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ДО ВСИЧКИ!
На 25-и, последната неделя от август, на
Витошкия Черни връх
честваме 118 години
организиран туризъм в
България!
Вземете мама, татко,
баба, подберете фамилията си и бъдете с нас
на върха!
Очакват ви изненади
(освен
атмосферните,
върхът както винаги е
непредвидим и в това
е очарованието му!).
Обещаваме неочаквани
срещи от N-ти вид, хорови и солови изпълнения
на любими туристически
формации и - награди!
Много награди за участниците в движението
„Покорител на 10-те
планински първенеца”.
Още - на върха може
да ударите и последните
печати за участие в томболите на 100-те НТО.
Очакваме ви!
(повече за празника на стр. 20)

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!

Както вече беше отразено
в бр.7 на в. „Ехо”, походът по
българската част на международния туристически маршрут
Е-4 започна от х.”Алеко” на 14
юли. Стартовият състав беше
от 9 души - 6 курсисти планински водачи, 2-ма свободни
участници и един водач-инструктор.
Витошката утрин ни посрещна
със студен вятър и хладно време, но удоволствието от старта
на този голям поход поддържаше духа висок. След достигането
на метеорологичната станция на
Черни връх направихме кратка
почивка за чаша чай, печати и
снимки. Оттам - отново на път покрай върховете на Витоша - така
до края на билото при вр. Ярловски купен. Последва дълго спускане до разклона за Чуйпетльово
и Ярлово. Правим кратка почивка
и в неделната утрин напредваме
към заслона „Бай Смильо”.
В ранния предобед стигаме до
разклона пред заслона - по разписание. Почиваме, берем билки,
обсъждаме маршрута и отново

на път. До Клисура ни чакат още
около 40 км. Следват часове
монотонно ходене под вече издигналото се юлско слънце. Час
преди да достигнем седловината
Букапреслап, правим почивка за
обед.
Отново продължаваме - билният път изглежда безкраен. Подминаваме разклона за Долна Диканя и напредваме към вр. Голям
Дебелец - първенецът на Верила.
Подсичаме го отляво и с равномерна крачка продължаваме към
крайната цел - Клисура.
Още часове монотонно ходене,
напрежение в раменете и краката. Вече виждаме Лакатишка
Рила все по-близо, но Клисура
така и не се вижда.
Късно вечерта към 21 часа
прашният горски път изведнъж
излиза на шосето в Клисура и
ето - на площада ни посрещат
нашите домакини.
На втория ден от похода навлизаме през Лакатишка Рила в
Рила планина.
ПРОДЪЛЖАВА НА СТР. 3

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 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.

БТС природозащитник
Казано е - и пътят към Ада е застлан с
добри намерения. Поводът да си спомним
сентенцията е следният: лицето Свилен
Делчев от името на БФ”Биоразнообразие” заявява, че кандидатства за проект
„Виж повече за прилепите”, и като такъв
пише писмо до Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с искане да му
бъде съдействано да МОНТИРА ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА при следните 10 пещери: „Бачо Киро”, Деветашка пещера,
Дяволско гърло, Леденика, Лепеница,
Магурата, Орлова чука, Съева дупка,
Ухловица и Ягодинска пещера. Проектът
предвижда още обучение на пещерните
водачи и управителите, отговорни за стопанисване на пещерите, популяризиране
на практики, които оказват МИНИМАЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ подземната среда, прилепите и пещерната фауна; разработване на специално приложение „Прилепите в благоустроените пещери” към
интернет страница на БФБ... Още - участие на експерти по прилепи в младежките лагери, организирани от фондацията, и
т.н. Все благопристойни намерения, които целят запазване спокойствието на летящите
мишки, на благоприятната
им популация и развитие
без пречене и зловреди от
страна на хората.
Тук му е мястото да си
спомним за добронамереното уж поведение и
държание на снимачните
екипи в Деветашката пещера, които с драстично
поведение, разрешение
от страна на регионалното РИОС и измаменото
МОСВ станаха причина за
смъртта на хиляди крилати
обитатели на подземното
царство (цифрата бе около
40 000).

Добри намерения
за пътя към Ада

На 4 юли,
базирайки
се на още
неполучено
разрешение
от
страна
на МОСВ,
което идва
на 19-и същия месец,
лицето Делчев и екип
и н и ц и и р ат
среща с ръководството на БТС в лицето
на изпълнителния секретар Венцислав
Удев и отговорника на НТО пещера Съева
дупка - с.Брестница, Ваня Иванова, като
представят проекта си за монтиране на
информационни табели на входа. Основният им довод за получаване на съдействие е, че при реализацията на проекта
НЯМА ВЕРОЯТНОСТ ОТ ОТРИЦАТЕЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху предмета и целите
на защитените зони, в които попадат посочените пещери, съответно Съева дупка.
Какво става в действителност.

Но да се върнем на
конкретния случай от
началото на юли.
ДО
Г-Н СВИЛЕН ДЕЛЧЕВ
Ръководител на проект
„Виж повече за прилепите”
На Ваше писмо
вх. No 70/23. 07. 2013 г.
ГОСПОДИН ДЕЛЧЕВ,
Българският туристически съюз като една уникална по характер природолюбива организация, извършваща дейност в обществена полза за опознаване и
опазване природата на България, винаги е подкрепяла идеи и проекти, свързани
с изучаване и съхранение на природните феномени, какъвто се явява Природна
забележителност „Пещера Съева дупка” край с. Брестница.
Вашият проект предвид идеалната си цел би заслужил нашите адмирации и
съпорт, които в началото недвусмислено показахме, ако начинът на представяне и комуникациите помежду ни бяха тръгнали в правилната посока.
Без да морализаторстваме, бихме искали да Ви кажем, че и най- добрата
идея и проект могат да бъдат опорочени от непочтено и некоректно поведение,
каквото Вие демонстрирахте на 04. 06. 2013 г. в Прородната забележителност,
залагайки мрежи за лов на прилепи на входа на пещерата след приключване
работното време на обекта, както и непристойното Ви и нагло държание на територията му в късните нощни часове, когато персоналът на пещерата е бил
принуден да се обърне към органите на реда. По повод този инцидент в РУ „Полиция” – гр. Ябланица, е заведена преписка.
При нас дойде информация и от други пещери, които стопанисваме. Там Вие
сте си позволили да злоупотребите с името на БТС, като сте излъгали, че сме Ви
дали официално разрешение да реализирате проекта си.
Както и да ни убеждавате в добрите си намерения, директно Ви заявяваме, че
нямаме доверие в екипа на Вашия проект, както и в самия Вас.
Смятаме, че през годините БТС се е доказал като добър стопанин на обектите, които стопанисва и управлява. Персоналът на Природна забележителност
„Съева дупка” е достатъчно отговорен и компетентен, за да може да се справи
със задачата си да информира посетителите и интересно да представи не само
пещерата, но и нейните обитатели. В нашите възможности е да поставим всички
необходими образователни табла относно обекта.
И във връзка с гореизложеното искаме да Ви кажем, че категорично отказваме да съдействаме за реализацията на проекта Ви, тъй като във Ваше лице не
виждаме добросъвестен партньор, заслужаващ подкрепата ни.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА БТС
ВЕНЦИСЛАВ УДЕВ
Послеслов. Кой и защо слага мрежи
за лов на прилепи в среднощни доби и
какво общо има това с разрешението
за поставяне на инфотабла с указания
за несмущаване живота на подземните
обитатели; заслужават ли доверие и съдействие от институциите лица с непристойно поведение, нарушаващи Закона
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за защитените територии и заповедите
за спазване на режимите, разписани в
тях; какво още от проект ”Виж повече за
прилепите” не сме видели... При всички
случаи ще следим развитието на сюжета и в следващи броеве ще ви уведомяваме. А вие също пишете за установени
нередности и престъпни деяния. Нека
пазим заедно завещаното ни от природата!
Нина Мишкова

БТС обучава

Продължение от стр. 1
Гледките започват да
се извисяват все по-нагоре, а окото да се радва на
красотите на планината.
Малко преди обед стигаме на х. „Ловна”. Посреща
ни Живко хижаря. Правим
кратък обяд и заради надвесналия над нас облак
преждевременно поемаме
към Рилски езера. Стигаме новата хижа без дъжд
и се отдаваме на почивка.
На следващата сутрин
поемаме към Мальовица.
Непрестанната мъгла и
вятър правят ходенето монотонно и отегчително, но
внезапните разкривания
предизвикват
радостни
възгласи сред туристите.
Достигаме върха по обед.
Следват почивка и снимки. Започва да вали…
Тръгваме в стегната
крачка надолу - имаме
много път до ЦПШ - крайното място за деня. Следват още няколко часа в
мъглата и отново сме на
сухо и топло в уютната
обстановка на школата.
Ден четвърти. Поемаме към Рибни езера през Йончево езеро.
Цяла сутрин газим роса и
сме мокри, но на езерото спираме за почивка и
вдъхновение. Още час и
стигаме на Поповкапски
превал. Спускаме се вече
към Кобилино бранище.
Там ни чака група от ТД
„Рила” - гр. Рила. Верните
туристи ветерани всяка година ни посрещат с хляб и
мед, както и с чашка хубава рилска ракия. Стигаме
на заслона, събираме се
- разменяме думи, адреси, правим снимки. След
почти час почивка отново
в мъгла и вятър поемаме
към Водния чал. Изкачваме го и следва дългото
спускане към р. Маринкомвица. Успешно стигаме и до нея и след още
час време вече пием чай в
х. „Рибни езера”.
На петия ден от похода поемаме към х. „Македония”. Преходът е един
от най-красивите - през
Павлев връх, Голям и Малък Меремер, Черна поляна и безкрайно красивия
Аладжа слап. Времето
ни пожали и направихме
хубави снимки. В ранния
следобед стигаме хижа-

та - отново в мъгла. Добродушното посрещане и
подготвената хижа (традиция в х. „Македония“) ни
чакат. Забравили всякаква
умора, сядаме в приятни
разговори на масата. Неусетно следобедът преминава във вечер и идва
време за лягане.
Шести ден - последен
в Рила. Преходът до Предела през вр. Капатник е
известен сред сериозните

с нас. Имаме проблем и с
един от курсистите, който
страда от проблеми със
сърцето и тежкото изкачване го изморява. На
разклона за заслон Кончето вече сме изостанали
с час… Няма значение щом сме тръгнали заедно,
заедно трябва и да стигнем. Вием по каменните
пътеки на Пирин и ето го…
уникалният скален феномен Кончето - страховит и

красиви каменни сипеи и
блокажи. Сядаме на чай
пред заслона (категоризиран вече като хижа) и
се любуваме на Каменица и Дженгала. Двама от
групата предприеха едно
следобедно изкачване на
последния и след 3 часа
се върнаха доволни от успеха!
Ден пореден. Влизаме
в трудната част от Пирин
- с проблемна маркиров-

ход.
Спускаме се до х.”Славянка” - новата перла
в короната на едноименната планина. С евросредства хижата е
превърната в модерен
туристически комплекс,
който
задоволява
и
най-претенциозните.
Правим голяма и богата
вечеря за закриването
на поредния етап от похода.

към х. „Извора” по стръмния път от върха - надолу.
Три часа по криволичещия
чакълиран път ни бяха
достатъчни да достигнем
заветната финална точка
и да се отдадем на заслужената почивка.
Вечерта на края на похода в присъствието на
г-жа Зорница Радонова - експерт по организация, координация и
учебно организационна

туристи с трудните си отсечки на слизане от върха.
Спокойно
преминаваме
всички ключови участъци,
тъй като миналата година
съвсем точно си картирах
маршрута и го записах
на джипиеса. Отново в
ранния следобед сме на
хижата. За моя изненада
посреща ни нов и доста
сърдит хижар. Отне му
доста време да подготви
стаите ни, което изнерви
походниците, но в крайна
сметка всичко се уреди
успешно.
Ден осми. След ден почивка поемаме краткия, но
с много изкачване преход
към х. „Яворов”. Пирин ни
посреща радушно - с добро време и без вятър. На
обед сядаме в прекрасната хижа и през целия
следобед обсъждаме случилото се досега и предстоящите походи. От тук
нататък всеки ден по един
от курсистите води похода - част от практическата
подготовка и изпит на бъдещите планински водачи.
За съжаление, ветеранът
на групата - Слави Славев,
не се чувства добре, страда от киселини в стомаха.
Споделя ми, че може би
ще прекрати похода. Стана ми мъчно, за този човек, прекарал толкова десетилетия в планината…
Но опитният планинар
знае кога да спре, защото планината не прощава
грешките…
Сутринта поемаме с
един по-малко към Вихрен. Времето е ветровито, а мъглата е неотлъчно

красив, обвит в мъгла.
Преминаваме по въжето до разклонението на
подсичащата пътека и при
всяка възможност спираме и снимаме уникалната
гледка. След кратко спускане се изправяме пред
сериозен проблем – пряспа, дълга над 20 и широка
над 40 м, препречва пътя
ни. Тестваме снега, осигурени с въже… мек е и
хлъзгав… само като стъпиш и потегля надолу! Е,
решението е ясно - обратно към билото и през Кутело.
По тясната, но сигурна
пътека, стигаме до Кутело, а оттам - надолу към
Премката. След краткото
стръмно спускане, спираме за обяд и разговаряме
с насядалите хора. Досадната мъгла нито за миг не
се раздига, за да видим
нагоре красавеца Вихрен.
Поемаме през Казана
и Джамджиевия ръб към
хижата и за около 3 часа
стигнахме в ремонтираната х. „Вихрен”. Следват
поредната вечеря и разговори за добри и лоши
неща, след което си лягаме.
На следващия ден се
отправяме към Тевно езеро, отново с един член
по-малко. Трудна, но необходима раздяла, за да
не предприемаме рискове
за индивидуален участник или за групата. В
много равномерна и стегната крачка още преди
обед стигаме на заслона,
като целият ни ден беше
изпълнен с ходене по

ка и отнесени мостове от
реките. На разклона за х.
„Пирин” правим кратка закуска и продължаваме по
оскъдната маркировка към
х.”Попови ливади”. След
кратко лутане, търсене и
намиране хващаме маркировката и през вр. Ореляк
достигаме до х. „Попови
ливади”. Хижата е запазила облика си, а новият хижар се опитва да придаде
и нов вид на цялата хижа.
Поздрави!
Предпоследният ден
от похода продължава по
добре маркирана пътека
(с проект от ЕС). Ходенето към следващата цел х.”Славянка” е леко и приятно - по горски път. Тежи
ни само слънцето. Вече
сме ниско и жегата се
усеща още от предобеда.
Стегната колона и широка
крачка… По прашните пътища на Пирин - стигнахме
края му - Парилския про-

Последният ден започна още 5:30! Рано преди
слънцето - на челници,
поехме към горската пътека от прохода към Голям
Царев връх. Почти час
ходихме в тъмнината на
гората и едва след като
излязохме над горската линия, видяхме дневна светлина и прекрасен
червен изгрев! От върха
поехме към старата гранична бразда между Гърция и България. Повече от
два часа ходихме по нея,
събирахме билки и правихме снимки. След още два
часа цялата група се увековечи на крайната точка
на българския участък от
Е-4 - вр. Гоцев връх. Прекрасна гледка се откри в
хубавото време от него
във всички посоки. Следваха въздишки и снимки.
След като се насладихме
и на тези гледки от върха
на Славянка, тръгнахме

дейност и национални
движения към БТС, направихме
празнична
вечеря на х. „Извора” с
връчване на дипломите
на успешно преминалите курса планински
водачи. На останалите
участници
връчихме
грамота за участие. Тук
му е мястото да благодарим на председателя на
ТД”Славянка”, Петрово,
Тодор Балтаджиев, който допринесе за добрата
организация, включително и с транспорт за
превозване на походниците от хижата до
с.Петрово. Участниците
в похода си пожелахме
нови срещи по красивите български планини
и най-вече на похода по
маршрут Е-8, 2014 г.
Д-р Димитър
Димитров
- водач и ръководител
на БТС НП Е-4, 2013 г.

Успешен завършек...
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Проблем с печата
на връх Снежанка
Здравейте,
на 25 юли заедно с приятели бяхме
на връх Снежанка, където аз трябваше да подпечатам и картата си за
100-те НТО. В партерната зона на телевизионната кула, където е логично
да се намира печатът, ми обясниха,
че той бил прибран от управителя на
бара на последния етаж. Указанието
било всеки да се качи горе, за да си
подпечата книжката. Няма лошо, но
същият този управител е поставил и
такса от 4 лева, за да се ползва асансьорът на кулата. Тоест, искаш-не
искаш, щом си дошъл за печат, плащаш едни 4 лева рекет на собственика. В картата за 100-те НТО пише
единствено „връх Снежанка“, не е посочено „барът на кулата“, нито дори
самата кула. Тоест туристът трябва
да удостовери, че се е качил на върха. Барът си е въпрос на негов личен
избор.
Ако до върха човек има избор,
дали да се изкачи пеш, или да плати 16 лева за услугите на лифта, то
в телевизионната кула такъв няма.
Там единственото средство, което се

предлага за гостите, е асансьорът.
Разбира се, поставих този въпрос на
собственика. Но се и представих. Тогава той започна да се оправдава, че
всъщност не бил давал указания на
синовете си (които работят долу на
партера на щандчето за сувенири) да
взимат по 4 лева от всеки, а можело
да си оставя книжката на тях и някой
от двамата да се качи да я подпечата.
Нищо такова обаче не чух от синовете му. Самият факт, че печатът се
намира горе в бара, е вече красноречиво доказателство, че става въпрос
за обсебване на печат на БТС и ползването му за лични търговски нужди.
И не само това! Марките от 1 лев са
също горе, а не на сувенирния щанд,
където им е мястото. Нима са част от
асортимента на бара? Да не говорим,
че двамата му синове се правят на
разсеяни и въобще не издават никакъв документ срещу въпросните четири лева. Трябваше специално да си
поискам, за да получа билетче.
Е, след като обясних, че ще ви напиша за този случай, но особено след
като му показах журналистическата

На 19 и 20 юли и айтоските туристи се
включиха в кампанията на БТВ „Да изчистим Стара планина”.
Катерачите от ТД ”Чудни скали”, Айтос, водени от алпиниста и секретар на
дружеството Янчо Василев, почистваха
скалите над труднодостъпната защитена зона „Генгер”.
Туристите от младежката секция на
дружеството, с ръководител Николай
Димитров почистваха хълмовете над
парк „Славеева река” и района за пикници.
Туристите ветерани тръгнаха по посока хижа „Здравец” над Тополица. Почистен беше районът от село Тополица до
хижа „Здравец” и съседните хижи.
Събраните чували с отпадъци бяха извозени от община Айтос.

Айтоски туристи
чистиха Стара планина

Събрани
средства
за хижа
„Богдан”

По дарителската сметка на кампанията: 3452,
80 лв.
От дарителски SMS:
379,66 лв. (м. октомври
2012 г.-м.април 2013 г.)
В
дарителските
кутии: 1146, 24 лв.

