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Издание на БТС

Черни връх
-а
2013 влезе
в историята
За пръв път колективно посещение на Черни връх става преди 118
години в последната неделя на месец август 1895 г. - 27 август. По
инициатива на Алеко Константинов, виден общественик, демократ,
юрист и писател, там на тази дата
е учреден „Клуб на българските туристи“.
Четири дена преди събитието
във в. „Знаме“, бр. 99 от 23 август
е публикувана покана до любители-

те на българската природа. Отзовават се повече от 300 души, различни по възраст, пол и социална
принадлежност. На 23 август 1899
г. се създава и Първо българско
туристическо дружество „Алеко
Константинов”. Така се поставя
началото на българското планинарство и организирания туризъм.
Нацията ни проглежда за природните си дадености.
На стр. 11-14

ДПНО за 52
купа на
вестник „ЕХО”

-рата

стр. 2

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!

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.

Шампиони
маршрутите бе различно, което
отреди на всеки състезател мястото му в бюлетина с резултатите.
В ориентирането е така: трябва да
се придвижваш бързо, но и прецизно да разгадаваш замисъла на
съдията, подготвил маршрута. Да
избереш най-правилния вариант и
да го осъществиш на местността.
Да се съобразиш с всички условия
на терена, времето, часа от денонощието и да приложиш всичко
научено от кабинета, тренировките и състезанията, за да се похвалиш с най-добрия резултат.
В елитната възрастова група
при дамите се наложиха Наталия
Димитрова “Академик” Варна, Ва-

Септември-октомври

НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ
Национално движение „Опознай България 100НТО” - януари-декември, цялата страна, НОК
на движението
Национално движение „10-те планински първенци” - януари-декември, цялата страна, НОК на
движението
Национално движение „Опознай родния
край” - януари-декември, БТС, МФВС, областните
управи и кметове по места, ТД
Национална спортна панорама -10-12 октомври, Южен парк, София
ПРОЯВИ ЗА УЧАЩИ СЕ
Есенноспортни туристически празници за ученици от София – октомври - Витоша, БТС, Столична
община
ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
Походи, посветени на Първи ноември - Ден на
народните будители - октомври, ноември, по места, БТС, ТД
КОЛОТУРИЗЪМ
Колообиколка на Рила - септември, Рила, БТС,
ТД”Рилски турист”, Самоков
4-и колопоход Варна - п/в Халкидики-Варна септември, по наредба, ТД”Черноморски простори,
Варна
Колопоход Варна-Констанца, Румъния-Варна
- септември, БТС, ТД”Черноморски простори”,Варна
Колоориентиране за деца до 18 г., октомври,
Парк”Отдих и култура”,Пловдив, ТД”Еделвайс”,
Пловдив
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Изкачване на вр.Руен, септември, Осогово,
БТС, ТД”Осогово”, Кюстендил
Международен колопоход „НЕ на наркотиците”, 28 септември, гр.Сандански, БТС, ТД”Еделвайс”
Конференция на Балканските планинарски
съюзи - Словения,18-20 октомври, БПС
ГОДИШНИНИ
2005 - 2015 година - международно десетилетие за действия „Вода за живота” под патронажа на ООН и ЕС
150 години от рождението на Алеко Константинов
176 г. от рождението на В.Левски
163 г. от рождението на Иван Вазов
118 г. организиран туризъм в България
67 г. от организацията на Националния и международен туристически поход „По Пътя на Ботевата чета” - Козлодуй - Околчица
115 г. ТД”Рила”, гр.Рила
110 г. ТД”Росица-Мазалат” - Севлиево
105 г. организирано туристическо движение в
гр.Добрич
90 г.”ТД”Еделвайс”, гр.Сандански
90 г. ТД”Патлейна” - Велики Преслав
90 г.ТД”Росица”, гр.Павликени
85 г.ТД”Калабак”, гр.Петрич
55 г.”ТД”Кале”, Стралджа
50 г. ТД „Бунтовна”, Кръстевич
50 г. хор „Осоговско ехо” приТД”Осогово”,
Кюстендил
15 г. ТД”Зелена България”, София
50 г. ТД „Бунтовна”, Кръстевич
10 години АТД при БАН, София
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Нощно Слънчево –
-рата
домакин на 52 купа „ЕХО”
Точно час след залеза на слънцето, от центъра на варненското село Слънчево към близките
околности се разпръснаха първите светлинки на нощните ориентировачи, пристигнали тук за
участие в Държавния шампионат
по нощно ориентиране и 52-ра
купа на вестник “Ехо”. 214 състезатели от 25 представителства
уважиха труда на домакините от
младия варненски клуб “Бегун”
с председател Пламен Иванов и
поеха по маршрутите, подготвени
от главния технически ръководител Владимир Атанасов. Състезателите бяха разпределени в 25
възрастови групи, като се започне
от най-малките 12-годишните безстрашни светулки и се стигне до
75-годишните ветерани.
Маршрутите се развиваха основно в полуоткритата местност
северозападно от Слънчево, но
част от трасетата преминаваше
през гористите части северно от
селото и по тесните му улички.
Особено труден за навигация се
оказа богатият на микроформи на
релефа участък, изобилстващ с
малки деренца, билца и връхчета,
където контролните точки бяха в
изобилие, но в нощната тъма, всеки състезател трябваше да открие
точно тази, която е част от неговия
маршрут. Пътната мрежа в този
участък беше по-бедна, затова
ориентирането трябваше да бъде
изключително прецизно. Придвижването на места бе затруднено
от разхвърляните камъни и скалните стенички – трудно откриваеми в нощни условия.
Радостно е, че всички стартирали завършиха успешно състезанието, без травми и контузии,
но времето за преминаването на

ВНИМАНИЕ!

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА БТС

Валери Петков “Дрийм тийм” София; М55 Стефан Димитров “Компас-Крос” Русе; М60 Тончо Нейчев
“Орлово гнездо” Казанлък; М65
Матей Йорданов “Сърнена гора А2
Стара Загора; М75 Георги Чешмеджиев “Соколец” Самоков; Ж12
Ния Георгиева “Диана Ямбол”;
Ж14 Биляна Доневска СКО “Хемус” Троян; Ж16 Андрея Дяксова
“НСА-Сивен” София; Ж18 Мартина
Джулиева “Вариант 5” Търговище;
Ж20 Велина Вълова “Браун тим”
В.Търново; Ж40 Радмила Сапунджиева “Вариант 5” Търговище;
Ж45 Галина Живкова “Бегун” Варна; Ж50 Недялка Медарева “Темпо” Варна;

лерия Станева “Браун тим” Велико Търново и Денница Каназирева-Жекова “Диана” Ямбол, а при
мъжете – Иван Сираков “Вариант
5” Търговище, Андрей Абаджиев
“Браун тим” Велико Търново и неговият съотборник Иван Димитров.
Ето и шампионите в останалите възрастови групи:
М12 Михаил Добромиров “Узана” Габрово; М14 Здравко Овчаров “Вариант 5” Търговище; М16
Ивайло Петков “Бегун” Варна; М18
Стефан Михайлов “Бачо Киро-94”
Дряново; М20 Росен Стефанов
“Компас-Крос” Русе; М35 Георги
Далаков; “Сърнена гора А2 Стара
Загора; М40 Веселин Илиев “Вариант 5” Търговище; М45 Янко Бояров “Мадарски конник” Шумен; М50

Ж55 Калинка Ненова “Добротица” Добрич.
В крайното комплексно
класиране носител на 52-та купа
“Ехо” стана “Вариант 5” Търговище,
с подгласници “Браун тим” Велико
Търново и “Академик” Варна.
От името на редакцията
на вестник «Ехо» и БТС купите
връчи председателят на Българска
федерация по ориентиране проф.
Атанас Георгиев, който благодари
на домакините за чудесно организираните състезания, добрите терени, карти и маршрути.
Константин
КОЙНОВ
главен секретар на
състезанията

Започва абонаментна
кампания за 2014 г.

Отново ви каним на
приключението вестник
„ЕХО”, драги читатели дългогодишни, сегашни
и бъдещи такива. Едно
12 месечно пътешествие
с екстремни преживявания, тръпки и емоции. Поканата е за всички, които
обичат българските планини, за които прекрасната ни природа е източник на жизнена енергия и
душевно здраве. И какво
повече е нужно на човек

в забързаното и смутно
всекидневие, освен глътка чист въздух, незапрашен от политически емоции, стрес и напрежение.
И обратната връзка - любовта към отечеството
любезно и красивата му
природа, която те прави
енергичен и чист, целеустремен, проспериращ.
На всички вас – здраве,
успех и нови срещи по
върховете, туристическите пътеки и пътищата на

мент 10 лв.
Оставаме все така
лоялни към читателите
с продължение на традицията - томбола за
целогодишните абонати срещу изпратена до
Абонаментната кам- редакцията квитанция.
пания на Български
пощи за 2014 г. стартиВ юбилейната си 55-а
ра на 1 октомври с фи- годишнина вестникът
нал 14 декември 2013 г. ще бъде щедър и неКаталожен номер на предсказуем в наградивестник „ЕХО” 255, цена те. Не изпускайте своя
за едногодишен абона- шанс!
България! И не забравяйте компаса – националния туристически вестник
„ЕХО” да бъде постоянно
присъствие в раницата на
туриста!

Традиции

Националното честване 136 години Шипченска
епопея се организира от
Областна администрация – Габрово, под патронажа на президента на
Република България г-н
Росен Плевнелиев. От
двете страни на Балкана и в Габрово, и в Казанлък,
се организираха конкурси, изложби и изложения:
„Паметта за Освобождението в графики”,”Габрово
и Освобождението,” „Девически манастир Свето
благовещение” – Габрово,
по време на Руско-турската война, 1877 г.”,
„Оръжието на българската свобода”
На 23 август, денят на
най-ожесточените августовски боеве, от 10 часа
бе даден стартът на Националното състезание
„Изкачване стълбите към
Паметника на свободата”,
а в 13.30 ч. бе открита
детската изложба”Шипченска епопея”, след което проф. Андрей Пантев
изнесе открит урок по
история на Паметника на
свободата
Следобед в Регионалния исторически музей
– Габрово, председателят
на Народното събрание
Михаил Миков награди
победителите в конкурса
„Паметник на признателността”, а вечерта в Габрово на пл. „Възраждане”
изнесоха концерти Гвардейският представителен
духов оркестър и Ансамбълът на въоръжените
сили на Република България. Последва тържествена заря-проверка с участието на всички български
бойни знамена
На 24 август - денят на
националното честване,

Националното честване
136 г. Шипченска епопея

към историческия връх,
към Паметника на свободата се устремиха хиляди
българи от двете страни
на Балкана.
Едни
тръгнаха
самостоятелно пеша по
многобройните
пътеки
към върха, други - с велосипеди, трети - с коли
и автобуси. В Соколски
манастир край Габрово база на русите по време

Самоковското село Радуил
за два дни беше се превърнало в кошер, но не с пчели, а с
млади и стари, деца и ветерани,
пристигнали от цялата страна
за 11-ия пореден Бобфестивал.
Трудно бих описала обстановката, в която бяха попаднали не
случайно около 1000 участници
плюс домакини и други гости на
селото. Но празникът си е празник, огрян и двата дни от прекрасно септемврийско слънце
и превърнал се в една голяма
пъстра въртележка. На нея се
завъртяха състави от Димитровград, Стара Загора, Доспатско,
Радомирско,
Пазарджишко,
Пловдивско,
Кюстендилско,
Благоевградско, Софийско, Пернишко...
Откриването стана на площада пред новопостроената
естрада. Водосвет отслужи и
благословия даде протойерей
Костадин Стоянов. Гости на
празника бяха кметът на община Самоков Владимир Георгиев,
акад. Иван Тодоров, председател на журито, и членовете на
журито – Веселка Николова, д-р
на изкуствознанието и етномузиколог, и Здравко Димитров,
хореограф. Гърмът на бобеното
топче стресна някои, но даде
началото на Бобфеста. Веднага
след това на сцената долетяха с
бързо стъпки танцьорите от МТС
„Разметаница” от Бобов дол.
Още в началото те взривиха
публиката и затова заслужено
бяха класирани за наградата –
медала „Златен фасулицър”.
Преди влизането в салона
посетителите с интерес разгледаха изложбите, подредени
във фоайето на читалището –
живописни картини на Росица
Гигова от Пловдив (внучка на

