионерския клуб „Надежда“ в Долна баня с
председател Атанаска
Лазарова
посетиха
двореца „Врана“ в столицата.
Въпреки дъждовното
време долнобанци с
голям интерес направиха разходка и разгледаха огромния красив парк на царския
дворец, като с часове
се наслаждаваха на
вековните дървета и

на уникалното растително разнообразие в
него.
За спомен всички
си направиха обща
снимка пред царската
обител с пожеланието, когато го отворят и
него за посещение, да
дойдат отново тук.
П о к л о н н и ч е с к ат а
екскурзия на долнобските туристи ветерани продължи от
Рилския манастир
през Драгалевския

и Кремиковския. Запалиха свещички в манастирските църкви и се
помолиха за здраве и
по-честити дни. И въпреки че пенсионерите бяха пред „заплата“,
те завършиха столичната си екскурзия с
посещение на МОЛ-а
в квартал Лозенец и
направиха любими покупки за дома.
Любомир Кузев
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Юбилей
Това лято честваме
три
забележителни
годишнини в аналите
на българския туризъм:
120 години от възникване на идеята за
пълно пешеходно преминаване по маршрута
„Ком-Емине”;
- 80 години от първото преминаване по
маршрута от известния български планинар Павел Делирадев;
- 60 години от първото групово преминаване по същия маршрут
от 33-ма души, организирано от тогавашната републиканска секция по туризъм (РСТ)
при ВКФС.
Идеята за туристическо
пътуване по билото на
Стара планина възниква у Алеко Константинов
още в края на 19 век след
знаменитото му пътуване
до Чикаго и обратно (1893
г.). Надлъжното преминаване на най-дългата
планинска верига у нас
е било най-голямата по
размери и най-трудна по
изпълнение планинарска
задача тогава, мечтата,
която е могла да замени
друга негова по-голяма
мечта - едно околосветско пътешествие.
„Ако не успея да изпълня големия си план (околосветско пътуване - б.а.)
- споделял Алеко пред
приятелите си, - тогава ще
се задоволя с едно пътуване по билото на нашата
дивна Стара планина, на
величествения Балкан, от
единия до другия край...
Защото ние живеем в родината си като равнодушни чужденци.”
За съжаление, Алеко
не можа да осъществи
нито едната, нито другата
си мечта. Близо 4 десетилетия след това големият
български планинар Павел Делирадев (самият
той вече на 54 години)
осъществява не само
мечтата на Щастливеца,
но и своята отколешна научно-планинарска мечта,
като пръв преминава по
билото на Балкана - от вр.
Ком до нос Емине, смятайки, че по този начин
пътуването му се извършва под идейния патронаж
на Алековия дух.
Неговата главна цел
е била проучването на
целия маршрут от туристическа гледна точка,
опознаването
на
ге о л о го - ге о г р а ф с к и те
забележителности,
историческите обекти, хидрогеографията и биогеографията,
природните
хубости, бита на планинците, както и проверката
на хипотезата му за съпътствието на планинските ендемични болести по
хората и животните, въпреки че попътните трудности са оставяли малко
време за това.
П. Делирадев изрично
отбелязва, че за начало
на маршрута е избран вр.
Ком само поради наличните гранични трудности,
като с това „против волята си осакатихме своя
първоначален план” пътуването да започне от
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Походът
„Ком-Емине” на 60
начална точка на запад
от вр. Ком. А посоката на
пътуване е избрана само
от практически съображения - по-трудната и
по-висока част се преминава с пресни сили.
Пътешествието
започнало на 6 юли
1933 г.
Продължило 30 дни, от
които два почивни. През
цялото време П. Делирадев е заедно със стария
си приятел и добър турист Тодор Цвятков, а в

преодоляват денивелации
от 500 до 1500 м.
Той смята, че всеки турист, който иска да получи цялостна представа за
най-голямата ни планина,
трябва да предпочете цялостното пътешествие по
билото на Балкана пред
частичните излети, напомнящи на разкъсаното
четене или слушане на
голяма литературна или
музикална творба.
Само година по-късно
той отразява цялото пътешествие в книгата си „От
Ком до Емине” - чудесен

Връх Ком (2016 м) се намира в западната част
на Стара планина, близо до гр. Берковица. Южните му склонове са красиви пасища, но северните са обрасли във вековни букови и иглолистни гори. Погледнат от различни посоки, върхът
изглежда по различен начин. И въпреки че през
зимата е опасен с лавините си и лошото време,
през лятото е един от най-лесните за покоряване
български върхове. До него се намират други два
по-ниски върха – Среден и Малък Ком.
Много са маршрутите, по които можете да достигнете до Ком. През хижа „Ком”, която се намира на 15 км от Берковица, маршрутът преминава

два участъка от маршрута ги придружавал Найден Николов. Ежедневно
пътуват по 10-12 часа с
тежки раници от по 20–30
кг, с храна за десетина
дни, при крайно неблагоприятни метеорологични, попътни и жизнени
условия. Повечето дни
са студени и дъждовни.
Нощуват предимно на открито, край запален огън
(„чердже за постилка,
платнище за завивка”),
както и в съществуващите
7 хижи по маршрута, в ханове, странноприемници,
горски бараки и др. Няма
маркировка и ориентирането е само с компас,
високомер и остарялата
карта М:126000. Няколко
пъти са изгубвали правилната посока. Според П.
Делирадев целият маршрут, измерен по въздушна
линия на карта, е 394 км,
а фактически - 650-700
км, като се изкачват над
100 върха, вкл. първенеЮли 2013 г. цът вр. Ботев (2276 м) и се

пътепис и пътеводител.
Двадесет години след
смелото начинание на Павел Делирадев през лятото на 1953 г. 33-ма участници под ръководството
на опитните планинари Н.
Миронски, Д. Милевски,
Г. Данов и М. Кожухаров
(гл. ръководител) потеглят от вр. Ком и пак след
30 дни пристигат на нос
Емине,
преодолявайки
почти същите трудности,
както преди 20 години. С
това бе уточнен и утвърден най-дългият и труден
планински туристически
маршрут у нас.
Мерило
за престижност
През 1955 г. походът
бе повторно проведен
от РСТ, а през 1959 г. бе
организиран и проведен
вече от възстановения
Български туристически
съюз. През следващите
години се провеждат нови
и по-трудни походи:

- през 1961 г. - първи зимен поход с 35 участници
за 28 дни;
- през 1962 г. - първи поход на ветерани туристи;
- през 1965 г. - първо
преминаване на 12 души
с мотопеди „Балкан”,
- през 1966 г. - първи
ученически поход ( с начало р. Тимок)
- през 1972 г. - първо
преминаване в обратна
посока (Емине-Ком).
Известни са и няколко
скоростни преминавания
(за 6-7 дни) от маратонци,
както и едно индивидуал-

денивелации и времетраене, така и по специфичните климатично-метеорологични особености. За
успешното му провеждане са необходими добра
организация, квалифицирани водачи, екипировка
и храна, както и добре
подготвени и мотивирани
участници.
Лентовата маркировка
по билото е с водещ червен цвят. Някъде по целесъобразност са маркирани паралелни (обходни) Част на първия у
маршрути. Маркирани са нас Евромаршрут
и подходящите подхо- Е-3

през по-малките събратя на Големия Ком. Друго
трасе започва от Петроханския проход, за да ви
отведе отново до хижа „Ком” и оттам до върха.
Има и още два популярни маршрута, започващи
от селата Комщица и Гинци. А стигнете ли до заветната цел, ви чака изненада – на самия връх е
поставен барелеф на Иван Вазов с няколко стиха
от прекрасното му стихотворение „На Ком”.
Връх Ком е и начална точка на традиционния
туристически едномесечен поход Ком-Емине,
който събира български и чуждестранни планинари за едно невероятно приключение сред природата.
но зимно преминаване.
През последните 20 години походът се провежда
ежегодно от БФТ като национална проява.
За цялостното преминаване на маршрута от
добре подготвени туристи
са
необходими 20-21 дни
(т.е. 35 км или 10-12 ч.
дневно). Преминаването
под 20 дни се счита ускорено, а над 21 до 30 дни с по-малка натовареност.
На туристите, които не
могат да отделят толкова
време, може да се препоръча преминаването да
се извършва на три отсечки по 7-10 дни или на 4
отсечки по 5-7 дни по различно време на годината,
даже и в различни години. Така целият маршрут
става по-достъпен и за
по-слабо подготвени туристи. Този поход е една
от най-големите и тежки
туристически прояви у
нас, и то само в една планина както по дължина,

положени на еднодневни
походи, изградена бе цялостно лентова и зимна (с
железни стълбове) маркировка, създадени са сигурни радио- и телефонни
връзки.
През 80-те години на
миналия век Ком–Емине
бе известен и като част
от „Маршрут на дружбата”, преминаващ през бившите социалистически
страни. След като БТС
бе приет в Европейското
сдружение по пешеходен туризъм (ЕСПТ), през
1991 г. маршрутът Ком–
Емине бе официално открит като българска

ди от основните изходни
места.
И така, през последните
60 години този маршрут
доби изключителна известност и престижност.
Преминава се от много
групи или от отделни туристи, изцяло или на части, в двете посоки, през
всички сезони, от българи
и чужденци, и стана мерило за висока туристическа квалификация и организация.. Построиха се
необходимите хижи, раз-

Той започва от Испания, преминава през Западна и Средна Европа и
финишира тук, символично свързвайки Атлантика
с Черно море.
Скоро след това бе
издаден комплект от 7
картни листа с нанесена
маркировка и описание
на маршрута на български, английски и немски
език, както и единична
двустранна диплянка на
български, руски и немски език. Издадени са
редица
пътеводители
както на Стара планина,
така и за самия маршрут,
като „От Ком до Емине”
от Г. Данов, Г. Дженев и
Ат. Георгиев през 1974 г.
и „Ком–Емине” от доц. Б.
Маринов през 2003 г.
Сега вече от дистанцията на времето можем да
оценим по достойнство
тези големи наши туристически постижения, извършени в началото на
миналия век.
Георги Кърпачев

P.S. Поддържането на Европейските туристически маршрути (вкл. Е-3) и подходите към
тях в добро състояние е едно от основните
задължения на БТС, което се изпълнява при
наличие на необходимото финансиране. И през
т.г. туристите, преминаващи по маршрута,
ще срещнат следните трудности: няколко
хижи са отпаднали и отнети и не приемат туристи; някои участъци, въпреки че бяха прочиствани преди 5-6 години, отново са силно
обрасли с храсти и папрати и паднали дървета.; на някои места поради цялостно изсичане на горски участъци, е унищожена и маркировката; на редица места няма обекти на БТС,
което налага да се носят бивачни съоръжения.

Наслада

На ти, булка, Спасовден
Божия поличба бе, че рано сутринта
Долна баня, за своя традиционен празник Спасовден, бе поздравена от природата с многоцветна дъга.
В манастирската църква „Свето Възнесение Господне“ в курорта Света Божествена литургия водосвет за здраве,
благополучие и благодениствие, както и
лития около храма извърши енорийският свещеник иконом Пламен Димитров.
Кметът на община Долна баня Владимир Джамбазов поздрави своите съграждани и гости на събора.
Въпреки лошото време и Спасовден-

ския благодатен дъжд хилядното множество на поляната се наслаждаваше на богатата концертна програма с
участието на местни самодейни групи,
състави и популярни изпълнители като
хумориста Димитър Туджаров - Шкумбата, народната певица Румяна Попова и емблематичната естрадна звезда
Маргарита Хранова.
На празник - като на празник, на събор - като на събор!За Спасовден за
поредна година големият род Зафирови
от Долна баня събраха на празнична
трапеза с курбан и върла ракия сватове, гости и приятели от близо и далеч.
Леля Цеца и голямата снаха Даниела
сръчно приготвяха ароматните и вкусни
порции от печеното агнешко.
Любо Иванов

Кулинарни
пътешественици
Йоланта
Делибозова-Йоли
Лясковец - столица на
зеленчуците и гурбетчийското градинарство
Второто издание на Карвинг
фестивала „Лясковец - пъстра
столица на зеленчуците и гурбетчийското
градинарство”
зарадва жителите и гостите
на Лясковец в дните от 17 до
26 май 2013 г. Първият ден,
17 май, петък, започна с фестивално шествие из улиците
на града на участници и публика с костюми, откриване на
фестивална площ ”Кралство
на зеленчуците и градинарството”, откриване на изложба
”Зеленчукови плетива и мотиви от лясковските къщи”, както и изложба ”Гурбетчийското
градинарство и гурбетчийското семейство”, фойеверки и
концерт.
В събота, на 18 май, бяха
демонстрациите за приготвяне на най-оригинална домашна лютеница и кулинарно
състезание между поколенията за най-хубава лютеница
„Питам те, дъще, сещай се
снахо”. Театърът при читалище „Земеделец-1899”, с. Козаревец, показа постановката си
”Торба-хитрости”. Беше открита и изложба на продукти от
Арт-ателието. Денят приключи с вечерно младежко парти
”Крал и Кралица на зеленчуците”. Следващия ден, на 19
май, неделя, домакин на фестивалните изяви беше село
Драгижево - с надпяване и надиграване наа самодейни състави ”Дилмано, дилберо, как
се сади пиперо”, като част от
„ІV Общински преглед на певческото самодейно изкуство
Драгижево 2013”. Голям интерес предизвика надпреварата ”През иглени уши” за надприказване, митове, легенди,
автентични истории, народен
хумор, седянка...
На 20 май, понеделник, в
Музея на гурбетчийското градинарство се проведоха форумите „Зеленчуците на 21
век - здраве и сила от земята
на България” и „Билки и подправки в кухнята на древните
българи”.
Вторникът бе посветен на
инициативата
„Зеленчукова
лечебница” - територия на
здравето, която покри всички
фестивални дни.

Йоланта Делибозова е завършила
Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров”. От 1994
г. работи като артист-оркестрант
в Софийската филхармония. Многократно е солистка на Бургаската и
Русенската филхармония, както и на
Филхармония Крайова, Румъния. Обикаля света като част от проекта на
Теодосий Спасов „Небесни струни”.
Голямата страст на музикантката е
готвенето. Йоли обича да експериментира и интерпретира по свой начин
видени и чути рецепти. Много държи

на визията на приготвените от нея
неща. Вярва,че основните съставки на
всяка рецепта са любов и фантазия.
Затова и нещата, които приготвя
пред камерите, не се различават от
тези, които приготвя вкъщи за семейството си.
Йоли поддържа собствен кулинарен
блог, а от скоро най-успешните й рецепти можете да намирате на модер-

Солен чийз кейк

Продукти
за тестото
120 г меко масло
1 яйце
1 с.л. листенца от
прясна мащерка
1/4 ч.л. сол
1/4 ч.л. бакпулвер
250 г брашно

П риготв я не
* Разбъркайте маслото с яйцето на
крем. Прибавете мащерката. Пресейте брашното с бакпулвера и солта.
Сипете го в маслото и бързо омесете
меко тесто. Ако тестото лепне, добавете още малко брашно. Завийте го във
фолио и го приберете в хладилника
докато подготвите останалите неща за
чийз кейка.
* Нарежете зеленчуците на тънки и дълги ленти, без да ги белите.
Най-лесно ще направите това с
белачка за зеленчуци или с ренде за
рязане на чипс. Бланширайте ги за
1-2 минути в кипяща подсолена вода
и веднага ги охладете в купа с ледена вода. Така ще останат сурови, ще
запазят свежестта си, но ще са леко
пластични. Може да ги оставите напълно сурови, но не го препоръчвам.
Опитах и по този начин, но зеленчуци-

ния и лесен за употреба сайт www.
utilisima.bg. Във Facebook Йоли въхновява над 18 000 дами и мъже с усет
към вкусната красота. Преди да започне самостоятелното си предаване в
лайфстайл канала на Fox International
Channel у нас, в продължение на една
година тя е водещ на кулинарна рубрика в ежедневно тв предаване на национална медия.