Всичко:
4978,70 лв.
За да започне изграждането на нулевия
цикъл на хижата, са необходими около 20 000
-25 000 лв.
Апелираме към всички туристи и приятели на
природата, към хората,
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Една неточност
В публикация във в. ,,Ехо” на стр. 6 от месец юли
под заглавие Походът”Ком - Емине” на 60 години е
допусната една неточност, която смятам за необходимо да бъде коригирана. В раздела на статията „Мерило за престижност” е упомената годината
1966 като първи ученически поход /с начало река
Тимок/. Истината обаче не е точно такава.
Всъщност този ученически поход по маршрута
бе организиран и проведен през 1960 година от
ученици от ПМГ „Васил Друмев”, Велико Търново,
/тогавашна Втора гимназия / с ръководител з.д.т.
Любомир Войников. За 48 дни те изминават разстоянието от река Тимок до нос Емине по билото
на Балкана. Походът е под шефството на в. „Ехо” и
сп. „Турист”.
За да не бъда голословен /въпреки, че съм свидетел на тази проява/, се позовавам на пресата от
1960 година:
„От Тимок до Черно море. На добър път!” - автор
Л. Йосифов, в. „Ехо” от 15 юли 1960 г.
„С устрема на крилатата младост” - автор Д. Линков - 29 юли 1960 г.
„По свещените места на Свободата” - автор Д.
Линков /специален пратеник/, в. „Ехо” 19 август
1960 г.
„Черно море от Тимок поздрав приеми” - автор Д.
Линков, в. „Ехо” от 02 септември 1960 г.
„Прекрасна си, мила родино!” с подзаглавие „Походът Тимок - Емине завърши” - автор Д. Линков, в.
„Ехо” от 5 септември 1960 г.
„Срещата на Столетов” - автор Ст. Станчев, сп.
„Турист”, бр. 9 от 1960 г.
„Тимок - Емине” - автор Вичо Събев, сп. „Турист”,
бр. 11 от 1960 г.
Трябва да се знае, че прекрасната туристическа
„Походна песен” е написана в чест на великотърновските ученици походници от Стефан Станчев и
музицирана от композитора Филип Аврамов през
същата 1960 година.
З.д.т. и м.с. Димитър Богданов - главен учител,
пенсионер от гр. Велико Търново

Ехо ПРОЗРАЧНОСТ

Към 25 юни 2013
г. от дарителската
кампания за набиране
на средства за
възстановяване на
хижа”Богдан” са
събрани следните суми:

си карта, управителят ми върна четирите лева. Но мога да си представя
колко други по-кротки хорица се примиряват и му пълнят касичката. На
Пампорово, където и без това всичко
е вече застроено и грозно, а първият
лифт буквално минава до терасите на
нов хотелски комплекс и пътуващият
може да се здрависа с почиващите
на балкона, историята с печата бе
„черешката на тортата“ в неприятните усещания за един претъпкан с
бетон курорт. Затова, ако и да не можем да премахнем грозните бетонни
чудовища, то поне можем да решим
този дребен на пръв поглед, но много показателен за манталитета на
търгашиге проблем с печата на БТС
на връх Снежанка. Надявам се да го
разрешите и повече никой тарикат да
не си помисля да прави търговия от
една благородна кауза на БТС.
Божидар Божков,
зам.-главен редактор
на в. BG VOICE
Б.Р. БТС проверява
случая и ще оповести
взетите мерки

Обратна връзка

които милеят за туризма
в България - подкрепете кампанията!
Достатъчно е да изпратите по един дарителски SMS на стойност
1,00 лв. Както се изразиха туристите от ТД „Родопи” в Пловдив (клуб
по пешеходен туризъм),
капка по капка вир става... Сговорна дружина
планина повдига!
Тези, които имат
по-големи
финансови
възможности, могат да
направят дарение и по
банковата сметка на
кампанията.
След като започне
изграждането на новата хижа, ще има нужда
и от доброволци, които
могат да помогнат със
своя труд. Дейностите,
както и редът за набирането на желаещите, ще
бъдат оповестени на
сайта на кампанията.

65-годишният Георги Мавров от
Долна баня бе ветеранът сред шейсетте рокери от рилския град, които си спретнаха за седма поредна
година традиционния мотосъбор.
Бате Гошо бе и сред най-атрактивните участници - яхнал 48 годишното ловешко „Балканче“, развял
буйни руси коси, нахлузил зелена
каска от войната и с черни очила,
той след задължителния парад по
главната улица „Търговска“ заедно със своите колеги се изкачи на
1200 м н.в. високо в Рила планина,
където в местността Лопово до тунела на каскадата „Белмекен-Сестримо“ всички си спретнаха незабравим празник с голяма веселба
и обилна почерпка на трапезата
в новоизградения свой планински
дом. Докато на широката поляна
мощните машини отпочиваха, енорийският свещеник иконом Пламен
Димитров, който водеше колоната отпред, яхнал АТВ, отслужи
тържествен водосвет за здраве и
безаварийно шофиране на членовете на долнобанския
мотоофроуд клуб, след
което поръси всички
присъстващи със светена рилска вода и освети
новосъградения
планински мотодом. После всички
вдигнаха наздравици, похапнаха от
вкусния курбан и скара, след което
под звуците на оркестъра се люшнаха тежки хора.
Георги Мавров не пропусна да
поръси с вода импровизирания дансинг, за да не се вдига прах, както
и да се хване на танци. Преди тръгване на свещеника отец Пламен ръководството на клуба, в т.ч. и бате
Гошо, уточниха мястото, където

Б.Р. Уважаеми г-н Богданов,
Както вече сме оповестили, авторът
на статията носи отговорност за изнесената фактология, като стои зад написаното с името си. Редакцията не е в
състояние да обозре и прецизира всички,
описани в материалите, факти.
Благодарим за внимателния прочит
на изданието и очакваме и занапред сътрудничеството Ви като основоположник и експерт в ученическия туризъм.

Ветеранът не се предава
догодина ще извисява ръст новият
параклис в чест на закрилника на
долнобанските рокери „Свети пророк Илия“. Той ще бъде на високо
място, с каменни основи и изцяло
изграден от рилски бор. Има приятен глас и не пропусна да се включи
в музикалната програма и репертоар на долнобанския състав на Кирчо, Цвети и Хриси.
Георги Мавров днес е пенсионер,
но почти целият си трудов стаж е
извъртял като монтьор в бившия

завод за кибрит в съседния град
Костенец. Днес той, освен че често
сяда зад волана на своята оранжева жигула, е и активен турист в
местното дружество „Ибър“. Голям
зевзек е и шегаджия, с него човек и
компанията не може да скучае, усмивката му не слиза от лицето, знае
доста смехотворни историйки и често обича да ги разказва и на малки,
и на по-големи.
Любомир Кузев

В крачка

Членовете на КПТ и ТС
„Трапезица - 1902” бяхме
в Рила и Пирин за 9 дни.
А именно - от 13-21. 07.
2013 г. (традиционната ни
„голяма” лятна проява),
като маршрутите бяха
коментирани и уточнени
в началото на годината,
когато бе утвърден календарният план на клуба.
Успяхме да се придвижим
до изходните пунктове с
помощта на нает автобус
(който ни изчака и за връщането), с личен транспорт и чрез обществения
- автобуси и жп.
В РИЛА ПЛАНИНА
БЯХА 24 ПЛАНИНАРИ
В ТРИ ГРУПИ:
- първата, от 11 туристи, водач Станимир Станчев, с изходен пункт гр.
Самоков и от гр.Костенец
по маршрут - х.Гургулица,
х.Белмекен, х.Безбог /
Пирин/ и гр.Добринище;
- втората, от 8 туристи,
водач Борис Димитров, с
изходен пункт гр.Сапарева баня по маршрут - х.
„Рилски езера”, х. „Ив.Вазов”, Рилски манастир, х.
„Рибни езера”, к-с Семково, х. „Добърско”, с.Баня и
гр.Добринище;
- третата, от 5 туристи, водач Васил Влаев, с
изходен пункт гр.Разлог
и от с.Добърско, стационарно на х. „Добърско”,
с лъчови преходи, бране
на билки, разглеждане
забележителностите на
с.Добърско, гр.Разлог, гр.
Банско и приключване в
гр.Добринище.
В ПИРИН ПЛАНИНА
бяха 42-ма планинари
с водач Станчо Русев с
изходен пункт гр.Банско
по маршрут - х. „Вихрен”
/3 н./, х. „Синаница” /1
н./, заслон Тевно езеро
/2 н./, х. „Демяница” /1
н./ и гр.Добринище /1 н./.
Групата бе разделена
условно на две подгрупи:
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-“екстремна”, която в
по-голямата част от преходите се движеше по
немаркирани /билни/ пътеки - особено при маршрутите между нощувките
в една и съща хижа;
-“нормална”, която се
придвижваше основно по
маркираните пътеки.
Успяхме да изкачим
по-голяма част от върховете на Северен Пирин
- Вихрен /дори по Джамджиевия ръб/, премката
Кончето, Бански Суходол, Кутело I, Кутело II,
Тодорка, Възела, Бъндеришки чукар, Дончови

караули, Муратов, Синаница, Джангала, Момин
двор, Валявишки чукар,
Каменица, Джено, премката малкото Конче, Ченгел чал, Малък и Голям
Полежан и др.
За последната вечер

Календарният план за проявите ни е качен в
сайта на ТД „Трапезица - 1902”, откъдето е видно,
че поне два пъти в месеца ние сме в планините, а
за междунарадната проява на клуба с маршрут:
Краков-Закопане-Високи /Западни/ Татри-Братислава-Виена - 05-12. 09. 2013 г. /5 нощувки с 5
закуски и т. н. при цена 555 лв./, все още има няколко свободни места - с радост ще приемем в
групата всеки, пожелал този маршрут.

Ново в 100 НТО
Mанастир “Св. Марина”
-те

Mанастирът “Св. Марина”
се намира край село Каран
Върбовка, община Две могили, област Русенска, и е един
от най-старите български манастири, които са от периода
на Второто българско царство
/1187-1396/. След падането на
българското царство под турско владичество от страна на
турците започнали страшни гонения, издевателства и нетърпими насилия над монасите.
Манастирът бил опожарен, изравнен със земята, както и други български светини, и постепенно изчезнал от съзнанието
на народната памет, но името
на Св. Марина останало трайно в съзнанието на хората. Девойката Марина била дъщеря
на езически жрец в Антиохия
Писидийска /III в./, но приела
християнството от един старец
- християнин. Древната християнска църква била подложена
на най-тежко и жестоко изпитание по време на царуването на император Диоклетиан
/284-305/. Жертва на тези гонения станала и девойката Марина, едва петнадесетгодишна. От преданията се знае, че
южно - близо до този първи манастир е имало град от Римско

време, наречен “Пановград”, а
местността и до днес се нарича “Пановица”. Вторият манастир бива възстановен по-късно /1828-1859/. През първата
половина на ХIХ век, недалеч
от разрушения манастир била
построена църква - там, където
е извирала водата с лечебни
свойства. Тази църква, построена в чест и прослава на Св.
Великомъченица Марина, била
подновена и съществува и до
днес, научаваме от книжката на архимандрит Вениамен

“Кратка история на манастира
“Св. Марина”. В нея той пише,
че като постъпил в манастира,
над входната западна врата на
църквата била написана годината 1890-а. Преданието гласи,
че в един горещ юлски ден по
време на жътва собственикът
на нивата - турчин, оставил
сляпото си дванадесетгодишно
момченце да спи в единия край
на нивата, а той отишъл да
работи. Детето се пробудило
и тръгнало да търси баща си.
Тичайки, то стъпило във вода.

/20.07.2013/ всички се събрахме в гр.Добринище
за разбор, като срещата
протече по туристически
весело с хора и танци до
късно през нощта.
Станчо Русев
председател на КПТ

Пило от водата и след като
умило лицето си, прогледнало.
Радостно, изненадано и уплашено, то тичало към баща си, а
той, като се уверил, че чедото
му наистина вижда, много се
зарадвал. Без да се бави, го
грабнал и изтичал до близкото
селище да сподели радостта
си и да попита жителите му
какъв християнски празник
честват и кой е светецът, който
прави чудеса с тази вода.
Отговорил стар свещеник, че
е слушал от старите свещеници и старци, че на въпросното
място се е славило името на
Св. Великомъченица Марина
и че там е нейната АГИАЗМА
/извор със светена лековита
вода/. Денят е 17 юли, в който
ден православните християни

тачат нейната светла памет. За
благодарност към светицата
друговерецът подарил нивата с
АГИАЗМАТА под клетва /поръчение/, като идват там болни,
да има място за настаняване.
Чудото се разнесло не само
в България, но и в Молдовлахия, Сърбия и др. Оттогава и
до днес паметта на Св. Марина се тачи и не се забравя. Не
пресеква притокът от вярващи,
които през всички времена на
възход и падения, на робство и
свобода с гореща вяра търсят
и получават изцеления от различни болести и недъзи - по
нейното застъпничество пред
Господа Иисуса Христа. “Векове от слава, затънали в мрак” /
Иван Вазов/. “Няма нищо, което да не стане явно, нито пък
скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве” /
Лука 8:17/. Вярата е представа
за неща, за които се надяваме
и които не виждаме. Изцеленията стават според нея. Чудеса
стават и днес. Тържеството на
Църквата, нейната велика историческа победа, извоювана
с безценната кръв на хилядите мъченици на вярата, всякога буди благоговение не само
у християнина, но и у всеки,
който прелиства историята на
Църквата и зачита историческата правда. Вратите на манастира “Св. Марина” са широко
отворени целодневно за поклонници.

Август 2013 г.
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85 години
ТД ” К алабак”,
Петрич
Тази година ТД” Калабак” ще чества 85 год.
от основаването си. По
този повод ние, туристите пешеходци при дружеството, сме решили да
направим рекорден брой
походи в рамките на една
календарна година, като
до момента вече имаме
16 осъществени. Всяка
година в началото правим план-програма, която
стриктно
изпълняваме,
без да ни притесняват
времето и атмосферните
влияния. Туристи сме в
истинския смисъл на думата и тръгнем ли на поход, няма връщане назад.
В планината се чувстваме
силни и задружни, омаяни от красотите на природата ни. А пешеходният
ни клуб наброява около
100-ина души, като 45 са
туристите ветерани, без
които съществуването на
нашето дружество е немислимо. Още толкова са
младите хора - ученици,
които все по-активно се
включват в нашите прояви. От всички тези членове 55 са туристите с абонамент за нашия любим
вестник „ЕХО”, в който
четем за проявите на организираните туристи в
страната ни.
Тук не може да не се
отвори една голяма скоба
и да не отбележим гордостта на ТД” Калабак”, а
имено хорът на туристите
ветерани „ИВАН АПОСТОЛОВ”, който вече години наред прославя града
със своите туристически
песни и е участник в почти всички прояви, организирани на национално
ниво По-значимите от
тях с наше участие са :
Регионален женски поход под ръководството
на ТД „Момини двори”,
гр Гоце Делчев, Двудневен поход (09-10 март) с
маршрут Петрич-Попови
ливади-Гоце Делчев-хижа „Славянка”- с. Голешево-хижа „Извора” (за
който в.”Ехо” вече писа).
Това бе един прекрасен
поход в зимни условия,
показващ силата, волята
и огромната любов към
планината. В него взеха
участие 23-ма туристи
пешеходци от клуба ни.
Следващият значим поход беше в нашата любима Беласица, който се
провежда по традиция
на празника на града ни.
Включва изкачване на
връх Конгур, като тази година броят на изкачилите върха беше рекорден
- 111 души. Всеки, успял
да изкачи върха, се разписа в паметната книга,
която се води от председателя на туристическото
дружество Григор Дремджиев, и получи значка
със символите на плани-
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Туризъм в
планина на три граници
на Беласица. Радостта
и веселието на самия
връх бяха големи! Направихме много снимки за
спомен. През тази година осъществихме и един
поход, който дълго време
обмисляхме. А именно:
за 3 дни - две планини и
два от върховете първенци-връх Ботев през Калофер-местността Паниците
- хижа „Рай” - връх Ботев
и обратно до Калофер.
Град
Копривщица-връх

Богадан, като групата
никак не бе малка (32-ма
туристи). Така изпълнихме още едно предизвикателство - 8 туристи от клуба в Деня на туризма на
Черни връх ще получат
своите значки и награди
от Националното движение „Покорител на 10-те
планински първенеци”.
Не може да не се отбележи походът в Рила,
който беше с рекорден
брой туристи – 54, и най

лошата прогноза за времето. Началото бе Паничище - лифта - х. „Рилски езера”. Обиколка на
всичките 7 езера, като
групата се раздели на 2
лъча - единият потегли
покрай езерата Долно
Рибно - Близнака и Трилистника, а другият лъч
директно се насочи към
Бъбрека, където беше
срещата за следващите
2 езера - Окото и Сълзата. Времето като че ли

Из дебрите на
Стара планина
и Средна гора
На 14, 15 и 16.06. 31 туристи
от пешеходен клуб на ТД „Калабак” успяхме да качим първенците на Стара планина и Средна
гора - върховете Ботев и Богдан.
За три дни - два върха - добра
равносметка, зад която стоят
воля, изпитание на силите и голяма любов към планината. Повечето от походниците в групата
бяха в ”златната средна възраст”
- между 40 и 50 г., че и отгоре.
Първоначално споделеният план
на мнозина се струваше трудно
осъществим, с нелек преход, но в
последна сметка успяхме!
Тридневният поход започна от
град Калофер, където беше изходната точка към Стара планина
и се намира на 350 км разстояние
от родния Петрич. Пристигнахме
в Калофер около обяд и оттам
до местноста Паниците, където
ни остави автобусът. С тежките
раници, в които имаше провизии
за 3 дни, топли дрехи, защото
предния ден валя проливен дъжд
и температурите паднаха до 1520 градуса, се отправихме към”
Централен Балкан - на път за
хижа „Рай”. Преходът до хижата
беше 4 часа, но природата беше
разкошна и времето течеше не-

у с е т н о,
като се
любувахме на
красотите на
планината. От
всяка
скаличка блик а ш е
вода, а
„Райското пръскало” все повече
се доближаваше до нашите погледи. Пристигнахме на хижа”
Рай” около 17 часа. Посрещнаха ни гостоприемните домакини,
които ни настаниха, а ние нямахме търпение да усетим хладината на падащата вода от водопада.
Погледът се смразява, дъхът спира в подножието на това великолепно творение на природата „Райското пръскало”, чийто пад е
124,5 метра. Доволни от прелестната гледка и осъществили две от
целите на маршрута, седнахме в
кухнята на хижата, за да отпочинем и хапнем за вечеря. Там се
срещнахме и запознахме с група
туристи от Шумен, с които заедно
се повеселихме и на следващия
ден рано сутринта тръгнахме към
върха. Утрото беше хладно, тъй
като вечерта валя силен дъжд,
но сутринта слънцето ни се усмихваше. Пътят към върха беше
труден, но с удоволствие се изкачвахме по Тарзановата пътека
и огромната пряспа в подножието на върха, откъдето води началото си водопадът. За 2.45 мин
успяхме да изкачим връх Ботев,
да направим снимки за спомен,
като изпихме по един топъл чай

отброяваше минутите на
нашия поход. Тъкмо слязохме от Сълзата и се събра цялата група на Бъбрека, за да продължи към
хижа „Скакавица”, заваля
силен дъжд с гръмотевици и огромни зърна град.
Полянката пред езерото
за секунди побеля. Така
валя, докато стигнахме
х. „Скакавица”, където
пренощувахме. На другия
ден дъждът не престана
да вали, но една група от

от любезните домакини на заслона и заверихме книжките си за
„Покорител на 10-те планински
първенеца”, след което поехме
обратно към х.”Рай”. Направихме
кратка почивка за обяд и продължихме към местността Паниците,
където ни чакаше нашият автобус. Последните метри до возилото бяха най тежки от целия
път, тъй като преходът започна от
6.30 сутринта и продължи до 17.
30 часа следобед, но красотата,
която видяхме, си заслужаваше.
От гр. Калофер тръгнахме към
гр. Копривщица, където нощувахме в туристическата спалня,
а на следващия ден ни предстоеше качване на вр.Богдан. В
сравнение с прехода от предния
ден изкачването на средногорския първенец беше просто една
разходка. В съвсем друга обстановка и съвсем друга планина,
много по различна и достъпна
от Стария Балкан. Всяка планина си има своя характер, своите
хубости и прелести. Средна гора
ни посрещна с ухаещите полянки на мащерка, жълт кантарион
и ароматни горски ягоди, които
непрекъснато ни отклоняваха от
пътеката.
Така за 3 дни успяхме да изкачим два върха от 10-те първенеца
на България - върховете Ботев и
Богдан. Една осъществена мечта, с която пешеходният клуб при
ТД” Калабак”, гр. Петрич, ще се
гордее. Тази година за празника
на организирания туризъм в България, който ежегодно се провежда на витошкия Черни връх,
нашият клуб ще се отчете с 8 туристи, изкачили 10-те планински
първенеца на България..