на Руско-турската освободителна война, бе отслужена Панахида в памет на
загиналите в Шипченските боеве от Великотърновския митрополит Григорий
в съслужие с ГАБРОВСК
свещеници. След това от
поляната пред манастира
тръгна походната колона
на I лъч - Соколски манастир - вр. Шипка.
Рамо до рамо вървяха

Николай Хайтов), фъкани картини на Силвия от Радуил, икони върху керемиди на Димитър
Даргов от Радуил, гоблените на
Елеонора от Самоков, фотосите
„Нашенки в действие” на Димитрина Божилова, дърворезбите
на майстор Велян от Радуил,
рисуваните кратуни на Иван от
Враца, многобройните сувенири
на Галя от Пловдив, кукли и животни от жива вълна на Диана от
Стара Загора, рисувана коприна
и стъклария на Радка от София.
Тук бяха и представители на
АРИЗ-7 начело с Мариета Недкова - майсторка на плъстите.
Радуилки също се бяха проявили с плетива, бродерии, гоблени. Под светлините на прожекторите пред многобройните

граждани, туристи, кметове, областни управители,
членове на правителството, потомци на опълченци
от Шипченските боеве.
Пътеката се провира на
юг през вековните букови гори, помнещи как
габровци са помагали на
защитниците на прохода.
Става все по стръмно, но
това не спира походниците - ентусиазмът да стиг-

нат по-бързо до
върха се увеличава,
патриотизмът и гордостта, че минават
по пътя на героите,
по пътя, по който са
носени вода и храна на зашитниците
на прохода, по който са сваляни ранени към Соколски
манастир,
растат
със всяка крачка.
Няколко километра
преди вр. Шипка
към
походниците
се присъедини и
президентът Росен
Плевнелиев. Всички заедно са се устремили към върха
и неусетно стигат
на паркинга. Тук е
срещата с другите
два лъча към върха на свободата - II
лъч - м. Узана-вр.
Шипка и III лъч Храм-паметник
„Рождество Христово”-гр. Шипка-вр. Шипка.
Тук пристигнаха задъхани
и участниците в Петото
юбилейно
мемориално
планинско бягане „Шипченска епопея,” организирано от Община Казанлък
и Българска федерация
„Лека атлетика” и всички
заедно присъстваха на
вдигането на знамената.
По инициатива на Ро-

Инж. М. Караджова

овации. Танцьорите пък просто летяха по сцената с бързи и
пъргави стъпки, с красиви носии
и усмихнати лица.
Скъп гост и истинска изненада беше народната певица
Любка Рондова. Тя изслуша и
изгледа почти всички групи, а
после изпя 3-4 песни, с което
достави удоволствие и радост
на всички. Много цветя и подарък получи тя и за рождения си
ден.
На втория ден от фестивала
откриването направиха сурвакарска кукерска група от с.
Горна Василица. След нея на
сцената извиха своите хора младите танцьори от МТС „Жупа” от
сръбския град Александровац.
За първи път, но специално и

На Бобфест в Радуил

зрители в салона започна една
прекрасна надпревара между
певци, музиканти и танцьори, но
не толкова заради наградите, а
защото всички тези хора са заразени с „вируса” на фолклора и
той ги беше довел тук, в Радуил,
за да покажат на какво са способни. Това са хората, които се
греят на огнището на фолклора
и искат да предадат искрите му
на бъдните поколения.
Много силното представяне
на различни състави извикваше сърдечните аплодисменти
на публиката. 14-годишната
Атанаска Христоскова от Карабунар изви такъв глас с песента
„Излел е Делю хайдутин”, че косите ни настръхнаха. Нивото на
съставите беше доста високо и
те заслужено получаваха бурни

тари клуб – Габрово, на
паркинга под върха са поставени 9 броя 9-метрови
пилони, на които членове
от НД”Традиция” с опълченски униформи издигнаха с подходяш ритуал
знамената на страните участнички в Шипченската епопея. Всички заедно
се отправиха към Паметника на свободата, където
точно в 12 часа започна
тържественана част- почетен караул, парад на
гвардейска част, поднасяне на венци и цветя, а
след това 250 членове на
НД”Традиция” от цялата
страна направиха възстановка на Шипченските
боеве.
След тържеството много
хора се отправиха към паметниците в района да се
поклонят на героите, загинали за свободата на България. „Екстрем Тойота
Венци” е разработила три
туристически маршрута
„Руски военни паметници
в района на връх Шипка от
времето на Освободителната война 1877-1878 г.”
за пеша, велосипед , АТV
и мотор с обща дължина
68 км. Паметниците по
маршрутите са обезпечени с GPS система.

с огромно желание присъства
и Бони Милчева, водеща на тв
предаването „Ако зажалиш” по
телевизия СКАТ.
Състав след състав се редуваха на сцената и когато си тръгваха, получаваха грамота за
участие, плакат на фестивала, в.
„Радоил”, издаден специално за
празника, и... паничка с вкусен,
ухаещ на чубрица, джоджен
и обич радуилски боб, сварен
и осветен в двора на църквата
„Рождество на Пресвета Богородица”.
Голямо уважение към фестивала беше участието с живописни платна на тема „Полъх
от Родопите”, със сувенири с
емблемата на празника и други предмети, които представи
внучката на Хайтов. Не можем

да отминем и участието на пристигащите състави в кулинарната изложба. Страхотни на вид
и вкус бяха баниците, тавите с
различни видове гозби с боб,
салатите, сладкишите от Жабокрът, Сандански, Долна Малина, Самоков, Радуил, София.
Всички те получиха специални
награди от организаторите на
феста и от Мариета Недкова от
името на АРИЗ-7.
Сърдечни поздрави и покана
за участие в празник на гроздобера и виното в сръбския
град Александровац отправи г-н
Мича Цветкович, секретар на
ансамбъл „Жупа”.
Най-радостното е, че повечето от съставите идваха за първи път за участие и споделяха
своето желание догодина пак да

присъстват. В събота вечерта,
след програмата, навън, на площада, се извиха няколко ката
хора, а звездното небе се озари
от многоцветна заря.
Много от съставите, които сме
канили, имат желание да дойдат, но за жалост липсата на
средства не им позволява това.
Трябва от Министерството на
културата да помислят повече
за читалищата, защото всеки
знае, че само в България те
съществуват и още светят със
собствена светлина.
Добре че са самодейците, водени от обичта си към българския фолклор. Затова от сърце
им благодарим за тяхната всеотдайност и за това, че уважиха
нашия Бобфест. Благодаря и на
всички, които помогнаха празникът да стане.
Димитрина Божилова
Снимка авторката

Септември 2013 г.
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5 върха на 5 планини
за по-малко от 24 часа

С отличен времеви резултат приключи 24-часовото приключение на
Кирил
Николов-Дизела,
който изкачи най-високите
върхове на петте най-високи планини в България
с бягане. Той преодоля
общо 100 км по пет трасета и над 7000 м денивeлация само за 22 часа и 39
минути, като това включва
и времето за транспорт с
автомобил между етапите,
съобщи БГНЕС.
Той стартира на 14 август, в 19:33 часа от местността Паниците в Стара
планина и финишира след
последния връх на 15 август в 18:14 часа в софийския квартал „Драгалевци”
под Витоша. На три от петте върха имаше нощен
преход. Въпреки страхот-

„Обичам
средногорските
усои със сенки
на безброй герои.”

ната му физическа форма
и отлична подготовка при
изкачването на Мусала,
четвъртият връх от поредицата, все пак Дизела е
бил силно преуморен. „Но
кратката почивка в автомобила до София и мисълта, че ми остава само
още един връх, ми подействаха добре и успях да се
възстановя достатъчно, за
да изкача и Черни връх в
рамките на определеното
време“, споделя атлетът.
По маршрута Кирил Николов не срещна неочаквани трудности, но имаше изненади - приятели
и фенове на бягането го
чакаха на старта, на финала, на хижа „Вихрен” и
на всички върхове, включително на Вихрен, където
му организираха и „парти“

Септември 2013 г.

светлинно шоу.
В уникалния пробег
бяха включени следните пет трасета: Местност
Паниците, Стара планина
- вр.Ботев - Паниците Х.”Вихрен”, Пирин - вр. Вихрен - х.”Вихрен” Местност
Трите буки, Осогово - вр.
Руен - Трите буки К.к.Боровец, Рила - вр. Мусала
- к.к.Боровец Драгалевци,
Витоша - вр. Черни връх кв.”Драгалевци”
Приключението
беше
проследено онлайн в реално време от над 7000 фенове на специалната секция в сайта www.fivepeaks.
bg и привлече денонощен
огромен интерес в социалните мрежи.
Още за рекорда
Европейски вицешампион по ориентиране за

В средногорските усои
през август

В началото на август 12
айтоски туристи ветерани
направихме поредния поход в Средна
гора.В късния следобед пристигнахме в Копривщица.
Тя ни посрещна тиха,
спокойна, окъпана в
слънце и красота.
Крачейки по калдъръмените й улици
долавяме още мирис на барут, дочуваме чаткането
на конски копита
и звън на оръжия.
Заслушаш ли се в
шепота на гората, до
теб достигат възгласите
на априлци за бунт и свобода. Очите на Каблешков и
Петлешков блестят в паметните
плочи и ни изпращат героичното си послание. Днес Копривщица диша обновена, модерна, запазила гордия си дух и природна хубост.
На следващия ден тръгнахме към х. „Средногорец” и в подножието на връх Богдан спряхме
до изгорялата х. „Богдан”. Изглеждаше сиротна и съсипана, викаща за помощ и очакваща
от нас планинарите да я спасим. Шуми тъжно
гъстата букова гора и пита: Ще светне ли пак
хижата в нощния мрак? Ще се напълни ли с весели туристи? Това зависи от всички нас, приятели планинари! Нека не оставаме безразлични и откликнем масово, за тези, които още не
са го направили на Дарителската кампания на
БТС „Да построим заедно х.”Богдан”.”
След уморителното, но приятно пътуване под
сенките на стройните буки стигнахме х. „Средногорец”. Пред нея се открива тучна зелена
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с фойерверки. От квартал
„Драгалевци” до Черни
връх с него тичаха трима поддръжници, за да го
разведряват в последните
километри, когато умората
е най-голяма.
На старта за първия
връх - Ботев, дойде лично
кметът на град Калофер
Румен Стоянов, който подари на Дизела портрет
на Христо Ботев и взе автограф. В селищата по целия маршрут хората бяха
разбрали за инициативата
и го посрещаха топло и с
подкрепа. Фенове сложиха приветствен надпис на
табелата на разклона за
Благоевград сутринта в
4 часа, а в Банско персоналът на един ресторант
е приветствал колите на
екипа с импровизирано

поляна. Семейство коне с малките си
кротко хрупат - истинска горска
идилия. Хижарите Христо и
Тотка - слънчеви, усмихнати, бяха готови за
гости. Хижата светеше от чистота,
ухаеше на вкусни
планински ястия,
на любов към
хората.
Около
хижата - малини, да береш, да
ядеш и у дома да
занесеш. Жалко, че
другия ден трябваше
да пътуваме за Бяло Камъне - курортен комплекс с
модерни бунгала, открит басейн
и хотел, ресторант и тенис корт. Цялата
тази прелест в полите на Средна гора, близо
до Хисар и Старосел. Старосел - още един тракийски култов център, датиращ от IV-V в. пр.
Христа. Виждаш отвън огромна могила, обрасла с дървета и храсти, а под нея най-големият
в България тракийски храм. Наблизо е гробницата на тракийски владетел. За кой ли път се
убеждаваме, че където и да копнеш в земята
ни, ще се разкрият неразгадани тайни и съкровища, все свидетелства за богатото ни културно и историческо наследство. Преди да поемем
към дома, спряхме в Карлово. Посетихме за
пореден път къщата музей на Васил Левски.
Поклонихме се пред величието и безсмъртието
на най-обичания син на България. Видяното и
преживяното през тези 4 дни по Средногорието ни зареди с жива енергия и много обич към
Отечеството.
Т.Петкова КТВ - Айтос

2012 г., Дизела е и един от
най-добрите ни планински
бегачи в момента. В „Пет
върха” той показа бягане
и ориентиране на световно ниво с цел да вдъхнови
всички, които спортуват и
обичат природата.
В почивките между върховете той се възстановяваше с храни и добавки на
Herbalife и беше превозван от автомобили MINI.
Транспортът между точките по трасето отне 8 часа,
изчислиха организаторите
от XCoSports България,
така че на Дизела му останаха 16 часа за чистото
бягане, които той дори не
използва изцяло. Специалният екип за бягането
на атлета бе осигурен от
Salomon. Предвид че Вихрен и отчасти Ботев и

От 17 до 21 август 2013 г.
ТД”Стратеш”, Ловеч, проведе
своите традиционни летни походи в Пирин. 53-ма туристи
на възраст от 12 до 69 години
в три лъча пребродиха любими
места: района на Бъндеришкия
циркус и х.”Вихрен”, Синаница,
Тевно езеро, Спано поле, изкачиха първенеца на Пирин връх
Вихрен - 2914 м, по адрена-

Руен бяха пробягани през
нощта, Silva осигуриха
силен челник за тъмната
част от денонощието. Цялото приключение беше
заснето с екшън камери
GoPro, за да бъде направен и филм, който ще се
разпространява в интернет и ще се излъчи по
bTV Action. Така всички
ще станем съпричастни
с най-голямото предизвикателство в планинското
бягане у нас. Предизвикателството „Пет върха”
проследихме на уебсайт
www.fivepeaks.bg благодарение на подкрепата
на Formi.bg и Loggator .
Националният състезател по ориентиране и
планинско бягане Кирил Николов- Дизела, е
роден през 1982 г. В момента той е най-добрият
ориентировач и планински бегач на България.
Изключителните му постижения включват: Европейски вицешампион
по ориентиране за 2012
г. 6-о място на Световно
първенство по ориентиране 2012 г. 1-ви места
в най-големите щафети
по ориентиране в света - Юкола и 10 Мила - с
финландския му отбор
“Калеван Расти” през
2010 и 2012 г. Три пъти
1-во място в екстремното комплексно състезание XCo Adventure Cup
- през 2010, 2011 и 2012.