Зеленчуци
тиквичка
морков
патладжан

Продукти
за пълнежа
250 г извара
от козе мляко
250 г заквасена
сметана
2 яйца
150 г натрошено
козе сирене
сол на вкус
1 с.л. листенца
пресен риган

Йоли каза:
Все още има местенца в нашата красива страна, където храната
е истинска, вкусна и пълна с живителни съставки. Наскоро имах
щастието да попадна в село Горна Бела речка. На един фестивал,
провеждан вече девет години. Фестивал, рожба на млади хора, на
които им пука какво се случва в родината ни. Темата тази година
беше „Забравеният северозапад на България“. Тъжно, но вярвам,
че всичко може да се възроди от пепелта точно като Феникс. Звиси само от нас. Заедно с мои колеги от Софийска
филхармония бяхме една малка частица от фесте се изсушават и стават твърди.
тивала. Квартет „Амара“ изпълни обичани и попу* В купа разбъркайте всички продулярни творби на едно необичайно място - изостакти за пълнежа без сиренето, което
вена каменна кариера в село Челюстница. А аз
прибавете накрая.
опитвах гозбите на белоречките баби, изварата,
* Намажете леко с масло тавичка за
кашкавала, сиренето, баници... сладко... какво ли
пай. Разточете тестото върху хартия
не! Не напразно фестивалът се казва „Козе мляза печене, леко поръсена с брашно.
ко“. То е така дъхаво, уханието му е на най-различДиаметърът на кръга трябва да е мални билки. Уникален български продукт! С извара
ко по-голям от формата, за да може
от козе мляко, с домашно козе сирене и билки от
да оформите ръб. Пренесете тестото
поляните направих един чийз кейк, неповторим
вътре с помощтта на хартията, отстрана вкус и аромати! Оригиналната спирала от зенете я и го надупчете с вилица.
ленчуци буквално хипнотизира. Сигурна съм, че
* Върху тестото излейте пълнежа.
и на вас ще допадне. Рецептата е съчетана лично
Наредете зеленчуковите ленти изпраот мен и не съм ползвала никакъв източник. Може
вени, като ги редувате и застъпвате.
да замените изварата от козе мляко с извара от
Започнете от края към средата. Ще
краве мляко или рикота. Сиренето също. Но ако
получите чудесна цветна спирала.
имате възможност да си набавите от село истин* Намажете зеленчуците с малко
ски продукти го направете- вкусът ще е неповтозехтин и изпечете ястието в загрята
рим! Наред с уоволствието да опитам тази качестна 180* фурна за около 40 минути.
вена храна се върнах от фестивала с най-ценното
Сервирайте чийз кейка леко топъл с
нещо. С прекрасни нови приятели. Щастливка
чаша студено бяло вино.
съм, нали?
Наздраве!
Да ви е сладко!
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Пътувай с нас
Когато получихме поканата
за изкачване на връх”Руй” от
туристическото дружество в
град Бабушница-Сърбия, не
бяхме много единни в това,
дали да я приемем или не.
Много от нас казаха:”А бе
откъде ли не сме го качвали
този връх, от Туроковци, Забел, Зелениград...
Всеки път е било хубаво,
но няма нищо ново, което да
ни предизвика”. После някой
от нас каза:”Ама това не е ли
повод да разнообразим туристическите маршрути, да
видим как са организирани
нещата от другата страна на
границата, да завържем контакти с туристите от западната ни съседка”.
Всички се съгласихме с
доводите на нашия колега.
Веднага се свързахме с организатора на проявата Милан
Стаменкович от туристическото дружество „Руй 1706” в
град Бабушница и уточнихме
някои важни неща относно
нашето участие – брой на
хората, начален час на проявата, сборен пункт, нощувка
и т.н. Уговорихме и среща в
селцето Звонце, откъдето да
ни поеме техен човек, за да
не губим време в търсене на
упоменатия по-горе сборен
пункт и да бъдем точни за
началото на изкачването.
И така на 15 юни,
с осигурения с доста
усилия подходящ автобус/той не трябваше да е висок повече
от 3,90м. за да може
да преминава без
проблем през тунелите по пътя покрай
ждрелото на Ерма/
потеглихме за Калотина. Там обаче улучихме точно смяната
на екипите от двете
страни на граничния
пункт и се наложи да
изчакаме
известно
време. Този факт не
помрачи нашето настроение и след приключване на граничните формалности и
обмяната на пари, се
отправихме към срещата с нашите сръбски домакини в Звонце.
Още преди Богановския
манастир разбрахме колко правилно сме постъпили,
като ангажирахме подходящ
автобус. Преди първия тунел,
след разклона за с.Поганово,
беше спрял висок автобус,
който не можеше да мине
през него.Ако говорим за състоянието на пътя, нищо хубаво не мога да кажа.Тесен,
изровен, пълен с нападали
камъни. Единствено хубава
беше гледката от прозорците на автобуса. Прекрасни
поляни от двете страни на
реката и сгушени малки селца и махали в подножието на
непрекъснатия низ от ниски и
по-големи планински ридове.
Навсякъде зеленина, отморяваща и успокояваща душата
и сърцето.
В уречения час бяхме на
сборното място. Там ни чакаше зам.председателят на
тяхното дружество, г-н Милан
Искренов. Господин, господин, ама той нямаше и 30-ина
години. А и после се уверихме, че всички, които участваха в подготовката и провеждането на проявата бяха
все млади хора. Изникна и
първото изпитание. На знака
пред стария мост за с.Пакита
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бе упоменато разрешение до
5т., а нашият автобус беше
8-тонен. Наложи се да слезем
и преминем пеша през него.
Отстрани в дясно имаше изграден нов мост без пътна
връзка за него. Защо ли?

щане бяхме пресрещнати от
екипа на Пиротската телевизия, за която дадохме интервю.
Слизането от върха стана
по друга, по-кратка пътека,
през с.Вучи дел и около 17

кет на съюза, а заедно с това
и много други материали и
значки.
На тръгване цялото множество от хора ни изпрати
сърдечно с дружелюбно помахване с ръка и възгласи за

домакини. Тук му е мястото
да отбележа, че тези млади
хора вършат огромна за тях
дейност с много желание и
ентусиазъм, въпреки ограничените финансови възможности, с които разполагат. Те

Връх Руй от двете
страни на границата

И ето ни в с.Ракита. Много
коли, хора, гълчава, мирис
на скара и разбира се - музика.Все неща, свързани с
балканския начин на живот.
Потеглихме заедно с много
туристи от Пирот, Белград,
Ниш, Бабушница, Македония,
че и един турист от Холандия.
Пътеката минава през гора
и е доста стръмна, но добре
маркирана. Нашите тениски
с логото на ТД”Урвич” правят
впечатление и често ни заговарят след традиционните
поздравления.
Питат ни откъде сме, как е
организирано туристическото
движение у нас, може ли да
се включат в наши прояви и
т.н. Времето се изниза неусетно и след около 3 часа
изкачваме връх Руй. Пътьом
някои от нас изкачиха и връх
Ветрен, където имаше и патрул на сръбската гранична
полиция. На върха очаквахме
да видим доста наши туристи, дошли да уважат поканата на организаторите, но
бяхме единствените. А долу,
под върха, и с просто око се
виждаше, че на х.”Руй” има
оживление, забелязваха се
доста коли, опънати палатки,
разноцветни чадъри, което
показваше, че тя е добре посетена.
След кратък престой на
върха и много снимки със
сръбските планинари, на връ-

часа се озовахме
на
площадчето
на
с.Ракита,
където
веселбата
беше започнала. Орган и з ат о р и т е
бяха подготвили и обяд,
включващ
вкусни бобена и гъбена
чорби, приготвени
от
местни готвачи, във виолетови фанелки, на които пишеше
– „Планина без граници, Руй”.
Всички, ангажирани с организирането и провеждането на
тази международна проява,
бяха облечени със същите
тениски. Естествено появи се
и това, без което сърбинът не
може в подобни случаи – музиката. Състав от град Пирот
яко вдигна градуса на веселието, на което присъстващите
отвърнаха с масово включване в хората и танците на площадчето.
Към 19 часа организаторите обявиха края на проявата.
Беше упоменато, че в този
ден около 700 човека са изкачили връх Руй. Бяха раздадени и грамоти, включително
и на нас. Ние поздравихме
участниците от името на БТС
и им връчихме почетния пла-

повторно участие догодина,
от което на всички нас ни стана доста приятно. От дружеството се бяха погрижили и
за нашата нощувка, която бе
организирана в поселището
Звонска баня, при доста добри условия.За съжаление
живота в това прекрасно място е почти замрял, въпреки наличието на минерална вода,
еднаква по състав с тази от с.
Банкя-Трънско. Тази разруха
личи и по изоставения хотел,
който е почти разрушен. Имаше и доста запазени хубави
къщи, но без искрица живот в
тях. А отсреща на скалистия
хълм има останки от българска крепост, тъй нареченото
Асеново кале.
Връщането в България
стана по малко заобиколен
начин през градчето Бабушница, откъдето бяха нашите

нямат дори седалище и телефон, а всички мероприятия се
подготвят и организират за
тяхна собствена сметка, като
за офиси им служат техните
собствени домове.
След краткия престой в Бабушница и малко по-продължителен в Пирот се завърнахме в България, обогатени с
нови впечатления и надъхани
за следващи прояви, организирани от нашите сръбски
приятели.
Междувременно
получихме покани и от туристическо дружество”Мосор” в
гр.Ниш и техни колеги от гр.
Сурдулица за участие в техни
мероприятия през есента.
ТД”Урвич” – София
Божидар МановСнимки:
Димитрина Ценова
членове на УС

Релакс

Хайде на
риболовен
туризъм
Страната ни отдавна си
е извоювала авторитет на
популярна дестинация по
линия на международния
ловен туризъм - през целия активен сезон у нас
гостуват ловци от Европа.
Едни идват заради благородните елени, които достигат трофейни размери в
нашите гори. Други харесват свинския лов, трети си
падат по хвъркатите. За
всеки влак си има пътници.
Като риболовна дестинация обаче страната ни
не е особено популярна.
Ясно е защо –-дивечът, заради който идват европейски баровци, е съсредоточен в държавните ловни
стопанства, а рибата е
оставена на произвола
на съдбата. По големите
държавни язовири рибните ресурси отдавна са на
изчерпване, така че и да
дойдат гости от чужбина
с добри намерения, едва
ли ще изживеят кой знае
какви риболовни емоции.
Е, има някои възможности по частни водоеми, но
като цяло международният риболовен туризъм у
нас е слабо развит.
Какво разбират под
риболовен туризъм българите? Палатков бивак
през уикенда на някой
голям планински язовир

Летният риболовен туризъм в български вариант е много популярен у
нас. Идете на който и да
е родопски язовир през
юли-август и ще се убедите. По всички достъпни
за къмпингуване брегове
са се ширнали палаткови
биваци. Язовир „Батак”
е опасан отвсякъде, понеже е в равнинна местност и в голямата си част
бреговете му са достъпни.
По-трудни за достъп са
другите родопски язовири в посока град Доспат.
Но десетки обособени
биваци има и на „Голям
Беглик”, и на „Широка
поляна”, а на „Доспат” на моменти
става дори пренаселено. В Източните
Родопи също има
доста язовири, по
които рибарското присъствие е
впечатляващо
през
цяло-

и приятен престой сред
природата, съчетан с риболов, разходки в гората,
събиране на гъби и билки.
Ако такава експедиция се
организира през лятното
отпускарско време, престоят може да се удължи
до седмица-две според
възможностите. Има семейства, които предпочитат такава именно
почивка, пред морската. Причините може
да са и чисто финансови - за десетина
дни на морето са
си нужни солидни
средства, докато
на палатков бивак може да се
изкара доста
по-скромно.

Аман от АТВ-та Кой ще ни спаси
от горските джигити?!
Вървите си кротко през гората и се любувате на тишината
и околната природа. Изведнъж
изневиделица чувате яростен
рев на мотор, а току пред вас
преминава някакъв всъдеход,
който не търси път, а цепи
направо и без особени проблеми, но с много вой изкачва
стръмнината. Тъкмо сте се съвзели от стреса, ето го втори, а
може да се появи и трети, четвърти... Отминават нанякъде,
а отзад се разхвърчат безразборно листа, клечки, кал или
цели облаци прах. Изпотъпкана флора, уплашена фауна...
Това са така наречените
АТВ-та – високопроходими машини, с които някои младежи
засищат нуждата от адреналин. Мощни са, с яки мотори и
гуми като на трактори. За тях
прегради няма, не признават
долчинки, канавки или кални
участъци. Напротив, търсят
точно тези трудни терени, за
да изреват още по-мощно и да
ги превземат. Пътищата, дори
да са горски, не са им интересни. На съвременните джигити
им трябват емоции и те ги на-

мират именно в най-пресечените и затънтени горски местности.
Къде обаче отиде тишината,
къде е девствеността на гората, опасана от автомобилни
дири даже и на места, където
е немислимо автомобили да се
изкачат? Къде е спокойствие-

то за туриста, избягал именно
от този типичен за градското
всекидневие шум. Там сме се
наслушали на рев на мотори,
вой на линейки, клаксони на
автомобили. В градския транспорт пък ругатни за щяло и нещяло, заядливи контрольори
и сприхави шофьори. Спасе-

нието е в планината, в гората.
Спасение ли? Може би, ако не
ви налетят онези с АТВ-тата.
Те връхлитат изневиделица и
грохотът от мощните машини
още дълго кънти с ехото и се
пренася от хребет на хребет.
А какво ли му е на дивеч! Как
да живее нормално сред тази

то лято - „Ивайловград”,
„Кърджали”, „Студен кладенец”...
Споменахме вече, че
рибата никак не е в изобилие по всичките изброени язовири. Но в днешно
време никой не отива там
да прави зимнина и да
затваря рибни консерви,
каквато практика съществуваше в миналото. Сега
по-важна е почивката
сред невероятната родопска природа, а риболовът
е само приятно развлечение за мъжете. Ще
хванат някой костур или
бабушка, в най-добрия
случай някоя пъстърва,
колкото да замирише на
прясна риба вечерта, пък
ако не - ще се доверят на
барбекюто и приготвените
още от града мръвки.
За жените развлечениета са малко по-динамични - разходки, билки,
гъби, а по-романтичните
може да се отдадат изцяло на съзерцаване на
природата и „зареждане
на акумулаторите”.
Най-приятни са вечерите, когато цялата компания се събира на масата
и се отдава на типичните
забавления.
Ще се чуе китарен звън
или някой ще извиси мощен глас, а другите ще
му пригласят. Е, някъде
може и на чалга да я докарат, но такова е нашето
всекидневие. Всеки да почива, както може.
Важното е да не се натрапва и да не пречи на
околните.

врява, която му предлагаме
вече почти денонощно. Нека
прибавим и онзи отвратителен
шум на моторните резачки, с
които къде законно, къде не,
унищожават българската гора.
Даже те „пеят” хорово и също
се чуват през девет баира в
десети. Наскоро бяхме решили да отдъхнем с въдици на
язовир „Бебреш”. Не се получи желаната почивка именно
заради хора от резачки, които
кънтяха през целия почивен
ден по околните склонове. И
след всеки по-мощен напън
преживявах болезнено грохота на поредното паднало дърво. Не само че не си починах,
ами този грохот после дълго
ме преследваше и в съня.
Аман от АТВ-та, от резачки,
от секачи, от пишман туристи
(има ги и такива), тръгнали да
правят пиянски оргии по язовири и реки. Хора, осъзнайте
се, пощадете природата! Дайте ни шанс поне в гората да се
радваме на тишина и да вървим спокойно, без да се притесняваме от това, как ще ни
връхлети някой безумник, яхнал машина с незнайно колко
коня в мотора си...
Страницата подготви:
Младен Добрев
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При съседите

На 14, 15, 16 и 17 юни
2013 год. дамите от клуб
,,Орлица” при ТД ,,Орлово гнездо” гр. Казанлък
направиха своето поредно пътешествие, този път
извън страната- слънчева
Гърция, с маршрут - Казанлък, София, Кулата,
Солун, Верия, Йоания,
Игуменица и остров Корфу
(Керкира).
В 22 часа на 13.06
групата от 18 човека потегли на път с микробус
от фирма ,,Бусекспрес” и
шофьор Димитър Стоянов. Нощен преход близо
12 часа, но благополучно
пристигнахме на пристанището на Игуменица.
Изчакахме ферибота за
о-в Корфу в 12.30 часа.
Пътуването е около 2
часа и оттам поехме за
с. Рода и туристическия
обект ,,Парадайс бийч”,
където предварително си
бяхме запазили места за
нощувка. Настанихме се
и след кратка почивка се
отправихме към плажа.
Остров Корфу (Керкира), съставен от малки
планински селца, осеян
със зеленина е вторият
по големина от 7-те Йонийски острови. Населен
е още през 800 год. Пр.
Хр. Столицата на острова Корфу Таун е и най-големия
средновековен
комплекс в Гърция Има
две крепости - едната е
византийска, построена
1540 г., а новата (Бреговата) - през 1576 год. за
защита от турските набези. Една от най-големите забележителности
на града е църквата ,,Св.