10-ина смелчаци отидоха
до подножието на водопада СКАКАВИЦА, който
ту се показваше, ту се
скриваше в мъглата. Дъждът не спря повече от
24 часа, но ние, щастливи
и доволни, че изпълнихме
маршрута си, се прибрахме в слънчевия Петрич.
Ако трябва да обобщим,
ние - туристите от град
Петрич, не пропускаме
почивен ден да не сме в
планината, тъй като всички сме работещи хора.
През седмица сме някъде
по близките планини, а
през свободната неделя на Беласица, в местноста
Розова поляна или както
му казваме - на”нашия
заслон”. Там хем си почиваме, хем пък свършваме малко работа, като
се стремим да подобрим
условията за почивка
на петричани, излезли в
прохладната Беласица.
Последната седмица от
юли една групичка от 15
туристи успяха за 5 дни
да пребродят малка част
от Пирин планина, като
не пропуснаха първенеца
Вихрен Кончето-х. „Демяница”-х. „Безбог”. В началото на най-топлия месец август отново сме на
Пирин, този път в посока
хижа „Синаница” и връх
Синаница, а на 17-18, в
събота и неделя е нашият традиционен поход в
Беласица с изкачване
на връх ТУМБА пирамида №1 - коагулация на
трите граници: България,
Гърция и Македония. Нашият поход е под девиза
”БЕЛАСИЦА - ПЛАНИНА БЕЗ ГРАНИЦИ”. Тъй
като сме град и планина
на три граници, имаме
няколко похода, които
правим съвместно с нашите съседи и приятели
от градовете Струмица и
Валандово.
Елена Милушева,
председател на
пешеходен клуб
към ТД”Калабак”

Подем

Заралии отново на Вихрен
Туристите ветерани от
ТД“Сърнена гора“, Стара
Загора, осъществиха поредната си мечта - пак да
изкачат вр. Вихрен. Пак, но
вече с посребрени коси и с
мъдростта на зрелостта.
През първия ден малка
група посетихме с.Добърско. Удиви ни църКвата „ Св.Теодор Тирон
и Теодор Стратилат“, построена през 1614 г.
и включена в 100-те НТО.
Надвесена над аязмото в
двора на църквата,
сякаш виждах лицата на
Самуиловите войници, дошли тук според легендата да търсят цяр.
Продължихме извън селото - към Вековното дърво, повалено от природните стихии, но величествено и в гибелта си.
Разгледахме и античната
керамична пещ. Поспорихме какво е произвеждала, но накрая приехме научното твърдение
- производство на тухли и
керемиди. Слънцето сякаш пръскаше жар и ние
побързахме към гората.
Ето го и Щрокалото30-метров водопад, попресъхнал, но красив.Така 3
часа походихме в подготовка за утрешния ден.
В ранната юлска сутрин 13 туристи ветерани
от Стара Загора с водач

Продан Проданов и ръководител Петра Ковачева
тръгваме за х.“Вихрен“ към
най-високия връх на Пирин. Останалите от групата се отправиха към близките езера.
Пред нас се откри едно
окаменело вълшебство с
големи сиви сипеи, издигащи се до небето. Гледката възнаграждава всички
трудности. Пътеката се
усуква и разкрива красиви пейзажи. По стръмните
склонове като кръпки се
белее нестопил се сняг.
Всяка планина има свой
дух, мелодия и аромат.
Сега Пирин ухае на мащерка. Трябва да спираш
често, за да усетиш красотата му.
А тя е сурова, строга и
свободна. Изправя се срещу теб и казва: „Това съм
аз!“. С тези мисли се катеря по стръмнините, бавно към пирамидата на върха.
След около 4 часа сме на
2914 м н.в. Връх Вихрен! непроменен и неостарял,
неподвластен на времето
и природните катаклизми.
Посрещат ни млади туристи, леко учудени от възрастта ни или от дързостта ни
-не разбрах. Случайна среща на две поколения, обзети от едно чувство - обичта
към планината. Снимка за
спомен и обратно назад.

Природо, твойто
чудодейство знам:
допра ли се до теб като Антея,
аз пак крила добивам и младея.
Иван Вазов

Доволни сме - та малко ли
е - на 60-70 години да изкачиш този връх! А Христо
Влаев е дори на 80!
Браво, ветерани!
Нощуваме в Банско.
Умората бързо отстъпва
пред красивия залез
и прохладния ветрец.
Имаме и друг повод за

Тд”Алеко”, пазарджик:

„Разписахме се”
на вр. Ботев

В изпълнение на плана на ТД“Алеко“ от 19 до 21 т.м. се проведе поредният старопланински поход за
изкачване първенеца на Стара планина - вр. Ботев (2376 м н. в.), един
от 10-те планински първенеца на
България. Пазарджишките туристи
тръгнаха от гр. Карлово в слънчевия 19 юли, движейки се покрай
живописните образувания, пръскала и прозрачни вирове, кръстосвайки многократно Стара река. С кратки почивки на хижите „Хубавец” и
„Балкански рози” групата пристигна
на хижа „В. Левски”, където нощува. Туристите посетиха разположения в близост Карловски водопад.
На следващия ден алековци се

изкачиха до заслон „Ботев” , откъдето щурмуваха върха. Нощува се
на заслона, като вечерта премина
при много веселие, песни и танци.
За атмосферата допринесоха както
доброто гостоприемство на домакините и музикалните способности на
хижаря Валентин, така и прекрасните туристически групи, отседнали там. На третия ден се премина
маршрутът от з.”Ботев”, през х.
„Рай” до местността Паниците над
гр. Калофер, където ни чакаше автобусът, с който се придвижихме до
гр. Пазарджик
Инж. Ат. Атанасов,
водач на похода

празнуване - колежката ни
Жека има рожден ден. Валят поздравления, наздравици, песни...
На другата сутрин се
събуждаме, разлюлени от
земетресението на 27 юли
с епицентър Симитли-Разлог. Едни го усетили, други
- не, но твърдо сме решили

да посетим малкото градче Разлог. То ни посреща,
огряно от слънце, с игривите фонтани в парковото
езеро, с чистите улици.
Хората - спокойни, приветливи. Каменният зодиак,
полегнал всред зелената
трева, прилича на съвкупност от миниатюрни върхо-

Сдружението с нестопанска
цел „Клуб на спортисти и туристи
ветерани „Златна есен“, Разград,
с председател Павлинка Йорданова и със съдействието на Областния съвет на Съюза на пенсионерите с председател Иванка
Добрева организираха срещи,
посещения и разглеждане на забележителни исторически обекти
в ИАР-Сборяново. На посещение
в Разград и Исперих бяха ветерани туристи, спортисти от София,
Габрово, Русе, Варна, Търговище,
Горна Оряховица, Ловеч, Лом и
Разград.
Поканата на клуб „Златна есен“
беше по повод празника на Разград - „Панаир на киселото мляко”, фестивал на народните традиции и художествените занаяти.
С голям интерес гостите следиха
откриването и изявите на фестивала.
На следващия ден беше посетен Историко-археологическият
резерват „Сборяново“ - тракийската царска гробница, научиха
и за алианския манастир „Демир
Баба“ /Железният баща/, за който народната памет е съхранила
много легенди и предания. Това
свещено място е посещавано
от хора с различни етноси и религии, за което разказа Стойко
Николов - председател на Сдружението „Сборяново”. На поляната до хижа „Ахинора“ всички
преживяха много емоции. Домакините бяха подготвили за всички
участници спортни игри „петанк“ и
хвърляне на топка в цел. Отличените бяха наградени с грамоти и
медали, които приятно изненадаха гостите.
Клуб „Надежда“ се изяви и поздрави гостите с вокалната група „Авлига“, а „Златна
есен“ с хумористично кръщаване на гостите. Част от ветераните туристи проявиха
своя спортен дух и посетиха скалата „Петте
пръста“ и дървото на живота, на здравето
и дълголетието, за което им разказа Иван
Дочев. Той припомни, че на това место са
осъществявани в миналото свещени ритуали.
По-късно местният сатирик Ангел Ни-

ве. Онези - истинските, туристът изкачва цял живот
- и наяве, и насън...
С благодарност към ръководството на похода и
всички участници в него:
Донка Генчева
ТД“Сърнена гора“,
Стара Загора

На „Ахинора” с
бодър дух и
ведро настроение

колов
- председател
на хумористичния клуб
„Охлюв“
в
гр.
Исперих, прочете на гостите свои „острилки” епиграми от бъдещата си книга „Рикошети“
Гостуващите клубове в Разград и
ИАР“Сборяново“ ще помнят дълго приятните преживявания в Лудогорието. На раздяла всички си пожелахме нови срещи, а
гостите с удовлетворение ще разказват за
славното историческо минало на нашия
край.
Клуб туристи ветерани „Златна есен“,
Разград

Август 2013 г.

7

Заедно

Празник на Рила с изкачване
на връх „Мусала“
По стара традиция в
първата неделя на туристическия месец август се
отбелязва традиционният
празник на нашата красива Рила планина. В този
ден мало и голямо тръгва
по планинската пътека
към балканския първенец
връх Мусала. Освен туристи от страната и тази
година стотици бяха чужденците от балканските
страни и Европа.
Най-запалените туристи
покориха рилския исполин още в събота. Вечерта
те направиха палатъчен
лагер около Мусаленското езеро и запалиха
празничните
огньове,
които като огърлица в августовската нощ светеха
около бистрата вода. До
късно ечаха планинарски
песни, разказваха се спомени за случки и небивалици.
А рано сутринта в неделята курортът Боровец буквално бе обсаден от хиляди туристи
- от най-малките бебета,
деца, младежи до белокоси хора. Началната
станция на кабинковата
въжена линия в рилския
курорт приличаше на манифестация, на час към
високата планина се извозваха по хиляда туристи.
Около обяд на поляната край хижа „Мусала“
зазвучаха планинарски
песни, изпълнени от хора
на туристите ветерани от
самоковското дружество
„Рилски турист“ с диригент и корепетитор Борис
Стрински - доайен на туристическата песен у нас.
С топли приветствени
думи към всички участници в традиционния 88-и
празник на Рила и в изкачването на Мусала се
обърна председателката
Марияна Илиева. Последва концертна програма с
участието на самодейци
от самоковското народно читалище „Младост“ с
председател Лили Шуманова. И докато хилядното
множество в разкошното

лятно време атакуваше
върха, долу на поляната
се вихреха оспорвани туристически
състезания,
игри и надпревари. Имаше за всички възрасти
туристичско ориентиране,
туристическа щафета, рисуване на красивата рилска природа, пълнене на
шише с вода от езерото и
теглене на въже, като за
всички индивидуални и отборни победители организаторите и домакините от
самоковското дружество
бяха осигурили интересни
награди, в т.ч. и безплатни

нощувки в рилските хижи.
По традиция бяха отличени най-възрастният
и най-малкият участник
в празника - 84-годишният бай Боре Стрински от
Самоков, 77-годишният
Николай Илчев от самоковското село Радуил и
2-годишният Мартин Бояджиев и с годинка по-голямата му сестра Йоана
от София. Специална награда получи и най-малкият покорител тази година на връх „Мусала“
- Яна Иванова, на година
и половина от столицата,

която стъпи на Балканския първенец с помощта
на своите родители Ива и
Христо Иванови.
На празника своя нов
шести сборник с песни
представи Борис Стрински със заглавието „Вечните пътища“, съдържащ
34 произведения. Това
в годината, когато хорът
на ветераните туристи от
рилския град, чийто диригент е той, навършва 45
години.
Приятно впечатление
направи чистотата в района на хижа „Мусала“,
поставени бяха чували
за отпадъци, както и специални надписи, а радващото бе, че всеки турист
сам почистваше и носеше
в чантичка събраните боклуци след прекарания

Кюстендилци запленени от 7-те езера
Има места, които със своята магичественост ни карат
да се връщаме отново и отново. Едно от тях, разбира се,
са 7 рилски езера. Наричат
ги Умиротворяващи, Вдъхновяващи, Поглъщащи, Всесъдържащи,
Величествени...
Туристите от ТД „Осогово”, Кюстендил, откриха своето специално лично чувство пред извисяващата красота на Седемте
Рилски езера ! Един ден, събиращ в себе си хиляди емоции!
„Сълзата е най-малкото езеро - около 7 декара. Окото пък е
най-дълбокото - 37,5 м. Рибното
езеро е най-плиткото - едва 2, 5
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метра”-повтаряха си децата,
които за първи път бяха докоснати от тази магия. Всяко
от езерата си има своя чар, но
Окото ни омагьоса най-много с
уникалния си цвят, който няма
как да се предаде със снимка.
И Бъбрекът, който в този сравнително сух месец изглежда с
фина оградка от камъни, които подчертават правилната му
форма.
„По-красиво място от 7-те
езера на Балканския полоустров няма“, категорични са
кюстендилските туристи , вкусили от красотите на Рила.
Гледката е неземна! „Ще дойдем отново и отново!”- обещаха си те.

уикенд в планината.
За добрата организация
и протичане на празника
в двата почивни дни добринесоха и служителите
от Районното управление
на полицията в Самоков,
планинските
спасители
от базата на Българския
червен кръст в Боровец,
както и служителите от
охраната на Национален
парк „Рила“.
Голяма е благодарността на хилядите наши и
чужди туристи към фирма
„Бороспорт“,
стопанисваща кабинковата въжена линия, за направения
жест към всички планинари с отстъпка от 30 % за
двупосочно ползване на
лифта.
Любомир Кузев

Хроники
За да отдадем почит и преклонение пред подвига на героите от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, дали
живота си за свободата на
отечеството, ТД ,,Бачо Киро”,
Дряново, и Кметство Ганчовец,
община Дряново, проведохме
автопоход, посветен на следните исторически събития:
-145 г. от гибелта на четата
на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа, в чийто състав е
участвал и загинал Христо
Петков Ботев - Дряновски,
родом от с. Ганчовец;
-150 г от рождението на
Алеко Константинов;
-136 г от Освободителната
руско-турска война от 1877 г.
Автопоходът се проведе с
маршрут: гр. Дряново, с. Хаджидимитрово, м. Янково гърло,
м. Паметниците, къща-музей Алеко
Константинов, с. Горна студена, м. Карайсенски лозя, м. Карапанова кория,
м. Дълги дол, и м. Кървавото дере /намиращи се в обл. Велико Търново/.
С автобус, осигурен от Община Дряново и ТД ,,Бачо Киро” начело с неговия секретар Милко Илиев и организатора на проявата Димитър Богданов
в ранната сутрин на 6 юли /събота/ 20
участници от Дряново и Ганчовец
се отправихме към
Дунавския бряг, м.
Янково гърло. Тя
се намира на 11 км
източно от гр. Свищов. На това място
на 7 юли 1868 г. стъпва на свещената
българска земя легендарната чета на
Хаджи Димитър и Стефан Караджа от
128 мъже, за да извърви своя героичен
път до Бузлуджа. Изминали са цели
145 г. от оня героичен миг, който е един
безсмъртен щрих в аналите на историята ни.
Четниците се събират в чифлика на
Михаил Колони край с. Петрушани - Румъния, облечени в красиви въстанически униформи. На един от Дунавските
острови те полагат клетва и сформират
четата. Избрани са за войводи Хаджи
Димитър и Стефан Караджа, за знаменосци Димитър Заралията и Георги
Чернаев. Качени на предварително наета голяма лодка /чам/, те преминават
Дунава и стъпват на родна земя.
Жалко, че голяма част от групата
не можа да стигне до мястото, където
е слязла четата, и не успя да види величествения паметник, ознаменуващ
това събитие, защото пътят дотам и
районът са изоставени на произвола
на съдбата от години. Само 6 души от
групата успяхме с големи усилия, провирайки се през гъсти храсталаци и
коприва, заобикаляйки дълбоки локви,
да видим плачевната участ на този национален парк на културата, построен
през 1968 г. в чест на 100-годишнината
от стъпването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа на българска
земя. Жалко! Много жалко! Това място
от години не е посещавано от граждани и туристи и никой не се грижи за
него, а са хвърлени хиляди левове за
построяването му.
През нощта четниците изгубват пътя
и попадат във Вардимското блато, от
което излизат много изморени едва на
разсъмване. На 7 юли край м. Соватя
те срещат група българки, водени от
надзирател турчин да отиват да прибират снопи от нивите на Емин бей от с.
Саръяр /Хаджидимитрово/. По всеобщо желание на четниците решили да
накажат бея, но селянките се застъпили за него и той бил пощаден, като
се отплатил с няколко коня и кола за
четническия багаж.
На път за м. Янково гърло посетихме
с. Хаджидимитрово. На площада в селото под клоните на старата круша се
белее скромен паметник, напомнящ
преминаването на четата през него на
път към Балкана. Пред паметника изслушахме първата беседа за деня.
От м. Янково гърло на път за гр.
Свищов се отбихме в м. Паметниците,
отстояща на 4 км източно от града.
На това място, известно под името Текир дере, през 1877 г. са дебаркирали

руските воини под ръководството на
генерал-майор Михаил Иванович Драгомиров. Тук се издига величествен
паметник, увековечаващ подвига на
братята освободители и музей, който в събота не работеше. Западно от
паметника е братската могила. Тук се
издигат 7 мемориални обелиска на загиналите руски воини от 14-та пехотна
дивизия. На тях са посочени имената
на офицерите и войниците, загинали в

Сърцето му и мъртво още пърха
в сърцата ни с последния си звън
като камбана, екнала във здрача,
за да пробуди слънцето от сън.
Следващата ни спирка беше с. Горна Студена. Тук се намира Военноисторическият музей, учреден през 1907
г. в двуетажната къща на търновския
чорбаджия Хаджи Николи, отразяващ
събитията от Руско-турската освободи-

Отново тръгнахме на път през Павликени, в който град децата от групата ни пожелаха да се отбием в зоологическия парк, където се любуваха
на екзотичните животни, а след това
през Бяла черква стигнахме до с. Вишовград. Спряхме в началото на селото. На запад по черен коларски път
за около 40 минути стигнахме м. Дълги
дол, където се намира 12-метровият
паметник-пирамида, ознаменуващ третото сражение на
четата. Тук на 9
юли 1868 г. четата
е застигната и обкръжена от редовна турска войска.
Започва кървавата трета битка. В
края на деня след изтощителни боеве
четата успява да разкъса обръча и се
оттегля в Неданските гори, но остават
живи само 86 души, или в битката четата загубва убити, тежко ранени и пленени 23-ма души. Ние свеждаме глави
пред загиналите тук герои.
След сражението при Дълги дол четата продължава пътя си към Стара
планина, но на придвижването започват да пречат ранените, поради това
четата прави чести почивки. Местността е гориста и трудно се ориентират в
тъмнината. Осъмват на няколко километра от Дълги дол и спират на почивка в м. Кара Къзън Кьопрюсю, наречена след битката Канлъ дере /Кървавото
дере/, която местност се намира на 3,5
км по пътя за гр. Севлиево. Сутринта
на 10 юли турските власти включват
в преследването ловджийски кучета
и четата е открита, започва ново четвърто сражение. Противникът е многоброен, около 4000 души. Сражението
е още по-жестоко и трае до вечерта.
Караджата е тежко ранен, заловен,
окован и откаран в Търновския затвор,
а след това обесен полумъртъв в гр.
Русе. И този ден турската войска не успява да унищожи четата, но тя остава
само с 58 души, или загубва 28 убити,
ранени и пленени. През нощта със сражение четата успява да пробие обръча
и продължава пътя си към мястото на
своята Голгота - вр. Бузлуджа.
Равносметката показва, че общо 90
четници загиват в 4-те сражения, водени в Карайсенските лозя, Карапановата кория, Дълги дол и Кървавото дере.
Но тяхната героична гибел не отива напразно. Сбъдва се прозрението на Хаджи Димитър, че и техните кости ,,ще
допринесат за свободата на България”.
И загинали, и оцелели извървяха пътя
на безсмъртието, за да зазидат своите
кости в темелите на днешна България.
Христо Ботев пророчески писа за тях,
за себе си и за тези, които ще дойдат
след тях:

Нищо не е забравено
боевете за свищовските височини. 812
руски воини падат свидни жертви за
свободата на България. Затова и тази
местност носи името ,Паметниците. Тя
е превърната в природен Парк на освободителите, на чиято главна алея е
издигнат бюст-паметник на ген.-майор
Драгомиров.
Докато бяхме разочаровани от парка
в м. Янково гърло, тук в парка на освободителите грееше от ред и чистота.
На юг от входа му се работеше по разкопките на римския град Нове.
Пристигнахме в гр. Свищов, ето ни и
в къщата музей на основоположника на
туристическото движение в България
Алеко Константинов. В 6 раздела са изложени интересни експонати, свързани
с живота и творчеството му. След увлекателната беседа на екскурзоводката
ние се отблагодарихме с рецитация на
стихотворението на Ст. Станчев ,,Сърцето на Алеко” от Мартина Тодорова на
10 г. от с. Ганчовец:
Сърцето му във стъкленица. Мъртво.
Пробито от проклетия куршум.
Преди да овършее свойта жътва,
преди да извърви и своя друм.
Нелюбено, но любещо и страстно,
прозрачно като светлия кристал,
сърцето му и днес долавя ясно
шума на бряста, вече остарял.
Аз бих го сложил между двата цвята,
които той обичаше без край на розата да диша аромата
и незабравката да му ухай.