линовия му Джамджиев ръб, в
обичайното за мраморното било
на планината драматично, менливо време - мъгла, суграшица,
слънце, както и съседните Кутело - 2908 м, страховития скален
ръб Кончето, Каменица - 2822
м, Синаница - 2516 м. Любуваха
се на прекрасните сини ледникови езера и нежните пирински цветя, смело растящи сред

Сред магията на
Пирин и Славянка
мрамора по високото. Група от 5
опитни туристки нощува на култовия заслон Кончето, най-високия заслон в България - 2760 м
н.в.- един дървен куб, закрепен
с метални въжета над пропастите между великаните Кутело и
Баюви дупки. Пирин е една вечна, спираща дъха емоция.
Ново преживяване за нас
беше походът през среден и
южен Пирин с изкачване на
най-високия връх в тази част –
Ореляк, 2099 м н.в, пресичане
на Парилския превал на 1400
м и изкачване на върховете на
Славянка - малко познатата
южна красавица, енигматична и девствена. Славянка, или
Алиботуш (на гръцки: Орвилос)
е шестата по височина планина
в България. Най-висок е Гоцев
връх - 2212 метра. През него
минава граничната бразда с
Гърция. При ясно време от Гоцев
връх се открива гледка към 21

Рекордьори

10х10х10х10 – кодът на успеха
/10 първенци в 10 наши планини,
изкачиха 10 туристи за 10 дни/
Един от мерителите за успех в пешеходния туризъм е
изкачването на десетте планински първенци на България.
Още по-голямо предизвикателство е това да стане наведнъж и последователно. Група

туристи от ТД „Черноморски
простори” се зае с тази задача. От 1 август започнахме с
изкачването на първия връх
Голям Перелик в Родопите.
На втория ден покорихме връх
Богдан, като преди това нощу-

български и гръцки планини /в т.ч. и
Олимп/.
В края на XIX и началото на XX
век Алиботуш е арена на българските освободителни борби в Македония. В нея намират убежище
четите на ВМОРО начело с войводите Гоце Делчев, Яне Сандански,
Дядо Илия Кърчовалията, Атанас
Тешовалията и др. Комитските премеждия в Алиботуш са живо описани от перото на поета Пейо Яворов
в неговите „Хайдушки копнения“.
На 4 май 1903 г. малко на юг, около
несъществуващото вече село Баница, е убит Гоце Делчев. През този
ден той и няколко комити от Серския революционен окръг са тръгнали към Алиботуш, за да заседават
как да избухне въстанието, но са
причакани от турска войска и в завързалата се битка Гоце пада убит.
На 2 октомври 1916 година, по време
на Първата световна война, около
Демир Хисар /Валовища/, който при
ясно време се вижда в подножието на
планината, е убит Димчо Дебелянов.
Славянка
е
най-цветната
планина
в
България.
Тук има повече от 20 вида български

вахме в местността „Калето”
край гр. Стрелча на палатки.
Посетихме Копривщица и продължихме към х. „Алеко” на
Витоша. Там бяхме радушно
посрещнати от стопанисващите хижата, след което на 3 ав-

ендемични растения, като 5 от тях не
се срещат никъде другаде в страната. Северните й склонове са покрити
с уникалните вековни гори от черна
мура - най-голямото находище на
Балканите, което е и основната причина за обявяването и за резерват.
Възрастта на горите от черна мура е
60-120 г., като отделни насаждения
са над 200 г., а някои дървета достигат и до 400 години.
Изходната ни точка за Славянка
е едноименната хижа в подножието,
бивша гранична застава, прекрасно
реновирана по европейски проект с
изключително гостоприемни стопани Янко и Кипка. До хижата стига и
добре проходим черен път. Препоръчваме я на всички. Тръгваме преди изгрев, изпратени от ранобудните
хижари, приготвили за нас планниски чай и закуска. Изкачваме се по
стръмни поляни с билки и треви до
рамене, по горски пътечки сред борови гори и стигаме сред вековните
черни мури на Славянка, вдишваме
неописуемия въздух с дъх на пелин,
мента и озон! Минаваме покрай прословутото с богатия си растителен
свят и скални феномени Хамбардере

густ рано сутринта покорихме
Черни връх. След това се отправихме към Рила за изкачване на вр. Мусала и участие
в празниците на Рила. Бяхме
щастливи за поредната среща
с туристи от Сърбия и домакините от Самоков.
На 4 август рано
сутринта
изкачихме върха заедно
и се отправяме към Голям Цари връх
с десетки любите- 2183 м н.в. Оттам по граничната
ли на планината.
бразда, покрай бетонните пирамиУчаствахме в търди с обозначения на гръцки и бължествата на хижагарски до първенеца на Славянка
та. Изключително
Гоцев връх - красиво и високо - 2212
приятно е да видиш
м н.в. Вечерта слизаме в хижа „Изщастливи хора, повора“, също бивша гранична застаели към планината
ва, все още в ремонт, но с изключисъс своите семейтелно гостоприемния хижар - Тодор.
ства и опазващи
След тежкия 11-часов преход с траприродата. Вечерверс по върховете на Славянка и дета нощувахме на
нивелация за деня от близо 2700 м
х.„Вихрен”, а на 5
ни очакват тихи стаи с бани, домашавгуст покорихме и
ни млечни продукти и най-вкусната
върха. Дотук пласкара. На другия ден посещаваме и
нината
предложи
намиращия се на 15 мин. от хижата
своите прелести със
карстов извор с дебит до 1200 лислънчево и топло
тра/сек, даващ началото на Петрова
време. Надявахме
река. Заобиколен от вековни чинасе така да продълри, с голяма чешма с много чучури
жи. От мраморен
и прохладни беседки и барбекю, той
Пирин отиваме към
е едно атрактивно място за пикник
гранитна Славянка.
в горещото лято. Отправяме се към
Успяхме да достигдуховните центрове на Югозападнем до х.”Извора”,
на България, храма“Свети Георги“ в
където хижарят Тос.Златолист, останало едва с 9 житедор ни посрещна
ли, но и до днес разказващо легенди
гостоприемно. Преза сляпата монахиня - лечителката
красните условия
Преподобна Стойна, живяла в килия
в хижата ни помогна втория етаж на църквата и разбинаха на следващия
ра се, Роженския манастир с гроба
ден (6 август) в
на Гоце Делчев и 300-годишната си
изкачването на Голоза над двор, изпълнен с мир и безцев връх. Тук срещметежност. С нощувка в Мелник и
нахме известните
посещение на руините на крепостта
билки и най-вече
на Деспот Слав и 3-те средновковни
Мурсалски чай. Веманастира по върховете на меловечерта нощувахме в
те над него и разходка в прекрасния,
манастира „Св. Геизвестен с лечебния си въздух, парк
орги” в с. Златолист,
на Сандански нашият пъстър поход
където Преподобна
завършва.
Стойна е вършила
своите чудеса. НоТекст и снимки
щувахме отново на
д-р Дарина Петрова и
палатки. Рано суКалинка Димитрова
тринта на 7 август

се отправихме към Беласица
и около обяд започнахме изкачване на връх Радомир, като
използвахме за изходен пункт
хижа „Конгур”. До вечерта
вече бяхме на планината Осогово и едноименната хижа. Тук
възстановихме силите си и на
следващия ден – 8 август – покорихме връх Руен, а в късния
следобяд стигнахме през гр.
Трън до Руй планина. Нощувахме на палатки около Ерма
река и на 9 август рано сутринта бяхме на вр. Руй.
На обяд тръгнахме към гр.
Калофер за покоряване на
последния от десетте първенци – вр. Ботев. На х. „Рай”
стигнахме около 21:30ч. Посрещна ни хижарят Николай
и оттук нататък предстоеше
не само изкачване на върха,
но и включване в лъчев поход, който традиционно варненските туристи провеждат
всяка година по случай денят
на Варна – 15 август. Знаехме,
че предстоеше изкачване по
„Тарзановата пътека”. В 10:00
часа върхът беше покорен и
изкачването на Десетте планински първенци приключи
успешно. Тук се срешнахме с
туристи от Плевен, Бургас и
Преслав. Продължихме към
хижите „Тъжа” и „Триглав” –
преход от 11 часа. Любувахме
се на Петоречието, красотата
на Рускалка, впечатляващия
Кадемлийски водопад и разбира се – на слънчевото и хубаво
време. Тук проведохме очакваната среща с другите лъчове,
която премина вълнуващо и
запомнящо се .
Водач на похода –
Атанас Сивков.
Снимките са от архива
на водача.

Септември 2013 г.

5

Равносметки

Чирпанлии
във време на
дългите преходи

По традиция в годишния си календарен план
за пешеходен туризъм ТД
“Средногорец”,
Чирпан,
планира в летните месеци по-дълги преходи из
големите ни планини. За
втора поредна година “изневеряваме” на красивия
Пирин за сметка на Рила
и Стара планина.
Рилският преход през
юли
бе четиридневен - из района на Рилските езера.
Заради лифта и навалицата там потърсихме алтернативен вариант през връх
Кабул (2531 м) и Отовишки връх (2696 м). Стартът
на похода бе от местността Зелени преслап, където оставихме колите и
след час бяхме на хижа
“Скакавица”. След кратка
почивка с малки раници
поехме в двучасов преход към най-високия Скакавишки водопад, като
част от групата се качи в
най-високата му част.
На другия ден рано закрачихме към връх Кабул
(с около 300 м по-висок от
връх Ботев). Близо тричасовото стръмно изкачване ни поумори (в групата
имаше и деца), но вече
наели скорост, лесно преодоляхме Отовишки връх
и се спуснахме към една
от най-високопланинските ни хижи - “Иван Вазов”,
където бяхме планирали
две нощувки.
На следващия ден групата се раздели на две
- по-опитните направиха
8-часов трекинг в райо-

ва Калинини върхове, а
другата част се отправи
към връх Вазов и Урдини
езера.
Последния ден все пак
се смесихме за кратко с
навалицата от лифта, но
от езерото Бъбрека по
Сухия рид се спуснахме
към Скакавица, хапнахме
топла супа и след час бяхме при колите на Зелени
преслап.
БЪЛГАРСКИЯТ
ТРИГЛАВ
в Стара планина планирахме през август като
подготовка на част от туристите ни за поредното
изкачване на олимпийския Митикас в Гърция.
Масивът Триглав е на юг
от билния път Ком-Емине
и може би за това желаещите да минат по него
не са много. Избраният
маршрут (около 10 часа)
бе нетрадиционен (поне
за последните години)
- от с. Габарево, през х.
„Соколна” към билото на
масива - Танас тепе, връх
Мазалат (Зли зъб), върховете Пиргус, Малък и
Голям Кадемлия (2276 м).
От първенеца Голям Кадемлия последва много
стръмно спускане към х.
„Русалка” по коритото на
Бабска река (пръскало).
Тук по част от маршрута
се доверихме на младите ни водачи Иван Мечев
и Петър Иванов, които
само преди седмица бяха
завършили курса на БТС
с двуседмичен преход от

Витоша до Славянка.
ВРЪХ МИТИКАС
В ПЛАНИНА ОЛИМП
вече става редовна дестинация за младите ни туристи. След подготовка из
високите ни планини отправяме поглед и към този
най-труден за изкачване
връх на Балканите. Групата ни отново бе от десетина души, като и сега се доверихме на опитния водач
с чирпански корен Иван
Ганев. Учудващо в края на
август на хижа Агапитос
(2100 м) имаше едва 50на туристи при капацитет
200. Тази година върха
щурмуваха големи руски
групи, повечето от които
стигаха до връх Скала, където страховитата гледка
към Митикас ги възпираше и те потегляха назад.
На сутринта станахме
рано и по здрачина поехме нагоре. Към 9,30 ч.