Спиридон”, защитник на
града. В нея се пазят мощите на светеца. Други
забележителности са музеят на Азиатското изкуство, Археологически музей. В музея на морското
дъно се насладихме на
уникална сбирка от миди
и рапани. Уредничките
ни запознаха подробно с
всеки експонат. В знак на
благодарност им подарихме сувенири от Казанлък,
а те отвърнаха, като ни
подариха една приказна
раковина - допреш ли я до
ухото, чуваш песента на
морето,- в случая на Йонийско море.
И ето ни в замъка на
Сиси (Елисабет - австрийската принцеса). Много
красива, изискана, тя
системно изучава гръцки
език, Илиада и Одисея,
посещава Троя, Микена,
Тиринит, където наблюдава
археологическите
разкопки. Особен интерес
е проявявала към гръцката митология и култура.
Любимо нейно място е
Керкира и особено чаровното място Гастури. Тук
тя построява прекрасен
неокласически
дворец,
който назовава Ахилион,
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Едно кътче от
Рая на земята

искайки по
този начин
да
изрази
възхищението и любовта си към
Омировия
герой, който
според нея
е перфектна
комбинация от
божествена красота с невероятна сила, чуствителност и благородна душа.
В декорацията на двореца
тя влага цялата си любов
към историята на Древна
Гърция, от която се възхищава толкова много. Нарежда да се поставят вън
и вътре в двореца статуи
от гръцката митология.
Известни художници изписват прекрасни стенописи.
В момента, в който
пристъпихме централната желязна врата, ни посрещна големият надпис
Ахилион, поставен отгоре.
Малко след входа две чаровни статуи предизвикаха интереса ни. Първата
отдясно, бронзова, представлява сотир цимбалист. Втората, мраморна,
е наречена,,Бъдещ моряк” - малко момче, седнало на края на счупена
лодка, изучава внимателно картата на света.
Вратата на глвния вход
е внушително украсена
с теми от гръцката митология- грифони, медузи,
лъвове, птици- рибари.
Вдясно се вижда Титанът
Слънце с колесница с 4
коня и наляво Зевс, поразяващ с гръм Титаните.
Влизайки вътре, останах-

ме запленени от стенописите, прекрасни произведения на изкуството.
Впечатляващ е стенописът ,,Четирите епохи”,
изписан на стената в
първата зала. Не може
да се изрази с думи цялостното великолепие във
вътрешността на двореца.
Затаили дъх, гледахме с
възхищение. Снимки за
спомен и продължихме
към градините на Ахилион
по една стълба с четири
мраморни статуи, върху
висок пиедестал - Афродита, Артемида, Аполон и
Хермес. По-нататък виждаме Мелпомена, Терпсихора, Евтерпа, Урания,
Талия, Калиопа - перистил
на музите.
На господстващо място
в градината сред богата
растителност изпъква статуята ,,Смъртта на Ахил”.
Изобразява Омировият
герой в момента, когато
умира, опитвайки се да
извади копието от петата
(уязвимото му място), и
болката, която се чете в
очите му. Още една статуя е тази на побеждаващия Ахил ни поразява с
внушителните си размери, стойката и силата на
тялото. Намира се върху пиадестал и тежи 4-5
тона, висока е 6 метра обща височина 12 м.
В градината срещу
езерото веранда, наречена ,,Веранда на сълзите”
- тук обикновено е седяла
Елизабет, скърбяща за
сина си Рудолф, с поглед
,вперен в гроба и морето,
навела тъжно глава.
В гората на двореца

Ахилион с изглед към морето е статуята на Елизабет. Тук е и мостът на
Кайзера, където се намирал и кей за лодките и
корабчетата на гостите на
двореца.
Свързано с легендата
за една печална жена,
която не успява да открие радостта на живота в богатство и звания,
Ахило е истински химн на
древногръцката култура.
Със своите Музи, Ероси,
Герои, Русалки и Богове
праща послания на големите на планината, че духът и любовта дават смисъла на живота.
Третият ден от престоя
беше опредлен за посещение на Палеокрастрица и Сидори и техните
забележителности.. Па-

леокрасица
най-красивото кътче от острова.
Тук са красивите заливи,
кристално чистите води,
променящи се цветове,
най-хубавите плажове и
залези. Над всичко това се
издига манастирът ,,Палеокрастрица”с красивия си
двор с много палми, цветя,
осветени фонтани. В оби-

телта се съхранява икона
на ,,Св. Богородица”, пред
която посетителите оставят предмети с вярата, че
тя ще се смили над тях и
ще ги закриля.
Удивително изживяване, което преживяхме
тук, е разходка с корабче със специална кабина
на 2 метра под водите на
Йонийско море. Имахме
удоволствието да изследваме отблизо прелестите
на местноста и да се насладим на незабравими
емоции.
В малкото селце Сидаки се намира един истински природен феномен - пясъчните канали,
образувани от морските
води. Представляват изумителна гледка, на която
се наслаждавахме дълго.
Местните хора наричат
тези канали с общото име
,,Каналът на любовта”.
Възхита и опиянение това бяха чувствата, които
отнесохме, завръщайки се
в мястото, където бяхме
отседнали - село Рода и
вилно селище ,,Парадайс
бийч”. То е една великолепна смесица от сиви и
ярки цветове, девствена
природа, море, тишина и
спокойствие.
Самата база се състои
от отделни къщички, всяка от по две стаи с по две
легла, кухня, обурудвана с
всичко необходимо - печка, хладилник, посуда.
Стаите са със самостоятелен санитарен възел и
вентилатор. А дворът е
целия в зелениина: цветя,
лимонови, портокалови и

бананови дръвчета, палми, онемяваш и се прекланяш пред тази красота.
Не липсват и българските
домати, краставици, магданоз. За всичко това
се грижат Живка и Гошо,
едно чудесно семейство,
които дадоха всичко от
себе си, за да бъде престоят ни тук незабравим.
През цялото време Гошо
беше с нас, спомагайки
за разглеждане на всички забележителности на
острова.
Благодарение
на него не пропускаме
нито едно място, набелязано в програмата ни.
Няма да забравим вечерята, която направихме
за опознаване. Много
песни, български хора,
разкази и случки от живота на ,,Орлиците” - до късна нощ. Върхът на всичко
бяха чудесните спагети
по оригиналана италианска рецпта, приготвени от
златните ръце на Живка.
А кайсиевата ракия на
Гошо спомагаше за доброто настроение.
Благодарим сърдечно
на семейство Живка и
Гошо Лалеви, наши съграждани. На раздаяла си
обещахме, като си дойдат
в Казанлък (макар и за
кратко), да ги приобщим
към живота на ,,Орлиците”.
Ако искате да си отдъхнете на спокойствие
от стрес, умствена и физическа умора, сред тишина, зеленина, маслинови,
лимонови и портокалови
гори, да видите къде е
,,Рая на земята” отговорът не може да бъде друг
освен остров Корфу, село
Рода, вили ,,Парадайс
бийч”.
Благодарим и на фирма
,,Бусекспрес”, с която контактуваме от много години
- Стоян Иванов и Димитър
Стоянов са били винаги
коректни с нас, спомагайки за доброто пътуване.
Ще продължим и за напред сътрудничеството си
с тях.
И на края искам да интерпретирам думите на
Мима Енева, която изрази
впечатленията на всички
ни:
,,Доволни сме, защото
в каквито и луксозни хотели да бяхме отседнали,
нямаше да имаме тази тишина, спокойствие и уют
както тук.Човек напълно
си почив, релаксира”.
Хр. Банова
Клуб ,,Орлица”при ТД
,,Орлово гнездо”
Гр. Казанлък

Нови членове в 100 -те НТО

Басарбовски
скален
манастир

В периода на Второто
Българско царство (ХII–
ХIV век) днешният Басарбовски скален манастир е
бил част от голям манастирски исихастки комплекс, обхващащ каньона
на река Русенски Лом и
притоците Бели и Черни
Лом. Във варовиковите
скали монасите исихасти
(от гр. исихия - мълчание,
тишина) са издълбали
своите църкви и килии.
Далеч от светската суета,
те живеели просто и аскетично. Единствената цел,
с която живеели в постоянна молитва, лишения и
безмълвие, била да видят
Христа в истинската Му
светлина - тази, в която
се явил на планината Тавор.
Св. патриарх Йоаким
I (паметта му се чества
на 18 януари), дошъл
от Света гора атонска в
Русенското Поломие, е
пребивавал в скалните
манастири край селата
Красен, Иваново и Басарбово. През 1235 г. при
царуването на цар Йоан
Асен II бил избран за
пръв Търновски патриарх
и канонично утвърден от
събора в Лампсак през
същата година.
Според исторически изследвания Басарбовският

манастир бил посветен на
св.св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат. Ктитор на
манастира била царица
Теодора - първа съпруга
на цар Йоан Александър
и дъщеря на влашкия
войвода Иванко Басараб
(основател на първата
владетелска династия на
Влахия). Оттам е името
на манастира. Иванко Басараб като царски тъст е
притежавал тази земя.
След османското нашествие скалните килии
и църкви в различно време запустявали. В османски данъчен регистър от
1479-1480 г. се споменава за „Манастир Басарба”.
По-нататък сведения за
светата обител черпим от
житието на св. Софроний
Български (по-точно Басарбовски, честван на 28
май), живял през ХVI в.
като монах в Басарбовския манастир. Споминал
се от насилствена смърт
в манастира. След погребението му на гроба му
започнали да стават чудеса. На третата година
отворили гроба му и открили тялото му нетленно
и благоуханно. Мощите
му се намират в Сърбия.
През ХVII век в Басарбовския манастир се

Нетрадиционно
нефтохимици
отбелязаха
половин век от първия
български бензин
С юбилейна туристическа
среща на връх „Ботев” туристическо дружество „Морски
вълни“ към Синдиката на българските нефтохимици ЛУКОЙЛ отбеляза 50 години от
създаването си.
Повече от 90 туристи на възраст от 6 до 76 години, организирани в 6 лъча, щурмуваха
най-високия връх на Стара
планина по всички възможни
маршрути и въпреки усложнената метеорологична обстановка и съвсем не лятната
температура от 3 градуса, го
изкачиха успешно. В нeколкодневния тържествен преход
се включи и представителна
група от карловското туристическо дружество „В.Левски“,

подвизавал единственият
знаен светец от Русенския регион, родом от с.
Басарбово - св. Димитрий
Басарбовски (чества се
на 27 октомври). За това
свидетелства преп. Паисий Хилендарски (паметта му отбелязваме на 19
юни) в неговата „История
Славяноболгарская”. Св.
Димитрий бил пастир на
с. Басарбово, приел монашество в Басарбовския
манастир. През земния
си живот прославил Бога,
а Бог го прославил във
вечния. Св. Паисий споменава за година на успението му - 1685.
Мощите му били открити по чудесен начин в р.
Русенски Лом, срещу манастира. На мощите на
светеца ставали много
чудеса и изцеления.
На 10 юли 1774 г. завършила една от многото
Руско-турски войни и в
с. Кючук Кайнарджа бил
подписан мирен договор.
Русия била победителка.
Клауза в договора давала
право на Русия да покровителства православните
християни на територията
на Османската империя.
Генерал Иван Петрович
Салтиков († 1805 г., син
на генерал-фелдмаршал
Пьотр Семьонович Сал-

тиков †1772 г.) трябвало
да пренесе мощите на св.
Димитрий Басарбовски
в Русия. Пътят им минавал през Букурещ. Там
стигнали на 13 юли 1774
г. В града имало чумна
епидемия. След като мощите влезли в Букурещ,
никой повече не умрял от
чума. Жителите на града, между които имало
много българи-емигранти, изпросили от генерала да остави мощите в
Букурещ. Важна роля за
това изиграл преводачът
българин Димитър Мент
Поклонник. Това станало
при светителството на Унгро-Влашкия митрополит
Григорий II (1760-1777 г.).
И до днес св. мощи се намират в катедралата „Св.
св. Константин и Елена”,
сега Патриаршеска.
След св. Димитрий не
е известно в манастира
да е имало монаси. През
1912 година Басарбовският манастир е обект
на археологично проучване от изследователя на
българските старини Карел Шкорпил.
На 1 май (14 май ст.ст.)
1937 г., деня на св. прор.
Йеремия,
при
светителстването на Доростолския и Червенски митрополит Михаил (†1961) е

ТД ”Морски вълни”,
Бургас, на 50

възстановен
Басарбовският скален манастир.
Първият жител на манастира е монах х. Хрисант
(†1961 г.), дошъл от Преображенския манастир
край Търново. От възстановяването си доскоро в
св. обител е имало само
по един монах, като последователно са пребивавали монах Партений,
архимандрит Севастиан,
йеромонах Иларион. Архимандрит Виктор е игумен в периода 1999-2003
г. От 2003 г. игумен на
манастира е архимандрит
Емилиан.
На 24 септември 2005
г. Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Неофит положи
основен камък на манастирската църква „Св.
Преображение Господне”.
На 27 октомври 2005 г.
по случай 320 години от
успението на преп. Димитрий с благословението
на блаженопочившия патриарх Теоктист († 2007
г.) манастирът получи
най-скъпоценния дар от
Румънската патриаршия
- житийна икона с вградена частица от мощите на
св. Димитрий Басарбовски. Истинско чудо е, че
след пристигането на св.
мощи, манастирът пре-

свързано с „Морски вълни“
в дългогодишно сътрудничество. С вечер на туриста
в хижа „Рай” планинарите
от бургаския нефтозавод и
техните гости продължиха
празника, с който освен
половинвековния юбилей
на “Морски вълни“, символично бе отбелязано
и 50-години от производството на първия български бензин.
И този път най-ентусиазираните
участници
в проявата бяха децата,
част от които получиха
и своето планинско кръщение в подножието на
най-високия водопад на
балканския
полуостров
- Райското пръскало. Адмирации заслужи и групата на ветераните с водач
Мария Миланова, в състава на която по планински-

търпя истински разцвет
и бе основно преобразен.
Полагането на основен
камък на монашеското
общежитие стана на 31
май 2007 г. Строителните работи започнаха на
27 юли 2007 г., в деня на
св. Пантелеймон и св.св.
Седмочисленици Кирил,
Методий, Климент, Наум,
Сава, Горазд и Ангеларий. Всичко това стана с
Божие благословение и
по застъпничеството на
св. Димитрий.
Днес в светата обител
се подвизава малко, но
сплотено братство.
Помени, Господи, основателите, ктиторите, дарителите и благоукрасителите на Басарбовската
св. обител.
Интернет страница:
http://www.rockmon.
diocese-ruse.org
За връзка: e-mail:
rockmonastery@jusoft.net
Телефони:
+359 82 800 765;
GSM:
+359 895 665 356;
+359 894 353 009
Архимандрит
Емилиан игумен на манастира

те пътеки крачеха и някои от
основателите на дружеството
в далечната 1963 г. „В планината рамо до рамо вървят хора
с повече от 50 години разлика
във възрастта, което създава
много специфична атмосфера на приемственост. Децата
виждат как възрастните не се
предават, въпреки че понякога има тежки мъгли или силни
ветрове и това ги мотивира.
Половин век „Морски вълни“
не само утолява у възрастните една вече създадена жажда за досег с планината, но и
създава такава у най-малките.
Веднъж изградени, навикът за
двигателна активност и любов
към природата остават завинаги. Това е нашата мисия.“ обясни председателят на „Морски
вълни“ Стефан Цинцарски.
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Откривател
Българката Силвия
Маркова на мисия
с „Лекари без граници”

Силвия Георгиева Маркова
Родена на 14 март 1982 г. в град
Бургас.
Завършила приложна лингвистика и международни отношения
в универсетет Жан Мулен, Лион,
Франция.
Работа
Администратор Финанси и човешки ресурси по проект с „Лекари без граници” в Папуа Нова
Гвинея.
Мениджър на проект в сферата
на транспорта във Франция - Лион,
Тур, Валенсиен, Екс ен Прованс.

- Скоро се завърнахте от хуманитарна
мисия в Папуа Нова
Гвинея по линия на
«Лекари без граници».
Разкажете малко повече за организацията и
как попаднахте в редиците й...
- Казвам се Силвия
Маркова и ще ви разкажа за това, как попаднах
в хуманитарната организация „Лекари без граници” и как осъществих една моя мечта
да замина на хуманитарна мисия.
„Лекари без граници” е независима
медицинска хуманитарна организация,
създадена преди повече от 40 години,
която осигурява спешна помощ на хора,
засегнати от въоръжени конфликти,
епидемии, природни бедствия и липса
на здравно обслужване. Организацията предлага медицинско обслужване на
хора въз основа на техните нужди и независимо от тяхната раса, религия, пол
или политическа принадлежност. Дейностите на организацията се ръководят
от медицинската етика и принципите на
неутралност и безпристрастност. Тя си
запазва правото да говори, за да привлече вниманието към пренебрегвани
кризи, за да оспори недостатъци или
злоупотреби на системата, да отрази
геноциди и злоупотреби, както и да се
застъпи за подобряване на медицинското лечение в засегнатите райони.
Работим в 70 страни в Африка, Азия,
Близкия изток и Южния Пасифик.
Организацията отхвърля идеята, че
бедните страни заслужават трето качество медицинска помощ, и се стреми
да осигури висококачествени грижи за
пациентите. През 1999 г., когато организацията бе удостоена с Нобелова
награда за мир, обяви, че парите ще
отидат за борбата срещу пренебрегваните заболявания. Работи се в изключително изолирани и бедни райони с
липсващо здравеоазване, затова сме и
без граници.
Как аз самата попаднах в тази организация и какви бяха личните ми мотиви да се ориентирам в хуманитарната
сфера.
Завършила съм успешно приложна
лингвистика и международни отношения в университет Жан Мулен в Лион.
Cлед като приключих университетското
си образование, работих няколко години във Франция в различни фирми в
сферата на частния бизнес.
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17 000 мили дo
Идеята да дам своя принос в хуманитарната и социалната сфера се
роди много отдавна, още когато бях
ученичка. Отне ми десет години, за да
узрея достатъчно и да осъществя това,
което цялото ми същество искаше да
направя. В живота има време за всичко
и нещата се случват не винаги и когато
ние поискаме, а когато сме готови. Лично аз имах нужда да виждам къде отиват енергията и труда ми и да вярвам
в каузата и това, което правя. Желаех
да се чувствам полезна и знанията и
уменията ми да се използват за блага
цел. И така взех решението да посветя
шест месеца от времето си на хуманитарна идея, в която да служа на другите и уменията и знанията ми да отидат
за кауза, която отговаря на моите вътрешни принципи и стойностна система. Отидох на организирано събрание
в „Лекари без граници” на улица „Сент
Сабин” до Бастилията в Париж. На събранието, което се състои всеки трети
четвъртък на месеца от 2 следобед, бяхме около двадесетина човека.
Спомням си, че бяхме от различни
профили - лекари , акушерки, гинеко-