телна война 1877-78 г. В селото се установява главната квартира на руския
император Александър II, организирана е и болница. Селото е известно и с
братската могила, в която са погребани
над 700 руски войници и офицери, дали
живота си за българската свобода.
На излизане от Горна Студена поехме на юг, пресякохме главния път
София-Русе и след няколко завоя се
намерихме пред указателната табела
за с. Карайсен.
Когато на 7 /19/ юли следобед четата
на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
наближава селото, воеводите разбират, че след тях върви многочислена
потеря и че не могат да избегнат предстоящото вече сражение. Насочват четата да се разположи в Карайсенските
лозя, които имат доминираща височина.
В началото на селото, в северната му
част, слязохме от автобуса и тръгнахме
по чер коларски път на северозапад,
преодолявайки малка гола височина и
през лозови насаждения пристигнахме
до мраморна морена. Последва беседа и едноминутно мълчание, а после
тръгнахме по обратния път към автобуса. Тук трябва да вметна, че текстът
на беседите за движението на четата
и проведените от нея сражения са ми
предоставени от уредника на историческия музей в гр. Сливен – Васил
Дечев, отговорник при къща-музей
,,Хаджи Димитър” - по време на първия
национален поход по маршрута на четата, проведен от 23 до 30 юли 1988 г.
В центъра на Карайсен има паметник, посветен на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа с имената на
тримата загинали в битката в Карайсенските лозя. Тук също направихме
поклонение.
От Карайсен пътят ни вървеше в
посока гр. Павликени. Между селата
Батак и Патреш в м. Мараша е разположена Карапановата кория. Тук се
намира паметникът, почитащ втората
битка на четата, състояла се на 8 юли.
След като слязохме от автобуса, само
за 30 минути пристигнахме при паметника, където изслушахме беседа, изнесена от секретаря на Кметство Ганчовец Даниела Йорданова за станалите
тук събития и по-специално за четника Христо Петков Ботев - Дряновски,
роден и израснал в с. Ганчовец, общ.
Дряново, който, тежкоранен поглъща
отрова, за да не попадне в ръцете на
турците. Поднесохме полски цветя
пред паметника и с минута мълчание
почетохме паметта на загиналите четници.

,,Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира! Него жалеят
земя и небо, звяр и природа
и певци песни за него пеят!”.
Нашият маршрут продължи през с.
Добромирка, родното село на поета
Пеньо Пенев, откъдето се прибрахме
по места.
Димитър Богданов, здт и мс
снимки:
Митко Сираков Милко Илиев
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При съседите

На вр. Велики
Чемерник, Сърбия
В ранни зори на 13
юли компактна дружина от ТД „Урвич” потегли към Сърбия. Екскурзията се провеждаше
за един ден. Организитор и домакин беше
Скиорско-планинарският клуб „Власина”.
Слънцето се радваше
на безкрайната небесна шир и напичаше от
сутринта. С усмивки,
песни и шеги пътуваме към Власина. Трябва да бъдем навреме за
срещата със съседите
ни. Вече и Брезник, и
Трън останаха зад нас.
Връх Руй, който изкачвахме преди няколко
седмици, се извисяваше гордо отдясно
на шосето. Ще минем
през Стрезимировци.
Наближихме границата
и си мислим, че ще сме
навреме. Но не стана
така. И този път ни
забавиха откъм сръбска страна. След време бусът запраши по
пътя към село Власина,
отправната точка за
върха. Показа се кристалното едноименно
езеро, а сред него - зелено островче, зад
него още едно. Слушал
съм, че един от островите плува заедно с
животни и гора върху
него. Казват му Моби
Дик, както е и името
на Белия кит от романа на американския писател Херман Мелвил.
Тук вирее и хищното
разстение росиянка, което се храни с насекоми.
Има и легенда за Черен
воден бик, който живеел
в дълбините на езерото.
Всяка нощ излизал и си
засищал глада с крава от
стадата на местните. Но
местният ковач решил
как да се отърве от него.
Заковал пирони на рогата
на всички крави и черният
бик повече не се показал.
Всъщност
Власинското
езер, което е изкуствено
създадено, прилича малко
на Папазгьол с калимявката на попа отгоре. Стигнахме! Очевидно групите

от Сърбия и Македония
бяха потеглили нагоре.
Няма кой да ни упъти
накъде да вървим. Една
местна жена ни каза и потеглихме в указаната посока. Власинските къщи
бяха в алпийски стил, от
всяка тераса или градина
се показваха красиви и
дъхави цветя, бе чисто и
приветливо. Почти всяка
тераса имаше изглед към
езерото. Само за момент
си представих, че имам
къща на това прекрасно
място. Усетих мирис на
билки, дебели сенки ни
разхладиха. Сериозната
колона от туристи бе отпред и като че ли бе спря-

ла на едно място. Пътеката бе тясна, със стъпълца
и поради тази причина
движението бе затруднено. Срещнахме се с водача и всички заедно тръгнахме към върха.
Хората бяха щастливи,
весели, че отново са заедно; всеки споделяше своя
случка или история, вървейки към първенеца на
планина Чемерник. Името на планината и върха
е дала отровната билка
чемерика, която я има в
изобилие и се среща навсякъде. Планината има
много реки и потоци, които се вливат във Власина и
Южна Морава. Освен пър-

венеца Велики Чемерник
има и други върхове, които могат да се съревновават с него. Това са: връх
Кула – 1622 м; връх Мали
Чемерник – 1596 м; връх
Острозуб – 1546 м; връх
Павлова грамада – 1469
м. Пътят върви все през
широколистна гора и поляни с богата покривка от
билки и цветя. Ухаеха навсякъде. Неизменно следваме маркировката. Ясно
се открояваха отделните
планинарски клубове от
останалите участници в
похода. На поляната бе
първата почивка. Понеже пътят е с лек наклон и
ненатоварващ, аз продължих, без да спирам. Ходя
и снимам. Хапна по някоя
боровинка и хайде отново.
На билото сме. Тук има
боровинки - с комбайн да
ги жънеш. Синьото небе
бе заето от бели облачета, които за известно
време закриха слънцето.
Малко сянка бе добре
дошла за всички походници. Върховете Голям
Стрешер, Бесна кобила
се открояваха на хоризонта. Власинското езеро с
островчетата след малко
ще се скрие от погледите.
Вървим сред борова гора.
Покрай мен мина сръбски
турист, който зорко следе-

ше посоката с джипиеса
на своя телефон. Стигаме
кръстопът, вляво продължава друг път, а колоната
върви надясно и напред.
Табелите са налице. Първата е за Сурдулица, втората ни връща по околовръстното на планината
към село Власина, третата
е за върха. Виждаме една
тънка ивица сред обраслия в гора баир. Точно там
ще минем - единственият
по-сериозен наклон преди
върха. Взех го на един дъх.
Отново има разклонение,
но е ясно. Има табели,
маркировка. Прочетох, че
има извор наблизо. След
няколко минути пътят стана равен - ето поляната с
връх Велики Чемерник.
Нашите другари вече се
бяха събрали и си говореха със сръбски туристи.
Имаше триангулачен знак
с името и височината на
върха, а зад него и малка туристическа карта за
орентиране на мястото.
Участниците непрекъснато прииждаха. Помолих
да ме снимат на върха,
после, когато се събрахме
цялата дружина, направихме обща снимка със
сръбските и македонските
туристи. Разбрах, че съм
направил впечатление с
българския флаг, който се

развяваше гордо, докато изкачвах върха. Една
дама от СПК „Власина”,
град Сурдулица, ми бе харесала знамето. Марина
й беше името. Подарих
й го. Направих си снимка
с нея и нейната приятелка. И двете бяха красиви
и чаровни. Разменихме
си усмивки, пожелания и
адреси. Оставихме основата група да си почине,
снима и радва и веднага
потеглихме надолу. Връщаме се при боровинките.
Заседнахме там за известно време. Не можем
да им се наситим. Долу
ни чакат. След час и нещо
красивите къщи на Власина се показаха. Чуваше
се музика. Беше пълно
с народ наоколо. Тръгнахме, следейки шума
от музиката, тя беше на
поляната. Домакините се
бяха погрижили за храната и настроението на
участниците.
Извиваше
се опашка за вкусната
храна. Свършихме с обяда си, после освободихме местата. Часовете се
изнизват, хубаво е тук,
приятно е сред съседите.
Скоро щяха да връчват
грамоти на всички, участвали в изкачването. Нашата грамота вероятно
ще я пратят по пощата налага се да тръгваме за
България. Разделихме се
с домакините, като преди
това ги поканихме в края
на август да изкачим съвместно Черни връх на Витоша. Не ни се тръгваше:
прекрасни изгледи, добри
приятели, красиви спомени.
До нови срещи,
Сърбия!
Юрий Стоянов

Вечните пътища на Борис Стрински

В навечерието на 45-годишнината от хора
на
туристите
ветерани
при
ТД”Рилски турист”, гр.Самоков, излезе от печат 6-и
сборник с песни, композирани от Борис Стрински „Вечните пътища”.
Под негово ръководство хорът има регистрирани над
800 концертни изяви и участия. Изнесъл е самостоятелни концерти и е участвал в програми със сродни
хорове в над 45 наши градове и села, открил е с песните си много хижи, разширения и заслони. Осъществил
е концертни турнета в много страни на стария континент.
Що се касае до композираните от него над 150
песни, те се характеризират със своята мелодичност,
звучност и възпяват прекрасната природа на родината
ни и преди всичко родните планини, на които композиторът е голям фен. Намерили са и намират място в
репертоара на много хорове и певчески групи. Слушателите ги посрещат
възторжено и изпращат с
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бурни аплодисАвторът на сборника Борис Стрински:
менти.
„Творчеството ми в повечето от моите песни е свързано
Често по тес планината благодарение на любовта ми към нея, с дълголевизията изгодишното рководство на Хора на туристите ветерани към
лъчват филма
ТД”Рилски турист” и създадения от мен детски хор за турис„Бялата порта”
тически песни „Рилчета”. Благодарен съм на всички автори
с песни, компона песни, чиято музика аз само съм написал, а тя е дошла
зирани от него,
заедно с хубавия и смислен текст. Благодаря и на всички,
с режисьор и
които помогнаха за издаването на настоящия сборник”.
автор на тектуристическата песен в България.
стовете Елена Димитрова или почти едночасовото
Дейността на Б.Стрински като диригент и компопредаване по случай неговата 75-годишнина на режизитор е отличена с лауреатски звания на редица ресьорката Нина Десподска.
публикански фестивали, с 4 медала „Алеко КонстанЗа творчеството на Б.Стрински най-ласкави отзитинов” и 2- за Особени заслуги- 1- степен, с почетни
ви са дали професорите Георги Димитров, Венелин
знаци и званието „почетен гражданин” на гр.Самоков.
Кръстев, Александър Танев, Иван Лалов, музиковедът
Признания за творчеството на маестрото има и от ГерНикола Янев, както и незабравимият негов колега и
мания, Чехия, Македония, Русия..
приятел Филип Аврамов, с който жалонираха пътя на

При Бог Перун

Имало едно време в Пирин,
или иначе казано - The Хурка

Дългоочакваното топло,
лятно, слънчево и сухо…
или просто казано - „екскурзионно“ време. За някои сбъдната мечта още
от зимните дни, за други
неочакван житейски завой, за трети непланирана
и изненадващо осъществила се ваканция… Лек
стрес и за организаторите - рестарт на маршрути,
ъпдейт участници, транспорт, екипировка.
Денят е събота, всъщност нощта - защото тя е
вече наша, транплин към
довчерашните
трепети.
Началото като че ли е до
болка познато, банално
може би, но почти неизбежно за Варна - жп гара.
Със завишен стандарт
като за туристи - кушет-вагони. Трудно прибиране
по купетата - духът вече е
надхвърлил ежедневието
и е някъде там, напред,
напред… приятелски прегръдки, коментари, малко
пиво за отскок.
Страхотен изгрев някъде над София, препускащ
влак и първите ранобудни.
Оооо- ееее, този път не
съм само аз - доста обективи се опитват да флиртруват със Слънчо през
прозорците. Ще имам
компания и съмишленици,
а и тайничко разчитам на
тях за някои фотографски
„задължения“, обявавани
след финала на мисията. Дааа, пропуснал съм
я - казва се ПИРИН, едноименната планина е
и целта. Да представя и
мисионерите - всъщност
юридическата личност в
лицето на туристическо
дружество „Голямата Хурка“, гр. Варна. Почти да
пропусна да отбележа
председателя на дружеството и водач на групата
- Петър Антонов /Пепо/, че
иначе…! Въпроси относно
името на дружеството - в
следващия брой! Гара София доокомплектова групата, а паузата до следващия влак - запълнена
с един мой ритуал, споделен вече от доста участници - баничка с боза,
първа закуска за… абе,

да върви по мед и масло.
Отново трен, гара Симитли, очакващи ни бусчета,
Добринище. Традиционна
спирка за последно събиране на мисли, тапене
пробойни в списъци, а и
да ни се порадват местните жители. Отново бусчетата, лифтът на хижа „Гоце
Делчев“. Сбогом, колела,
дръжте се, крачка! Превъоръжихме ги подобаващо
- този път да не ни гледат
странно горе на „Безбог“,
с всякакъв калибър плажни чехли и джапанки. А и
риск си е лифт по чехли
- застраховката не поемала издирването им долу
в къпинажа. „Безбог“, за
поредните чакащи ни там
отново „здрасти“ и вече
сме май на 100 %. Лелеее, този път надхвърли
очакванията ми за бройка
- цели 27 май сме. Пепо
„потвърди“ бройката - съдийската свирка, кротната
досега на врата му, изписка доста нервно и припряно. Разнороден калибър
сме, година производство
и произход - Варна бие,
естествено, Пловдив, София, Ген. Тошево… дали
да спомена и Англия, за
сънародника ни, живеещ
там, и едва ли не в полет,
присъединил се към нас.
Попово езеро - първи
обяд „ала на крак“. Все
още мога да си позволя
някои глезотии, следващите обяди вече са хербаризирани. Плануваната
първа следобедна дрямка
беше издухана от неочакван вятър и позивни за
дъждец. И… и това беше
за цялото ни пребиваване
в планината. Отбой, но
вече колоната се точи по
посока лява Краледворска порта. Встрани остана Джано, един от първите ми пирински върхове.
Не ми е безразличен, но
явно и този път ще му
пратя само въздушна. Нагоре, нагоре, първи камъчета във формат „трабант
601“, леко поразкъсана
вече колона.
Краледворска
порта,
усмивка от Каменица. Заслонът е под нас, но заден
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план почти няма - мъгла,
облаци, леко противен
ветрец. „Тевно езеро“ ни
посрещна като че ли безразлично, а очаквахме кокетни слънчеви отблясъ-

цесорчето ми. Само с микрофибъра около кръста
и към душчето от кенче…
ноооо, точно сега няколко
дами са се престрашили
да доближат чешмата до

ци. Суетене като за първо
настаняване. И дааа - все
още ми е трудно да обявя
сапуна за враг на туриста.
Така или иначе, ще се мокри, поне да е качествено
- дотолкова се справи про-

душа. Нямах готовност
с билетчета, а и престоя
стана досаден - духааааа.
Получиха си представлението, но така и не ми съобщиха оценката за разликата в черноморското
тенче. Това е, да не съм
лапал мухите на Иракли.
Вечеря, леко компресирани около масата, но
задушевността на столовата в заслона и усмивката на Валя компенсират в
пъти. Класически залез
почти липсваше, да не човъркаме за нещо по-така.
И луната, дето уж беше
пълнолуние, също ни отказа пълна програма.
Ден втори, в стандарт
като за юли. Слънчо се
цупи още от вчера, пак
фончета от облаци и
мъгла, но без кураж за
нещо по-хард. Закуска,
програмата вече тече т.нар. лъчев преход. Първа цел в прихвата - връх
Джангал. Леко друсащ
маршрут, клаустрофобична мъглица наоколо - но
ни вопъл, ни стон дори и
от кандидат-хурки. Горе

сме - като за първи връх,
нямаше такова черпене що шоколад, ром… да не
говорим колко ел. енергия
се вложи във фотосесии можеше час
да осветяваме целия
заслон.
С л е д ваща дестинация
Влахински
езера, през
едно
скалисто улейче и надолу за хижа
Демяница.
Защо?!
ами…
за
супа с бира,
протоколния отговор.
Предпазливо
ще
спомена,
че този ден
блеснаха
различните
версии
софтуер
на
участниците, и…
толковааа! Както се и очакваше,
преброяването
на личния състав при Демяница изобщо не затрудни Пепо. Ама пък имаше
бира, че и супа също. Обратно нагоре - е, не беше
приятничка денивелация
като за втори ден, но затова пък е съдийската
свирка! А и почти нямаше
изпържване - в прегръдките на облаци и мъгла?!
Вечеря отново в заслона,
и… първият „ден рождения“. Прекрасна торта от
Валя, емблематична ракия с цифра 63-и в името,
като набора на рожденника. Николай, официалния
спасител на групата. Да е
жив и здрав и дано никога
не се наложи упражняване на това му призвание.
Трудничко прибиране за
сън, от нежелание, естествено, не заради друго!
Ден трети - преход с
голямо „П“ и все още натежаващи раници. Отново
Мозговишка порта, Типиците с гледките, езерца.
Естествено, температурен

тест на водата им, по skin
метода. Най-после и хижа
„Вихрен”. Отново тест…
банята, разбира се, опити
за покушение на откритото барче… Приятна вечеря, достатъчно работна
площ за клубчетата по
народни танци. Мдааа,
Варна за малко да изпусне приза! - ще трябва още
упражнения явно.
Сутрин на ден четвърти - ууу, едно слънце,
бива ли чак толкова! Като
знаем за накъде сме ами лъч към пиринските
богове. Този път крайно
леко въоръжение в лъчевите ранички. Ех, няма
как да оставя машинката за снимки, само част
от очичките и, колегите
също не останаха назад.
Съдийската свирка, няколко млади дами извън
групата скочиха с блеснал поглед - протест ли!?
Пътеката една такава,
няма място къде и ескаватор да се монтира, ама
служба! Казаните - този
за офицерската супа си го
бива отвсякъде, застройващ сняг в изобилие. И
на фона на застройката
- две козлета. Шоуто им
върху почти отвесна сцена, фирнована… но може
ли да ни откажат честта.
Разположихме се почти
на първите редове, няма
пауза, почивка - доближиха продължителността
на предизборен концерт.
Е, ами щом става и така,
Пепо да му мисли за хонорара - бали родопско сенце може би! Най-накрая
завесата падна, раничките и поредна тераска
- с невинна зеленинка по
нея, нооо… и сребро. Да
откриеш поредното бижу,
не костваше никакви усилия - да, за еделвайс се
говори. Всички сме виждали как работи фотоапарат, този път и слепец би
разбрал. За съжаление,
се оказа, че има и други
представи за среща с това
невероятно цвете.
Продължава на стр. 12
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При Бог Перун

Едно сладурче, да се
чуди човек как е кацнало в скалната пукнатина,
се оказва в липса, когато
в късен следобяд част от
групата се връща по същия маршрут. Едва ли си е
тръгнало само, горкото…
Премката пред Вихрен.
Леко раздвоение в групата - относно посоката на
следващия ход. Опит за
шах с царицата, не особено сполучлив, както се
оказа впоследствие. Или
иначе казано, по подсичащата пътечка на Кутело,
излизаща по средата на
Кончето.
Драпане, драпане и 200300 метра преди емблематичното седло - снежен

език, проснат най-безсрамно по целия склон.
През него!? - не ти трябва
ТЕЛК за жълто издание.
Ами… право нагоре, посока рида на Кутело. Тук за
някои дозата адреналин
сигурно надхвърли горна
референтна стойност, но
даже и няколкото доктора
в групата не пожелаха да
я измерят. На старт сме,
на въжената линия посока
север. Най-после доживях
и аз да се комутирам към
това прословуто въже.
Приятен ветрец, тъмни
облачни завески над нас
- какво повече му трябва
на човек?! Някъде след
средата на въжето се сещам, че има какво още да
направя относно комфорта си за преминаването защо ли досега апаратът
висеше неотлъчно на врата ми. Този път, скъпо, ще
ми простиш, но застраховката ти не е валидна вече!
- и на меко в чантичката.
Сборен пункт - от север
на Кончето. Като че няма
липсващи. Този път не се
намериха желаещи за
супа и бира на х. „Яворов”.
Ами тогава - на обратно,
въжето си е пак там.
Снимка 6 ....................
След минути сме по
склона на Кутело - някой
си от двата, за мен вече
без значение, стъпвайки
по цялото протежение на
билото. Мдаа, после леко
кофти спускане към премката, където вече се е
разпладнила цялата група
и хрупа ли хрупа. Трябва
да се наваксва сега, но
пък друго си е Кутелите
да са ти в комплект. Някои, пропуснали язденето, вече би трябвало да
са поне на официалния
пирински първенец, оста-
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налите сега тръгват.
Пълен стомах - е, не е
по правилата, но освен
да кажа: не правете
така… Доста пъхтене
в началото, изчакване
на колеги… все пак в
един момент сме горе.
Процедурите са писани
отдавна и проигравани
десетки пъти - традиционният ром с шоколад, особено за новопосветени,
фотосесиите… само дето
не успяхме да прикачим
спътник над нас за още
снимки. Първите отново са
някъде долу, но по обходния маршрут към хижата.
Пак наваксване по ронливия склон - за последно
този ден. Последващото

темпо надолу си беше
за залог - ами ще трябва
да се евакуираме до х.
„Бъндерица”, не можехме
да повторим нощувката.
Леки спомени и асоциации - програма като на
заслон по маршрут към
Монт Блан. Бъндерица,
малко късна вечеря и още
по-късен втори „день рождения“. Този път нежният
пол, колежката си го заслужаваше напълно, само
дето умората от деня непрекъснато си показваше
зъбките. Времето до химна беше преборено стоически, но след това борбата не продължи дълго. Да
ни извинява Галя, може би
има защо!
Хубаво утро, ден петиии!
Рутинни вече сутрешни
манипулации, закуска и
отново по асфалт - през х.
„Мусала” към Бъндеришка
порта. Набиране, набиране, най-накрая и премката между Муратов връх и
Караулите. Изкачване на
Муратов - по желание, за
останалите споделяне зеленината на полянките.
Десетминутен преход на
запад и отново разпладняване- този път за обяд.
Явно от хубавия ден, групата се разрои - по класическия маршрут до х.
„Синаница”, и по малко
използван през циркуса
на Георгиевските езера.
Този път се възползвам
от „ваканцията“ - по класическия. В сравнение с
останалите дни тук можеше да се нащракат сума
ти снимчици, успяващи
да изтръгнат сълза и от
най-суровото сърце на
facebook жител. Премката
над хижата, или Синанишка порта. Отново роене
- към хижата и по билото
към върха. Този път
съм към върха, екипирани сме само с
Август 2013 г.
лъчевите ранички.