бяхме вече на връх Скала. След кратка почивка и
инструкции от водача без
раници и щеки поехме по
неудобния път към Митикас, който покорихме
без проблеми. Знаейки
мъдрата мисъл, че на върха не бива да оставаш
по-дълго от възхищението си, след фото сесия,
поехме обратния път.
След приятелска закачка
с гръцки туристи относно
желанието им Митикас
да изпревари първенеца
на Балканите връх Мусала, си взехме камъчета в
раниците от олимпийския
връх - тъй де: те носят нагоре, ние - надолу!?
За разнообразие, пък
и да избегнем идващите
туристи минахме по друг
маршрут - през връх Сколио. И този път гръцките
туристи бяха по-малко от
чужденците. За куриоз за малко да си общуваме
на английски с колеги от
Скопие. Спаси ни надписът на кирилица върху
фланелките.
ПЛАНИНА СЛАВЯНКА
И ГОЦЕВ ВРЪХ
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от известно време са
постоянна
дестинация
за чирпанските туристи.
Ние бяхме едно от първите дружества, които помогнаха на ТД „Славянка” при преобразуването
на граничната застава в
хижа. За отбелязване е,
че през последните години председателят на
дружеството Тодор Балтаджиев и съпругата му
Павлина вложиха много енергия и труд, за да
превърнат хижа „Извора”
в едно привлекателно
място за туристите.
В близкото с. Голешево (4 км от хижата) е
едно от Яворовите места
в България. Тук, в Хад-

жи Симеоновата плевня
(сега музей) Яворов води
сражения с турците през
1903 г. Местното сдружение „Голешевски корен” в
лицето на Тодор Балтаджиев и Виолина Георгиева
ни поканиха на събора си,
чийто акцент бе 100 г. от
сражението на Яворов в
селото им и 100 г. от Илинденско-Преображенското
въстание.
На 7 септември, след
като изкачихме за пореден път Гоцев връх, се
включихме в тържеството
със специална програма
- младите ни туристи Анелия Кроснева и Велин Жеков от Тийм Тийн Театър с
ръководител Валя Петкова представиха театрална
композиция „Между любовта и куршума”, а 13-годишният Васил Жеков
рецитира фолклорна композиция по Яворови стихове „Че сърце глава не
пита…”. Преди това слово

за сражението в Голешево произнесе Тодор Балтаджиев, който бе един
от главните организатори
на събитието. В него участие взеха местната фолклорна група „Голешевски
фантове”, вокална група
„Ореляк” към ТД „Момини
двори”, град Гоце Делчев,
самодеен танцов състав при читалището в кв.
„Поляните”, град Петрич
, оркестър от Благоевград с популярния певец
Георги Гоцев. Специално
слово за населението по
тези земи от древността
до днес произнесе и Илия
Кулов от Археологическия музей в Благоевград,
който е и председател на
сдружението „Голешевски
корен”.
В проявата взеха участие и група туристи от ТД
„Голямата хурка” от град
Варна.
Ангел Колев

В полите на Рила

Иван Начев и Иван Димитров
- новият и стар председатели
В предишен брой на вестника пуснахме статия на неуморния туристически деятел
и дългогодишен председател
на ТД”Рила” в гр.Рила Иван
Димитров. За достойна среща
на 115-годишнината на организирания туризъм в града туристите рапортуваха с дела и
инициативи - все интересни и
полезни. В случая се визираха
трите години (2010, 2011, 2012)
мандат на ръководството, като
не беше пропуснато нищо от разнообразния му живот.
Освен приеманите
годишни
календарни планове за
туристическа дейност - излети, походи и екскурзии
из страната и чужбина, изброяваха
се и други съществени дейности с
трайна диря в историята на дружеството. Сред тях:
второ изкачване
на връх Мусала,
като този път върхът е покорен и от
8-годишния Васко
Лютов;
рилчани
катерят 18 км от
хижа „Осогово” до
връх Руен, за да
играят там хоро
с планинарите от
Крива Паланка и
да развеят националните знамена.
По-късно ще посетят хижите „Мальовица“, „ Яна“
„Семково“, „Скакавица“, ще отидат
и на заслон „Кобилино
бранище“
. През изминалия период не
пропуснаха да видят и няколко
от 100-те НТО като ждрелото
на река Ерма, Чудните мостове
в Родопите. Израснали край величествения Рилски манастир,
те посещават и Кръстова гора,
Бачковския, Земенския, Ресиловския и Осоговски манастир
(Република Македония).

С излети край родния град
всяка пролет посрещат или изпращат „г-жа Пролет“ или „г-жа
Баба Марта“. Традиционно е
присъствието им на песенния
празник „Бялата порта“ в град
Самоков, в който взимат дейно участие. Възстановените
от рилски дарители параклиси „Св. Варвара“, „Св. Георги“
и „Света Троица“ предлагат
добри условия на туристите и
техните потомци. Там големи

„Цръквица“, с още два трудови
дни там изграждат заслон „Бохемия“ на името на най-долния
и най-големия водопад, по пътя
за Рилски манастир. Ентусиазмът на туристите е подкрепен
от дарителите - Община Рила,
Горско стопанство, бизнесмена
Генчо Крънджилски, от майстора-дърводелец Станке Куков,
Николай Чифлигаров, Мануил
Василев, Цоко Цокев....
15 май 2011 г. остава в исто-

Започва се от кота 0 - без материална база (разпродадена
и разпиляна от безсъвестни корумпирани ръководства), без
доходи, без субсидии. С главна
цел на възродителите - връщане на изгубеното доверие,
възстановяване на членската
маса. С много усилия и постоянство успяват. Днес в гр.Рила
с 2500 души население ТД”Рила” брои 200 души организирани туристи. Повярвало в сили-

Туристическа идея
на 115 години
те и възможностите
им, общинското ръководство в лицето на кмета Георги
Кабзималски, също
запален турист, подкрепя и подпомага
туристите, а в деня
на празника им - 17
август, те се похвалиха и с новия си
туристически клуб в
центъра на града.
БЪДЕЩЕТО
Е ОБЕЩАВАЩО

и малки дърпат въже, скачат
с чувал, тичат из тучните поляни, пеят планинарски песни.
Осъществяват се и редица задгранични екскурзии - в Република Македония, Гърция...
Туристите от гр.Рила са и
строители. Само с два трудови
дни е възстановена туристическа пътека до ранната скала

рията на дружеството с откриването на заслона, но и с това,
че в този ден двамата свещеници от гр. Рила - отец Стефан
и отец Петър, освен заслона
освещават и копринено знаме,
подарено от фамилия Угринови
- Драгомир и дъщеря му Зорка.
В този вълнуващ момент пред
над 150 присъстващи туристи и
граждани за пръв път се изявява и новосформираната мъжка
вокална група към дружеството с диригент Васил Миленков,
която впоследствие ще открие
и тържествата, посветени на
юбилейната 150-годишнина на
площада в градчето. Все вълнуващи и запомнящи се моменти за последователите на
ония, които през 1898 г. създават Дружество за просвета
и туризъм в Рила. Тук няма
да се спираме на спадовете и
възхода му през всичките тези
дълги 115 години, отбелязани
в хрониките.
Ще кажем само, че след
всичките перипетии и трудности, довели до пълния фалит
на Алековата идея в градчето,
тя възкръсва във възроденото
през 2004-а година дружество.

Да смятаме ли, че
лошите времена за
ТД”Рила” са отминали? Ентусиазмът на
дошлите за юбилея
на площада, пъстрият им възрастов състав - от певческата
група на бабите от с.Смочево
и великолепния им оркестър
със звучно име „Тръгнал Зайко
да се жени”, до децата и бебетата (надеждно попълнение) и
последвалото след официалната част веселие в парка на импровизирани трапези - всичко
е обещаващо. Гостоприемни,
отдадени на природата и влюбени в красотата на родната
Рила, туристите тук имат много
приятелски дружества, изпратили свои представители. Гостите от Кюстендил и Дупница
се представиха с китка планинарски песни и най-добри
пожелания за здраве, успехи и
дружествено дълголетие. Към
тях се присъединяваме и ние,
редакцията на в.”Ехо”, като
им благодарим за участието в
списването на планинарския
вестник. Дописки се пишат, когато има какво да се отразява,
нали? Е, ще очакваме с интерес следващите изяви на рилските туристи.
Нина Мишкова
Снимки Галя Вълкова

БЪЛГАРСКИ
ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
ДО
ТУРИСТИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО ”РИЛА”
ГР. РИЛА
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
по случай 115 години организирано туристическо движение
Уважаеми туристи,
скъпи приятели!
Имам удоволствието и честта да ви поздравя със знаменателния юбилей – 115 години
от основаването на туристическото дружество в градчето с
емблематично име Рила. На
кого, ако не на вас, рилчани,
подхожда най-вече подобен
юбилей!
През 1898 г., само 3 години
след призива на Алеко, представители на рилския еснаф
и интелигенция в лицето на
учителя Трендафил Петрунов,
книжаря Ал.Миладинов, нач.
на пощата Филип Георгиев и
мн.други основават ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОСВЕТА И ТУРИЗЪМ.
Бегъл поглед през годините
показва, че на 16 ноември 1922
година дружеството е регистрирано като клон на Българското туристическо дружество
с името „Елин връх”, а през
1934 година се преименува на
ТД„Мусала”. Едва през 1957 г.
придобива днешното си има ТД”Рила”.
Рилските туристи доказаха
през годините, че са жилав народ, устояват на бурите и катаклизмите. Особено пагубна за
дружеството се оказва 2001
година, когато материалната
база е тотално плячкосана и
разпродадена. За новото раждане на организирания туризъм в гр.Рила се смята 2004 г.,
когато са сменени председателят и тогавашният управителен
съвет, за да се стигне до днешния просперитет с 200 активни
членове, подмладен състав и
много проведени походи и инициативи. Поздравления за направеното!
Моите и тези на БТС пожелания са успехите ви да се роят, а
всички вие, събрали се на това
юбилейно тържество, да се
поздравите и със 150-годишнината на организирания туризъм
в гр.Рила. Здраве и късмет по
туристическите обекти на страната ни, изкачване на нови върхове по планините и в живота!
Венцислав Удев,
изпълнителен
секретар на БТС
17.08.2013 г. София
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Пътувай с нас

Отколешна бе мечтата на туристи и ветерани от ТД „Шипка”
- Пловдив за един автопешеходен преход по пътя на борците
за свобода.
След добра организация и под
ръководството на секретаря на
дружеството Анна Камчева тази
идея се осъществи. Групата от
над 20 опитни пътешественици
пое на тридневенпът от юг на север, за да посети забележителни
исторически места, паметници
на герои и бойни полета.
Първият и впечатляващ обект
бе Паметникът на свободата
на вр. Шипка в Стара планина,
олицетворение на епична битка и безпримерна храборост на
българските опълченци и руски
воини през август 1877 г. Беседата, проследяваща етапите на
тази военна драма между две
неравностойни сили, покърти
всички. С интерес бяха разгледани музейните експонати във
величествения паметник, всички
хвърлиха взор в четирите посоки
на Родината от неговия връх. С
вълнение към подвига на дедите
ни бяха положени цветя, направиха се снимки за спомен и групата пое на път.
Следващата ни среща бе отново с паметта на герои, с тази
на храбреците от четата на поп
Харитон и Бачо Киро, сложили
глави за нашата свобода през
Априлската епопея от 1876 г.
в неравна битка с многоброен
враг. И тук поклонение пред
величавия подвиг отпреди 137
години. В следващите час-два
правим отклонение, за да видим къщата на Кольо Фичето и
музея в Дряново, отразяващ неговото дело. Какво грандиозно
строителство, какъв ренесанс
в българската национална архитектура и строителен еснаф,
олицетворение на които е този
величав българин, строител от
европейски (защо не и от световен ?) мащаб!
Но програмата си е програма. Следващият ни обект е едно
впечатляващо изложение на
оръжия, бойни снимки и батални
картини, военни мундири и портрети на генерали и обикновени
герои от Освободителната война
през 1877-78 г. Това е историческият музей в гр.Бяла, Русенско.