лози, медицински сестри, фармацевти,
финансисти, счетоводители, логистици,
архитекти, електро техници, механици, мениджъри човешки ресурси и др.
Прожектираха ни филм около 20 на
минути за организацията „Лекари без
граници”. Филмът показваше дейноста
на организацията в различни райони на
света. Още със самото си влизане в залата и в офисите се почувствах вкъщи и
знаех, че съм на правилното място.
Изискванията за кандидаствате за
работа бяха минимум две години професионален стаж по специалността,
свободно владеене на английски и
френски език, готовност да се живее в
необичайна среда, далеч от роднини,
близки и приятели, висока толерантност и мотивация. Кандидаствах по
стандартния път, както се кандидатства
във всяка друга фирма - с автобиография и мотивационно писмо, след което
бях поканена на интервю, което продължи около два часа и кандидатурата
ми беше валидирана. Присъствах на
две подготвителни обучения в Париж,
преди да ми бъде възложена мисия.
Когато отидох на това събрание в

този ден, не съм си и представяла, че
шест месеца по-късно ще съм в Папуа
Нова Гвинея, всъщност дори не знаех
къде се намира тази страна на картата
Още по-малко знаех за историята на
остров Буганвила и за място, наречено
Буин.
Предстоеше ми дълго пътуване във
всяко едно отношение
- Какво е усещането да пропътуваш хиляди километри до Папуа
Нова Гвинея?
Пристигането ми до това толкова далечно място си беше цяло приключение
Отне ми една седмица точно, за да
пристигна до крайната си дестинация,
до екипа и проекта. Прекарах повече
от 24 часа във въздуха и смених шест
самолета, прелетях половината земно
кълбо, взех лодка, за да прекося на
отсрещния бряг на пасажа на бука и
след това още седем часа с джип през
джунглата, докато стигна до крайната
ми дестинация Буйн. Сега разбирам
на какво му се казва да пътуваш девет
дена път с камили в днешно време
Самолет от София до Париж, нощен
полет от Париж до Сидни през Сингапур. От Сидни друг самолет за Брисбън,
от Брисбън полет за столицата на острова Порт Морсби, водещ се за един
от най-опасните градове на света. От
Порт Морсби полет за Рабул Бука, тоест остров Буганвила. От полуостров
Бука бананова лодка и оттам на отрещния бряг, както по план ме чакаше колата на „Лекари без граници” с Андрю,
местния ни шофьор. Оттам прекосихме
целия остров, минавайки покрай Арава
- с добре развит бизнес и туристически
център преди кризата на острова. От
Арава взехме бреговия път, който освен
че е изключително красив, е и по-безопасният от двата пътя и така пристигнах
в Буйн, малко селце в джунглата
Кацането в столицата беше истински шок
По данни на световната статистика
столицата Порт Морсби е на второ място по опасност за живеене град. Условията там бяха много строги - нямаме
право да излизаме сами, да се движим
пеша и да стъпваме на улицата. Придвижването става само с коли и местен
шофьор, който ни транспортира от точка А до точка Б, но местата, на които ни
е позволено да ходим, са доста ограничени - не повече от две или три. Всяко
излизане става с разрешение на координатор по сигурността, винаги имаме
в себе си радиостанция, телефон, плик
със сума пари за сигурност, която е задължително да носим в себе си непрестанно. Седалището ни беше на улицата
на посолствата, имахме задължителна
охрана 24 часа в денонощието и висока
ограда, обвита с бодлива тел за повече

Откривател

края на света
сигурност.
- Не се ли страхувахте да работите
сред хора, за които знаем, че през
1975 г. със закон там е отменено чевекоядството?
- Човекоядството се е практикувало
между племената в знак на сила и е
било по-скоро ритуал. Във вътрашноста на Папуа Нова Гвинея, на основния
остров все още има племена, за чийто
живот няма данни. По-скоро е останал
митът за тази практика, бих казала, че
хората са станали по- съвременни оттогава, децата в по-развитите градове
имат училища, а в столицата има университет и фирми на международно
ниво.
- Разбрахме, че без задължителните 8 ваксини има опасност за здравето Ви. Кои са разпостранените болести там и как Ви се отрази климатът
там?
Ваксините са задължителни за острова, тъй като има опасност от доста
тропически болести. Основните ваксини бяха за хепатит А и Б, бяс, тетанус,
японски енцифалит и други.
Когато пристигнах, беше сухият период и бе доста горещо и влажно, по-късно дойде и дъждовният сезон, валеше
средно по 5-6 часа на ден силен дъжд.
Времето беше хладно за географското ни разположение - около 25 градуса. Повечето пъти вали по обяд, както
и следобед и през нощта, а сутрин е
слънчево. Понякога заради дъждовете
активността ни беше по слаба. Повечето хора на острова вървят по час-час и
половина до работа или до селото, така
че в болницата имаше по- малко пациенти поради тази причина. Земетресенията бяха често срещано явление, тъй
като в тази част повечето от островите
са вулканични, усещаха се през нощта
поне три или четири.
- В какво точно се състоеше вашата работа там и с какви проблеми се
сблъскахте, попадайки на това място?
Най-голямото ми предизвикателство
на мисията бяха 32-мата човека национален персонал, които работеха за „Лекари без граници” в болницата в Буйн.
Имахме няколко медицински работници, акушерки, социални работници, логистик, който отговаряше за поддръжката на болницата, и елзахранването,
охрана, офис асистентка, специалист
по канализацията и пречистване на
водата, шофьори и др. Отговарях за наемането и набирането на необходимия
местен персонал и за финансовата част
на проекта. Интересното е, че освен
оказване на медицинска помощ „Лекари без граници” осигурява и заетост на
местното население, като в повечето
проекти винаги се стремим да обучим
местния персонал до степен те сами да

поемат изпълнението на проекта в
един момент Идеята е да са максимално
квалифицирани и самостоятелни. Част
от работата включваше и пътувания до
помощните медицински пунктове и центрове във вътрешността на острова с
цел да обуча местните болнични мениджъри и да се осигури максимално добра връзка между болницата и тях, доставянето на необходимите лекарства и
осигуряване на надежден трансфер на
пациенти. Доста трудно беше да се намери компетентен и обучен медицински
персонал на остров, който е страдал 10
години от въоръжен конфликт и всички
училища са били затворени. Повечето
от болничния персонал бяха на възраст
над 60 години, стремяхме се да докараме млади специалисти
Това, което се случи в болницата в
Буйн за шестте ми месеца престой,
беше невероятно. Видяхме броят на пациентите ни да се увеличава, не загубихме нито една майка, родиха се много
здрави бебета, а други бяха излекувани, Хората не се страхуваха да дойдат в
болницата и да потърсят помощ, нещо,
което в Буйн се случваше рядко. Преди хората отиваха в болницата, за да
умрат, не да бъдат излекувани. Мисля,
че тези проекти имат огромно бъдеще,
защото след години съвместна работа и
обучение тези райони ще се способни
да се грижат сами за своето здравеопазване, идеята е винаги да мислим в
дългосрочен план
- Опишете как изглежда този за
мнозина екзотичен остров? Флора,
фауна, население, обичаи, традиции
през очите на една европейка и българка.
Буганвила е част от Соломоновите
острови. Намира се край бреговете на
Тихия океан. Островът е с изключително богата растителност - има доста
какаови и кокосови плантации. Няма да
забравя как един от работните ни дни
отивахме в малко селце в джунглата
с цел да проведем обучителна кампания пред младите за безопасен полов
живот и семейно планиране. По пътя
срещнахме дете на около 8 години, което носеше чувал с какаови ядки. Явно
в тази затънтена част на джунглата не
се беше сблъсквало с европейци или
бели. Изплаши се и захвърли торбата
на пътя и хукна да бяга. Събрахме какаото в торбата и го оставихме на пътя,
детето се беше върнало и си го беше
прибрало. Голяма част от населението в тази част на света се изхранва от
растениевъдство и градинарство. Почвата е богата, има изобилие от плодове
- банани, манго, папая, ананаси, кокос
и др. Буганвила е едно забравено от боговете място.

Местните хора има с какво да се гордеят - девствени плажове, тюркоазеносин океан, разнообразие от папагали,
екзотични птички и морска фауна. Островът прилича на острова от романа
на Робинзон Крузо на Даниел Дефо
-- Разказахте ми, че подготвяте
първата си фотоизложба със снимки от Папуа Нова Гвинея - какво ще
представите?
- Смятам да представя няколко фотографии от личната ми колекция по време на мисията ми на остров Буганвила.
Изложбата ще отразява основно бита
и културата на аборигените в тази част
на света, природата и част от дейностите на организацията Ще се радвам да я
споделя с публиката, тъй като мисля, че
хората са все повече и повече са жадни
за знания в днешно време
- Споделихте, че пишете и книга по
темата, която е на своя финал - разкажете нещо в аванс от нея на бъдещите читатели.
- Започнах пътеписа с извадки от личия ми дневник по време на пътуването.
Описвам подробно живота в джунглата
и това, с което се сблъскват хората в
21-ви век на едно толкова отдалечено
място. Ще отразя и някои по-ключови и интересни ситуации, свързани с
работата ни там, и моменти от живота

на екипа. Това ще е първата ми книга,
предполагам, че читателите й ще са
хора с любопитен дух, които обичат да
пътуват и да се срещат с нови култури и
цивилизации. Ще привлече и хора, които се занимават със социални дейности
и хуманитарни проекти и търсят начин
да се чувстват полезни, правейки нещо
за обществото ни
- Над какви проекти работите в момента, предстои ли ви нова мисия, в
кой край на света?
- В момента основните дейности на
организацията са в централна Африка, Сирия, Йемен и Пакистан. Знаете
какво се случва в тези райони на света и колко напрегната е политическата
обстановка там. Предложиха ми мисия
в Централна Африканска Република за
девет месеца, но за момента желая да
остана в родния Бургас и да прекарам
повече време с близките и семейството
си. Желая да продължа да работя и да
се развивам в социалната и хуманитарната сфера. Ще се радвам да се създадат организиции на местно ниво за подпомогане на населението в нужда чрез
обучение, достъп до знания, интерграция, социална помощ и други.
Марияна Праматарова

Юли 2013 г.
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Опознай родния край

Съкровищата
на Източни
Родопи
Чувал ли е някой за малкото
родопско селце Хухла, Ивайловградско? Като изключим
потомците на родените там,
малцина знаят за него. А щастливците сред тях всяка година се
събират тук в средата на юли. На
висок хълм, откъдето се виждат
Турция и Гърция, се провеждат
„Мистериите на Хухла” http://
www.huhla.net/. Събират се хиляди. Всичко е организирано от
Иван Бунков, издател на в. „Нов
живот” в Кърджали и община
Ивайловград – без никакви проекти, европейски фондове и т. н.
В празника са смесени езически
обичаи и християнски ритуали,
митове и легенди, преклонение
към красотите на природата,
така щедра към този край.
Започнали през 1983 година
като събор на селото, днес Мистериите вече имат статукво на
сериозни празници, посещавани
от писатели, поети, историци, музиканти, не само от България, но
и от съседните държави.
В селото постоянно живеят
около 30 души, без канализация,
само с кладенци. Но веднъж в годината тесните улички са задръстени с коли с различни номера от
цялата страна. Един ден в годината тук е „центърът на света”
според надписа на малкото помещение, където се помещава
кръчмата. До нея има зала, където с фотоси са показани красотите на този край - археологически,
природни.
Хиляди хора пътуват стотици
километри в най-голямата горещина, за да походят пеш няколко
часа по острите камъни на планината, да посетят две светилища и да си разхладят краката в
бистрите води на река Арда. Според легендите през този регион е
минавал цар Дарий, тук е било
център на усилен златодобив с
технология, известна само на
местните траки.
За тези, които сега посещават
това място, остава усещането, че
то е неповторимо. На висок хълм
над селото, доминиращ над останалите, е имало светилище през
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XII в. пр. Хр. След това е създаден и амфитеатър, където сега се
провежда официалната тържествена част. На това място векове
по-късно е изграден и параклис
„Свети Илия”.
За да установи какво привлича
хората тук, Иван Бунков дока-

рал група учени от лаборатория
към БАН. При посещението си
те забелязали, че един от камъните е обработван от човешка
ръка. Той представлява фигура на човек, поставил ръката в
юмрук на сърцето си. Разказва
Иван Бунков: „Дойде археологът
Йордан Нихризов и каза: това е
„баба” - ритуален камък, която се
поставя lсредата на светилищеq

и това доказва, че е било свято
за траките място. Според други археолози целият хълм е бил
място за поклонение, свързано с
пречистващата сила на водата”.
Преди да се изградят язовири на
река Арда, тя е била пълноводна
и наблизо е имало пристанище.

Хората спирали тук и първото
място, на което идвали, бил водопадът.
Следващата дестинация на
„Мистериите на Хухла ” е разглеждане на „Камъните на цар
Дарий”. Огромна купчина камъни, за които хипотезата е, че са
струпани по времето на преминаването оттук на владетеля цар
Дарий и войската му. В гръцки

източници е споменавано, че
владетелят е минавал покрай
Артескос - тоест река Арда. Камъните са били изваждани от галериите на рудниците, където са
добивали злато. С тези камъни
преди 50 години, по времето на
социализма, е изграден десетки-

лометров път.
Накрая на пътуването край р.
Арда гостите могат да потопят
краката си в студените бистри
води. Празниците продължават
над селото. От 2009 г. на тях се
дава награда „почетен селянин”.
След като на много места правят
почетни граждани, защо да няма
и такъв селянин. Статуетката
представлява цървул и е изра-

ботена от художника Емил Пенчев. Първият носител миналата
година бе поетът, роден в Хухла,
Ивайло Балабанов.

Уникален каменен
водопад край с.Хухла
Надолу от Хухла, по стръмния клон към реката, има
едно място за усамотение,
където човек губи ориентация за пространство и време - някак си се разтваря и
изчезва, слива се природата.
Това става до малък водопад,
висок около 5 метра, на Хармищанското дере. Самото
ждрело е високо над 10 метра, като че ли приютява хората, без да ги потиска. Водопадът е различен от другите.
По него водата не тече шумно от височина, а се слива
по дълга плоскост, обрасла с
някакъв вид растение. Капките вода се втвърдявали с
времето и образували нещо
като лава, по която и сега се
процежда вода. Жителите
смятат, че тя има чудодейна
и целебна сила До зеления
лете сталактит стои на пост
стилизиран каменен воин.
Култовата фигура наподобява каменните баби близо до
Плиска и Преслав. Неслучайно някои учени твърдят,
че българите и славяните
проникват в земите край
днешната ни южна граница
още в езически времена. Водопадът също влиза в графата „хухленски чудеса“. Лятно
време дерето пресъхва, но
водата, която се стича по
скалата, не променя дебит
и температура. Зиме не замръзва, защото идва от Качипулското дере по тайнствен
канал. Има версия, че водата идва по подземни проходи от друго светилище, там
на върха, където са живели
жреците, които са управлявали златодобива. Те знаели
някакъв тайнствен начин, по
който са отделяли златото от
оловото.
Ходенето до този водопад
се е правило от дълги години,
защото успокоява. Хората го
усещали интуитивно.