Ненавременно подсичане
ни качи на едно ронливо
ребърце, но общо взето,
всичко останало премина
като по учебника на Хурките.
На вр. Синаница сме, но
този път снимачният дух
нещо е занижен - едва ли
не само протоколни снимки. Леко досадно връщане, раниците и към хижата, че отдавна намирисва
на пиво. Долу е леко пре-

ливащо от съмишленици,
но ние сме претръпнали
отдавна. Същевременно
другата група, с Пепо, е
вече на щурм към върха,
само че фронтално и безцеремонно. Е, ще трябва
да ги изчакаме, преди да
се разположим по масата.
Неусетно дойде часът за
изключване на електричеството, но доста светлинки навън оповестяват
разни намерения… да
приемем фотографски.
Ден шести - нещо групата доста лениво подхожда към него. Обичайната сутрешна суетня,
когато една част от хората решават да поостанат
на хижата - явно имат
недовършена работа от
вчера още. Останалите
засамарваме и ларж към
Спано поле - целта са
„гъбките“ в края на гората. Ранно предиобедно
пристигане, настаняване
по бунгала, за някои и под
брезент. Този път обяд на
маса - нещо като галамероприятие. Леко заскучаване, вече е разгледана
цялата търговска
площ на бунгалата
и столовата и затова решаваме да се
поизнесем нагоре,
към вр. Бъндеришки чукар и езерцето под него. Да, но
и това е в повече
за част от хората
и групата за „разходка“ се оказва
едноцифрено число. Нещо времето се цупи, трупа
едни облачета със
здрав тен и ни кара
често да се почесваме - дали да се
мокрим на дъжд,
или на обилно
течащите рекички наоколо. Още
повече че местен овчар, който

срещнахме нагоре по ливадите, добронамерено,
но категорично заяви, че
до час ще завали. Пъпленето, общо взето, беше
скука, с много малко изключение - опит за завиряване на една рекичка,
безуспешно, разбира се.
Тестваме вече водата
на езерото като температура - и не ще нито да
вали, нито да грее слънце. Желаещите за върха
останахме съвсем малко,
но пък категорични, че го
искаме, и то сега, на момента. Е, не стана точно
така, но някъде за около
45 минути бяхме горе.
Най-накрая поогря, снимките задължително и надолу по сухо!
На бунгалата и около
тях заварваме пълна идилия - бански, хавлии, само
дето пясък с мидички
липсваше - а ние финално
трошим коленца! Галавечерята нещо се позабави,
но и ние имахме какво да
предложим за унищожение - от утре обоз не ни
трябва.
Ден седми - последен.
Групичката под проветривия брезент трудничко
позацепихме, но е имало
и доста ранобудни. Престарали са се снощи, явно
като за последно са поразпуснали леко, вървяха и хвалби, колко са се
клатели бунгалата. Невярващи погледи от нас, но
радиото потвърди - браво
бе, успели са около 3-4
по Рихтер чак. Последен

преход, последно спускане - през прекрасни иглолистни гори и така чак до
Дяволския (Попинолъшки) водопад. Бусчето вече

фия, малка пауза на централна гара, и… даааа, на
чистонови спални вагони.
С рекламата дотук!
После - ясно е. Съне-

чакаше - разтовари ни
едва ли не в минералния
басейн на гр. Сандански.
Обяд е, има време до първия влак, за София. Заведение за обяд, басейн,
басейн и… финал! - вече е
време за обратния маршрут до Варна. Влак до Со-

ни лица на гара Варна,
неприятният момент на
раздяла - утешение донякъде, че не е работен ден.
Но вече сме в очакване
на следващото… ами да,
следете графика!
юли 2013 г.
Георги Добрев

Покривите на Европа
Триглав (2864 метра) е най-високият връх
в Словения и в Юлийските Алпи. Името му
описва неговата форма, която е отразена
също в герба и знамето на страната. Разположен е почти в центъра на Словенския национален парк „Триглав”. Това е единственият национален парк в Словения и в него
е в сила специален природозащитен режим,
който е по-строг от този в защитените
местности. Най-голямото езеро в парка е
Бохинското езеро. До връх Триглав се стига по няколко маршрута, всички от които
от алпийски характер. Маршрутите не са
лесни, някои от тях минават през напълно
отвесни скали, на които има изградени захвати, метални стъпки, въжета и др.
Изкачването на Триглав се реализира съгласно програмата на Клуба по пешеходен
туризъм към Туристическо дружество
„Орлово гнездо”, Казанлък. Преди заминаването се проведе обучение по алпийска
техника и тренировка по новоизградената
пътека „ВИА ФЕРАТА” край село Енина. Ето
и хронология на експедицията:

ТД”Орлово гнездо”, Казанлък

на Експедиция
Триглав 2013 - Словения
На 23.07.2013 г. в 17:45
групата ни от 32-ма туристи от гр.Казанлък потегли
с автобус за Словения. По
време на дългото пътуване беше подадена информация за местата, градовете и държавите, през
които преминавахме. С
известно забавяне по границите, на 24.07. по обяд
пристигнахме в градчето
Блед. След това по тесен
и стръмен път достигнахме местността Рудно
поле – Поклюка, откъдето
започна изкачването до
хижа „Триглавски дом на
кредарица”. На паркинга ни посрещна хладно и
дъждовно време. Петима
останаха да разглеждат
езерата „Блед” и „Бохини”
и да нощуват в градчето
Блед. Около 13:00, екипирани добре, 27 туристи
тръгнахме по маркираната пътека за хижата.
Вятърът и дъждът затрудняваха придвижването, като след 3 часа и
половина групата пристигна на хижа „Водников
дом”, която е по средата
на пътя. Поради възникналата умора и лошото
време тук останаха двама туристи за нощувка.
Останалите
продължихме изкачването до хижа
„Кредарица”. Нагоре пътеката върви покрай скалите, като на места е врязана в тях и има метални
стъпалца и дръжки за
стабилност. Около 19:30
след дълго и не лесно

изкачване в дъждовно и
ветровито време всички
25 души пристигнахме на
хижата (2515 м н.в.). Настанихме се и изпихме по
един чай. Имаше туристи
от различни националности. Условията в хижата са
добри, а цените нормални
- европейски. На сутринта, в 6:20 ч, екипирани с
ленти и карабинери, 23ма туристи потеглихме
за върха по много добре
маркирана и обезопасена
пътека тип ”Виа Ферата”.
Времето тук се променя
много бързо и не всеки
ден е възможно изкачване. В деня на пристигането ни целия ден е валяло
и нито една от групите на

Традиционно
изкачване
на вр. Ботев

хижата не е успяла да направи изкачване. За наша
радост имахме късмет,
времето беше ясно и се
очертаваше да не вали.
Духаше само силен вятър.
На места трябваше да се
разминаваме със слизащи вече от върха чуждестранни туристи, тръгнали
почти по тъмно към върха.
Първите
от
нашата
група излязоха на върха
около 7:30, а след 15-ина
минути всички 23-ма се
събрахме на „покрива”
на Словения. Гледките от
върха са уникални и незабравими . Всеки изпита
истинско удовлетворение
от преодолените трудности. Направихме си много

снимки, заредихме се с
положителни емоции и
около 8:30 всички поехме
по обратния път надолу.
На хижа „Водников дом”
си починахме малко, направихме снимки и в 10:00
поехме към паркинга, където трябваше да ни чака
автобусът. Понеже времето беше хубаво, можахме
да се насладим на много
богатата флора на Алпите в Словения. Видяхме
и снимахме и алпийски
еделвайси. Около 15:00
всички се събрахме при
автобуса. Уморени, но
доволни, отпътувахме за
замъка „Блед”, който се
извисява на 120 метра
над самото езеро „Блед”.

От 05.07 до 07.07.2013 г. се проведе поход до връх
Ботев, организиран от клуба по пешеходен туризъм при
ТД „Орлово Гнездо“, Казанлък. Походът се провежда за
трети пореден път и стана традиционен за дружеството.
Участие взеха над 30 туристи на възраст от 8 до 64 години. И тази година групата тръгна от местността Паниците в посока хижа „Рай” около 14.00 ч (петък). Към 18.00
всички се настаниха в хижата. В събота сутринта 25 участници поеха покрай Райското пръскало - по Тарзановата
пътека към върха. Около 11.30 всички бяха на билото на
старопланинския първенец. След почивка за чай, снимки
и печати групата тръгна през заслон „Ботев” и местността

Отново невероятни гледки и много снимки. След
това поехме към хотелите
за почивка и нощувка в
близост до Любляна.
На следващия ден
26.07. започна и нашата културна програма от
екпедицията. Първата ни
дестинация беше Словенската столица Любляна.
Сравнително малък (около 300 000 жители), но
много приятен и красив
град. Разгледахме забележителностите,
пихме
бира и направихме много
снимки. Имахме време и
за едно българско хоро
на центъра с музикален
съпровод. След това потеглихме към пещерата „Постойна яма” до градчето
Постойна. Най-дългата
пещерна система в страната и една от най-значимите й туристически
дестинации.
Предлага
най-дългия туристически пещерен маршрут в
света: 5,3 километра. Повозихме се с влакче - все
едно бяхме попаднали в
подземен град от тунели
и зали. Грандиозно и впе-

чатляващо!
Посетихме и замъка
Предяма
(Предпещерен замък). Построен е
в пещера, надвесен над
123-метрова
пропаст.
Красив и величествен.
Около 16:00 потеглихме
за Хърватска - следващата дестинация от нашата програма. Преминахме през град Риека и
северното адриатическо
крайбрежие на страната.
Наслаждавахме се на невероятно красиви гледки
– планина, стръмни склонове и море. Около 20:00
се настанихме в къщите
за нощувка в село Кореница на 15 километра от
Плитвичките езера.
На другата сутрин около 9:00 пристигнахме в
национален парк „Плитвички езера” - най-популярната туристическа
атракция на Хърватска.
Включен е в списъка на
ЮНЕСКО за историческо наследство. В парка сякаш попаднахме в
приказка - водата беше
навсякъде около нас:
извираше изпод краката ни и стремително се
спускаше надолу, течеше покрай нас, пръскаше
ни от водопадите, които
сякаш нямаха край. Езерата като скачени съдове
преливаха едно в друго.
Оцветени в ярко, наситено, тюркоазено синьо. И
всичко това гъмжащо от
риби. Повозихме се и на
корабче по най-голямото
езеро, разгледахме една
от пещерите, образувана
от течащите води.
В 14:00 отпътувахме
за Хърватската столица
Загреб. След голямо задръстване по магистралата пристигнахме след
18:30. Разгледахме някои
от
забележителностите
на града: Каменната порта със статуята на Дева
Мария, намираща се в
покрита с решетки ниша.
Има много посетители,
които идват тук, за да се
помолят или да запалят
свещ. Видяхме и Катедралата,
впечатляващ
пример за неоготическото
изкуство - кулите й са високи 104 метра.
В 20:40 отпътувахме
за България. Отново
задръствания по магистралата и чакане по
граници. В ранния следобед на 28.07.2013 г.
пристигнахме в Казанлък с незабравими спомени от едно приключение, изпълнено с много
положителни емоции.

Башмандра обратно за хижа „Рай”. Около 15.30 всички
се прибраха в хижата. Вечерта премина с много песни и
веселие. В неделя през Паниците групата се прибра в Казанлък. Първо успешно изкачване на връх Ботев направиха най-малките участници в групата Иво Далемски - 8
години, и Спас Антонов - 10 години.

Август 2013 г.
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НА БЪЛГАРСКИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

НАЙ - ПЪЛНИТЕ И АКТУАЛНИ
ПЪТЕВОДИТЕЛИ

Удобни и полезни
гидове за всеки турист!

„Мусала” – пътеводител
Автор - Светослав Колев
Година на издаване - 2006
Страници - 53
Формат - 70/100/30
Корици - меки
Цена – 1,80 лв.

„Вихрен” – пътеводител
Автор - Никола Цонев Миронски
Година на издаване - 2006
Страници - 39
Формат - 70/100/30
Корици - меки
Цена - 1,80 лв.

„100 Национални туристически
обекта”, пътеводител
Автори - Симеон Идакиев, доц.
Румен Пенин
Година на издаване - 2010
Страници - 268
Размери - 11/ 22 см.
Корици – меки
Цена – 10,00 лв.

ЖИВОТ И СЪДБА
Филип Аврамов

„Скални манастири и църкви в
Североизточна България” – пътеводител
Автор - Атанас Сивков
Година на издаване - 2011
Страници - 95
Формат -70/100/30
Корици – мека
Цена – 4,00 лв.

Хижите в България
( справочник)
Автор Йордан Йорданов
Формат: Формат – 12,4 х 23 с карта
дипляна
Стр. 200
Цветност 4 + 4
Издание: 2012 г.
Цена: 10,00 лв.

Автор: Елисавета Аврамова
Година на издаване - 2012
Страници - 79
Формат – 14/ 21
Корици - меки
Цена -4,00 лв.

Къде можете да ги намерите?

„Ботев връх” – пътеводител
Автор – Александър Андреев
Година на издаване – 2009
Страници - 52
Формат - 70/ 100/ 39
Корици – меки
Цена – 2,00 лв.

„Витошкият Черни връх” – пътеводител
Автор - Георги Клисаров
Година на издаване – 2008
Страници - 34
Формат - 70/ 100/ 30
Корици – меки
Цена – 2,00 лв.

в Централата на Българския туристически съюз (София, бул. „В. Левски” № 75, ет.5, ст.520)
Информационния център на Българския туристически съюз
(в подлеза пред Централата на БТС) в обектите от 100-те НТО
До края на м. септември за всяко закупено издание ще получите бонус карта „Хижите в България”

От първа ръка

Моите
планински
първенци
Не че не съм ги изкачвал до сега – просто
не съм взимал печати в
книжката за 10 те планински първенци защото
знаех , че ще се изкача
много пъти на тези върхове в моите 68 години като
планинар.
В чест на 90- годишния
АНАПУРНА
Анапурна е дял от Хималаите в Северен-Централен Непал. Включва
Анапурна I – 8091 м, 13
върха над 7000 м, както
и 16 върха над 6000 м. С
дължина от 55 км, масивът Анапурна е ограден
от най-дълбокия каньон в
света - пролома Кали Гандаки на запад, река Маршиангди на север и изток
и долината Покхара на
юг. Анапурна I е десетият
от 14-те осемхилядници в
света.
Анапурна е санскритско име, буквално означаващо „пълна с храна”.
Наричат го „Богинята на
реколтите”. В хиндуизма
Анапурна е „...вселенска
и вечна богиня на храната... майката, която
храни. Без нея има глад,
всеобщ страх: това прави
Анапурна всеобща богиня... Най-популярното
й светилище се намира
в Каши, на бреговете на
река Ганг.
Целият масив Анапурна
е включен в близо 8000
кв.км защитена зона първата и най-голяма
защитена зона в Непал.
В нея са няколко трека/
маршрута от световна
класа, включително веригата Анапурна.
Върховете на Анапурна
са едни от най-опасните
за катерене в света дори
само според по-скорошната си история след
1990 г. Към края на 2009
г. има 157 изкачвания на
Анапурна I и 60 катерения, завършили фатално. Тази 38% смъртност
е най-висока от всички

юбилей на ТД”Еделвайс”,
Сандански, с още четирима туристи тръгнахме
за тези върхове. Като начало - близките до нас
Гоцев връх на Славянка и
този на Беласица – връх
Радомир, ги изкачихме с
лекота.
Неприятно впечатление

ни направи брането / скубане/ на Алиботушки чай
от група четирима души,
които пълнеха големи найлонови чували за продан,
при това билката не беше
напълно цъфнала. А там, в
началото на прехода имаше табела „Резерват” със
съответните забрани.