Пловдивски ветерани
по пътя на борците
Разглеждаме с интерес невероятното богатство от експонати и
военни съоръжения, така добре
характеризиращи битките в Северна България през тази война.
Същевременно се чудим защо
този музеен кът, символ на военна слава и мощ, е махнат от Движението на 100-те национални
туристически обекта. В името на
какво и заради какво?!
Впечатлени от всичко видяно и

тази твърдина на българщината
през Втората българска държава. С гордост научаваме, че е
една от последните наши крепости, паднала след упорита съпротива под агарянско робство.
Дългият преход (над 360 км),
високите температури и многото
впечатления си казват думата
- уморени, но доволни се прибираме за полагащата се почивка
в „малката Виена” - гр.Русе. Град

потресени от съдбата на баронеса Юлия Вревская, дала младия
си живот за нашата свобода, поемаме нататък. По пътя правим
отклонение до гр.Две могили,
Русенско, където с вълнение заставаме пред необичайния паметник на големия поборник и
войвода Филип Тотю, бродил 19
години по нашите гори и балкани.
Продължаваме нататък. Пред
нас е непознатата средновековна
крепост, големият занаятчийски,
военен, административен и митрополитски център при с.Червен,
Русенско. Всички сме запленени
от интересната беседа, очертала
близо тривековната история на

с богато историческо минало и с
внушителен принос в националното ни освободително движение. Достатъчно е само да споменем, че тук е създаден БРЦК,
впоследствие по политически
причини преместен в Гюргево и
накрая в Букурещ.
В ранните часове на втория ден
сговорната дружина поема към
съседния град Гюргево, Румъния.
Трудно е да се опише вълнението на всички, когато на пристанището застанахме в едноминутно
мълчание пред паметната плоча,
написана на румънски и български език, удостоверяваща, че оттук през май 1876 г. е тръгнала
към своето безсмъртие четата на

поета и войводата Хр.Ботев. Поднасяме цветя, снимки за спомен
и краткотраен отдих в този тих
градец, така свързан с нашата
национална съдба!...
Завръщаме се у нас (гранични формалности почти няма,
Дунава е вътрешна граница на
Европейския съюз!) и посвещаваме следващите два часа на
разглеждането на Пантеона на
Възрожденците в Русе
- единственото у нас
съоръжение от този
род. Трудно е да се
спре вълнението на
всички след беседата на екскурзовода и
обхода на паметните
плочи на героите революционери, израснали или работили
за делото на свободата тук, в този град.
А това са 39 видни
дейци на освободителното ни движение
и 453 просветители,
четници и опълченци.
Само няколкото имена - тези на Любен
Каравелов,
Захари
Стоянов, Стефан Караджа, Панайот Хитов, Филип Тотю, Панайот
Волов, Ангел Кънчев и цялото
семейство на майката героиня
Баба Тонка Обретенова са достатъчни за невероятното впечатление от видяното и чутото.
След обяда и заслужения
отдих останалото време посвещаваме за разглеждане на
различни исторически места и
паметници, след което се насочваме към музея на Захари Стоянов. След този музей всички сме
не само силно впечатлени, но и
шокирани и си задаваме резонния въпрос: как е възможно една
личност само за две десетилетия да измине път от неграмотно

овчарче до изтъкнат публицист,
писател, революционен деец (организатор и участник в Старозагорското, Априлското въстание
и в Съединението на България),
политик и държавник, достигнал
до най-високия публичен и държавен пост - председател на Народното събрание! Какъв е този
борчески дух, каква е тази нечовешка работоспособност? Отговорът е невероятно поучителен
за днешното поколение млади
българи, пък и за всички нас като
граждани на тази страна!
Пътят ни продължава и третия ден. Пътьом се запознаваме
с една светиня - Басарбовския
манастир в скалите по Поломието край Русе и се отправяме
към историческия Търновград.
Покрай много забележителности
тук отдаваме почит и на героите
мъченици от Велчовата завера
през 1835 г.
В ранния следобед се отправяме към последния ни обект по
маршрута, храм-паметника (днес
вече манастир, със свое монашеско братство) край с.Шипка.
Впечатляват ни мащабите, архитектурният стил и замахът на
проектанти и строители на този
шедьовър на руското църковно
строителство. Изслушваме интересната беседа, разглеждаме
паметните плочи по стените на
храма, отразяващи наименованията на войсковите части и падналите в битките за свободата ни
техни бойци и се отправяме към
криптата на подземната част.
Отдаваме последна почит към
храбреците, дали най-свидното живота си, след което заставаме
за прощална снимка пред храма.
Привечер вече сме си в Пловдив. С пожелание за нови подобни преходи и впечатления!
Димитър Луканов

Антоанета Димитрова от Велики Преслав:

чам да ходя
на някои места втори път,
просто първите срещи са
най-впечатляващи. Скъпи
спомени имам
от
похода
„Хан Ювиги“
във Върбишкия балкан, ТВК“Бунтовна“,
където има много добри прояви с туристи от различни области. Радвам се, че
туристите са много организирани и дисциплинирани, оставили са добри впечатления на домакините. Сега работим за
откриването на туристическата спалня
в нашия град, защото много са групите, които идват от страната, за да се
запознават с историческото минало на
старата столица и с природните красоти
на района ни, и трябва да има място, където да отседнат. Предстои ни в края на
септември да отбележим 90-годишния
юбилей на туристическото движение в
града, събираме материали от ветераните на туризма. Въобще пенсионерското
си време го запълвам с интересен живот“, заключава Антоанета Димитрова.
Ветеранката на туризма е убедена,
че само с по-голямата активност може
да се привлекат и повече нови приятели. Затова са добре обмислени и приети
осем туристически маршрута, които са
на страницата на Фейсбук. Описани са
с ония ценни неща, които, тръгне ли човек, може да остане впечатлен. Всички
те водят по планинските пътеки. А за големия 90-годишен юбилей ще има преход до местността „Хорски дол“ в Преславската планина, където е поставено
началото на местното туристическо дружество.
Георги Ников

Туризмът ме зарежда с енергия
На няколко пъти по туристическите пътеки срещах бившата учителка, а
сега пенсионерка Антоанета Димитрова, защото туризмът е навлязал дълбоко в душата й. Обходила маршрутите
из Драгоевско-Преславската планина,
запленена от красотите, които предлага
природата, жената от Велики Преслав
разказва за първите си съприкосновения с българските прелести.Това е станало в далечните студентски години,
когато приятели са я подсетили,че има
много пътеки в живота, които биха били
полезни.
„Първите ми преходи из Витоша и
Стара планина са преди 40 години. Бях
студентка и по туризма ни запали отговорникът на групата Атанас Коцев от
град Белово. След време започнах учителската си кариера като преподавател
по физика в родния си град Велики Преслав. Тогавашната директорка на училището Йорданка Вълчанова ме натовари
с класно
ръководство и с
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експедиционен отряд на шестокласници. Честваше се 1300-годишния юбилей
от създаването на българската държава,
но темите, свързани с историята на България, бяха изчерпани и дружинната ръководителка Донка Ганева ми предложи
да изучим развитието на туризма в града и страната. Запалих децата по Алековите идеи, като организирах срещи
с туристически деятели от дружеството „Патлейна“, преминах по всичките
маршрути на Преславско-Драгоевската
планина, Средна гора и Стара планина
с помощта на Пенчо Петров, Белчо Братоев, Деньо Делибуранов, Цонка Петрова, Донка Ганева“ - разказва Антоанета
Димитрова.
Но всъщност тя намира своите туристически пътеки още по-рано, поведена
из природните забележителности на
своя баща, който много години е бил
радетел на туристическите идеи. През
1983 година завършва курс в ЦПШ „Мальовица“ за учители водачи на групи за
екскурзионно летуване. По този начин
туризмът става смисъл в живота й. Водила е много групи в българските планини,
участвала е в ръководството на ТД“Патлейна“ и на 85-годишния му юбилей е
наградена с медала „Алеко“. От четири години е пенсионерка, а това й дава
още по-голяма възможност да продължава да ходи сред природата, която е
неизчерпаем източник на енергия. Член
е на управителния съвет на дружество-

то, ръководителка на ученически туристически отряд „Патлейна“ и на клуба на
туристите ветерани в старата столица.
Раздипля приказките си Антоанета Димитрова, а в тях блика топлината от голямото удоволствие да крачиш
по туристическите пътеки. Обходила е
многобройните маршрути във всичките
български планини. Казва, че нявсякъде
има какво да се види, какво да запечата
във фотосите и после с дни да ги разглежда. Оставили са й скъпи спомени
езерата в Рила и Пирин, където природата е неповторима и завладяваща. Затова и разказите пред трийсетте деца
от Велики Преслав, включени в експедиционния отряд, и пред ветераните туристи, които си създадоха свой клуб, са
истинско завладяване на душата,
защото Антоанета Димитрова умее да
преплита в думите си онова спокойствие
и любознателност на човека. Всеки ден
си прави пешеходни излизания до Боровата гора в Симеоновата столица, а два
пъти в месеца до красотите на „Патлейна“, което й изпълва пенсионерския живот. Трийсетината са ветераните туристи
в града, които имат няколко похода във
Великопреславския балкан. Бодрост и
дълголетие за хората от третата възраст,
това носят излизанията сред природата,
защото там се забравят и проблемите.
„Всичко дава туризмът, ходенето сред
природата е едно голямо занимание. Винаги намирам хубави обекти, но не оби-

Релакс

Добричлии
се радваха
на Рила

Преславски туристи на
скален феномен Окото

По програма на Община
Велики Преслав „Спорт
за всички” ТД „Патлейна”
организира
еднодневен
излет по маршрут: с.Осмар, Осмарски скални
манастири, х.”Букаците”,
с.Тройца. Изпратиха се
много покани и в съботния
ден на автогарата пристигнаха туристи, деца от
ученическия туристически отряд „ Патлейна“ с
родителите си, любители
на природата от читалище
„Развитие”, Археологическия музей и др.Най- малката участничка в проявата бе 4-годишната Йоанна
Димитрова, а от момчетата - Йордан Валентинов.
В с.Осмар групата бе
посрещната от председателя на осмарското читалище и бивш кмет Тодор
Свещаров, който обича
да разказва за красотите
над селото и да напътства
гостите, преди да поемат към Осмарския боаз.
След напускане на селото походниците навлязаха в красива борова гора,
поспряха се в красивите

места за отдих, напълниха чиста планинска вода
и изкачиха осмарските
височини, за да погледнат
на живота по-мъдро през
каменното
образувание
ОКОТО. Тези, които идваха за първи път, онемяха
пред красивата гледка и
се чудеха как са обикаляли България, а досега не
са идвали до Осмарските
скални манастири, които
отстоят само на 15 км от
В.Преслав. Кремена Стоева от Археологическия
музей Велики Преслав
говори за разположените
по скалния венец на Шуменското плато църкви,
манастири и ниши (килии),
издълбани в естествени
скални кухини. Те датират
от 13-14 век и са свързани с разпространение на
исихазма по нашите земи
(религиозно учение, което
изповядва чисто християнство и единение с Бога в
отшелничество, смирение
и мълчание).Някои от манастирите са били обитавани от монаси отшелници, други са имали ролята

на киновии (общежитийни
манастири).
Най-леснодостъпният сред тях е
Костадиновият манастир,
издълбан на височина
8-10 метра в отвесна варовикова скала. Тези,които не се страхуваха от височината, се изкачиха по
стръмните стълби и разгледаха двете помещения:
източното представлява
църква с олтар, олтарна
маса и следи от стенописи, а западното е с изсечени в скалата нарове,
ниши и монашески гроб.
На около 100 метра югоизточно от Костадиновия
манастир е разположена
друга скална обител, наречена Диреклията. Групата премина край него,
но той е достъпен само
при наличие на специално оборудване. След още
малко изкачване туристите се озоваха до добре
очертан горски път, който
беше много кален, поради това че през седмицата валяха дъждове, което обаче не попречи на
настроението. Напротив.