Памет българска

Украйна, Роденкраевски събор:

Хан Кубрат пак
събра потомците
Трудно се започва статия за преживяното със
сърцето си на гроба на
най-великия владетел, управлявал Велика България и създал държава за
пример на поколения български владетели. Имах
щастието да присъствам
на поредния събор, организиран от редакцията на
в. „Роден край”. Вестникът
е предназначен да информира българите, живеещи
в Украйна, и е издържан
от държавата Украйна.
През годините се е превърнал във вестник, който дава информация за
българската
диаспора,
която се е заселила там
през годините на турското
робство и водените войни.
Една моя дългогодишна
мечта се сбъдна! Цели области са с компактно българско население, запазена идентичност, традиции,
бит, език и разбира се
- българския непобедим
дух. Преживели са какви
ли не събития, гонения,
преселвания, опити да бъдат заличени от правителства, царе, войни. Оцелели са! Но, да се спрем на
събитието.
Всяка година в сърцето на Украйна, в малкото
селце Малая Перешчепина на Полтавска област
се събират стотици неравнодушни хора, патриоти, за да почетат величието на българския хан
Кубрат. Това събитие се
отбелязва по традиция
около датата на откриване на гроба на владетеля
- 11 юни. За двата дни на
тържествата - 08-09 07.
се събраха неравнодушни към миналото ни хора,
чувстващи се българи, или
съпричастни към историческата истина. Българи,
украинци, руснаци, татари, кримски татари, кабардино-балхарци, чуваши и
представители на народи,
потомци на Стара Велика
България... Чуствата, приятелството, българското
бликаше от всяка дума,
жест, действие. Вълнението, сълзите, чувствата на
съпричастност бяха в изобилие и искрени. Достатъчно е да чуеш, че искат
„с теб да си хортуват”, и
вече разбираш, че си сред
свои. Длъжници на всички
нас са историците, министерствата на образованието, царе, князе и всякакви,
„управлявали” милата ни
Родина и представили историята такава, каквато
им е изгодна. Сега лесно
се говори, но преди години това се преследваше.
Време е да се напише истинската история такава,
каквато е, и да се изостави слугуването на нечии
интереси.
Но да се върнем на събитието. Две овчарчета,

играещи наблизо, откриват гроба и „местонахождението” на хан Кубрат
през далечната 1912 г./
царска Русия/. Всичките
ценни находки /цяло съкровище/ са изложени в
Ермитажа в Санкт Петербург.. А Съборът благодарение на родолюбиви българи се провежда за 11-и
пореден път. Тази година
програмата включваше:
полагане на цветя пред
паметника на Хан Кубрат,

съхранени, както и битът.
Селата са с по няколко
хиляди жители българи,
които сега имат нужда от
подкрепата на Българската държава - било с
изпращане на символи,
споделяне на обичаи, подаряване на книги и речници, канене на местни
танцови състави за участие в български събори,
както и гостуване на наши
художествени състави и
хорове. Още - създаване

Татар-бунарско, с ръководител Надежда Гайдарджи. Младите танцьори
говореха български и започнахме приятелски разговор за техните бъдещи
намерения. Желанието им
беше да продължат образованието си в България
и да са полезни на семействата си. Несетно стигнахме до село Търновка,
квартал на гр.Николаев.
Там посетихме български
музей и библиотека с ди-

свещена и за нашите братя българи, защото тук се
покои прахът на големия
син на българския род Хан Кубрат. Паметникът
на хан Кубрат се намира в
иглолистна гора, в която е
оформена алея, водеща до
него. Около гроба е оформен кът, на който е показан проектът за бъдещия

тържествен митинг, кръгла
маса на тема „Почитайки
своето минало - ние имаме бъдеще”, Кубратови
четения, фотоизложба от
архивите на българския
вестник тук „Роден край”,
екскурзия до гр.Полтава
под наслов: „Балтавар тук многото с българското
диша”. Още - концертна
програма,
майсторски
клас по българско хоро
и спортно-увеселителни
състезания.
Основният
огранизатор на проявите
е главният редактор на същия този български вестник. „Роден край” - Дора
Костова - прекрасен човек,
родолюбец, интелектуалец, ентусиаст, познавач
на българската душевност
и опитен организатор на
подобни прояви. Тя самата е наследник на българи, изселени в Бесарабия
през XVIII век. Всеки един
от присъстващите на събора представяше своята история на преселението от
българските земи, запазил
спомените на своите деди,
за историческите места,
откъдето идват. Повечето са завършили висше
образование и пращани
по национални обекти,
където се и заселват. Затова имаше представители от всички краища на
Украйна. Населението на
Бесарабия и главно в малките градчета и селата е
запазено като българско,
там българският дух не се
е заличил. Обичаите са

на читалища, библиотеки,
гостуване експозиции на
музеи, художествени галерии и всичко, свързано с
българския дух и култура!
Връщайки се на нашето
пребиваване, ние (малка
група българи, туристи от
ТД ”Черноморски простори”, Варна) тръгнахме с
идеята да присъстваме на
поклонението пред гроба
на хан Кубрат. Трябваше
да отнесем там частица
от българското и разбира
се, да донесем обратно
спомени за великия хан
и емоциите, свързани с
българската
диаспора.
Пътувахме над 15 часа,
пресякохме 3 граници,
срещнахме различни отношения към нас по границите и вече поуморени, пристигнахме рано сутринта в
Одеса. Там ни посрещнаха
радушно и гостоприемно в
редакцията на в. „Роден
край”. Дотогава бяхме слушали за екипа на вестника и хората, които го създават. Толкова топлина и
задушевност можеха да
се почувстват само между
сънародници. Поднесохме
нашите скромни подаръци, знамена и поздравления от България. Вълнението бе неописуемо.
Очаквахме с нетърпение
да се включим в самите
празненства. Със специален автобус тръгнахме за
село Малая Пересчепина.
Пътувахме с млади хора
от танцовия колектив „Надежда”, с. Дмитровка,

ректор Анатолий Волчо
- прекрасен събеседник и
патриот, който не се раздели нито за миг с шапка
с цветовете на българския
трибагреник и тениска с
лика на Ботев. Експонатите бяха събирани в продължение на 50 години и
подреждани
тематично.
Там видяхме стари носии
и селскостопански инвентар. Снимки на заслужили
българи красяха стените
и напомняха за героичното минало. Някои от тях
напомняха за опълченци,
участвали в борбите за
Освобождението от турско робство. Продължихме към целта си с автобуса, като го превърнахме в
пътуващ семинар, където
всеки разказваше за това,
коя организация го е изпратила и какво очаква от
събора. На другия ден сутринта тръгнахме към самото поклонение. Тепърва
следваха изненадите. В
музея на училището на
Малая Пересчепина бяхме посрещнати от кмета
на селото Виталий Мазан,
директора на школото и
уредника на музея. Музеят представляваше една
класна стая и бе наречен
на
българо-украинската
дружба. Учителят по история Анатолий Береза произнесе прочувствено слово, в което каза: „Радостни
сме да ви приветстваме
на нашата Пересчепинска земя, станала свята
и за нас. Тази земя става

мемориал на Хан Кубрат.
Поднасянето на венците
и цветята пред мемориала
беше едно вълнуващо събитие. Това свещено място заслужаваше всички
произнесени горещи думи,
вълнението и пролетите с
чувство сълзи.
На третия ден бе проведена кръгла маса с
тема отново Хан Кубрат
и Българската история.
Присъстващите учени от
Полтавския университет,
наследници на известни
професори, изучавали и
доказвали
българската
история, доказваха, че
периодът на Стара Велика България е един от
най-благодатните в историята на Полтава. Всички
споделяха значимостта на
тази проява на признание
към Великия Кубрат и считаха, че има какво да се
прави и за в бъдеще.
В програмата влизаха
и литературни четения на
стихове от българи, написани за нашата история.
Някои от тях звучаха така,
както звучат стиховете,
написани от големите ни
писатели и поети.
Следобеда бе организирана екскурзия до град
Полтава, а след нея - състезания по позабравени
народни спортове като
игра на „ашици”.
Най-добре участниците
се справиха с правото хоро
и ръченицата. Вечерта пътувахме към град Одеса,
където пристигнахме рано

сутринта. Отново бяхме
посрещнати радушно в
офиса на в. „Роден край”.
Последва вълнуващо изпращане с прегръдки и
обещания за участие в
следващи прояви. В града
разгледахме историческия
център - операта, алеята
на Пушкин, паметника на
Екатерина II, прочутите
стъпала, пристанището и
почуствахме атмосферата
и романтиката на Одеса.
Напуснахме чудесния
черноморски град с обещанието да се върнем
отново. И се отправихме
към районите с компактно българско население.
Целта ни беше да разгледаме град Болград. Пристигнахме в късния следобед и се отправихме към
най-новия паметник „Малката Шипка”. Построен е
през 2012 г. по подобие
на прословутия паметник
в България, като на неговите 6 страни са описани
на плочи имената на над
200 опълченци, взели
участие в освобождението на България от турско
робство, всички родени в
този край. На другия ден
разгледахме известната
Болградска гимназия „Г.
С. Раковски”, където се
срещнахме с директорката на гимназията и трима
български учители (по
български език, музика
и танци). Похвално е, че
тези педагози, изпратени
от българското правителство, преподават може
би най-важните уроци на
тамошните българи. В самата гимназия посетихме
музея, кабинетите по
български език, фолклор
и танци и водихме дълги
разговори с учителите. Атмосферата в училището ни
напомня нашата система
за обучение преди повече от 30 години. Стремеж
към усвояване на материала, към себеизява в
кръжоци, уважение към
преподавателите и желание на учащите се да продължат образованието си.
Преживяхме още много и
много интересни срещи с
хора, носещи пламъка на
българската идентичност,
разгледахме култови места с духа на българското.
Което пална и нашия дух.
В този смисъл великият
Хан Кубрат отново стана
обединител и ни припомни, че идем от един корен
и един прародител.А заветът му през вековете е - не
забравяйте, че сте българи, пазете и препредавайте българското!
Атанас Сивков ръководител на похода
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Съвети
България е една от страните в Европа, в които падат
най-много мълнии. По своята
природа мълнията (или по народному наречена светкавица)
е своеобразен електрически
разряд в газова среда, предизвикан от огромните разлики
в електрическите потенциали
между високите слоеве на атмосферата и земната повърхност. Гръмотевичните бури,
които са родителите на мълниите, се зараждат при проникването на горещ и влажен въздух
в област с по-хладен въздух над
сушата или морето. Влажният
и топъл въздух се издига на голяма височина, където водните
пари кондензират и формират
кълбесто-дъждовни облаци. От
триенето и сблъсъците на водните капки и ледени кристали се
натрупва електрически заряд,
който зарежда облака подобно
на батерия: положително в горната си част, и отрицателно в долната. Обикновено този положителен заряд се концентрира
във високите земни обекти
- дървета, сгради, хълмове и
планински върхове.
Когато зарядът прехвърли
определена граница, електрическата енергия се освобождава и се наблюдава мълния.
Тя протича по своеобразен “канал”, като топлината й достига
30 000 градуса, а напрежението - 50 милиона волта! Въздухът
се нагрява много бързо до 20 000
градуса, от което се разширява
и образува ударна вълна, която се разпространява във вид на
гръм. Дължината на мълнията обикновено е до 2,5 км, но
може да достигне и до 15-20 км
и да порази места, далеч извън
границите на буреносния облак.
Как да се предпазим от попадение на мълния:
Особено опасни са високите
места - планински върхове, хълмове, покриви на високи сгради
и т.н.
Опасно е, когато се явявате
най-високият предмет в околността.
Избягвайте самотно растящи високи и полусухи дървета.
Избягвайте самотно стърчащи скали и морени.

Правила за
безопасност при
гръмотевична буря
Избягвайте близост до вода
и речни брегове. Мълнията особено “обича” мокрите чакълести
брегове на езерата и реките..
Ако сте в езеро, река, или
дори басейн - бързо се насочете към брега, или излезте от
водата и се отдалечете.
Потърсете ниски места - ровове, ями и др. Ако сте по билото на
планината - възможно най-бързо
слезте в ниското и горския пояс.
Гъстата гора от високи дървета може да се приеме за
безопасна, но не заставайте
точно под определено дърво, а
на достатъчно разстояние между
няколко.
Ако сте на открито - не бягайте! Мълнията може да последва
образуваното от вас въздушно
течение.
Изолирайте се от повърхността на земята: ако имате
под ръка някакъв сух материал,
то той може да ви изолира от земята, като застанете върху него.
Сухите обувки с гумена подметка могат да помогнат, но не са
гаранция. Ако имате дълго и дебело въже, можете да го навиете
в кръг и да седнете върху него.
Не сядайте върху мокра повърхност. Наведете главата надолу,
приберете коленете към гърдите
и повдигнете стъпалата във въздуха. Не се подпирайте с ръце на
земята, за да не ги превърнете в
проводник. Ако все пак нямате
суха изолация - легнете плътно

на земята.
Снижете се максимално: Наближаващият удар на мълнията
може да се усети по изтръпването на кожата, и по усещането,
че косата ви се изправя (стига
да е суха, разбира се). В такъв
случай паднете бързо на земята,
като най-напред го направите на
колене и длани. Светкавицата
минава по най-краткия път към
земята, така че ако ви удари в
този момент, вероятността да
спре сърдечната дейност или дишането, се намалява. След това
легнете плътно на земята.
Не дръжте метални предмети. Мобилните телефони, широките ланци, чадърите, риболовните пръчки и т.н. са често
удряни от мълния. Вие си решавате дали и как да се освободите
от тях, но е добре да са на повече
от 20-30 метра от вас.
Стойте далеч от големи метални конструкции и огради.
Дори мълнията да не удари вас,
ударната вълна от бързо разширяващия се въздух може да нарани дробовете ви.
Отдалечете се от електропроводите с високо напрежение.
Стойте далеч от едри домашни животни - коне, крави,
волове и т.н. Вероятността да
ги удари мълния е по-голяма, отколкото при хората поради възникващото по-голямо напрежение между предните и задните

Пироговки или орландовки
Брането на гъби - руска рулетка
Сезонът на отравянията с диворастящи гъби е от май до ноември, като пиковият му период обхваща юли, август и
септември. Най-отровната диворастяща
гъба в България е зелената мухоморка,
двойник на ядливата полска и ливадна
печурка. Грешките най-често се дължат
на факта, че зелената мухоморка има
бял вариант и при младите форми чадърчето на гъбата не е отворено и не може
да се види цветът на ламелите.
Отравянията обикновено протичат
много тежко. Засегнати са най-вече
функциите на черния дроб. Смъртността
е много висока - между 50 и 90% от заболелите. Затрудненията в диагнозата, а
оттам и в лечението се дължат на дългия
латентен период. Между консумацията
и първите клинични прояви, като повръщане и разстройство, минават от 8 до 72
часа. Лечението е комплексно, продължително и много скъпо.
Оцелелите остават с трайни чернодробни увреждания. Известни са случаи
на тежки и дори фатални отравяния с
гъби, събирани и продавани от „професионални познавачи“, които също вече са
получавали лекарска помощ. При съмнение за отравяне съветваме да се приеме
медицински въглен с повече вода и незабавно да се потърси специализирана
токсикологична помощ.
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Култивираните гъби, предлагани на
пазара, също могат да причинят гадене,
повръщане и разстройство при страдащи от гастрити, язви и колити заради
съдържанието на груба целулоза и смолисти вещества. Тези симптоми не са
признак на отравяне, а на дразненето,
което предизвиква по-грубата и трудносмилаема храна.
Зелената мухоморка е смъртоносно
отровна гъба. Гъбари твърдят, че тя се

различава отчетливо, но въпреки това я
бъркат с 3 вида гъби - печурки, сърнели
и гълъбки. Това се случва и с опитни гъбари, които често отравят семействата
си. “Не се доверявайте да ядете горски
гъби, купени дори от стари гъбари, които
имат разрешително” - съветват лекари
токсиколози от Пирогов. Те са негативно
настроени срещу убедеността на някои

крака.
Намерете подслон: Вкъщи е
най-сигурно, особено ако сградата е осигурена с гръмоотвод.
Дори и да няма, това пак се
смята за едно от най-сигурните места. Просто изключете от
мрежата всички електроуреди
и стойте далеч от прозорците и
водопроводите.
Не се къпете и не си мийте
ръцете по време на гръмотевична буря - водопроводите се
използват за заземяване. Ако
сте сред природата - има ли възможност, влезте в някоя пещера, но на повече от 3 метра навътре от входа, и на поне метър
от стените. Не стойте на входа
й, както и под скални навеси,
защото често се случва мълнията да удари именно такова място. Малките пукнатини в скалите
често са отводнителни канали
и може да станат проводник на
мълнията. За достатъчно безопасни се смятат леките коли и
затворените каросерии на камионите заради ефекта на “Фарадеевата клетка”. Просто трябва да свалите радиоантената.
Ако сте голяма група хора,
не е добре да се криете на едно
и също място. Разпръснете се.
Така вероятността да пострадате
всички е по-малка.
Тъй като гръмотевицата се
разпространява във въздуха със
скоростта на звука (около 330
метра в секунда), то можете да

гъбари с опит, че белезите
на ядливите и отровните
гъби са ясни и се трови
само който не разбира. В
“Пирогов” са идвали и много отровени, след като са
купили гъби от Женския пазар в София
от хора с разрешително - слава Богу,
сред тях не е имало смъртни случаи.
Има два основни вида гъбни отравяния.
Според жаргона се причиняват от гъби
“орландовки” и гъби “пироговки” - тоест от едните се умира, от другите - не.
Смъртоносното отравяне се получава от
гъбата аманита фалоидес - латинското
наименование на зелена мухоморка.
Гъбарите я бъркат не само с печурка, но
и със сърнела и гълъбка, колкото и да изглеждат различни по белези. Експертите
твърдят, че в ранния стадий на развитие
на гъбите са възможни грешки, защото
зелената мухоморка не е развила още
белезите си. Също така тя мени цвета си
според мястото където расте, има вариации с по-бял цвят и т. н.
“При нас има три вида смъртоносно отровени - на първо място от печурки, на
второ - от сърнели. А на трето място са
една категория хора, които казват: Брахме и ядохме едни гъби” - казват лекари с
дългогодишен стаж в токсикологията на
“Пирогов”. Към първите два вида отровени спадат повече или по-малко опитни
гъбари, при третия вид това са абсолютни невежи и авантюристи, способни да
берат гъби, без въобще да знаят какви
са, и да ги ядат.
По литературата е описано, че смъртността от фалоидното отравяне (от зелена мухоморка) е 80-90%. Отровата
разрушава черния дроб, няма никакво

прецените дали падащите мълнии са на относително опасно
разстояние от вас. Както казахме, обикновено мълниите са
дълги до 2.5 км. Това означава,
че трябва да сте на по-голямо от
това разстояние - да речем 3 - 3,5
км. Когато светкавицата блесне,
започнете да отброявате секундите, докато чуете гръма. Приблизително 3 секунди са нужни
той да измине 1 км, така че ако
чуете гръм преди да преброите
до 10, то мълниите падат опасно близо до вас. Ако пък преброите повече от десет, това не
означава, че със сигурност сте
извън опасност. Понякога мълнията може да измине хоризонтално десетки километри
(15-20 км) и да удари точка, над
която дори има ясно слънчево
небе! Поговорката “Гръм от ясно
небе” не е небивалица.
Ако мълния удари директно
човек или животно, то резултатът е смърт. Има случаи на оцелели от директно попадение, но
те са редки. Дори индиректният
удар на мълния може да нанесе
големи изгаряния, човекът да получи гърчове или да изпадне във
временно безсъзнание. Наблюдават се и повръщане, диария,
сърцебиене, белодробен оток,
парализа на дихателните мускули и т.н. Трябва незабавно да се
започне изкуствено дишане, а
при нужда - и сърдечен масаж.
Стоян Стоянов

противоотрова, лекарите лекуват само
симптмите. “Получава се нещо като химическа ампутация на черния дроб”. Въпрекии хвърлените усилия лекарите често са безсилни. Въпрос на късмет е каква
част от черния дроб ще бъде унищожена
от отровата. Не зависи от изяденото количество. “Има хора, починали, след като
са изяли парче гъба и други, яли обилно,
но оцелели, показва практиката на лечебното заведение.
По-леки отравяния, или по-точно
- несмъртоносни - причинява червената мухоморка. По литературата е
описано, че смъртността при това отравяне е само 1%. Според наблюденията на лекарите опасните гъби са
печурка, сърнела, гълъбка. От тях се
умира. Или - има риск да ги сбъркаш
със смъртоносноотровна гъба.
Зелена мухоморка с по-тъмен цвят.
Цветът й варира според почвата, мястото, сянката.
За невежите трябва да е като закон,
че към бели, сиви, светли на цвят гъби не
трябва да посягат. По-нисък е рискът да
се ядат гъби като манатарка, масловка,
пачи крак и др.
С две думи - брането на гъби е руска
рулетка - в средата на 80-те години четирима войници набрали 4 гъби и ги опекли
на тенекия. Всеки изял по една. Единият
починал в “Пирогов”, на другите им няма
нищо. При печене на гъби на тенекия
соковете остават в самата гъба, при готвене в тенджера или тиган се смесват.
И четиримата са щели да починат, ако
гъбите са били сготвени по друг начин.
Отровата на аманита фалоидес не се
влияе от температурна обработка и силата й не намалява.