Връх Руен в Осоговска планина ни посрешна
слънчев и много спокоен.
След 4 часово ходене по
стръмните склонове, точно 13.00 часа следобяд
снимките на върха станаха свидетели на нашето
присъствие. Прави впечатление добре подържаният заслон за туристите.
Спускането и отиването
до град Трън същия ден
ни отне около пет часа,
настанихме се на хижа
„Ерма” тъй като ни бяха
казали , че хижа „Руй”
не работи. По стръмния
склон към върха за около
час бяхме горе.
Приятната обстановка
на хижа „Ерма” ни даде
възможност да се изкъпем
и да си починем добре.
Самата вечер премина
във веселие и песни. Да,
тежко и много тъжно е да
гледаш изгорелите основи

на хижа „Богдан”, хижата,
която помня от времето,
когато работех в отдел
„Маркировки”, вече я нямаше. Слязохме от върха
с мисълта , че следващия
път от нашето завръщане ще нощуваме в новопостроената вече хижа,
вследствие на доброволческата акция на БТС.
Връх Ботев, който съм
го изкачвал само зимата,
било то през Републиканския ски поход „Ком
– Емине” през далечната
1984 година, февруари,
или от алпинадите, провеждани там, остана в
моите спомени като най
мъгливия връх. Този път
рано сутринта към 10
часа, върхът ни опроверга
с ясно време, слънчево,
тихо, с отлична панорама.
Да, точно за това мечтаех
от много години. И отново
разрухата около самия

Най-опасните планини в света
осемхилядници.
Въпреки че Анапурна
I е първият в света покорен осемхилядник, често
е смятан за най-трудният.
Анапурна е най-рядко изкачваният от 8000-дните
върхове, но има най-висок процент смъртност
при покоряването му. От
всеки трима алпинисти
един загива в опитите си.
Върхът е също последният от всички 14 осемхилядника, които покорява
Ед Вайстърс - първият
американец с такова постижение и петият в света, покорил без кислород
всички осемхилядници.
Нужни са му 3 експедиции, докато успее да стигне до върха на Анапурна
I.
На 3 юни 1950 г. Анапурна I е покорен за пръв
път от френска еспеди-

ция, водена от Морис
Херцог.
За пръв път Южното
лице на Анапурна I е изкачено през 1970 г. от
Дон Уиланс и Дугъл Хестън, членове на британска експедиция, водена
от Крис Бонингтън. Отнема им почти 2 месеца, за
да стигнат върха. По време на спускането обратно
Йън Клау загива в лавина.
Интересен факт е, че сър
Крис Бонингтън, който е
на 35 години тогава, през
2010 година вече 75-годишен, отново е в Анапурна
на 22-дневен трекинг.
През 1978 г. американска хималайска експедиция, водена от Арлийн
Блум, става първата щатска експедиция, покорила Анапурна I. Първият
катерачен екип - Вера
Комаркова, Айрин Милър,

шерпите Мингма Тсеринг
и Чуанг Рингджинг, достигат върха в 3:30 следобед
на 15 октомври 1978 г..
Вторият катерачен екип
- Алисън Чадуик-Онишкевиц и Вера Уотсън, умират
по време на изкачването.
Арлийн Блум издълбава
имената им върху каменен блок в базовия лагер.
На 3 февруари 1978 г.
полските алпинисти Йержи Кукушка и Артур
Хашер правят първото
зимно изкачване на Анапурна I. Първото соло изкачване е през октомври
2007 г. от словенския алпинист Томаш Хумар.
Анапурна
I
държи
рейтинга с най-висока
смъртност сред всички
осемхилядници. Към март
2012 г. има 191 успешни
изкачвания, 52 загинали
при изкачване и 9 спус-

кания, завършили със
смърт, което значи, че за
всеки трима търсачи на
силни усещания, успели
да изкачат Анапурна I и
да се върнат, един умира, опитвайки се. Същото
това съотношение изкачвания-фатални инциденти
е около или над 6 : 1 за
всички други осемхилядници, с изключение на
К2 и Нанга Парбат. Сред
алпинистите, убити от
върха, са руският Анатоли Букреев през 1997 г.,
испанският Иняки Очоа
през 2008 г. и корейският
Парк Йонг-сеок през 2011
г.
Един от интересните
върхове в масива Анапурна е Мачапучаре или
Мачапучре (6993 м). На
санскрит Мачапучре означава „Рибешка опашка”. Заради характерния

връх - паднала кула, съсипани спални помещения
навежда на невесели мисли.
Връх „Перелик” не ни
допусна.
Хубавите Рило- Пирински върхове - Мусала и
Вихрен, на които сме били
много пъти и сега показаха своите алпийски прелести - канари и долини.
И за да завърша моето хубаво пътешествие
из върховете на България ще кажа, че за
да подпечатиш своята
книжка „Покорител на
10-те планински първенци”, трябва да го направиш на самия връх , както на Ботев, Черни връх
и Мусала.
Апостол Арабаджис
Секретар на
ТД”Еделвайс”,
Сандански
си вид го наричат „Непалският
Матерхорн”.
Мачапучаре заедно с
връх Хиунчули добре се
виждат от долината Покхара. Тези два върха
са „портите” към Светилището Анапурна, водещи към южното лице на
Анапурна I. Почитан е
от местното население
като свещен връх, посветен на Шива. Мачапучре
никога не е изкачван до
неговия връх. Единственият опит е през 1957 г.
от британски екип, воден
от Джими Робъртс. Алпинистите Уилфрид Нойс и
А.Д.М. Кокс го изкачват
по северния хребет и
спират 50 м преди самия
връх. Не довършват изкачването, защото дават
обещание на местните да
не стъпват на свещената
земя. След това планината е обявена за свещена
и е забранена за изкачване.
Едни от късметлиите,
избегнали убийствената
сила на планината Анапурна, са членовете на
експедицията,
водена
от Тим Макартни-Снейп.
През 1983 г. покоряват
Анапурна II (7937 м) успешно, достигайки върха с първото изкачване
откъм южния хребет.
Слизането обратно се
забавя заради виелица и
експедицията остава без
храна през последните
5 дни. Обявени са за изчезнали, но успяват да се
завърнат.
Ина Поптодорова
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Завинаги на върха

В памет на Людмил
Янков

С откриване Музея на алпинизма и експозиция, посветена на Людмил Янков, на
8 август в Кюстендил беше
отбелязана 60-ата годишнина от рождението на поета,
алпиниста и човека, почетен
гражданин на Кюстендил. Изложбата, подредена в негова
памет, е под мотото „Величието на един кратък живот“.
На 11 август над 150 туристи и приятели на Людмил Янков и Стоян Наков се изкачиха
и тази година на втора тераса
на Мальовица, за да поднесат
цветя и отдадат почитта си
към паметта на тези големи
алпинисти.

СТЪПКИ ВЪВ ВЪЗДУХА
Дълго летях... Всеки скален праг отнемаше част
от живота ми. Скалният праг разкъсваше живата
тъкан... Не ме беше страх... Болеше ме само... Болеше ме много. Скалните прагове късаха от мене децата ми... Виждах очите им, спомнях си трескаво допир
на потни ръце на деца... Нямаше време... Стремглаво
летеше срещу мене Снегът. Летях със снежния прах
срещу бялата твърдост на Земята... На скалните
прагове останаха скъпите спомени... Долу, на бялата преспа, падна безжизнено, чуждо, грозно и черно
петно. Гледах от последния зъб с удивление, страх...
Оставах без лице, без костюм и без грим. Без човешката черупка оставах завинаги тука. Без град,
топлина, без приятели, без светлина... Оставах гол,
сам и далечен...
Този текст е писан ден преди смъртта на автора /
Людмил Янков/, предсказвайки какво ще му се случи...
17 април 1988 г.

Не питай за цената на мечтата бори се, литвай, падай и умирай!...
Носи я винаги напред - в ръката,
възкръсвай: ставай, искай и намирай!
Не я затваряй в себе си, в душата...
Изправен дишай, никога не спирай,
мечтай за радостта, за красотата!
С възторг и трепет, с вяра в чудесата тя ражда и мира, и светлината,
с кръвта заплаща любовта и свободата...
НЕ ПИТАЙ ЗА ЦЕНАТА НА МЕЧТАТА!...
Това изповядваше алпинистът Людмил Янков, който точно преди 25 години се прости
завинаги със своята мечта. На
17 април 1988 г. устремът му
към върховете бе покосен от
фатално падане при катерене
на връх Камилата (2621 м) в
Рила.
Рискът е голям, защото
скалите са заледени, но и
покрити със сняг. Това прави
трудно забиването на още
клинове, а качването е на
ръба на разума. Въпреки това
двамата са твърдо решени да
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стигнат горе. Не
им било писано.
В един момент
алпинистите не
издържат
под
тежестта на съоръженията
и
политат надолу.
При лошо време
Людмил
върви
нагоре заедно със Стоян Наков.. По-късно Стамен Станимиров и Пламен Кирилов,
които също правели опит да
качат Камилата, намират колегите си бездиханни на 200
м в пропастта.
България е потресена, защо-

ДОКОСВАНЕ ДО ЕВЕРЕСТ

то губи един от героите от експедицията на Еверест (8848
м) през 1984 г. Но не само за
това. А и заради точното описание на гибелта си, което
Людмил прави в есе във втората си книга. Янков издъхва
едва на 35 години недалеч от
родния си град Кюстендил.

Именно от там тръгва пътят на мъжа, който жертва
собствената си мечта да стъпи на Еверест, за да опита
да спаси Христо Проданов. Драмата се разигра през април 1984 г. На 20-и първият българин стъпва на най-високия връх на планетата. Проданов достига заветната
точка сам, защото шерпът, който катери с него, се отказва по-рано. Христо обаче е на върха твърде късно - в
18,15 ч. Всички знаят, че слизането по това време на
денонощието е твърде рисковано, както и нощуването
на такава височина. След 33 минути престой на Еверест Проданов потегля обратно. Денонощие по-късно
алпинистът е още горе, в границата на смъртта, както
наричат кота 8000 м, а експедицията организира акция
за спасяването на му. Людмил Янков се движи бързо и
достига до 8500 м. Бори се със зловещото време, но не
успява да измъкне приятеля си от капана. Измръзванията, които получава на двете ръце, се оказват фатални
и прекършват мечтата му сам да изкачи Еверест.
След завръщането у нас се налага ампутация на четири пръста. Дори и това обаче не отказва Людмил от
катеренето, като даже е включен в експедицията за
връх Анапурна (8098), която бе осъществена през 1989
г. Янков, който на 11 август тази година щеше да навърши 60, не ги дочака.
„Една огромна и много приятна изненада, не очаквах, че след толкова много години ще се помни
Людмил Янков. Голямо благодаря на всички“, заяви Светлина - дъщеря на Людмил Янков.

Летни страхотии

Небивало нашествие на медузи
в Черно и Средиземно море
Европейски учени предупредиха,
че небивало нашествие на медузи
заплашва не само биоразнообразието, но и здравето на туристите в
курортите край Черно и Средиземно море.
В доклада „Обзор на
популацията на медузите
в Средиземноморието и
Черно море”, цитиран от
Си Ен Ен, Фернандо Бореа
от Комисията за рибарниците за района на Средиземноморието и ООН съобщава за нечуван скок на
безгръбначните популации
през последното десетилетие, който достига пика
си сега. Хиляди туристи
са пострадали от лигавите
морски обитатели, а стотици развъдници на риба са в
опасност, предупреждава
той.
Докладът подчертава, че подобни
бумове са нещо нормално още от
древността, но въпреки това посочва
глобалното затопляне и прекалената активност на рибарската индустрия в цял свят (в която се избиват
хранещите се с медузи видове) като
причини за новата експлозия от безгръбначни.
Италианският маринолог Стефано
Пирайно коментира, че на местния
остров Лампедуза, който приема 300
000 туристи годишно, има плажове,
които могат да бъдат използвани
само по една седмица лете заради
напастта. Подобни тревожни доклади има и от испанското крайбрежие,
особено от Каталония и Валенсия.
Най-засегнати са плажовете в Малта,
Сардиния, Сицилия и дори части от
израелското и ливанското крайбрежие.

Бездомните кучета - не ги подценявайте.
Те
продължават
да
тероризират
населението от големите градове, а
както се оказва,
стават все по-нагли и агресивни и
по селата. Наскоро животновъди от
търговищкото село
Давидово пропищяха от набезите на
глутница скитащи
кучета.
Известно
е, че когато трайно
излязат сред природата, бездомните
кучета стават много опасни. Гладът
ги превръща в истински зверове. Та
в това село кучешката глутница неколкократно напада
стада и взема жертви овце и кози, без
да се притеснява
от човешкото присъствие. Всъщност в
състояние на афект кучетата биха
се нахвърлили и на овчаря. Жалби за нанесени щети върху добитъка се чуват и от други краища
на страната.
Скитащите в гората кучета нападат всичко живо, което става за
ядене - стига да могат да го докопат. Новородени сърнета, еленчета и всякакъв по-дребен дивеч
стават жертви на озверелите
скитници. Не са изключени и инциденти с хора, така че туристите
трябва да избягват такива срещи.
Ловци и ловни деятели са наясно с проблема. Според закона за

Въпреки че според повечето хора
медузите представляват мекотели,
фактически те принадлежат към т.
нар. мешести - едно от най-разпространените морски животни. Тялото

на медузите е изградено изцяло от
подобна на гел материя, ограничена в елементарна капсула, придаваща им в повечето случаи елегантна
форма - някои са като сфери, други
са по-плоски, трети наподобяват ракети и т.н. Оцветяването им варира
от червено-розово през зеленикаво
и бяло - до небесносиньо. Размерите
им са от няколко милиметра до около
2 метра, но пипалата, които притежават, им придават допълнителна дължина. Медузите не притежават обособени сензорни органи (очи, уши и
др.), а също и мозък. Това обаче съвсем не им пречи да са сред най-съвършените океански хищници - до
този момент медузи вегетарианци
не са познати. Те са чудесно въоръжени за лов, защото пипалата под
чадърчето им, реагирайки на допир,
“изстрелват” клетки с токсини, които

парализират жертвата. По този начин те се хранят с дребни ракообразни, рибки и други деликатесни хапки
месо. Медузите живеят и в топли, и
в студени (арктически) морета. В черно море живеят 2
вида - медузата ризостома и ушатата медуза аурелия. Някои видове достигат
размери до 3 метра в диаметър и 20 см пипалата по
чадърчето. Съществуват
биолуминисцентни медузи, които живеят на много голяма дълбочина (до
няколко километра). Те
излъчват светлина, която
им помага да ловуват, защото привлича плячката.
Отровата на медузите в
Черно море е значително
по-слаба и те са по-малки.
Въпреки това съприкосновението с изхвърлените от
пипалата им токсини предизвиква
болезнено чувство на парене, а по
кожата избиват червени петна. Понякога могат да се развият и общи симптоми като стомашно-чревни спазми,
придружени от гадене, секване на
дъха, обърканост. При по-тежки случаи се появяват мускулни схващания,
загуба на съзнание, повръщане, дихателни смущения. Шок се развива
твърде рядко.
Прекаленият риболов намалява
хранещата се с планктон риба, което допринася за „бума“ на медузите,
резултат от изобилието на зоопланктон (микроскопичните животински
организми), чиито брой се увеличава,
защото рибата не го яде. Според учения трябва да се намали човешкото
влияние, да се увеличи биоразнообразието и да се подобри качеството
на околната среда.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА БТС
Август-септември
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 туризма, на Черни връх, Витоша
Национално движение „Опознай родния
край” - януари-декември, БТС, МФВС, областните
управи и кметове по места, ТД
НАЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ
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”
Национален туристически триатлон „Бодлите
на розата”- септември, Старозагорска обл., БТС,
Община Казанлък, ТД”Орлово гнездо”, Казанлък,
ТД”Сърнена гора” - Ст.Загора, ТД”Хайдут”, Калофер
ПРОЯВИ ЗА УЧАЩИТЕ СЕ
Купа „Баташки снежник”- спортно-туристически триатлон - август, Пещера, БТС, ТД”Купена” Пещера
ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
Празник на Горноломски Балкан и изкачване
на вр.Миджур, август, Стара планина, БТС, ТД”Бонония” - Видин, Община Чупрене, кметство Горни
Лом
Изкачване на вр.Ботев, август, Централен Балкан, ТД”Еделвайс”, Пловдив
КОЛОТУРИЗЪМ
Купа „Баташки снежник”, август, Родопи - БТС,
ТД”Купена”, Пещера
Изкачване на вр.Ботев, август, Централен Балкан, ТД”Еделвайс”, Пловдив
СПЕЛЕОЛОГИЯ
Пещерен сбор”Пещера 2011”, август, Родопи,
БТС, ТД”Купена” - Пещера
ПО-ЗНАЧИМИ ПРОЯВИ,
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ТУР. ДРУЖЕСТВА
Походи в Пирин - август, Пирин, ТД”Стратеш”,
Ловеч
Празник на х.”Дерменка”, 4.09-5-09-ТД”Стратеш, Ловеч
Демонстрации по воден слалом – септември р.Марица ТД”Еделвайс, Пловдив
4-и колопоход: Варна - п/в Халкидики - септември, по Наредба - ТД”Черноморски простори”, Варна
ГОДИШНИНИ

Скитащите кучета неконтролируема напаст
лова и опазване на дивеча по скитащи кучета може да се стреля
при организирана хайка за хищници или индивидуално, но само
с разрешителна бележка. Няма
как всеки, когато реши, да взема
пушката и да стреля безразборно.
От ловните дружинки в страната
правят, каквото могат, отчитат отстреляни скитащи кучета, но не
могат трайно да решат проблема.
Корените му все пак са в града,
където продължава безконтролното размножаване на безпризорните кучета. Вярно е, създадоха се приюти, провеждат се акции

по кастриране и обезпаразитяване, но те имат по-скоро кампаниен характер. Истината е, че държавата няма толкова средства, за
да се справи веднъж завинаги. За
да се обработи всяко бездомно
куче, разходите надхвърлят 100
лева, а те са с хиляди по улиците
на градове и села. Препитават се
покрай кофите за смет и преживяват някак, но излязат ли в гората,
там няма какво друго да ядат, освен да налитат на живо. Гладът ги
прави неконтролируеми и опасни.
И за дивеч, и за хора...
Младен Добрев

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
115 г. ТД”Рила”, гр.Рила
110 г. ТД”Росица-Мазалат”- Севлиево
105 г. организирано туристическо движение в
гр.Добрич
90 г.”ТД”Еделвайс”, гр.Сандански
90 г. ТД”Патлейна” - Велики Преслав
90 г.ТД”Росица”, гр.Павликени
85 г.ТД”Калабак”, гр.Петрич
55 г. ТД”Кале”, Стралджа
50 г. ТД „Бунтовна”, Кръстевич
50 г. хор „Осоговско ехо” при ТД”Осогово”, Кюстендил
15 г. ТД”Зелена България”, София
50 г. ТД „Бунтовна”, Кръстевич
10 години АТД при БАН, София

Август 2013 г.
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Kой и защо
помрачи
юбилея на
емблематичния
връх?
След 7 неуспешни експедиции /5 немски и 2 английски/ на
3 юни 1953 г. деветият по височина връх на планетата Нанга Парбат /8125 м/ се предава
пред устрема на алпинистите.
В солова акция австралийският алпинист Херман Бул успява да стъпи на 8125 метра и с
това увенчава с успех усилията
на силната обединена германо-австрийска експедиция. Не
това обаче отрежда на Нанга
Парбат престижното място и
име в летописа на световния
алпинизъм. Той пръв от своите достойни съперници - 14-те
осемхилядни гиганта приема
предизвикателството на алпинистите. Още в далечната 1895
г. английският алпинист Албърт Фредерик Мъмери /18551895 г./ повежда експедиция
към снежно-ледения гигант.
Малкият опит, който е имал
този най-изявен алпинист на
XIX век, не му позволява повече от 6100 м. Тогава той и още
двама негови спътници намират смъртта си по склоновете
на хималайския осемхилядник.
37 години след Мъмери никой не дръзва да наруши мълчанието около Нанга Парбат.
Едва през 1932 г. едно друго
голямо име в алпинизма - Вили
Меркл повежда първата немска експедиция. Тогава Мъмери открива верния път към
върха, но влошилото се време
го връща от 6950 м. Две години
след това отново Меркл е начело на голяма и силна немска
експедиция. Всичко върви много успешно, но когато алпинистите устройват последния си
щурмови лагер на 7480 м, свирепа буря, продължила цели 5
денонощия, отрязва пътя им
както нагоре, така и надолу.
Трима от най-добрите немски
алпинисти - Вили Меркл, Вило
Велценбах и Урлих Виланд,
както и шестима шерпи намират смъртта си в снежната
стихия, не позволила никаква
помощ от базовия лагер.
И това не е всичко, което се
случва по склоновете на този
злочест връх, защото 3 години
по-късно Нанга Парбат е още
по-жесток към дръзновението на немците. В нощта на 21
срещу 22 юни 1937 г. огромна
снежна лавина помита целия
пети лагер и сред ледената
пустош остават телата на 16
души - 7 немци и 9 шерпи. Това
вече е напълно достатъчно
Нанга Парбат да остане в историята на световния алпинизъм
като „Съдбовната немска
планина“...
В планините на света са загинали стотици и може би хиляди алпинисти, планинари и
туристи. Причините за тяхната
кончина почти винаги са природните явления - лавини, ледопади, каменопади, планинска болест, падане от трудни
скални участъци или пропадане в дълбоки ледени пукнати-
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Терористи вилнеят
в подножието на
връх Нанга Парбат

ни. Всичките тези злополуки
са вписани като нещастни
случай, като съдба на човека в
битката му с природата.
Това обаче, което се случи
на 22 юни 2013 г. в 22.30 часа
местно време в подножието
на Нанга Парбат, на базовия
лагер /4200 м н.в./, трудно се
побира в съзнанието на алпинисти, планинари, туристи и на
най-обикновените хора. Жестоко! Трагично! Недопустимо!
- думите не достигат, за да се
предаде нечуваната трагедия.
Какво се случи?
В дните, когато алпинистите
и жителите на областта Гилгит
на бившето княжество Джаму и Кашмир - област, която
след 1 януари 1949 г. остава
в пределите на Пакистан, отбелязват 60-годишния юбилей
от първото изкачване на техния любим, уважаван и много
почитан връх, злодеи устроиха „Кървава баня“. На 22 юни
т.г. късно през нощта, 25 ислямисти, облечени в униформи
на местната полиция, пленяват
двама водачи на алпинистите,
като ги принуждават да ги отведат до базовия лагер на 4200
м н.в. Там в момента повече от
50 алпинисти, представители
на 10-тина националности, отбелязват 60-годишния юбилей
на върха с опит за неговото изкачване.
Достигнали лагера, терористите нахлуват в няколко
точно определени палатки. Ограбват намиращите се