И това лято в рамките на осем дни (24-31.08.2013
г.) група туристи от ТД”Добротица”, Добрич, с водач Н.Василев проведоха ексурзионно летуване
в Рила. Бяха изкачени редица върхове (Мусала 2925, Голям и Малък Близнак - 2779, 2772, Овчарец
- 2769, Ковач - 2634,Суха вапа - 2639, Сивричал 2641, Равничал - 2637, Белмекен - 2626 и други).Туристите се радваха на хубаво време и прекрасната
гледка към долините и низините. Преходът премина в шеги и закачки и след изморителното ходене
някои дори се къпаха в езерата.Малко поуморени,
но заредени с много енергия и положителни емоции, добричлии си обещахме пак да се върнем.
В рамките на трите почивни дни (6,7,8) през септември решихме да покорим първенеца на Стара
планина. Набързо сформирахме група и под водачеството на М.Кескинов се отправихме към х.”Плевен”. На втория ден, някъде към обяд вече бяхме
на Ботев връх - 2376 м. След кратка почивка, обяд,
печати и много снимки тръгнахме обратно към хижата. Разбира се, не пропуснахме да посетим и
природонаучния музей в село Черни Осъм и да запалим свещ в Троянския манастир.
Неделчо Василев

Кучето Жаки скачаше в
локвите, пръскаше децата
и възрастните и се създаваха невероятни емоции.
По обяд групата пристигна на хижа „Букаците”,
настани се на терасата и
около хижата и започна
подготовка за обяда. Хижарите ни посрещнаха
много радушно, като подсигуриха всичко необходимо. След като всички
похапнаха и отпочинаха,
започнаха състезателните
игри на поляната: бягане
с чували,стрелба… Много
смях и веселие предизвикаха занимателните игри
с балони и костилки от
череши. Участниците от
„Веселото хоро“ не издържаха на хубавата музика
и се хванаха на хоро, като
заразиха и останалите.
Председателят на туристическото дружество Тодор Серафимов благодари
на всички участници в излета, като награди малките туристи за участието им
в туристическия празник.
Антоанета
Димитрова,
ръководител на Ученическия туристически отряд,
връчи туристическа карта на Кристиян Захариев
- новоприет член на ТД
„Патлейна”. Следобед туристите се отправиха към
с.Тройца, където ги очакваха автобусите.
Наближава финалът
за определяне на 100
природни феномена. Община Велики Преслав
кандидатства със скален
феномен Окото. Дано
бъде включено и получи
популярност. Така много
любители на природата
ще могат да се докоснат
до красотите на нашия
край.
Антоанета Димитрова
ТД „Патлейна”
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Празнуваме

Да хванеш голямата риба

ТД ”Патлейна”
в състезание
по риболов
Вали проливен дъжд, но
на изхода на гр. Велики
Преслав се оформя колона от леки автомобили.
Пътуващите се насочват
към с. Кьолмен. Утрешният ден е определен в календара на ТД” Патлейна”
за състезание по риболов
и отказване няма. Групата
пристига до вила на брега
на язовир „Тича”. Посрещат я домакините Атанас, Мария, синовете им
Стоян, Михаил и малката
Никол. За голяма радост
на всички дъждът спря.
Следва разходка по брега
на язовира за подбиране
място за състезанието.
След тава се извадиха па-

латките и една група под
ръководството на Тодор
Серафимов започна подготовка на бивака, а друга
група се зае с подготовка
за вечерята, която се състоеше от кюфтета, наденички и лук на скара. Остана време за разходка из
селото и за игри на малките туристи. Вечерта всички туристи се събраха в
механата. Лили Стоянова,
дългогодишна туристка и
стопанката на вилата, ни
поднесе специалитета си
тиквички на скара с овче
кисело мляко, копър и чесън, а Наско ни изненада
с превъзходна рибена чорба. Дойде време за изява

Отново е краят на август и Празник на туризма! Честваме
118-ата годишнина на организираното туристическо движение в България и 150 години от
раждането на неговия вдъхновител Алеко Константинов.
Още на 23.08., петък, туристи
ветерани от няколко софийски
клуба се включиха активно в
програмата на БТС за отбелязване на празника и поднесоха
цветя на морената пред Народния театър. Култово място, от
което, водени от Алеко, тръгнали към Черни връх първите
300-400 смелчаци, събрали се
от цяла България.
На 24.08. в х. „Алеко” започна
традиционната среща на туристите ветерани с организатор
БФТВ и домакини - седем от
осемте Софийски клуба. Присъстваха 98 души от 35 клуба
от цяла България. Първия ден
след настаняването и разходките около хижата се проведе
Общо събрание на БФТВ. На
предишното Общо събрание
през април беше констатирано,
че тази година 29 от клубовете
са с нови председатели, които
се нуждаят от методически напътствия. Затова на това Общо
събрание на председателите
беше разяснена процедурата
по представянето членове на
клубовете за получаване на
почетното звание „турист ветеран” от БФТВ, както и на по-високи звания от БТС. Обърна се
внимание на съставянето на
годишните отчети. Във връзка
с това се изказа Сабин Тасев
- председател на КТВ към ТД
„Сините камъни”, гр. Сливен.
Тъй като в отчетите се изисква описване колко километра
маркировки е направил всеки
клуб, той сподели горчивия си
опит. Направил маркировки в
Сливенския Балкан, след което трябвало да дава обяснения
пред няколко институции, включително и пред МВР. Следователно маркировки могат да се
правят само след като съот-
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на талантите. Димитър Димитров
засвири на китарата, а малки и големи
запяха туристически,
народни песни и стари
шлагери до полунощ.
Сутринта времето беше
облачно, но приятно.
Пристигна Емил Маринов
от Риболовен клуб”Чисти
брегове”, който запозна
участниците в състезанието по риболов с регламента и даде старт на
проявата. След 4 часа
надпреварата приключи,
попълниха се протоколите с имената и теглото на
уловената риба. А ето и
резултатите. От децата на

ветното туристическо дружество получи разрешение.
С единодушно гласуване
бяха приети за членове на
БФТВ: КТВ „Кнежа” с председател Йорданка Калчева и
КТВ към ТД „Патлейна” от гр.
Велики Преслав с председател
Антоанета Димитрова. Накрая
бяха наградени юбилярките Цветанка Йовкова от КТВ
„Еделвайс” и Снежина Съраджова от КТВ „Иван Вазов”
с медали „За особени заслуги” на БТС, а Йорданка Вате-

първо място се класира Ивайло
Димитров, на второ
Иво Ивайлов и на трето
Михаил Атанасов. От мъжете и жените първото
място зае Румен Ангелов,
второ Димитър Димитров,
трето Тодор Серафимов.

Класиралите се
получиха награди, осигурени от ТД „Патлейна” и
връчени от председателя
на дружеството. Риболовен Клуб „Чисти брегове”

също награди
класиралите се
деца и всички от
тях, които участваха в
състезанието с рибарски
принадлежности.
Емил
Маринов връчи и още
една награда на Ивайло
Димитров за най-голяма
риба.
Антоанета Димитрова

роятно, но факт: 300 души на
Черния връх”. В тази статия
той разказва колко силно е
бил изненадан от факта, че на
неговата вестникарска обява са се отзовали около 400
човека, които го последвали
да изкачат през нощта заедно върха, тръгвайки от Народния театър. Описва колко
разнородна е била тази група
от хора по възраст (от студенти до пенсионери), професия
(професори, бивши министри, печатари, чиновници,

хората. В тази статия Алеко е
написал туристическия девиз
- „Опознай родината, за да я
обикнеш”, а по повод на явно
започналото още оттогава
плюене по българския народ
и следното: „Господа, изучете всестранно българския
народ и вий ще го обикнете;
в него се крие потенциална
сила, намерете здрав импулс
и я превърнете в жива сила!”.
Колко точно го е казал! Почувствахме се горди, че сме негови
последователи!

връх, вилнял и фучал преди 118
години, за да изгони натрапниците, пък и много пъти после,
същият този своенравен връх,
чисто измит от дъжда предишния ден, сега беше в много добро настроение. Май самотата
е състояние, което не се харесва не само на хората. На върха
туристите ветерани поднесоха
цветя пред паметната плоча на
Алеко Константинов. След това
застанаха около мястото, където се разиграваше томболата
на БТС за участниците в дви-

учители, студенти, ученици,
офицери, лекари, аптекари,
кръчмари...), по образование,
националност („около 150
са от Северна България, 50
от Южна и 30 от Македония.
Останалите са от Добруджа,
Бесарабия, Турция, Сърбия и
няколко иностранци”). Имало
и 4 жени. На изгрев слънце
около 300 души са стигнали
върха. Но той, възмутен от нарушаването на покоя му, и то
през нощта, се развилнял и с
вятър и студ прогонил бързо

На сутринта след
танците, продължили до късно след полунощ, започнахме
настъплението към
Черни връх под водачеството на Росица Левордашка
и Атанас Стаменов
от ТД „Алеко Константинов
1899”,
София. Към върха
се бяха отправили
много хора - едни
пристигнали
на
х.”Алеко” с лифта,
други - с редовните
автобусни курсове,
трети - с леки коли.
Специалният автобус, който докара
този ден хора от
Софийските клубове, не успя да поеме
всички желаещи. Туристи ветерани пристигаха и от провинцията с наетите от съответните
туристически дружества автобуси. И така, млади и стари, дечица в самарчета на гърбовете
на татковците, по-големките до
баба и дядо с домашните любимци - и те туристи - вървяха
към върха. Някои от младите
- с велосипеди. Участниците в
скоростното изкачване на върха тичешком подминаваха този
човешки мравуняк. А Черни

жението „Покорител на 10-те
планински първенци”. Сред наградените имаше доста туристи ветерани, някои участваха в
томболата за втори път...
Следобедът беше посветен
на волна програма - бране на
малини и боровинки, на разходки около хижата... Вечерта
отново песни и танци. Най-фрапантната двойка беше тази на
Момка Спасова, председател
на БФТВ, и Райко Райков, председател на КТВ в гр. Габрово,
скоро навършващ 90 години.
Изслушахме и великолепното
изпълнение на мъжката вокална група от Разлог с ръководител Яким Бучков.
На другия ден се разделихме
с тези, които щяха да вземат
сутрешни влакове. Останалите направихме една двучасова
разходка в посока Бистришко
бранище. На път към София
се отбихме до Зоологическата
градина за печати. На гарата се
разделихме с тези, чиито влакове тръгваха скоро. Варналии,
които решиха да пътуват през
нощта, направиха една дълга,
дълга разходка из центъра на
София с Лилия Великденова.
Мили приятели, заповядайте
пак в София! До нови срещи!

Ветераните и празникът на туризма

ва - с поздравителен адрес.
След вечерята вокалната група „Витошки лалета” към КТВ
„Витоша” изпълни няколко родолюбиви песни - за България,
за София, за Бояна, специално
разучена песен за Алеко, както
и една хумористична песен опит за единение със стила на
Алеко. Димитрия Пенчева имаше за задача да произнесе слово за Алеко. Тя бе предпочела
да прочете откъси от Алековия
разказ, по-скоро негова статия
от вестник, озаглавена „Неве-

Донка Янева
Снимки: Веселина Тенева

Празникът
Летоброенето на организирания туризъм у нас
започва именно от витошкия първенец Черни
връх в онази сюблимна
последна неделя от август, когато поканените от
Алеко столични интелектуалци щурмуват върха и
въпреки традиционните
бури и гръмотевици за
това време на годината
осъществяват намисления поход. Оттогава вече
118 години планинарите
организират тук, на 2290
м н.в. своеобразна възстановка на онези възторжени събития. Какво ново
в честванията? Днес годината е 2013-а, хората на
върха далече надвишават
300-те първи ентусиасти.
Приличат си по възторженото отношение и любовта към природата. Самото движение, вдъхновено
от Алеко, е претърпяло
развитие в синхрон с времето, но е все така увличащо, завладяващо. И
както каза един от младите присъстващи на върха
- студента Йордан Милов
от Пловдив, идеите на
Алеко са неподвластни
на времето и единствени, които увличат хората
независимо от възраст,
партийна принадлежност,
социален статус. Тук, на
върха действат не само
енергийните
източници
на природата, но и живата енергия на събралото
се множество, тръгваш
си зареден с жизненост и
оптимизъм.
Факт - уморени, намръщени, изтощени хора
на билото не видяхме. Не
ще ги видите и на фотосите, съхранили моменти
от тържеството на върха.
Независимо от трудностите, понесени мъжествено от невръстни деца и