Европейски маршрути

Група туристи от туристическо Дружество „Аспарухов хълм”, гр.Лом,
съвместно с членове на
Дружество за „Българо-швейцарско приятелство”,
организирахме
екскурзия до Швейцария. В гр. Веве е роден
патронът на Дружеството Луи Айер, което е
главна причина за това
пътуване.
Тръгваме в 8.00 часа от
гр.Лом, изпълнени с надежди, очаквания и въоръжени с търпение за много
дълъг, едноседмичен път.
За дванадесет
часа прекосяваме Сърбия,
Хърватска
и
Словения. Минаваме Загреб
и правим вечерна разходка в Любляна.
Един прекрасен и спокоен
град, в който
жителите
му
живеят здравословно в тиха
атмосфера по
осветените и
чисти улици.
На
другия
ден за първи
път пред нас
се разкриват
снежните върхове на Алпите и стигаме
до Инсбрук. Движим се в
поредица от тунели, включително и тунела „Караванкен“ под Алпите, който
е дълъг 7,600 м. Преминавайки през долината на
река Драва, навлизаме
в Тирол, който ни омайва с високите заснежени
планини и китни поляни.
В подножието са типичните къщи с малки ферми
и преживящи „щастливи“
кравички сред зелените
треви. Виждаме доломитни скали, които са рай за
геолозите.
След крепостта Аргундум старата Римска Тиролска Италия се вплита в
част от пътя за Австрия и
човек за секунди осъзнава, че вече е в друга държава. Къщите са същите,
но надписите са на друг
език и докато свикнем,
след два часа пак сме в
Австрийските Алпи, които
по нищо не се отличават
от досегашните. Следва
Инсбрук. Малка разходка.
Площад. Влизаме в парка-музей „Сваровски кристали“. Залива ни цяла феерия от камъни и безценни
бижута. Чувстваме се като
в приказките. В градината срещаме огромни магнолии и божури, както и

файтони за разходки. Оставяме всичко зад гърба
си и продължаваме през
прохода „Симплон“ – 2008
м. Проходът е снежен и
великолепен, с поредица от огромни водопади,
стичащи се по склоновете
на Алпийската планинска
верига. Минаваме през
най-дългия тунел на пътя
за Лихтенщайн - 15 560 м.

ламента, както и мечките,
символ на града. Посрещаме утрото и продължаваме за Лозана. Разглеждаме площад „Палуд“,
Катедралата „Нотр Дам“ и
пак път.
Видяхме паметника на
Чарли Чаплин и тръгваме
за Монтрьо. На пътя се
разкрива величествената
гледка на замъка „Шийон“

сме от дома! Правим асоциация с всички известни
личности на тази държава. Преспиваме в приятен
хотел и на закуска френско синьо сирене. Класика! Същото като да ти сервират английска закуска в
Англия.

и величието на всичко, до
което успяхме да се докоснем.
Тази екскурзия беше
невероятно преживяване за всеки от нас. Един
прекрасен спомен с пожелание от сърце повече
българи до отидат там, където бяхме ние, да видят
Европа такава, каквато я
видяхме ние. Струва си!

Тръгваме в посока Италия през прохода „Сим-

гълъби. Заставаме пред
един от най-престижните
оперни театри „Ла Скала“.
Срещу заплащане можем
да се качим в музея и да
влезем в ложите. Изживяването е неповторимо. Тук
са пели едни от най-великите световни гласове.
Затаяваме дъх и усещаме
атмосферата. Цялата зала
е в пищно, помпозно чер-

плон“, висок 2008 м. Изненадата е обща - сняг и
великолепие се разкриват пред погледа ни.Температурата пада рязко
до 0°С. Истинска зима на
върха и мъгла. Започваме слизане и постепенно
снегът отстъпва на зелени поляни и скали, прорязани от величествени
водопади. Разглеждаме
първите облекла от оперите на Верди и цялата
история на операта. Излизайки, не знаем къде сме.
Не можем да повярваме,
че докоснахме всичко
това. Сядаме и продължаваме към нещо по-различно. Ще спим в курорта
Лидо ди Йезоло, разположен на брега на Адриатическо море. Смеем се,
че сме на Швейцарския
„Петрохан“, но сме смаяни
от приказни водопади покрай пътя. Едни се стичат
до нас, други падат над
тунела. Швейцарският гений е необикновен и всеки иска да запази частица
от невероятните чудеса,
които вижда като малък
спомен дори и на фото. Чуват се постоянни възгласи
“Вижте този! ...Ето още по
хубав!“.
Вече сме на края
на прохода и чуваме:
„Добре дошли в Италия!...“
Да! Милано ни зове.
Модерен
индустриален
град. Целта ни е катедрала в неоготически стил
„Дуомо“. В съседство са
покритата галерия на Виктор Емануил, която е с
остъклени тавани, и църквата „Санта Мария де ле
Грация“. Всичко е огромно
и имаме чувството, че се
загубваме на площада с

Смеем се, че сме на
вено а ние едва сдържаме
„Педъха си от вълнение и не Швейцарския
вярваме къде сме. Това е трохан“,
н
велико! Не знаем колко
о сме смаяни от привреме е минало.
казни водопади покрай
Романтика и въздишки пътя. Едни се стичат до
за това, че само докос- нас, други падат над туненахме морето а така ни се ла. Швейцарският гений
иска да останем повече в е необикновен и всеки
този рай. Една нощ не е иска да запази частица
достатъчна, а Венеция е от невероятните чудеса,
отворила врати и ни зове. които вижда като малък
Качваме се на туристиче- спомен дори и на фото. Чуски кораб в пристанището ват се постоянни възгласи
Пунта Сабиони. Спираме “Вижте този! ...Ето още по
за час на о-в Бурано да хубав! “
Вече сме на края на
се възхитим на прекрасните дантели и боядисани- прохода и чуваме:
„Добре дошли в Итате в различен цвят къщи.
Прекосяваме о-в Морано лия!....“
Да! Милано ни зове.
и пред погледа ни вече
индустриален
е Венеция. Тя наистина Модерен
е необикновена. На пло- град. Целта ни е катедращад „Сан Марко“ имаме ла в неоготически стил
чувството, че се изсипва „Дуомо“. В съседство са
целият свят. Непрекъснат покритата галерия на Викпоток от туристи и групи, тор Емануил, която е с
които говорят на различни остъклени тавани и църкезици. Гледката е внуши- вата „Санта Мария де ле
телна. Двореца на дожите, Грация“. Всичко е огромно
катедралата, камбанари- и имаме чувството, че се
ята, “Моста на въздишки- загубваме на площада с
те“, Моста „Риалито“. Гон- гълъби. Заставаме пред
долите, които с този черен един от най-престижните
цвят изглеждат, честно оперни театри „Ла Скала“.
казано, погребално, но те Срещу заплащане можем
са част от магията на тази да се качим в музея и да
пищност и внушителност влезем в ложите.
Изживяването ни е нена този приказен град с
плетеницата си от кана- повторимо. Тук са пели
ли. Обратно с корабчето едни от най-великите свеи до нас огромни океан- товни гласове. Затаяваме
ски туристически лайнери дъх и усещаме атмосдопълват величието и ро- ферата. Цялата зала е в
мантиката на тази част от пищно, помпозно червено
света.
а ние едва сдържаме дъха
Какво да добавим още. си от вълнение и не вярваТръгваме тихи за Бълга- ме къде сме. Това е велирия, зашеметени от чутото ко! Не знаем колко време
и видяното. Едно е сигур- е минало.
но - всеки от нас
ще запази в сърцето си красотата

ТД”Аспарухов хълм”, Лом:
ЕВРОПА-ДНЕС
На 15.05.2013 г. влизаме в
княжеството, което е данъчен рай не само за своите
10 000 жители. Влакчета
разхождат екскурзианти
из цялото княжество, в
което са грейнали цветни
градини и оформени прекрасни кътове. В най-високата част се извисява
величествено замъкът.
Сбогуваме се, качваме
се по мост на р.Рейн и
продължаваме за Люцерн
- представител на историческите ценности, който
след 16 век е бил столица
на историческа Швейцария и един от най-красивите градове. В Швейцария
се говорят три официални
езика - немски, френски и
италиански.
Емблема на града са
кулата Васертум и моста
Капелбрюке. На централния площад е паметникът
„Умиращият лъв“ от датския скулптор Торвалдсен,
издигнат в памет на швейцарските войници, загинали по време на Великата
френска революция. Разхождаме се зад стените
на крепостта Музегмауер.
Прохода Готарт - най-важен за връзка с Италия.
Продължаваме за Берн.
Видяхме часовника и Пар-

на езерото Леман. Бивш
затвор 1360 г. – 1365 г.
Още се усещат духът на
времето и битките от армиите на Кантона Берн
през 14 век. Пред погледа
ни минават вили и къщи в
стил сецесион от периода
на бел епок.Спираме на
паметника на великия
Фреди Меркюри. Вълнуваме се от срещата във
Веве. Невероятно е! Езерото, лебеди, приказни
цветя и красота. Виждаме
централата на „Nestle“.
След кратко приветствие
поднасяме почит на Луи
Айер пред дома му и г-н
Иван Недков оставя земя
от родния гр.Лом.
Продължаваме с туристическа обиколка на Женева. Градът има 200 000
жители. Датира още от
римско време. Там е седалището на ООН и разглеждаме залива с фонтана Же д‘О, висок 140 м,
който изхвърля 500 литра
вода в секунда и е символ
на града. Алпийската градина с цветния часовник,
старата част с паметника
на реформаторите. символ
на града.
На 16.05.2013 г. сме в
град Анси - Франция. Не
е за вярване колко далече
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ТД „РОСИЦА”, Павликени

По хребета
на времето
Туристическото движение в
нашата страна има дългогодишни традиции и предпоставки,
свързани с бита и душевността
на народа. След Освобождението ни от турско робство се
появяват и кълновете към организирано туристически движение. Тук, в Павликенския край
са пътували пътешествениците
- французинът Ами Буе, унгарецът Канец, Константин Иречек,
които в своите пътеписи описват
този прекрасен край с условията за туризъм в него – най-вече
Сухиндолския връх Косматица, Чатал-тепе, бивши кратери
на вулкани. Тук, минавайки от
Свищов за Велико Търново, се
спира и Иван Вазов. Останал
омаян от природата, през 1917
г. отсяда в Бяла черква. Участва в тържествата на Бачо Киро
и Цанко Церковски - министър
и писател, на който е изнесена пиесата „Под старото небе”
с артисти от Народния театър.
Младите хора са подтикнати и
вдъхновени от Вазов и техните
действия не закъсняват. През
1920 г. се открива непълна гимназия в с.Павликени, в която
се събират по-големи ученици.
През 1922 г. в с.Бяла черква
се учредява Туристическо дружество „Бачо Киро”, в с.Димча
Туристическо дружество „Чучура”. В периода 1921-1923 г. в с.
Павликени с ученици и учители
се провеждат много походи и
излети до Чаталтепе, Косматица, Сухиндолският връх,
Момин скок, каньона на р.Негованка, Еменската пещера,
Мусинската пещера, Хотнишкия водопад, Белочерковските
Славееви гори, р.Росица и през
август 1923 г. на похода до Чаталтепе се взема решение за
учредяване на Туристическото
дружество на село Павликени с
наименованието „Чатал-тепе –
1923 г.”. Инициатор и ръководител е даскал Чудомир Петров.
Дружеството е имало знаме и
ръководство.
През 1924 г. дружеството взема решение да участва на Конференцията на Туристическия
съюз в гр.Дупница. Изпраща
свои делегати за участие и се
регистрира за член на Туристическия съюз. През 1925г. участва на събора на Туристическия
съюз, проведен във Велико Търново. Присъства и на Алековите
тържества в Свищов.
Следващите години на 11 май
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членове на дружеството крачат
в похода „По стъпките на Бачо
Киро” до Дряновския манастир,
където се провеждат боевете от
военни части.
Бързо нараства членската
маса от ученици и учители, интелигенция. След събитията от
1925-1928г. властта започва репресии срещу инициаторите на
групите и по-будните младежи.
Младите, увлечени от техните
желания да запазят дейността
си, се отделят от туристическото дружество и организират:
просветно,
въздържателно,
гимнастическо, футболно и пр.
дружества, но репресиите продължават. Преобразуват се в
Юношеско туристическо дру-

жество - ЮТС, което продължава дейността си до 1938-39
г. Пръв за председател е избран
Ганчо Ботев - тогава ученик в
гимназията. В управата на дружеството са били Иван Коларов, Галилей Ламбев, Венета
Петкова, Севда Ганева, Стефан
Димитров, Иван Ванев, Стоян
Станев, Иван Ганчев, Севда
Петкова, Пенчо Боянов, Бончо

Туристите отбелязаха
тържествено своята
90 годишнина

90 години от основаването си празнува Туристическо дружество „Росица”-Павликени.
Събитията се организират от БТС, Община Павликени, ТД „Росица” и клуба по плуване.
Празничните прояви за отбелязване на годишнината започнаха от петък, 21 юни, когато
на централния площад „Свобода” в Павликени се състоя концерт на туристически хорове,
сред които и групата на йодлерите при хор
„Планинарска песен- Филип Аврамов”, София.
Особен интерес предизвикаха демонстрациите
на екстремни спортове.
Председателят на ТД ”Росица” Васил Василев представи историята на дружеството и развитието му през тези 90 години. „Този юбилей
показва голямата сила на туристическото движение и здравата връзка на хората от региона с
природата, с планината и гората”, каза в своето
слово кметът на Община Павликени инж.Емануил Манолов.
Приветствено слово и поздравителен адрес
от името на Българския туристически съюз
поднесе изпълнителният секретар Венцислав
Удев, почетен гост на тържеството.
Атрактивни за посетителите бяха изпълненията на алпинистите от клуб „Дервент”, Велико
Търново, върху фасадата на АПК в града.
На 21, 22 и 23 юни на язовир „Ал.Стамболийски” се проведе XXVI регионален туристически
празник - преглед на водния, пешеходния и колотуризъм и туристически сръчности.
Прегледът се провежда всяка година съглас-

Бончев, Пенчо Маринов... След
преобразуването на дружеството в ЮТС, документацията,
архивът и имуществото са предадени на неговия председател
- Пенчо Маринов.
В предвоенния период до
1939 г. се появяват организирани групи - бранници и легионери, които принуждават и изземват архива и имуществото на

но календарния план на ТД „Росица” и цели да
популяризира практикуването на видовете туризъм, като се създадат трайни навици у младите за здравословен начин на живот и обич
към природата.
В няколко дисциплини се надпреварваха
участниците тази година - колопоход от Павликени до язовира; улов на риба; воден слалом в
тихи води К-1, К-2, юноши, девойки и ветерани;
майсторско управление на велосипед; кулинарен конкурс - направа на рибена чорба със
собствен инвентар и продукти; построяване на
палатка; преплуване на язовира - 800 м.
Още от петък вечер на язовир „Ал.Стамболийски” пристигнаха първите участници, които
построиха палатъчен лагер в района на гребната база. След това в техническа конференция
бяха уточнени броят на състезателите и редът
за провеждане на мероприятията.
В събота започнаха състезателните прояви.
Първо от Павликени тръгна колопоходът по
уточнен маршрут. Още с пристигането си колоездачите видяха, че върви състезанието по
улов на риба - по една въдица на дъно и една
плувка на разстояние до 500 м от мястото на
старта, като постиженията се отчитаха пред съдийска комисия.
Около обяд се проведе и любопитната обиколка вътре в язовирната стена. Тя е с височината на 19-етажна сграда, а участниците в
тура имаха възможността да видят системата
от коридори и стълбища, която опасва съоръжението.
Вечерите край язовира се превръщаха в пъстра веселба, а основно ястие, разбира се, беше
рибената чорба.