там алпинисти, като им вземат
пари, часовници, телефони и
други скъпоценности. Завързват ги, изведени от палатките
и ги строяват коленичили. Така
в гръб изпразват пълнителите
в главите им. За по-сигурно и в
паднало положение повтарят
огнените залпове - жестоко и
нечувано! Десет души, от които 9 чужденци и 1 пакистанец от селцето Скарду
намират смъртта си по
най-жестокия начин. Един

пакистанец е оставен жив, за
да разкаже какво се е случило на 4200 метра надморска
височина. Петима алпинисти
от Украйна, трима от Китай и
по един от Литва и Пакистан
официално са жертвите. Невредими остават всички членове на кухненския персонал,

експедиции, като във всяка от
тях има и по един или по двама
чуждестранни алпинисти.
ОТГОВОРНОСТТА веднага
поема групировката „Джундулах“ - терористична ислямистка
организация в Иран, известна
като „Движение на народната съпротива на Иран”. Това

жители.
По маршрута към базовия
лагер се преминава през 3-4
селища и преминаването на
толкова много /25 души/ непознати не би останало незабелязано от местните хора.
Някои наблюдатели подозират плануван удар върху

който е от местни хора. Спасяват се по чудо около 40 души,
които в момента са по маршрута в I-ви, II-ри и III-ти лагери.
Спасява се и единственият
българин Иван Томов от Русе,
който в момента е на лагер II 6100 метра. Иван е участник в
международна 16-членна експедиция на Харковския алпийски клуб. Освен експедицията
на Украйна, по маршрута са
още китайска, азърбейджанска, полска и американска

е бунтовническа организация
на Сунити от Белуджистан,
която действа на територията
не само на Иран, но и в Пакистан. Създадена е през 2003 г.
и има връзка с терористичната
мрежа „Ал Кайда”. Според говорителя й това е отмъщение
за убития им втори човек в йерархията Мулави Ур Рахман.
Рахман е убит от американски
безпилотен самолет и за главата му бе обявена награда от
5 милиона долара. „Тези чужденци са наши врагове и ние
с гордост поемаме отговорността за убийството им и
ще продължим с подобни атаки и в бъдеще“ - продължава
говорителят на терористите.
Пакистанският премиер отвръща на удара като се закани да
залови и накаже терористите,
защото „Те искат да скарат
Исламабад със съюзнически
Китай“. Към момента са заловени 37 души.
ТОВА Е ОСНОВНАТА ВЕРСИЯ, в която всички алпинисти, останали живи, не са
склонни да я приемат като
напълно достоверна. Повод за
това им дават следните факти:
Терористите са знаели точно в кои палатки е имало хора
в момента и от близо 50-те
палатки в базовия лагер те
нахлуват точно в тези - не се
насочват в нито една празна
палатка.
Съвсем невредими, но и
безучастни остават кухненските работници, които са местни

бюджета на автономната провинция Гилгит-Балтистан, който най-вече зависи от таксите
на алпийските експедиции за
изкачването на Нанга Парбат.
И ето, моментално експедициите са прекратени, обявена е
забрана за следващи за неопределено време.
И друга гледна точка попада
в размислите на наблюдателите. В последните години върхът
се атакува най-вече от добре
подготвени алпинисти. Екипировката и материалната база е
подобрена и олекотена до неузнаваемст, което налага ползването на значително по-малко
местни хора за носачи. Терористичният акт може би идва,
за да наложи една друга такса
- „Охранителна“, за която да се
заплаща от самите организатори на експедициите.
Международната организация по алпинизъм /UIAA/ следи създалото се положение и
навярно също ще излезе със
свое решение.
Връх Нанга Парбат е изкачен от трима българи. На 19
август 1993 г. това прави в
солова акция пловдивчанинът
Тончо Тончев, а на 8 юли 2006
г. на върха се изкачват Николай Петков и Дойчин Боянов.
Иван Томов нямаше шанса
да бъде четвъртият българин,
развял родния трибагреник на
8125 метра.
доц. Сандю Бешев
снимки ТОНЧО ТОНЧЕВ
ВРЪХ НАНГА ПАРБАТ

Летни емоции
ТД”Стратеш” проведе на
14 юли поредната си зелена неделя по маршрут:
Зелениковски манастир,
хижа „Яворова лъка”, с.
Черни Осъм - Природо-научния музей, Троянски
манастир. В похода взеха
участие 40 туристи от Ловеч. Изкачването започна от красивата местност
Смесито, носеща името си
от сливането на река Черни Осъм и притока и река
Краевица в Троянския балкан. Горска пътека в стара
букова гора неусетно ни
изведе до панорамни гледки към върховете на Централен балкан. Сред група
вековни секвои приказно
изплуваха куполите на
Зелениковския манастир
„Свети Йоан Кръстител“.
Кучето Вихрен залая и от
малко прозорче под камбаната чевръсто се показа
леля Дана, 82 - годишната

свещи, като съжали, че няма достатъчно за всички
- до манастира не
стига път и всичко
се носи на гръб.
Зелениковският
манастир, наречен на едноимената
местност,
е основан през
1832 г. Опожарен е скоро след
това. По време на
Априлското въстание през 1876 г.
турски войски го
разрушават при
преследване на
п о д в и з а в а щ ат а
се наблизо чета
на Филип Тотю.
През 1913 г. манастирът е възстановен в сегашния си
вид, а през 1914 г.
е осветена новата
църква.

пазителката на манастира. Позната на туристите
от десетилетия още като
хижарка на х.”Амбарица”,
тя сподели събития от последните месеци, отвори
черквата с уникалния дървен иконостас, изработен
от майстор Филип Македонеца, представител на Дебърската школа, и раздаде

Тръгнахме си по застлана с мъх зелена горска
пътека, водеща към Владишкото кладенче, на 5
минути от манастира, с изградено място за почивка.
Следващата ни цел беше
х. „Яворова лъка”, наскоро отворена благодарение
на ентусиазма на хижаря
Красимир Хинов, започнал

В зеленото сърце на
Троянския балкан
В неделния ден - 24.03.2013 г.,
заседателната зала на община
Рила едва събра членовете на
Туристическо дружество „Рила“.
Тук бяха, за да проведат отчетно- изборно събрание. Мандатът
на управителния съвет от три
години бе изтекъл. Затова в началото на новия активен туристически сезон рилските туристи
направиха своя отчет, избор на
нов управителен съвет, контролен съвет, председател и календарен план.
В отчета на управителния
съвет не беше пропуснато нищо от разнообразния
живот на дружеството през
тригодишния период. Освен
приеманите годишни календарни планове за туристическа дейност - излети, походи
и екскурзии из страната и
чужбина - се осъщестиха и други съществени неща, които ще
се запомнят в историята на туристическото дружество. Ето
къде бяхме през трите години
2010, 2011, 2012 г. За втори път
на връх Мусала, като този път
върхът беше покорен и от 8-годишния Васко Лютов. Туристите
извървяха 18 км от хижа Осогово до връх Руен, за да играят
там хоро с планинарите от Крива
Паланка и да развеят националните знамена. Бяха още на хижа
„Мальовица“, хижа „ Яна“ (над
град Бобошево), хижа „Семково“, хижа „Скакавица“, на заслон
„ Кобилино бранище“ . Не пропуснаха да видят и няколко от
100-те НТО, като ждрелото на
река Ерма (край Трън), Чудните
мостове в Родопите. Но израснали край най-големият и известен
български манастир - Рилски
манастир, те искаха и видяха
Кръстова гора, Бачковския, Земенския , Ресиловския и Осоговския манастир (Република Македония).
С излети край родния град

със собствени средства
частичното
възстановяване на порутената, разбита и изоставена повече
от 15 години хижа. Той ни
посрещна с дъхав планински чай на маси на тревата
- една чудесна традиция.
Обядвахме на открито и
продължихме
слизането към с. Черни Осъм. По

всяка пролет посрещат или изпращат „г-жа Пролет“ или „г-жа
Баба Марта“. Възстановените от
рилски дарители параклиси „Св.
Варвара“, „Св. Георги“ и „Света
Троица“ предлагат добри условия
на туристите и техните потомци.
Там големи и малки дърпат въже,
скачат в чувал, тичат из тучните
поляни, пеят планинарски песни.
Но това не са всиките туристически прояви през тригодишния мандат. Осъществени бяха и

пътеката набрахме букети
ароматни билки, в изобилен цъфтеж в дъждовното
лято - риган, мащерка, звъника, опитахме диви малини и ягоди.
Посетихме за пореден
път и уникалния Природо-научен музей в с Черни
Осъм, съхранил богата,
импозантна сбирка обра-

градуса, посетихме Ресиловския
манастир и парка на град Дупница. Все интересни кътчета от
нашата родина.
В доклада на управителния съвет туристическите прояви бяха
отразени кратко, само изброени,
защото през тригодишния мандат освен тях туристите от Рила
бяха и строители. Само с два
трудови дни беше възстановена
туристическа пътека до ранната скала „Цръквица“, с още два

Мануил Василев.
15 май 2011 г. ще остане в историята на дружеството с откриването на заслона, но още, че в
този ден двамата свещеници от
гр. Рила - отец Стефан и отец Петър, освен че осветиха заслона,
осветиха подареното прекрасно
копринено знаме, подарено от
фамилия Угринови - Драгомир и
дъщеря му Зорка.
В този вълнуващ момент пред
над 150 присъстващи туристи
и граждани за първи път се
изяви мъжка вокална група
към дружеството с диригент
Васил Миленков.
Вълнуващи, запомнящи се
моменти за последователите
на ония, които през 1898 г. са
създали Дружество за просвета и туризъм в Рила.
Още нещо не беше пропуснато в доклада. Четирима членове на дружеството - Владимир
Иванов, Васил Лютов, Йордан
Гоцев и Иван Димитров, два дни
почистваха и маркираха изоставената от години туристическа
пътека от река Илийна по река
Радовичка до хижа „Македония”,
най-прекият път между Рилския
манастир и хижа „Македония”.
Слабостите, допуснати през
отчетния период от Управителния съвет, не бяха спестени в
доклада. А те са недостатъчна
работа с учащите, слабото популяризиране, а оттам и участие в
100-те национални туристически
обекта, „покорител на 10-те планински първенеца“ и накрая само
20 абонати за вестник „Ехо“.
Независимо от тези слабости
туристическото дружество в подпланинското градче Рила, възродило се през 2004 г., когато беше
пред закриване и отново „проходи“ по планини, гори, музей и
манастири. Живее абсолютно на
обществени начала без доходи,
без субсидии, без да търси дарители.

За достойна среща
на 115-годишнината
задгранични екскурзии. Тръгнали за Метеора в съседна Гърция,
макар и отдалеч, рилските туристи видяха и Олимп. В съседна
Македония, освен че посетиха
Осоговския манастир, разходиха
се из Крива Паланка, като екскурзовод им беше самият председател на планинарите - Раде
Цръвенковски.
А в съседна Република Гърция,
освен че от корабчето видяхме
половината манастири на атонската Света гора, докоснахме се
до три икони, донесени от монах
от един от манастирите с лодка
на корабчето.
Така че излети, походи, екскурзии в страната и извън нея
бяха интересни. Бидейки на екскурзия на учебния център „Мальовица“, рилчани направиха
поход до х. „Мальовица“, присъстваха и на песенния празник
„Бялата порта“ в град Самоков.
Наслаждаваха се на изпълненията на туристически песни.
С екскурзията до град Сапарева баня, където видяхме най-горещия минерален гейзер - 102

трудови дни там беше изграден
заслон „Бохемия“ на името на
най-долния, най-големия водопад, намиращ се на пътя за Рилски манастир, близо до градчето
Рила.
Освен че 20 души могат да се
подслонят, могат да си приготвят
и вкусотии на барбекюто. Могат
да се радват на природния феномен „Скалата-Кръста“, аязмото
„Светата вода“, на панорамата,
която се открива към долината на
река Рилска и част от град Рила.
Ентусиазмът на туристите беше
подкрепен от дарителите - Община Рила, Горско стопанство,
бизнесмена Генчо Крънджилски,
със строителни материали, от
майстора дърводелец - Станке
Куков, Николай Чифлигаров, Мануил Василев, Цоко Цокев.
Туристическата „рожба“ се посещава и зиме, и лете, в празник
и делник от местни граждани и
преминаващи туристи.
Оригинална е чешмата пред
заслона, от която блика вода,
докарана от близката рекичка,
подарък от планинаря фотограф

зци на фауната на нашия
край. Новост бе препарираната бяла полярна мечка, обитавала дълги години
Ловешкия зоопарк.
Походът ни завърши с
посещение на Троянския
манастир - място за вглъбяване и размисъл сред

планинска тишина, цветя и
зеленина.
По плана на ТД”Стратеш” следват походи в
Рила - Великата Рилска
пустиня на дядо Вазов,
респектираща, смиряваща, умиротворяваща.
Д-р Дарина Петрова

Изпълнява основната си задача - да извежда членовете си
сред природата на активен отдих
и създаване условия за природосъобразен начин на живот.
Възпитава членовете си в дух
на родолюбие и природолюбие,
да опазват природата чиста и
участват в почистването на Природен парк „Рилски манастир“.
Ето тези Алекови завети в основни линии е изпълнявал управителния съвет през годините.
За туй от 0 членове през 2004 г.
досега, както казахме, има над
200 членове, при положение
че в градчето реално живеят
около 2500 граждани. Затова и
присъстващите на събранието
дадоха положителна оценка на
провежданата туристическа дейност през последните 3 години.
Гост на събранието беше кметът на община Рила г-н Георги
Кабзималски. В приветствието
си той подчерта, че туристическото дружество е едно проспериращо дружество в града с
всяка изминала година от 2004
г. досега.
За да продължи в същия дух
дейността си, събранието попълни управителния съвет с двама
нови активни членове - Тодорка Тренева и Георги Гърчев.
Председателят на дружеството
Иван Димитров (78 г.) и заместник-председателят Иван Начев
(63 г.) размениха местата си.
На туристическа „шведска
маса“ пред залата се изказаха
редица пожелания за достойно посрещане на 115-годишния юбилей на дружеството
през месец август, за реализацията на новия календарен план
през 2013 г.
Иван Димитров ТД „Рила“, гр. Рила
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Празници

На 6 юли в местността
Предела се проведе събор
на клубовете на туристите
ветерани. Досега мащабната проява е била само с
участието на клубовете от
Югозападна България, но
тази година се включиха
представители от цялата страна и Федерацията
на туристите ветерани в
лицето на председателя Момка Спасова обяви
събора за национален.
Сутринта в събота на 6 юли
за 15-и пореден път пълните автобуси изсипаха на
голямата пределска поляна
участници в тазгодишния
национален събор на туристите ветерани. Групите
пристигаха с песни, веселие и добро настроение.
Бяха
посрещани
от
участниците в хора към
ТД”Пирин” в Разлог с китка
здравец и „Добре дошли”.
Както винаги организаторите и домакините на събора бяха на ниво. Към обяд
домакини и гости се настаниха на хубавата пиринска
поляна, оградена от вековни букови дървета. Литературно-музикалната програма бе открита от певческа
група на домакините, които
се представиха чудесно.
Със свои изпълнения се
откроиха участниците от
клуб ”Чудните скали”, Айтос.
Не бе изненада за присъстващите и доброто представяне на ветераните от
Клуб „Коста Поптодоров”,

Туристи ветерани
с национален
събор на Предела

Пирине мой!
Пирине мой, красавецо неземен!
Пирине мой, божествен и древен,
окъпан от слънце и бисерна роса наша родна българска планина!
Лете си, Пирин, хубав и зелен,
зиме бял, като булка пременен.
Еделвайси в пазвата си криеш,
в бистри езера снагата си миеш.
Вихрен гордо чело издига,
върхът ти небесен мъчно се стига.
За орлите си дом и стихия,
за туристите страст и магия.
Вятър в мурите шуми,
за хайдути приказки реди,
за юнаци-пирински орли,
загинали млади в славните борби.
Банско и Разлог в нозете ти се гушат.
Вечер, Пирине, песните ти слушатПесни за алени звезди, реки и потоци,
За легендарните комити Яне и Гоце.
Планино, Пирин планино,
хайдушко огнено вино вечна грамада от върхове небесни,
жива легенда за борби и песни!
Тонка Петкова КТВ”Чудни скали”,
Айтос
Стихотворението е написано
специално за случая.

Сандански, които и тази
година радваха присъстващите с перфектно подбран
репертоар и майсторско
изпълнение. Изявиха се и
клубовете „Бъндерица” от
Банско, „Айвалък” от Благоевград, представителите на
Перник и Дупница.
От името на самоковското дружество „Рилски
турист” Веселин Радичев

и внучката му Стефания
изпълниха народна песен.
Участниците в програмата
бяха удостоени с дипломи
от секретарят на ТД в Разлог Радко Божинов.
Съборяните бяха поздравени и от туристи от
съседна
Македония
гр.Струмица.
Хора, музика и веселие
оживиха цялата околност.

25 август
2013 година –
Черни връх - Витоша
Тази година се навършват 118 години от началото
на организирания туризъм в България и 150 години
от рождението на писателя демократ Алеко Константинов. По негова инициатива началото на организирания туризъм в България е поставено на 2728 август 1895 година на витошкия първенец Черни
връх. Българският туристически съюз е правоприемникът, който съхранява и развива дълголетните
традиции на туристическото движение в България.
По традиция тържествата ще се проведат през
последната седмица на месец август при следната
ПРОГРАМА
23 август /петък/
17.30 часа - поднасяне
цветя на Морената пред Народния театър „Иван Вазов“,
откъдето през 1895 година са
тръгнали 300 души за Черни
връх
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24 август /събота/
Пристигане
на
групите от страната в района на хижа „Алеко“.

Туристическа вечер на хижа
„Алеко“ от 20.00 часа. Домакин на вечерта е Българската федерация на туристите
ветерани /БФТВ/. Присъстват представители от клубовете на туристите ветерани
от страната и туристически
дружества, които ще вземат
участие в пешеходния поход
до Черни връх. В програмата ще участва Йодлеровият
състав към хор „Планинарска

песен - Филип Аврамов“ и др.
25 август /неделя/
Походи към Черни връх
12.00 часа – поднасяне
цветя на барелефа на Алеко Константинов от участниците
в
тържествата
12.15 часа – тържествено
слово на изпълнителния секретар на БТС Венцислав
Удев и концерт на хор „Планинарска
песен“София
13.00 часа – теглене на томболата за покорителите на
10-те планински първенци
Празникът продължава с хора
и веселие пред хижа „Алеко“.
15.00 часа - поздравителен концерт на хор „Планинарска песен-Филип Аврамов“, който ще се проведе
на х. „Планинарска песен“.
Участват туристическите дружества от цялата страна.