достолепни
ветерани.
Дори липсата на лифта
Романски (за трета поредна година), който така
или иначе скъсяваше
разстоянието в подхода
към върха, не помрачи
настроението на походниците. А те щурмуваха
върха от различни посоки
и пътеки. Основният лъч
дойде откъм хижа „Алеко”, други два от Златните мостове през хижа
„Кумата” и от с. Железница през хижа „Физкултурник”. Туристическата
група от с.Кладница пък
по традиция дойде от Селимица.
Тази година първенството на Тодор Дишлийски от с.Ярлово, който
обикновено спи на заслона на върха, за да
посрещне пръв изгрева
на слънцето и пръв да
извика ЕХО оттам в празничния ден,
бе оспорено
от неуморния
рекордьор,
жител
на
Кладница, Георги Божков
(Бичи), който
горе отбеляза
пореден пик,
стъпвайки за
2186-и
път
на Витошкия
първенец.
Феномен е не
само на Кладница и региона, не случайно е вписан
в антологията „Бележити
българи”. Понякога бившият финансов ревизор
в Перник за по-лесно
минавал по два пъти на
ден трасето до София
през върха, негово дело
е първата маркировка от
Кладница през Селимица
до Черни връх. Зарибил
е десетки с идеите на туризма, а туристическото

Черни връх 2013-а
влезе в историята
дружество в Кладница е от хор „Планинарска песред най-активните в по- сен” взриви настроението
лите на Южна Витоша.
с любими туристически
песни. Заедно с тях пееПРОГРАМАТА
ха и туристите. ПоследСЛЕДВА
ва словото на изпълниСВОЯ ХОД
телния секретар на БТС
Венцислав Удев, който
В 12 ч. изпълнител- поздрави присъстващите
ният секретар на БТС с двойния празник и наВенцислав Удев поднесе прави кратка равносметцветя на паметната плоча ка на извървения път от
на Алеко и постави нача- миналия август досега.
лото на празника. Част „С особена гордост искам

да споделя, че въпреки
трудностите и кризата
участниците в националното движение „Опознай
България-100 НТО” от 490
хил. за една година са се
увеличили на 575 хил. Покорителите на 10-те планински върха тази година
бележат истински пик. Те
са 133 и с 30 на сто повече от миналата година”.
След още няколко изпълнения на хор „Плани-

нарска песен” идва и кулминацията на празника
- тегленето на томболата
за участниците в движение „Покорител на 10-те
планински
първенеца”
. След раздаването им
върволицата от хора пое
по обратния път от върха,
за да се съберат отново
на хижа „Алеко”, където
празникът продължи с изпълненията на хор„Планинарска песен”.

Септември 2013 г.
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Празникът

Атмосферата
Първите, изкачили върха, завариха трескавата
подготовка на импровизирания подиум, окачването на транспарантите
по скалите от „амазонките” на БТС, опъването
на шатрата с печатите на
10-те ПП и 100 НТО… С
всяка изминала минута
оживлението
ставаше
все по-голямо, а присъстващите
по-мнобройни.
Пред шатрата с печатите
настана истинско стълпотворение от желаещи да
хванат „последния влак”
за заверка на книжките
и последващо участие в
томболите за покорители на 10 ПП (на върха)
и златните медалисти
от100-те НТО през ноември. Сред тях имаше и
туристи от Крива Паланка, съседна Македония,
гостуващи на ТД”Осогово” - Кюстендил, които
изучават България чрез
нашето култово движение „Опознай България
-100 НТО”. Общо 14 македонци бяха изкачили
върха, за да участват в
туристическия празник.
Санде за втори път идва
в България, а Любица и
Йосип за първи път са в
страната и изкачват върха. Убедени са, че пак ще
дойдат, защото много им
харесва. Туристите от ТД
„Боерица”, сред които и
третокласничката Алекс,
се открояваха сред множеството с оранжевите
си фланелки - запазена
марка на дружество. Тук
са само една част от туристите. Останалите два
лъча са на поход в Пирин,
посветен на 118 годишнината от организирания туризъм в България.
Единият лъч тръгнал към
Тевното езеро, а другият
- към Кончето. Сред участниците има и гости от
Швейцария, разбираме.
Събрани на едно място, туристи-ветерани от
Сандански, Айтос, Лясковец, Разград, Горна Оряховица, Сливен, Ловеч и
др.емоционално споделяха опит по планините
и коментираха поредното си изкачване на вър-
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ха. Симпатичната млада
двойка от новосформираното туристическо дружество „Планински орли”
в Драгалевци се оказаха
истински сладкодумци.
„Преживяването тук е
вълнуващо, особено изпълненията на хор „Планинарска песен”, които ни
грабнаха сърцето. Двамата са прекарали нощта
под звездите на Черни
връх. ”Събрахме много
емоции, изпратихме деня
с невероятни снимки на
залеза, посрещнахме и
утрото. Какво по-хубаво
от това за един празник,
споделиха Иван Манчев и Зоя Шарапова от
новото
туристическо
дружество. Представители на ТД в Пангюрище
правеха впечатление с
окичените си с туристически отличия раници
- значка „Покорител на
10-те планински първенци”, бронзови, сребърни
и златни отличия „Опознай България-100 НТО”
и др, - доказателство за
туристическата им активност. Както много от
останалите дружества, и
те се бяха разклонили в
стремежа си на празника на туризма да изкачат
повече от един връх. Някои бяха поели към Узана
и Шипка, други към Маричините езера в Рила и
Белмекен.
Пъстра картина и още
по- пъстро настроение
- така най-кратко може
да се охарактеризира
празникът на Черни връх,
където всеки по различен начин изживяваше
тръпката и емоциите.
Някои пееха в синхрон
с „Планинарска песен”,
други катереха скалната
грамада на билото, трети
се препичаха на козирката пред заслона или на
поляната. Групи туристи,
полегнали на тревата, се
наслаждаваха на чистия
въздух и уханието на горски цветя и треви, други
бяха разпънали туристически трапези и сладко
похапваха на въздух. Общото беше празничното
настроение, завладяло
всички на знаковия
за българския туризъм връх.

Празникът

Виолета
Андреева,
Елена Ненкова: „Идваме
от Мусала, тук удряме последния печат от 10-те планински първенеца”.
Иван Дзезов - на 85 г.
от ТД „Черни връх”, София,
минава като атракция в редица тв шоупрограми, танцьор и
заклет турист: „От години не
съм пропускал този ден!”.
Милен Кръстев със синовете си Никола на 3 г. и 8
месеца, Божидар на 1
г. и 8 м.: „Потомствени
туристи сме, дядо Ни-

Лица от върха
колай Кръстев пее в хор „Планинарска песен”.
Бил е на Елбрус, Антарктида”.
Крис Попчовски - на 9 г.
с първи печат в книжката от
Черни връх, с дядо Валери
Давидов на върха.

Игнат Игнатов - текстописец и композитор:”През 1964
г. бях на първото честване на
върха, горд съм, че и днес съм
тук”.
Проф. Иван Лалов - бивш
председател на БТС: „За
първи път се качвам по време на тържествата, импозантно е, вълнуващо.Хубаво

е, че всеки идва тук по
собствено желание, а
като виждам децата и
младите хора, нашият туризъм ще го бъде,
идеите на Алеко имат
бъдеще!”.

Камен Якимов, дежурен
ПСС: „Радва ме този неподправен интерес на хората към
туризма. Онзи ден по време
на дежурство в централата
звъня един запален турист,
така се представи и попита: „
Къде е вестник „Ехо”, защо го
няма в разпространителската
мрежа. Кога ще излезе?!”.

По темата
работи екип
на в. “Ехо„

Звъни в ПСС на пожар, за да
пита кога ще излезе вестникът - хареса ми!
Пелагия Чернева, експерт
от Столична община: „Привет на туристическото войнство! Оттук си тръгвам винаги
заредена с енергия!”.
Елисавета
Първанова,
една от водещите жени в българския алпинизъм, идва тук
от базов лагер в Хималаите:
„Гледам да не изпусна този
ден и култовото изкачване на
върха. За мен това е по-скъпо
от всичките мои изкачвания!”.

Септември 2013 г.
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Празникът
133 награди бяха раздадени в томболата за
участниците в движението „Покорител на 10-те
планински първенци“ на
Черни връх. Голямата награда - велосипед, осигурен от „Камеа дизайн“
беше изтеглена от изп.
секретар на БТС Венцислав Удев и отиде при

Покорители и награди

Анелия Райчева от Варна. Част от участниците в томболата получиха
наградите си на върха, а
други заминаха до щастливците чрез председателите на туристическите

Списък на печелившите
1. Васил Митев Василев - гр.
София - термочаша
2. Жирайр Карник Бодваганян - гр. Пловдив - термочаша
3. Елена Илийчова Илиева гр. Червен бряг - палатка
4. Петър Митков Филков - гр.
Кърджали - палатка
5. Мария Станкова Станкова гр. Карлово - палатка
6. Персиян Петров Петров гр. Сухиндол - палатка
7. Цветан Петров Петров - гр.
Сухиндол - шалте
8. Волен Тодоров Младенов
гр. Костинброд - шалте
9. Петя Сашева Колева - гр.
Костинброд - шалте
10. Вера Иванова Гайтанджиева - гр. Пловдив - шалте
11. Йордан Георгиев Милов гр. Пазарджик - шапка и фланелка
12. Пламен Цанев Петров - гр.
Исперих - шалте
13. Христо Станев Христов гр. Исперих - шалте
14. Илза Борисова Андреева гр. Козлудуй - шалте
15. Диана Валентинова Иванова - гр. София - шалте
16. Дариела Росенова Спасова - гр. София - шалте
17. Светлана Пламенова Прокопиева - гр. София - шалте
18. Росен Георгиев Георгиев гр. София - шалте
19. Маргарита Георгиева Игнатова - село Баня - туристически гети
20. Цветан Стоянов Игнатов село Баня - ваучер на стойност
50 лв. от магазин SLS
21. Кристиян Кр. Димитров гр. София - шалте
22. Ицо Василев Тренков - гр.
София - шалте
23. Димитър С. Шишков - гр.
София - уикенд за двама
24. Ивета Ивова Тренкова гр. Перник - термос и шапка
25. Михаил Руменов Йотов гр. София - спален чувал
26. Стефан Иванов Стефанов
- гр. София - термос и шапка
27. Иван Георгив Янев - гр.
Ямбол - спален чувал
28. Орлин Орлинов Калев - гр.
София - спален чувал
29. Юлиян Руменов Варимезов - гр. Варна - спален чувал
30.
Станиела
Николаева
Христова - гр. Варна - уикенд
за двама в хижа „Беласица”
31. Боян Иванов Иванов - гр.
София - термос и шапка
32. Росен Мирославов Борисов - гр. Враца - уикенд за двама в хижа „Бунтовна”
33. Иван Дилянов Димов - гр.
София - фенер и шапка
34. Ива Антонова Иванова гр. София - шапка и фанелка
35. София Николoва Михайлова - гр. Перник - мобилен
телефон
36. Георги Костов Динев - гр.
Стара Загора - раница
37. Николай Тодоров Колев
- гр. Стара Загора - раница и
шапка
38. Иван Kолев Тодоров - гр.
Стара Загора - шапка и фланелка
39. Надежда Рачева Тодорова - гр. Стара Загора - шапка
и фланелка
40. Георги Борисов Боев - гр.
Стара Загора - раница
41. Маньо Генов Манев - гр.