туристите. Смятат се за
изгубени, а дружеството
е принудено да преустанови дейността си. В периода 1939-1954 г. липсват данни за дейността
на дружество „Чаталтепе”. Всичко, написано
по-горе, се основава на
спомени на участвали
в него, лично написани
и подписани от Ганчо
Ботев, Пенчо Маринов,
Пенчо Боянов, Иван
Павлов, Бончо Бончев...
В периода след 9 септември 1944 г. председател е Пенчо Маринов.
Започва масовизирането. Тогава туристическото дружество се преименува в „Росица” и към
всяко предприятие се
създава Съвет по туризъм. В учрежденията и
училищата през 1987 г.
членската маса е 11 780
души с много клубове и спортни дейности.
Впоследствие
дружеството се преобразува
в Общинско и получава
държавна
издръжка.
ТД „Росица” е едно от
водещите във Великотърновска област. Освен пешеходен, развива
алпинизъм, туристическо ориентиране, водни спортове, колотуризъм, пещерно дело, художествена самодейност и др.
Всички мероприятия са осигурени със средства от бюджета.
Има 4 щатни бойки, собствен
автобус, имущество, заслон на
язовир
„Ал.Стамболийски”...
През 1987 г. започва строител-

ството на гребна база на язовира. След 1989 г. се спират
субсидиите за Туристическото
дружество и то остава на самоиздръжка. Съкращават се
щатните работници, дейността
замира, но не спира.
Председатели на Туристическото дружество са били
Ганчо Ботев, Пенчо Маринов,
Пенчо Боянов, Бончо Бончев, Запрян Савов, Васил
Георгиев, Никола Борсуков,
Димитър Момчилов, Йордан Христов до 10 Октомври
1989г.. Секретари: Цаньо Атанасов, Петър Герганов, Никола Василев, Борис Димитров,
Стефан Ценков.
В периода след 10 октомври
1989 г. нещата коренно се променят. Дружеството е на самоиздръжка и без щатни работници, макар и на доброволни
начала, дейността продължава.
Членовете вече са 170-190.
Развиват се много и разнообразни дейности, включително
и спортна. ТД ”Росица” разполага със собствен офис, хижа
на язовира, спортен инвентар и
пособия.
В този период председатели са Димитър Пламов, Петко
Цуцуманов и Васил Василев.
За размерите на града дружеството се развива добре благодарение на многото спонсори,
дарители, от Общината и отвън.
Благодарим!
Туристическо дружество
„Росица” - Павликени
Юни 2013 г.
(из юбилейната брошура)

Летни емоции

Ученическото лято на
ТД „Трапезица-1902“
в разгара си
На 15 юли започна екскурзионното
летуване, организирано от Планинарското училище „Слънце в раницата“
при ТД „Трапезица-1902“ с ръководител
Мила Велчева и планински водач Иван
Мешеков. Групата ще направи преходи
с елементи на обучение в Централен
Балкан по маршрут с. Тъжа - х. „Русалка“ - х. „Триглав“ - вр. Ботев - заслон
„Ботев“ - х. „Васил Левски“ - х. „Балкански рози“, х. „Хубавец“ - гр. Карлово.
Летните прояви на училищните туристически клубове при Комисията за
ученически туризъм на ТД „Трапезица-1902“ започнаха в края на м. май с
приключенски лагер за най-малките на
Ксилифор.
По четиридневна програма „Сървай-

вър Ксилифор 2013“, разработена от
планинския водач към Дружеството и
ръководител на туристически дейности с ученици - Виолета Богданова, се
обучаваха и забавляваха първокласниците при училищния клуб по туризъм
„ТУР-2000“ на ОУ „Бачо Киро“ - Велико
Търново с учители Николина Янкова и
Дияна Чоканова.
Четвъртокласниците от същото училище с водач Саша Димова в началото
на м. юни летуваха в Пирин в подножието на връх Вихрен, а сборната група от
35 ученици от Велико Търново и Елена
на възраст от 13 до 15 год., водени от
Виолета Богданова и Соня Гавраилова,
бяха в Рила, като изкачиха първенеца
на Балканите - вр. Мусала.

Еньовден на
Ксилифор

Любители на природата от
всички възрасти се включиха в
брането на билки, организирано от Туристическо дружество
“Трапезица 1902”, в популярната не само сред великотърновци крайградска зона за
отдих Ксилифор. С изплетени
венци и дъхав липов чай бе
сложено началото на Еньовденските
наричания за здраве през цялата година.
Актрисата Стефка Петрова разказа
за най-популярните обичаи и ритуали,
свързани с честването на Еньовден и
на християнския празник на Йоан Кръстител.
На Ксилифор посрещнаха своя празник и учители и ученици от Американски колеж “Аркус” - те получиха от до-

макините специален венец от горски
цветя и билки, включиха се в хората и
си пожелаха здраве, промушвайки се
под традиционната цветна еньовденска арка.
За всички присъстващи домакините
от дружеството бяха подготвили свитък
с описание на най-популярните билки,
които се срещат на Ксилифор и които
могат да се наберат през различните
сезони.
Румяна Николова

За пет дни - три
български планини
Привет
от айтоските
туристи ветерани!
От втори до шести юли
пребродихме планините
Славянка, Рила и Пирин.
Един прекрасен поход,
осъществен от 17 айтоски и трима ямболски
туристи ветерани, благодарение на блестящата
организация на председателката ни Ирина Николова.
Получихме
любезно
съдействие от ТД -Сандански и ТД „Айгидик” Благоевград. Този маршрут беше наша стара
мечта.
На втори юли пристигнахме на хижа „Извора”.
Славянка, далечна и
предизвикателна, ни привлече със своята тайнственост и красота. След
дългото и изморително
пътуване хижа „Извора”
ни приюти в чисти, светли стаи със санитарен възел и топла вода. Хижарите Тодор и Павлина ни
обгрижваха като скъпи
гости. След обяд същия
ден направихме излет до
Изворите. На това място
Господ беше пуснал водите си, бистри и дълбоки като река. Разхлади-

хме се и пихме от живата
вода на извора. Водеше
ни туристката Стоянка
Георгиева от ТД -Сандански. Скоро всички я
наричахме Таня. Едва ли
сте срещали по-чаровна
и благородна личност от
нея. Перфектна водачка,
израснала в планината,
тя познава всички нейни
пътеки, излъчваше любов към хората и природата. Лъчезарна и сладкодумна, тя ни завладя с
разкази, легенди, родени
в планината.
На трети юли рано
сутринта ни поведе уверено към Гоцев връх на
2212 метра. Този ден
Славянка се къпеше в
слънце и синева. Върхът
беше послал билото си
с шарени черги. Бели
облаци простираха сенките си върху зелените
хълмове. В нозете на
планинския исполин лежеше тучна морава. В
зелената постеля надничаха бели, жълти, сини
и лилави цветенца като
детски очи. Най-лично
място заемаше мащерката, едра, дъхава, на
големи лилави туфи. Вятърът пръскаше дивния й
аромат. А ние заравяхме
пръсти в цветовете й, за

да си откъснем и отнесем
с нас част от планинското царство.
Към 13 часа групата
стъпи на върха. Отгоре
се откри необятен кръгозор от непроходими
гъсти гори, високи била,
върхове, долини и селища. Славянка лежеше в
нозете ни покорна и възхитителна. А ние пеехме
от радост и задоволство,
разтворихме ръце като
орли и сякаш летяхме
сред планинския простор. Запечатахме събитието на снимка и поехме
по обратния път. Той ни
очакваше, стръмен и каменист. Прибрахме се в
хижата морни, но щастливи.
На четвърти юли поехме с микробус към
Благоевград. По пътя се
отбихме до с.Златолист.
Посетихме храм „Свети
Георги”. Тук е живяла и
починала
Преподобна
Стойна, дала надежда и
лек на стотици страдащи.
Идете и вижте този
храм! Поклонете се на
мъченицата и светица
преподобна Стойна в
храма „Свети Георги”. Измийте се и пийте от живата вода, която извира
на това свято място. По-

люлейте се за здраве на
люлките, които висят на
стария чинар сред двора.
Стволът му като скала е
разтворил клони, протегнати из целия двор. Легендарният чинар, свидетел на вековни битки,
борби и събития - символ
на българската твърдина,
наша люлка и съдба.
В ранния следобяд
стигнахме х. „Бодрост” в
Рила. Приятели туристи
от ТД ”Айгидик” ни посрещнаха със здравец и
топла пита. Цонка - една
лъчезарна
туристка,
през цялото време ни
развеждаше и обгрижваше. На вечеря група туристки от домакините ни
поздравиха с планинарски и македонски песни.
Ние също ги поздравихме, сприятелихме се
набързо. Срещата стана
весела и забавна.
На другия ден хижарят
Серго ни поведе към х.”Македония”, кацнала на
2166 м. Не е много лесно
да стигнеш до рилската
красавица, като високо
птиче гнездо. Пътят се
виеше все покрай реката, а тя шумеше и пееше
от радост. Мяташе водите си по белите камъни
и скачаше в шумни во-

допади. От двете страни на пътя стръмнините
бяха облекли китните си
дрехи в наситено жълто
и бяло. В тази част на
Рила омайничето беше
на власт. Божествено,
усмихнат, то танцуваше
на вятъра и се хвалеше:
Вижте ме колко съм хубаво! Любя въздуха, небето и туристите. Не ме
късайте! Отровно съм!
Забранен съм! Радвайте
ми се! В подножието на
Хижата –китна поляна.
Не можеш да й се нагледаш. Омайва те! Вика
те! Какво пък - да се потъркаляме като деца!
Да се фотографираме
за спомен. И тук, и там!
До водопада, до хижата,
до реката! Навсякъде е
толкова чисто, зелено и
уханно. В х.”Македония”
ни посрещна млада и любезна Катерина. Вътре
спокойно и топло. Обядвахме и отдъхнахме. На
раздяла изпяхме „Катерино моме”. Върнахме
се след около 9 часа в
х. „Бодрост” уморени, но
доволни от себе си.
Рано на шести юли
Рила се събуди, окъпана
в слънце и бисерна река.
Изпрати ни с усмивка.
Поехме към Предела.

Пирин ни очакваше свеж
и зелен, готов за гости от
цяла България. Десетки туристически състави
бяха дошли на събора.
По- вълнуващо не можеше и да бъде! Цялата
планина ехтеше от песни
– планинарски, народни, патриотични и хумористични. Пирин пееше
този ден! Стихна гората.
Спря реката. Замлъкнаха птиците. Рила и Пирин
слушаха нашите песни.
Песни за борби, за юнаци, за легендарните войводи Яне и Гоце. Горската
поляна оживя. Извиха се
кръшни хора. Но най-трогателни и емоционални
бяха срещите със стари
познати и приятели. Колко прегръдки и целувки
за поздрав и раздяла!
Колко нови запознанства! Размяна на адреси,
телефони и снимки.
Вълнуващи и незабравими пет дни в трите родни планини Славянка,
Рила и Пирин!
Тонка Петкова
КТВ към ТД „Чудни
скали”, Айтос
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Девета поетична
среща в Пловдив

Планинарски песни
ечаха в Трявна
Даниела Кичкова
III клас, 9 години
СОУ „Св. Климент Охридски” - гр.
Кърджали
БЪЛГАРИЯ
България! Единствена в света:
земя на рози, песни и цветя,
на топло мляко, зрели плодове,
на птичи песни в синьото небе.
България! Единствена в света:
земя на чисти ручеи, поля,
на жарко слънце, бистър небосвод,
земя на мъдър и с добро сърце народ.
Витка Витанова
ТД „Кайлъшка долина” - гр. Плевен
ГУМОЩНИК
С изгледа си към Балкана
ме омайваш всеки ден.
Броеница разпиляна –
върховете са пред мен.
Скътано във планината
ти, селце, си Божи дар.
Вдъхновяваш ми душата
сред цветя, река, чинар.
А желаните разходки
до гората с бор сребрист
не заменям с яхти, лодки …
Тук приветствам извор чист.
Многоструйна е чешмата,
дава свежест със любов.
Съживява ни водата,
песенно, с планински зов.
Гумощник! Ти ведра радост
в трудни и щастливи дни
връщаш ни във наш`та младост
с китните си планини!
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На 18 май 2013 г. се проведе традиционният национален
поетичен празник „Планински
рими” с участието на туристи
поети от цялата страна. Проявата се осъществи със съдействието на Българския туристически съюз, ДКЦ-1 - Пловдив,
Федерацията на туристите ветерани и ГСТК „Пълдин” - Пловдив.
Интересът към събитието не
стихва, а нараства с годините. През настоящата 2013 г.
50 участници изпратиха свои
творби. Освен това тази година
за втори път се влива и свежа
струя „Млади туристи” при литературен клуб „Петя Дубарова”,
гр. Кърджали. Участва и проф.
Огнян Сапарев от Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски”.
ВИС „Еделвайс” при ГСТК
„Пълдин” с кратка музикална
програма поздрави присъстващите, между които бяха и представители от Община Пловдив,
Общинска фондация 2019 г.,
медии.
След едноминутно мълчание
в памет на Ангел Горанов от Велинград и Яна Александрова от
Велико Търново повече от два
часа звучаха стихове, посветени на родния край, туристическия живот и притегателната
сила на красотата на слънчевата ни Родина.
В паузите между четенията
прозвучаха изпълнения на китара от възпитаници на музикалното училище „Д. Петков”
- Пловдив.
След всеобщото изпълнение на химна „Върви, народе
възродени” срещата продължи
с творчески разговор и предложения за подготовката на
десетгодишния юбилей през
догодина.
Вера Кушева
ГСТК „Пълдин” - Пловдив

ХХV юбилеен национален песенен
празник „Песните на България” се проведе в гр. Трявна на 6 и 7 юли.
Сутринта в първия ден на празника
слънцето беше благосклонно към нас.
Откриването стана на площада пред
читалището на импровизирана естрада.
Гости на тържественото откриване бяха
инж. Драгомир Николов - кмет на община Трявна и зам.-кмета Георги Пенчев.
Инж. Драгомир Николов поздрави
присъстващите и пожела планинарската
песен все така волно да ехти и увлича
все повече привърженици на туристическото движение у нас.
Председателят на Сдружението на туристическите хорове у нас Димитър Гочев благодари и пожела успешни и приятни дни на граждани и гости на Трявна
с прекрасните български туристически
песни.
В песенния празник се включиха 40
хора от цялата страна. С изпълнения
в програмата участваха и детски хор
„Весна” от Москва с 98 хористи и ансамбъл за староградски песни от гр. Виница
- Македония. И двата състава бяха приети и аплодирани за прекрасните изпълнения.
Първият хор, които се представи на
празника и дигна високо летвата, бе
смесен хор „Дунавско ехо”- гр. Русе с
художествен ръководител Александър
Джамбазов, който наскоро бе отличен
за принос в развитието на туристическото хорово пеене. Също - във връзка
с 60 годишнината от основаването си бе
удостоен с медал „За особени заслуги”
от БТС по предложение на ТД „Приста”
- Русе.
Първият ден 29 хора представиха
своите репертоари. Всеки спазваше
правилата за тази година да изпълни
една възрожденска песен, песен на покойния маестро Филип Аврамов - създател на туристическото хорово пеене в
България, и две песни по избор. Имаше
и изключения от хоровете, които не можаха да се съгласят, че регламентът е 4
песни, и изпяха по 5 и 6. Но какво пък!
Нали сме се събрали да пеем от сърце
и да се забавляваме. Както и да спазим
един от Олимпийските принципи: „Важното е да участваме...”.
В късния следобед времето ни поднесе поредна изненада. Заваля, затрещя,
но какво да се прави - лято е... Докато гостоприемните домакините от НЧ
„Пенчо Яворов” създадат условия, за
да продължим в залата, ние се скрихме
на сушина и продължихме с репертоара на хор „Планинарска песен „Филип
Аврамов” и Йодлеровия състав. Те бяха
аплодирани многократно. ВГ „Приятели”

от Русе бяха подготвили специална песен поздрав за тревненци. За приятната
изненада те бяха възнаградени с многобройни аплодисменти.
По едно време неуморният и изобретателен Никола Добрев /всички го знаем
като Кольо Френски/ от ТВ”Еделвайс” София се появи на рикша като г-н Ханс
Шулце - председател на туристическата
асоциация на област Тирол, Австрия.
Той разбрал за празника и дошъл да
поднесе поздравления на участниците в
проявата.
Първата вечер приключи към 22.00 ч.
Решихме да отидем някъде да вечеряме. За наше най голямо изумление неуморните хористи продължаваха да пеят
в заведенията на хотелите, там където
бяха настанени.
От лятната градина на х. „Зограф” се
носеха песните на хор „Планинарска песен”- София, солистката Нора и отново
Кольо Френски, но в ролята на Адамо;
от ресторант „Под лозята”- на друг хор,
и така цяла Трявна беше огласяна от
песните на хоровете, дошли на фистивала.
През втория ден програмата беше
значително по-лека. Тук изненадата
беше ансамбълът от гр. Виница. Домакините се представиха накрая. Последната песен от репертоара им беше посветена на Трявна.
За финал хоровете се събраха пред
читалището и пяха заедно, като си направиха общи снимки.
След приключване на фестивала ръководството на Сдружението на хоровете беше поканено от кмета на Община
Трявна. В знак на благодарност и признание за гостоприемството г -н Димитър Гочев връчи юбилеен плакет на
кмета. От своя страна той благодари и
подари картина с един от символите на
града – моста, и сподели впечатлението
си от празника и предложи следващата
година отново песенният празник да се
организира и проведе в Трявна и бъде
включен в рамките на традиционната
Славейкова седмица по няколко причини. Тържествата ще бъдат посветени на
няколко юбилейни годишнини, свързани с града. А и се намира в Централна
част на България. Има богато културно
и историческо наследство: паметници,
музеи, занаяти. Това е градът, в който се
ражда красота. И не на последно място
следващата година ще пеят на нова открита модерна сцена, която е спечелена
по проект. Така че и при дъждовно време изпълнителите няма да бъдат мокри.
Същевременно ще има достатъчно пейки за зрителите.
Зорница Радонова