Традиции

Завръщането
на Орфей

Стотици туристи последваха
Орфей по пътя към ада. Вечната любовна драма на митичния
тракийски певец и любимата
му Евридика оживяха в събота
в родопското село Триград. По
традиция девинското село прави
«Орфически мистерии», които
събират много туристи. Празникът в селото започна с обичая
«Напяване на китки». След това
туристи и местни тропаха хора с
фолклорни състави от Смолян и
Оброчище.
Атракция за гостите втора година е възстановка на легендата
за Орфей, като тази година тя е
най-пищна.
Общо около 70 изпълнители

участваха в цялата програма. Те
пресъздадоха мита със слизането на Орфей в ада с любимата
му. В ролята на Орфей и Евридика, нимфи, вахканки и богове
влязоха танцьори от смолянската формация «Зареница».
На мегдана в селото разказвач описваше случващото се на
фона на класическа музика, докато танцьорите възпроизведоха
сватбата на митичния музикант
и неговата възлюбена. Последва ухапването на невестата от
змия, внезапната й смърт и непрежалимата мъка на жениха.
Танцьори в черно изнесоха
на раменете си мъртвата девойка. След това шествие «между

двата свята» през цялото село
поведе туристите към пещерата Дяволското гърло, където се
разигра драмата от легендата в
света на сенките.
На екран пред пещерата бяха
прожектирани приключенията в
подземното царство на бог Хадес, когото Орфей и бог Хермес
склоняват да пусне Евридика от
царството на мъртвите. Условието към влюбения певец е да не
поглежда любимата, докато я
изведе, но той не го спазва и я
губи повторно.
Многобройна публика видя на
живо танца на страдащия Орфей и жадните да го разкъсат
вакханки пред входа на пеще-

Родопа свири
и пее

ВРЪХ ПЕРЕЛИК:
ЕКО ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ
НА СВЕЩИ И ОГНЬОВЕ
За втори път заключителният концерт
на фестивала „Джулай джаз” беше в
местността Карлък под връх Перелик.
Организаторите не измениха на идеята
музиката да помогне за възстановяването на планината. Без електрическо
осветление, само на свещи (2000 бр.) и
запалени огньове, в една напълно чиста
среда, на 2191 м надморска височина,
звуча триото Boi Akih (Молукан, Холандия, Индия). Водеща фигура в него бе
Моника Акихари, която пее на родния си
език харуку. Това е език с леки, отворени
гласни и мелодични срички, които идеално пасват на нейния дълбок и топъл глас.
Балите слама, които пазеха публиката от планинския вятър след концерта бяха отново разстлани по наранения ландшафт на планината. Така
ще бъде година след година, докато

музиката трайно се засели на тази
височина и вдлъбнатините, направени от военните машини, се изгладят.
Еко джаз фестът „The Sound fo Silence“
се проведе под патронажа на посланика на САЩ Марси Рийс. Идеята на
концерта е за максимално сливане на
артисти и публика с естествената природна среда и творчество. В програмата
бяха включени рецитали на студенти,
които представиха обработки на родопски песни и авторска музика. Китарната
формация Дел Падре свири фламенко,
румба и джаз. Специално за концерта
от Ню Йорк пристигна контрабасистът
Петър Славов, който доведе звездата на
световния джаз Майк Морено. Двамата
свириха с барабаниста Димитър Семов.
Те представиха авторска музика - съвременен джаз с елементи на рок, както и
музика на Бьорк, Орнет Коулман и др.
В концерта участва и сръбската фюжън-джаз група Eyot.

рата. Последва огнено шоу на
зловещите демони от подземния
свят, представено от «Театъра
на огъня и сенките».
„Почувствахме се на мястото
на Орфей и Евридика. Беше невероятно. Ще дойдем отново, заслужава си“, каза развълнувана
след представлението туристката Албена Атанасова от Варна.
„Дойдохме случайно, но останах
очарована. Имаше изкуство, а в
огнената част беше шоуто. Много приятно съчетание от двете“,
похвали спектакъла и Невена
Вълкова от Пловдив. Вечерта
приключи с дискотека на открито и заря.
Над 2000 души присъстваха

на мистериите, хотелите наоколо са пълни, казват от селото.
Предстои в Дяволското гърло да
бъдат монтирани мултимедия,
екран и озвучаване, с които на
преминаващите ще се излъчва филм от възстановката, каза
Владимир Солаков от Туристическо дружество «Орфей», организатор на празника. Инвестицията на дружеството е за около
6000 лева и с нея пещерата ще
стане единствената в страната с
такива ефекти.
«Няма пещера, в която туристите, като влязат, да изгледат
прожекция за легенда, и то на
място, за което се смята, че се е
случила», казва Солаков.

Пети фестивал на
хляба в Рабово

Възстановка на жътвата - Ритуал на Благодарността за проявеното сътворение на
цикличността – Зажънване” бе представена на
Петия фестивал на хляба, който се проведе в
стамболовското село Рабово. Бе демонстрирана
жътва на лимец - една
от най-старите житни
култури, позната още на
траките по нашите земи.
След жътвата с автентични ритуали харманът
бе овършан, а зърното
- отвято. Гостите станаха свидетели на пътя на
хляба от лимец: от жътвата на полето, през смилането на брашно, замесването на тестото и изпичането му. В рамките на петото издание на
фестивала бе предвиден международен
ОТ МРЕЖАТА:
Стефани:
Хляб от лимец - отгледан без ползване на изкуствени торове, можете да
си купите и от пекарни „Стефани“ на
няколко места във Варна и в пресечката срещу ЦУМ в София - за координати
посетете страницата на пекарни Стефани или ни потърсете във фейсбук.
Дана:
Аз съм имала удоволствието да ям
такъв хляб още от преди 5-6 години, и
то доста често, наистина е невероятен.
Но трябва да се прави по рецептата
както този, с който г-н Ненков черпи на
изложението. . Направете си го вкъщи
и се насладете на удоволствието.

пленер на тема „Биодинамичното земеделие - древна иновация“. Проведен бе
и конкурс за най-качествен продукт от
лимец. Инициатор на фестивала е земеделският производител Петко Ангелов.
Petq:
Опитах от 1-2 гореспоменати места
- може да чупиш орехи с този хляб.
Просто не умеят да го правят. В София
има магазин „Слънце и луна“, където
го правят в пъти по-хубав. И наистина
е много полезен. Става за хора с алергии към глутен, което е много важно особено за децата.
Rusalka:
Хляб от лимец се продава от много
време в магазин „Хатори“ до Кукления
театър. Даже и накиснато това чудо
трудно се яде, а за покълване изобщо
не става. Освен това е ужасно скъпо.
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Свят

Южна Испания и
андалуската душа

Който не е виждал
пустинните области
на Южна Испания и не
е чувал андалуско наречие, значи не знае
какво означава истински испански циганин.
А онова, което за някои
е автентичен испанец
- горещ мачо, захапал
роза между зъбите
си, свирещ фламенко,
е всъщност горд, но
обикновен
представител именно на тези
южни области, често
нямащ нищо общо с европейски облечените и
звучащи „студени” сънародници.
Областите около и самите градове Кадис, Севиля, Кордоба и разбира
се, столицата Гранада, са
андалуски рай. Е, на пръв
поглед не много приветливи – вятър, пясък, ниски
постройки с малки прозорци, суша и чат-пат някоя палма. Архитектурата
е преминала рязко в арабски стил и често се виждат
малки площадчета, оградени с палми и пейки, облицовани в плочки, за да
охлаждат в жегата. Антре-

тата на къщите също са
облепени в плочки, изрисувани, цветни, с типичната арабска орнаментика.
Самият език става рязко неразбираем. Местните са известни с провлачения си говор, сливането
на думите и масовото пропускане на съгласните.
Ако не са красноречивите
жестове, върви, та разбери какво ти говорят! Характерното за всички испанци (и разбира се, и за
южните) е, че са ужасно
любезни и ако питаш за
някоя улица, се започва
едно безкрайно повтаряне, докато наистина не ти
писне да слушаш. Но пък
можеш да научиш посоките перфектно само от
случайните минувачи по
улицата и циганките, които като бонус започват да
ти гледат и на ръка.
Гранада– чудесен, жив
град, с туристически център, в който редом до германците с фотоапарати
на гърди, седят местните,
неизменно пиещи вино от
картонени кутии за 90 цента, говорещи с типичните
си високи, дрезгавеещи

Здравейте приятели,
този път искам да ви запозная с нашата Хималайска
програма до края на 2013
г., за която вървят записвания:
1/ 13 - 28 октомври:
Трекинг в Лантанг Химал,
в района на невероятните
езера Гозайкунд. Този трекинг
е от сравнително леките, но
е най-обгледният в Непалските Хималаи! Максимална
височина – 4610 м. ЦЕНА:
3390 лв.

гласове. Понякога тези
градски
представители
са наистина „клошари”,
но не такива, каквито сме
свикнали да виждаме. В
големите градове на Испания има специализирани места, в които се записват безработните или
бездомните и всеки ден
напълно безплатно получават чай, кафе, дребни
сладкиши. Затова тези
старци са и вечно ухилени. Във всеки парк на Гранада и другите южни градове те изпълват пейките
като врабчета, чуруликащи с картонените си кутии
и провлачващи говора си
в горещия следобед.
Фламенкото – да, еманация
на
циганската
душа. Можеш да чуеш
истинско фламенко не
само като спектакъл, който организират местните
заведения, когато има туристи. Фламенко ритми
свирят всички китаристи
на улицата, по баровете,
по пейките в парка. В един
бар, в който имаше само
мъже, скрили се от силното слънце, намерихме
човек, който ни изсвири
страхотно фламенко с дебелите си като кебапчета
пръсти. Хармония, абсолютно неразбираема и оставаща пълна мистерия за
белия европеец. А мъжете
около китариста извисиха
гласове, дрезгави, накъсани, но извиващи се в някаква безкрайна протяжност, тъга и страст. Дали
и те бяха с циганска кръв?
Едва ли всички, но андалуското слънце те кара
да си такъв – едновременно ленив и опожаряващ,
провлачен и рязък.
Зара Янева

30-километровите преходи всеки ден те натоварват както психически, така и физически. Много
важно е да приемаш достатъчно
течности и да се храниш добре. С
водата нямахме никакъв проблем.
Благодарение на гениалното хрумване на Фил да вземе два 700-милилитрови термоса и множеството годни за пиене чешмички по
пътя имаме непрекъснат извор на
студена вода. Термосите понатежават, но както не е приятно да
се пие топла бира,
така и топлата
вода тип “чай” не е
за предпочитане.

пермаркета. За жалост, опцията с домашно сготвена вечеря я има само в
по-малките албергета в селцата.
Ще споделя и още една гастрономична възможност, от която се възползвахме едва на четвъртия ден. На
испански се казва menu del dia и е
еквивалент на нашето обедно меню.
Среща се в почти всички ресторанти и
струва някъде около 10 евро. Обикновено може да си го поръчаш само на
обяд. За 10 евро получаваш 2 ястия,
десерт, хляб и вино или вода, което за

Храната по
Пътя на Сантяго

Още по темата
Тук трябва да спомена за една интересна чешма, на която се
натъкнахме на втория
ден, малко след Естея (едно от по-големите градчета в Навара). Та тази чешма си имаше две кранчета - не за топла
и студена вода, а за вода и вино. Чудесното хрумване на местната винарска
изба ни позволи да изпитаме едно типично испанско изживяване - вино по
обяд и после сиеста под дебелата сянка на дърветата до местната църква.
Именно следобедната дрямка ни забави малко и пристигнахме в албергето
някъде към 6 часа - тъкмо на време за
вечеря. Един съвет от мен - когато в албергето има опция да ти сготвят - не му
мисли много; може да е десетина евро,
но си заслужава. И то ако не заради
чудесната храна, поне заради приятната компания за вечеря на другите
пътешественици или понякога дори на
местните hospitaleros (съдържатели на
албергето). Така вечерята става далеч
по-приятна, отколкото ако седнеш сам
да дъвчеш продуктите, купени от су-

цените в Испания си е същинска сделка. Същите ястия, поръчани поотделно,
спокойно може да ти струват и двойно.
А храната е доста - случвало ни се е да
не вечеряме след обилно menu del dia.
Така че, когато вървите Камино или
сте по друг повод в Испания, поръчайте
си едно menu del dia и даже ако може,
помолете на испански сервитьора да ви
избере ястията, в зависимост от традиционната кухня на съответния регион.
И за последно още един съвет - когато сте вече към края, на 5 км от Мелиде, потърсете ресторантчето “Terra de
Melide”. Когато сте там, задължително
поръчайте порция pulpo. Ако имате нашия късмет, ще ви го сервира една от
най-милите и по селски добродушни
испанки, която съм виждал. А току виж
може и вас да ви почерпи с по шотче
домашна ракия, която кара ракията на
баща ми направо да бледнее.
Ивайло Иванов

Хималайска програма
до края на 2013 г

Пускаме и една извънредна проява за планините на
Пелопонес /Гърция/ от 21 до
26 септември с посещение
и на културно-исторически
забележителности. ЦЕНА:
450 лв.

2/ 13 - 28 октомври: Културна програма в Непал с
посещение на Катманду, Национален парк за диви животни Читуан, Лумбини - родното
място на Буда, езерото Фева
с прилежащите му забележителности. ЦЕНА: 3990 лв.
3/ 13 октомври - 4 ноември: Трекинг в района на
Еверест + езерата Гокио.
Сред най-високите хималайски гиганти! Максимална
височина – 5643 м /връх Кала
Патар/, както още и върховете
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ние на организация и провеждане на различни по характер
прояви в Хималаите! На
стотици българи сме помогнали да се запознаят с невероятната Хималайска природа и
култура! Не малко чужденци
се доверяват на нас при пътешествията и изкачванията
си в най-високата планина на
света!

Нагар Тзанг /5085 м/ и Гокио
Ри /5362 м/. ЦЕНА: 3750 лв.
4/ 27 октомври - 19 ноември: Трекинг в Мустанг,
загадъчното Хималайско
кралство на територията на
Непал! Стара култура, почти

непокътната от времето. Максимална височина около 4000
м. ЦЕНА: 5550 лв.
отстъпка от цената се дава на
всеки записал се минимум
3 месеца преди датата на
заминаване!

5%

Всички подробности можете да намерите в сайта ни:
www.bgtrekking.com, а също
така да прочетете интересни неща на тази тема в
блога ни: trekking.blog.bg
Фирмата ни е с най-богат
опит в България по отноше-

Евгений Динчев
„TREKKING“ LTD
Agency for mountaineering
and adventures
Sofia 1606; tel: 00359 2 851
14 91 00359 2 851 14 91 БЕЗПЛАТНО
Sofia 1142; tel: 00359 2 987
15 39 00359 2 987 15 39 БЕЗПЛАТНО ; tel/fax: 00359 2 981
34 52 00359 2 981 34 52 БЕЗПЛАТНО
evgeniy_dinchev@abv.bg;
office@bgtrekking.com; www.
bgtrekking.com

Справочник

ОТВЕСНО: Ирина Тасева. Метис. „Мъглявината Андромеда”. Реотан. Килия. Тире. Ва. АК. Сароян (Уилям). РР. Диод. Бота (Питер). МАН. Буе (Ами).
„Тримата мускетари”. СС. До. „Осите”. Ковал (Максим). АН. „Името на розата”.
Суровина. Ватикан. Инари. Чиликов (Георги). Юндола. Торпила. Торичели
(Еванзжелиста). Идеал. Инозит. Айтос. КА. Риган. Ратан. Орир (Джей). Папараци. Топология. Паланки. Апатия.
При нещастен случай
дежурни телефони:
GSM: 088 1470
за абонати на МTel и VIVATEL
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000
www.pss.bglInk. net стационарен телефон

Планинска
спасителна

служба

ОТГОВОРИ
ВОДОРАВНО: „Дървото на Юда”. Ге (Николай). Ир. Акне. Па. Пловдив. Паради. Иван (Вазов). Атомал. Галоти („Емилия Галоти”). АРО. Комити. „Инат”.
Мак. Бутон. СЕНАТОР. Коала. Баир. Ек. Потири. Троян. Тапа. Ямагучи
(Кристи). Тон. Ренар (Жул). Рила. Лия. Рол (Мишел). Николай (Елена). Оя
(Бруно). Виме. Новиков (Анатолий). Тригия. Зет. „Виктория”. Дизел (Вин).
Русанов (Борислав). Орсоя. Преслав.

можете да намерите информация за: стоте
национални туристически обекта, телефони
туристически дружества и хижи;
НА БТС - иклуадборевесивна
състава на БТС и федерации; исрия, цели, нормативна уредба и
www.btsbg.org то
управленска структура на БТС.
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Неустоимите оферти на БТС:

Еднодневни екскурзии
в страната и чужбина:
В разгара на лятото да обърнем поглед към
септември. За онези от вас, на които летните жеги не са по вкуса , за любителите
на приглушената красота на ранната есен и
чара на опустяващите плажове. Още е лято,
но не съвсем, а на хоризонта - серия от септемврийски празници. Предлагаме ви варианти за нови емоции и почивка.
НА 1. 09. 2013 Г.
ви предлагаме екскурзия от
София до Троянски манастир
– Орешака и посещение на
курорта с. Чифлик. Цена: 29.
00 лв.
ЗА ДАТАТА 6. 09. 2013 Г.
нашите предложения
са няколко:
Екскурзия до Кръстова гора
и Бачковския манастир –
цена 25. 00 лв.
Екскурзия до Етрополе,
Етрополския манастир, Правец и Черепишкия манастир
– цена 19 лв., екскурзия до
Ждрелото на Ерма , Власинското езеро, Брезник и Бусинци – 22. 00 лв., както и възможност да видите Седемте
Рилски езера – за един ден и
посещение на Овчарченския
водопад – цена: от 27 до 90.
00 лв. ( в зависимост от броя
на записалите се туристи).
НА 7 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.
имате възможност да посетите Рупите – Роженски
манастир – Мелник – цена 25
лв.; пещерата Съева дупка,
пещерата Леденика и Вра-

ца – цена 23. 00
лв.; да осъществите екскурзия до
Сопот, Карлово и
Калофер – цена 26
лв.
На 7 септември
предлагаме и две
възможности
за
еднодневни
екскурзии в чужбина:
до Кавала - цена
35 лв. и до Пехчевския водопад, Килкис и Дойранското
езеро – цена 37 лв.

Пътув
ай

ПРЕЗ ТРЕТИЯ
ПОЧИВЕН ДЕН –
8 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.
можете да избирате да
посетите Мелник, Роженския манастир и с. Златолист
( Преподобна Стойна) – цена
26 лв. или Деветашката пещера, Крушунските водопади
и Ловеч - цена 25 лв. . И още
една възможност за същата
дата – изкачване на вр.Мусала за един ден – цена 19 лв.
НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА 14-И СЕПТЕМВРИ Е

с нас!

екскурзия до Копривщица и
Панагюрище – цена 23 лв.

допад, Килкис и Дойранското
езеро – цена 37 лв.

ЗА 21 СЕПТЕМВРИ

НА 22 СЕПТЕМВРИ

предложенията ни също са
няколко: еднодневна екскурзия до Деветашка пещера,
Крушунските водопади и Ловеч – цена 25 лв. , както и няколко предложения за еднодневни екскурзии в чужбина:
до пещерата Алистрати – Серес – цена 35 лв.; до Букурещ – цена 39 лв., до Белград
– 39 лв., както и екскурзия и
шопинг до Солун – цена 35
лв. На същата дата - 21 септември предлагаме отново
екскурзия до Пехчевски во-

е екскурзията до Велико
Търново, Дряновски манастир, пещерата Бачо Киро и
Арбанаси – цена 29 лв.
НА 28 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.
е екскурзията до Чудните
мостове, Асенова крепост и
Бачковския манастир – цена
25 лв., а на 29 септември
2013 – екскурзия до Белоградчишките скали, пещерата Леденика и Враца – цена
- 27 лв.

Продължава записването и за по-специализираните планинарски прояви,
които предстоят: 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/.

Ако проявявате интерес за подробности, условия и програмата на екскурзиите, търсете ни на телефоните на
Инфоцентър БТС: 02/980 12 85; 0882 966 319; 0882 966 320

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПО-ДАЛЕЧНИ ДЕСТИНАЦИИ:
1. ЕКСКУРЗИЯ ДО КИТАЙ: ПЕКИН –
КИТАЙСКАТА СТЕНА – ЛОЯН – МАНАСТИРА „ШАОЛИН“ – ПЕЩЕРИТЕ
„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. Цената включва :Самолетен билет София – Москва – Пекин и
Шанхай – Москва – София; 7 нощувки
– настаняване в четиризвездни хотели
със съответните удобства и перфектно
обслужване;1 нощувка в спален вагон
I класа; 8 закуски на блок-маса по европейски стандарт; 8 вечери в хотелите или в местни ресторанти с включена
една безалкохолна напитка; билет за
нощен влак Пекин – Лоян (I класа, 4

души в купе); билети за скоростен влак
Лоян-Сиан (меки седалки, II класа);
самолетен билет с включени летищни
такси за вътрешен полет Сиан – Шанхай; всички трансфери по програмата
с автобус с климатик; екскурзии до Китайската стена и осмото чудо на света – Теракотената армия; панорамни
туристически обиколки на градовете;
входни билети за всички туристически
обекти по програмата; разходка с рикша из т.нар. „хутун“; демонстрация на
кунг-фу в манастира Шаолин; посещение на традиционно акробатично шоу в
Шанхай – 20 евро; разходка с корабче
по река Хуанпу – 20 евро; посещения
на чайни церемонии и работилници за
производство на коприна и обработване на речни перли (с възможност за

покупки от магазините към тях); местни
екскурзоводи на английски или руски
език; водач от туристическата агенция
при група над 10 души; медицинска
застраховка с покритие 30000 евро;
подготвяне и внасяне на документи за
китайска виза.
2.. 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 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 е 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.

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