Изкуство без граници

Светлина за очите
и за душата

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА БТС
Юли- август
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, томболата за участниците ще се
тегли на 25 август, Ден на туриста, на Черни връх,
Витоша
Национално движение „Опознай родния
край” – януари - декември, БТС, МФВС, областните управи и кметове по места, ТД
Национални прояви
Национален туристически поход Плевен –
Карлово, 13-19 юли – БТС, Общински комитет „Васил Левски”- Плевен
15-и национален туристически поход „Черноморски бряг” -13-17 юли, Българско Черноморие,
БТС, ТД ”Черноморски простори”, Варна
Национален туристически поход по маршрут
Е 4- 13-27 юли-Витоша, Верила, Рила, Пирин, Славянка, БТС
Национални тържества във връзка със 118
години организиран туризъм в България, 25 август,Витоша, Черни връх, БТС, ТД
Национален туристически преглед „Грамадлива 2013” – юли-август, х.”Грамадлива”, Областна
управа и община Велико Търново, ТД”Хемус
Прояви за учащите се
Купа „Баташки снежник - спортно-туристически триатлон –август, Пещера, БТС, ТД ”Купена”-Пещера

По повод
на едно пътуване
до Румъния
За Гюргево съм учила и
чела, виждала съм го отдалече, когато съм била
в Русе, но не бях ходила
там. Удаде ми се възможност заедно с дамския хор
към нашето дружество
„Рилски турист” с диригент
Борис Стрински да посетя
този румънски град на Дунава.
Поканата бе от Културния дом в Гюргево за
участие във фестивал за
църковни песнопения под
мотото „Лумина ди Лумина” /”Светлината е Светлина”/.
От фестивала на туристическата песен в Казанлък потеглихме за Русе
заедно с приятелите от
русенския хор „Еделвайс”,
водени от Методи Хлебаров. С негова помощ
по-късно се справяхме и
с непознатия ни румънски
език. Методи е роден през
1943 г. в Буфтя, Румъния.
Баща му е от Силистра,
а майка му е от Питещ.
Известно време живели в
Силистра, после в Русе.
Завършил техникум по облекло в Банско. Там се и
запалил по туризма. Станал планински инструктор. От 20 години пее в

хор „Дунавско ехо”, от
10 години - в „Еделвайс”.
Един не само гид, но и
ангел хранител, с чудесно
чувство за хумор.
...Патрон на Гюргево,
негов светия и закрилник
е св. Георги. В центъра на
града се издига часовникова кула, а рано сутринта
ни събудиха камбаните на
двете църкви, които посетихме.
Едната от тях се нарича
„Буна Вестира” и е построена от гърци преди 150 години.
Катедралата „Св. Георги” е много красива, богато изографисана и с прекрасна акустика. Нашите
дами изпълниха песнопения и в двете, а накрая
отчето ги мироса със светена вода.
Преди да разгледаме
музея, ни представиха
„Нашата зелена зона” – с
богатство на животни и
растения, а и една чудесна атракция. Тук са летели мигриращи птици - по
коридора „Виа понтика”.
Тук се срещат най-старите планини на Европа с
най-новите земи на континента, нататък е Делтата
на Дунав, Лагуната...
Срещу музея е изграден
парк, в който са подредени бюстове на героите от
войните.

Теохари
Антонеску
/1867-1910 г./ пък е основал чуден музей. За ден
или два не може да се
разгледа всичко, но поне
видяхме запазени находки при разкопки, от некрополи; съдове от различни
епохи – неолита, бронзовата.
В шкафовете са подредени накити, скулптурки,
ризници, мечове, арбалети, оръдия на труда, гребени, украшения за коса,
най-разнообразни предмети от бита.
Мирча Бътрън е основател на Гюргево. Градът
е бил и столица на даките.
В Дома на културата от
4 годни се провежда празник на Гюргево. Акустиката е невероятна, казаха
ни, че е на второ място
по яснота в Румъния. Тук
именно се състоя фестивалът на църковните песнопения.
Чутото в залата беше
нещо, което досега не бях
слушала. Божествени гласове на хора от различни
възрасти, пълен синхрон
с музикалните инстременти. Всяка песен просто
галеше слуха. Съставите
бяха от румънската столица Букурещ и от Гюргево.
От българска страна
участваха
самоковският хор, детски състав и

русенската група „Еделвайс”. Нивото на участниците беше много високо,
летвата вдигната така, че
много се притеснихме за
своето представяне. Дамите от хора на „Рилски
турист” обаче вложиха
изключително старание и
постигнаха много добър
резултат. До мен в салона
седеше момче–семинарист и през цялото време
тананикаше
мелодиите
заедно с нашите певици.
Гърлото ми се стягаше, а
очите ми се пълнеха със
сълзи от радост и гордост, но и от малко мъка.
Защо ли? Защото повечето участници бяха деца
или младежи, които се
справяха чудесно с така
трудните църковни песнопения. А къде са нашите
деца и младежи?!
След концерта, на който всеки диригент получи
красив кристален плакет
и диплом, отидохме да
разгледаме пристанището. Дунав течеше величествено пред нас, а ние
си представяхме как от
това място на 16 май 1876
г. на кораба „Радецки” се
качва поетът-революционер Христо Ботев. Оттук
той се отправя към родината начело на своята
чета, за да вземе участие
в борбата за национално
освобождение.
Истински се зарадвах,
когато открих, че близо
до хотела е ул. „Христо
Ботев”. В началото й имаше градинка с цъфнали
лалета...
Много приятно впечатление ни направиха самите градинки, отношението на местните хора към
природата, както и към
старинните сгради и паметниците.
Макар и да не разбирахме езика, чувстваше
се едно наистина дружеско, добросъседско отношение. Така и не усетихме как минаха трите
дни, които прекарахме с
новите си румънски приятели.
Димитрина Божилова

Пешеходен туризъм
100 км за 24 часа, юли, Витоша, БТС, ТД ”Витоша”, София
Празник на Горноломски Балкан и изкачване на вр.Миджур, август, Стара планина, БТС, ТД
”Бонония- Видин, Община Чупрене, кметство Горни
Лом
Лятно изкачване на Мусала, август, Рила, БТС,
ТД ”Рилски турист”,Самоков,
Изкачване на вр.Ботев, август, Централен Балкан, ТД ”Еделвайс”, Пловдив
Поход по Е8- Родопите, юли, ТД ”Руен”, Пловдив
Колотуризъм
Трети колопоход по Черноморието, юли, Българското Черноморие, БТС, ТД”Черноморски простори”, Варна
Ориентиране
Състезание по ориентиране за купа ”Кольо
Сидеров”, 26 юли, Родопите, БТС, ТД
Спелеология
Пещерен сбор ”Пещера 2011”, август, Родопи,
БТС, ТД ”Купена”- Пещера
По-значими прояви, организирани
от тур. дружества
Международен колопоход в Македония, юли,
Македония, ТД ”Черноморски простори”- гр. Варна
Изкачване на вр. Мусала, юли, Рила, ТД ”Еделвайс”, гр. Лозница
Карнавал на х.”Дерменка”, юли, Стара планина, ТД ”Стратеш”, Ловеч
Колообиколка на Странджа, юли, по Наредба,
ТД ”Черноморски простори”, Варна
Походи в Пирин – август, Стара планина,
ТД”Стратеш”, Ловеч
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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Снимки Аанас Величков

Фотосесия “Кристален еделвайс”
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Справочник
Скръбна вест
почина
МАТЬО
ДЕЧЕВ МАТЕВ
(27.09.194419.05.2013 г.)
Тръгва си от този
свят на път, щурмувайки поредния, за
съжаление, последен връх в своя
живот. Ето какво
пишат за него колегите му от ТД”Орлово
гнездо”, Казанлък.
На 19 май група
туристи поемат към
х.”Соколна”. Спират
да обядват, после
отново тръгват към
върха. Матьо остава последен. Маха
с ръка на групата,
че ще ги настигне.
След 15-ина минути
разбират, че не е дошъл. Връщат се и го
заварват... починал.
Той беше активен
турист, познават го
колеги от много градове на България, с
които са се срещали
по планините. Ще си
спомняме с добро за
него.
Светла му памет!
Туристите от
ТД”Орлово гнездо”,
Казанлък,
близки и приятели

ОТВЕСНО: АН. АЛ.
Бланк. „Възгледите на
един клоун”. Коали. Кимоно. Руен. Саз. Обет.
Кран. „Монако”. Каре.
ОМИКРОН. Роко. Атаман. Киви. Апетит. ПАСАТ. Лула. Анин. Ир. Романи. „Идеали”. „Името
на розата”. Ви. Навици.
РАМ. Отит. Калимана.
Чембало. „ЕКА”. Амалгама. Ироним. Ага. Триадица. Радар. Провала.
Ар. „Арената”. Ливери.
ОТГОВОРИ
ВОДОРАВНО: Виоли.
Ками. Агония. „Кълбовидна мълния”. Заеми.
Аи. „Готика”. Ив (Артър).
ЯВА. Клин. Имаго. „Кралица Марго”. Порода.
Мина. По. Нане. Алт.
АТОМИК. ТАТА. Грабар
(Андре). Неморино. Чаира. Никотин. „Ема”. Какао. Армада. Баритон.
Орда. „Арома”. Цев. Самуил. Лиани. Таратор.
Ла. Капоти (Труман).
Орт. Масла. „Матенадаран”. Лоара. Дикова
(Маргарита).
Бунзен
(Роберт). „Норма”.
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Инфо
За истински планинари - възможност за изкачване на някои от 10-те
планински първенеца.
Връх Ботев Стара планина тридневен

о
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1 ден: транспорт от Калофер до
местността Паниците, преход до
хижа „Рай”, вечеря на свободна консумация, нощувка.
2 ден: изкачване на връх Ботев, нощувка на заслон Ботев.
3 ден: преход през хижа „В. Левски” или хижа „Равнец” до град Карлово, отпътуване.
Цена: 90 лв. /цената включва: 2
нощувки, храна, планински водач, застраховка, транспорт от Калофер до
Паниците/.
В зависимост от броя на туристите,
цената може да претърпи промяна.
Дата на търгване: 2 август
Връх Вихрен Пирин - двудневен
1 ден: транспорт от Банско до хижа
„Вихрен”, вечеря на свободна консумация, нощувка.
2 ден: изкачване на връх Вихрен,
слизане до хижа „Бъндерица”, транспорт до Банско, отпътуване.
Цена: 85 лв. /цената включва: 1
нощувка, храна, транспорт от Банско
до х. „Вихрен” и от х. „Бъндерица” до
Банско, планински водач и застраховка/.
В зависимост от броя на туристите,
цената може да претърпи промяна.
Дата на тръгване: 10 август
Връх Мусала - Рила двудневен
1ден: транспорт София - Боровец,
лифт Боровец - Ястребец, преход до
заслон Ледено езеро, вечеря на свободна консумация, нощувка.
2 ден: изкачване на връх Мусала,

връщане до Боровец, лифт, отпътуване.
Цена: 85 лв. /цената включва:
транспорт, лифт, 1 нощувка и планински водач/.
В зависимост от броя на туристите,
цената може да претърпи промяна.
Дата на тръгване: 17 август
Връх Радомир Беласица - тридневен
1 ден: транспорт от град Петрич

Познавателни екскурзиии
в чужбина:

Париж от 30. 07 - 080 08. 2013 г. - 10-дневен
маршрут, при който ще посетите Белград - Линц Залцбург - Мюнхен - Инсбрук - Любляна. Цена - 970.
00 лв. на човек в двойна стая;
Словения - Адриатика и Юлийските Алпи - от
12 - 17 август 2013 г. 6-дневен маршрут Любляна Липица - пещерата „Постойна яма” - замъкът Предяма - Шкоцянските пещери
- Изола и Пиран - Велене
- Шемпетер - Волчи поток
- Блед. Цена: 495. 00 лв.
на човек в двойна стая;

до село Самуилово, преход до хижа
Лопово, вечеря със собствена храна,
нощувка.
2 ден: изкачване на връх Радомир,
преход до хижа „Конгур”, нощувка.
3 ден: преход до Петрич през хижа
„Беласица”, отпътуване.
Цена: 95 лв. /цената включва:
транспорт от град Петрич до село Самуилово, 2 нощувки, храна, застраховка, планински водач/.
Дата на тръгване: 23 август

„Лонмън“ - Сиан и „Теракотената армия“ - Шанхай от 18 - 28 октомври 2013 г. Цена: на възрастен
в двойна стая 3651 лв. доплащане за единична стая
- 430 лв.
3. Екскурзия до ЙОРДАНИЯ: Аман - Джераш Бетания - Мъртво море - Мадаба - Карак - Петра
- Уади Рум - Акаба от 04 - 10 ноември
Цена на възрастен в двойна стая: 1840 лева,
доплащане за единична стая - 340 лева.
Цената включва: 3 нощувки, 3 закуски, 2 вечери
в хотел **** в Аман; 2 нощувки, 2 закуски, 2 вечери в
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Продължава записването и за по-специализираните планинарски прояви, които предстоят: изкачвания на Елбрус /13-24
август/; Триглав в Юлийските Алпи /10-14
Август/; Камчатка /10-22 август/; Япония с
връх Фуджи /16-27 август/; Гранд Парадизо и
Доломитите /31 август-8 септември/; Изкачвания в масива Монте Роза /31 август-8 септември/; Килиманджаро /6-17 септември/;
Невероятното пътешествие в Перу /5-21
октомври/; Трекинга до езерата Гозайкунд в
Непалските Хималаи /13-29 октомври/, както
и извънредния трекинг в района на Еверест
/13 октомври - 4 ноември/.

А ето и една чудесна възможност за отдих в Банско - хотел
„Тофана” за 220. 00
лв. на човек в двойна
стая.
Цената включва 7
нощувки (7 закуски, 7
обеда и 7 вечери, еднодневна екскурзия
до Гърция).

Италия - Тоскана по
маршрут Сиена - Поджибонен - Сан Джаминяна Падуа от 4 до 8 септември
2013 г. Цена: 390. 00 лв.
на човек в двойна стая.

Актуални са и нашите предложения
за по-далечни дестинации:
1. Екскурзия до Санкт Петербург
от 14 - 19 август 2013 г.
Цена: 1390 лв. на човек в двойна стая, доплащане за единична стая 260 лв.;за деца до 12 г. - 20%
отстъпка.
2. Екскурзия до Китай: Пекин - Китайската
стена - Лоян - манастира „Шаолин“ - пещерите

1 ден: преход от Трън през ждрелото на Ерма до хижа „Руй”, вечеря със
собствена храна, нощувка.
2 ден: изкачване на връх Руй, слизане в Забел или Туроковци, отпътуване.
Цена: 65 лв. /цената включва: 1 нощувка, храна, застраховка и планински водач/.
Дата на тръгване: 31 август

За повече подробности
и конкретните програми
се обръщайте към нас.

Австрия от 29 август
до 1 септември 2013 г.
4-дневен маршрут, при
който ще посетите средновековните замъци в
Грац и „зелената” област
Щирия. Цена: 240. 00 лв.
на човек в двойна стая;

Европейска приказка
- посещение на Инсбрук Баварските замъци - Залцбург от 4 до 8 септември
2013 г. Цена: 290. 00 лв.
на човек в двойна стая.

Връх Руй Руй планина - двудневен

През този месец ви
предлагаме и една
суперпромоциална
оферта за хотел „Виталис” - 5-дневна
почивка в дните ото
понеделник до петък
на цена 105. 00 лв. на
човек в двойна стая.
Местата са ограничени.

Нашето специално предложение за морето е хотел Дрийм 3 * в Златни пясъци. Цената е 44. 00 лв.
за нощувка, закуска и вечеря след 1. 08. 2013 г.
хотел **** в Петра; 1 нощувка в Акаба;1 вечеря в ресторант в Акаба; 5 обяда; самолетни билети София
- Аман и Акаба - София, трансфери в Аман и Акаба:
летище - хотел - летище, туристическа медицинска
застраховка;
Предлагаме Ви и една възможност за почивка в
Дубровник от 2 до 7септември 2013 г.. Цена : 363.
00 лв. на човек в двойна стая - 6 дни, 5 нощувки .
Можете да почивате и на Венецианската лагуна
- Италия от 23 август до 1 септември 2013 г. - 7 нощувки и закуски за 599.00 лв. и 7 закуски, нощувки
и вечери за 690. 00 лв.

Към нас можете да се обръщате и за почивки в нашите обекти; както и за предложения съвместно с наши колеги за почивки в страната и чужбина.
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