дружества. Тези, които не
успяха да дойдат на Черни връх, могат да получат наградите си от БТС
до 24 октомври 2013 г.
Изказваме специална
благодарност на спон-

Стара Загора - шалте
42. Димитрина Б. Ценова - гр.
София - мобилен телефон
43. Петър Генадиев Алексиев
- гр. Дупница - спален чувал
44. Ирина Жечкова Асенова
- гр. София - уикенд за двама
45. Мария Ралева - гр. Благоевград - уикенд за двама в
Ксилифор
46. Руска Костова Георгиева
- гр. София - шалте
47. Веселина Руменова Блажева - гр. София - шалте
48. Апостол Костос Арабаджис - ТД “Еделвайс” - раница
и шапка
49. Костадин Любомиров Христов - ТД “Еделвайс” - мобилен
телефон
50. Стоянка Борисова Христова - ТД “Еделвайс” - палатка
51. Роза Манчева Пендуркова - ТД “Еделвайс” - туристически гети
52. Татяна Костадинова Дурева - ТД “Еделвайс”- термочаша
53. Цветан Петров Цолов - гр.
Радомир - шалте
54. Георги Гичев Гичев - гр.
Варна - термос и шапка
55. Роман Седевчов Генадиев
- гр. Радомир - раница
56. Мартин Маринов Механджиев - гр. София - шалте
57. Михаил Славов Иванов гр. Димитровград - термочаша
58. Светла Михайлова Тодорова - ТД „Ален Мак” - гр. Айтoс - термочаша
59. Лазар Стоянов Георгиев
- Петрич-ТД „Калабак” - термо-

сорите, които осигуриха наградите за томбола 2013 и създадоха
радост на участниците
в нея. Специални благодарности на нашите
приятели от фирма SLS,

чаша
60. Величка Костадинова Балева - Петрич - раница и шапка
61. Димитрина Вангелова Попова - Петрич - шапка и фланелка
62. Лиляна Тодорова Атанасова - Петрич - туристическа
кърпа за глава
63. Петър Стоянов Атанасов Петрич - спален чувал
64. Елена Христова Милушева - Петрич - раница и шапка
65. Благой Христов Сидеров Петрич - раница
66. Петър Митов Вълчев - Петрич - палатка
67. Иванка Стоянова Георгиева - Петрич - раница и шапка
68. Даниела Стоянова Чомакова - Горна Оряховица - шапка и фанелка
69. Алекс Мирославов Зарков - Горна Оряховица - шапка
и фланелка
70. Марин Стоянов Чомаков
- Горна Оряховица - шапка и
фланелка
71. Благой Тодоров Минчев Велико Търново - шапка и фланелка
72. Стоян Добринов Загорски - Велико Търново - шапка
и фланелка
73. Стоян Маринов Чомаков
- Горна Оряховица - шапка и
фланелка
74. Владимир Иванов Данев гр. Своге - термочаша
75. Георги Бисеров Илиев Пловдив - ваучер за 50 лв. от
магазин SLS

които ни осигуриха прекрасни награди от магазина на фирмата на бул.
„Черни връх“ - срещу
новия МОЛ „Парадайс“,
на електронните магазини www.yakobg.com -

76. Чавдар Костадинов Спасов - София - шапка и фланелка
77. Гьоксел Тюрксой - Момчилград - шапка и фланелка
78. Албена Владимирова Маринова - Плевен - раница и
шапка
79.
Маргарита
Стоянова
Станкева - Дупница - раница и
шапка
80. Мария Пламенова Паскова-Дупница-раница и шапка
81. Пламен Ангелов Пасков Дупница-термос и шапка
82. Кръстан Милев Манолов София - шапка и фланелка
83. Галин Атанасов Сияков Варна - фенер
84. Мая Илиева Димитрова Варна - термос и шапка
85. Иван Стефанов Райков Пловдив - термос и шапка
86. Геновева Йорданова Томова - Ловеч - термос и шапка
87. Иван Ганев Димов - Варна
- термос и шапка
88. Иван Варганов Иванов Варна - термос и шапка
89. Янка Димитрова Станчева
- Варна - термос и шапка
90. Петя Тодорова Александрова - Варна - термос и шапка
91. АНЕЛИЯ МАРИНОВА
РАЙЧЕВА - ВАРНА ВЕЛОСИПЕД, ОСИГУРЕН
ОТ” КАМЕЯ ДИЗАЙН”
92. Галина Иванова Димова Варна - термос и шапка
93. Василка Христова Табако-

202-ма участници в скоростно
изкачване се отправиха към Черни
връх. Спринтьорите тръгнаха от НДК

Изкачването на най-високия връх
на Витоша бе организирано от
Сдружение „Маратон” с подкрепата на
Столичната община. Някои от участниците са
професионални спортисти, а други - любители
на планината.
Най-възрастният участник бе на 67 години,
а най-младият - на 17. Дължината на трасето
до върха е 18 км, като бе избран най-краткият
възможен маршрут от НДК до Черни връх „Хилтън” през парка зад Сити център, ул. „Хенрих Ибсен”, по ул. „Никола Крушкин-Чолака”,

Околовръстен
път, ул. „Чемшир” - кв. „Драгалевци”, навлизане в парк Витоша по трасето на лифта „Бай Кръстьо”, горна лифтова
станция „Голи връх”, Платото, финал на връха.
Състезателите бяха изпратени от събрали
се на старта граждани, които им пожелаха успешно финиширане. По-късно на върха всеки
един от пристигащите бе посрещан с възгласи
и аплодисменти.

Русе и www.zajo.net/bg,
на Българския спортен
тотализатор и др. Освен в настоящия брой
на вестника списъкът с
наградените участници
в движението „Покорител на 10-те планински
първенеца” може да намерите и в сайта на БТС.

ва - Варна- термос и шапка
94. Атанас Йорданов Сивков Варна - термос и шапка
95. Мария Стоянова Здравчева - Сандански - шапка и фланелка
96. Стоян Петков Здравчев Сандански - уикенд за двама
97. Борис Данаилов Данаилов - София - мобилен телефон
98. Божидар Методиев Игнатов - Пловдив - термос и шапка
99. Светла Михайлова Тодорова - Айтос - термос и шапка
100. Детелин Любомиров Василев - София - термос и шапка
101. Стела Дончева Василева
- София - термос и шапка
102. Десислава Бисерова
Илиева - ваучер на стойност 50
лв. от магазин SLS
103. Съби Николов Христов Горна Оряховица - ваучер на
стойност 50 лв. от магазин SLS
104. Аспасия Георгиева Димитрова - Пловдив - туристическа
кърпа за глава
105. Дончо Кирилов Ваклинов
- Пловдив - шалте
106. Стефка Иванова Ставрева - Пловдив - палатка
107. Дияна Александрова
Пенева - Пловдив - шапка и
фанелка
108. Евгени Атанасов Кушлев
- Пловдив - спален чувал
109. Стефка Хрестева Калева
- Пловдив - раница и шапка
110. Лалка Гърдева Добрева Пловдив - кърпа за глава
111. Николай Христов Добрев
- Пловдив - спален чувал
112. Златка Николова Татеосян - Пловдив - фенер и шапка
113. Агоп Харутян Татеосян Пловдив - термочаша
114. Емануил Харутюн Татеосян - Пловдив - шапка и фанелка
115. Харутюн Агоп Татеосян Пловдив - раница
116. Цветан Банчев Банчев Пловдив - термос и шапка
117. Mирослав Господинов
Кескински - Добрич - термос и
шапка
118. Янка Радославова Стойменова - Търговище - термос и
шапка
119.
Йорданка
Лазарова
Христова - Търговище - мобилен телефон
120. Георги Пенчев Георгиев
- Стара Загора - шапка и фланелка
121. Ради Банков Колев - Стара Загора - шапка и фланелка
122. Атанас Димитров - Стара
Загора - спален чувал
123. Евелина Георгиева - Стара Загора - палатка
124. Нено Ненов - Стара Загора - спален чувал
125. Трендафилка Ненова Стара Загора - раница и шапка
126. Иван Радулов - Стара Загора - шапка и фланелка
127. Нина Радулова - Панагюрище - раничка
128. Нели Ставрева - Панагюрище - раничка
129. Георги Киев - Пещера раничка и шапка
130 . Йордан Йорданов - Пещера - фланелка и шапка
131. Димитър Данайлов Дерменджиев - Пловдив - ваучер
на стойност 50 лв. от магазин
SlS
132. Никола Николаев Добромиров Благпевград - фланелка
и шапка
133. Петя Иванова Серафимова - фланелка и шапка

Младите

Красиво и икономично:
за 65 лв. 8 дни в Рила
От 21 до 28 юли туристическа група от Велико Търново,
състояща се от 5 учащи се (2
от ПГЕ „А.С. Попов“ и 2 от ПМГ
„В. Друмев“ и една студентка
във ВТУ) и две жени, организирани и водени от Снежанка. Димитрова, учител в ПГЕ,
изкараха една невероятна
почивка в района на Седемте
рилски езера.
Пред наш кореспондент те
споделиха, че за да им излезе
толкова евтино удоволствието
да са сред Рилската красота 8
дни с пътуването, са използвали: 50% намаление по БДЖ от
Горна Оряховица до Дупница,
обществен и частен транспорт
през Сапарева баня и х. „Пионерска” до х. „Рилски езера”,
където са нощували в собствени палатки и срещу 3 лв. за
ползване на туристическата
кухня при хижата сами са си
приготвяли храната.
При пристигането си планината ги е посрещнала, както
и през 2011 година, с град и
дъжд, но групата е била подготвена и всички са били сухи.
В следващите дни са извършвали ежедневни преходи до
седемте езера; през вр. Харамия и м. Раздела до Урдините

езера, а два дни по-късно и до
х. „Иван Вазов”, Калински и
Карагьолски езера, на връщане с изкачване на върховете
Винчето, Малък и Голям Калин
с я-ри „Калин” и „Малък Калин”, х. „Ив. Вазов”, Отовишки
връх, ез. Окото, ез. Близнака и
палатъчен лагер; Скакавишко
езеро, красивия Скакавишки
водопад, резерват Скакавица.
В Сапарева баня са посетили и най-топлия гейзер на Бал-

Децата от клуб „Екотуризъм” в Сандански обичат туризма
Ученици от 1 до 4 клас към 1ОУ „Св.
Климент Охридски“, Сандански, участваха в клуб „Екотуризъм“ по Проект „Да
направим училището по-привлекателно
за младите хора“ - УСПЕХ. Ръководител
по ИИД е Роска Ноцкова, старши учител в
1ОУ. Заниманията започнаха на 25 октомври 2012 год. с 13 деца, а впоследствие се
включиха и други „запалени“ екотуристи.
В заниманията ползвахме „Зелен пакет
за деца“, предоставен ни от Йонета Лозанска - директор на учебното заведение.
Подбраните теми в годишния план бяха
особено интересни за учениците, лесно усвоими поради факта, че повече се
провеждаха на открито, сред природата.
Чрез разходки и игри с учебно-научна цел
децата получаваха много нови знания за
атмосферата, водата, въздуха, енергията, растителни и животински видове и др.
Всичко, научено в клуба, подпомага учебната дейност в училище и децата стават
по-уверени, по-самостоятелни, придобили
умения и навици за ориентиране в планината. Научиха се да разпознават билките
и правят чай, да спазват маркировката и
правилата при поход, да наблюдават птиците и разпознават крилатите певци. Впечатленията си пресъздаваха в красиви рисунки, записваха нови данни в бележник,
решаваха различни дилеми и работни
листа с верните отговори. Участваха в „Да
изчистим България за един ден“ като чистиха в местността Попина лъка, около водопада и продължиха по екопътеката за
хижа „Беговица”. На празници също бяха
заедно, като почитаха българските традиции и обичаи.Участваха в празника „Баба
Марта“ , като посетиха дневен център „Св.

каните (94°С), който осигурява
безплатното отопление през
зимния сезон на всички обществени сгради в града).
Всички са се впечатлили от
голямото количество ледници,
по част от които са се пързаляли по бански с найлони.
При първото посещение на
ез. Окото дори е имало доста
големи късове отчупили се от
ледниците от северната страна на езерото, които са плува-

Неделя“ и празнуваха заедно с възпитаниците, с тях участваха и в състезателните игри в парк „Св.Врач”.
Учениците бяха силно впечатлени от
изложбата „Пирин Вълшебната планина“,
която гостува най-напред в град Сандански, и редовно разглеждаха красивите
фотоси, някои заснети от птичи поглед.
Засили се желанието сами да посетят и

ли по езерото като айсберги.
Гледката с отразяващото се
небе, облаци, снегове, скали и
треви е била невероятна.
В този период почти всички
цветя бързат да цъфнат и превръщат планината в райско
кътче.
Нашите млади туристи са се
очаровали от красивите Рилски иглики, омайничетата, едрите сини и трицветни теменуги, цъфтящия в лилаво див и в
бяло мечи лук (левурда), червените орхидеи, белия салеп,
едрите цветове на Петровия
кръст, прекрасния жълт божур
в резерват Скакавица, златната кандилка, синия цвят на
ресничестата горчивка, сърцевиднолистното гологлавче, лимонолистната асинеума, балканската петлуга, планинската

песни, разглеждаха красивата украса в
ресторанта и се наиграха на воля в подредения двор.
Учебната година на клуб „Екотуризъм“
приключи на хижа „Яне Сандански“ с презентация на наученото в клуба пред родители. Учениците бяха приятно изненадани
от подаръците - красиви папки за работните листа, папка за природни материали,

Проект „Успех”
завърши успешно

видят тази красота в най-красивата ни
планина. На 13 януари бе първата екскурзия до м. Попина лъка в снежно време и
трайни впечатления от Дяволския водопад на р. Бистрица. След топъл билков
чай и добро похапване последваха здравословни и забавни игри, бой със снежни
топки, правене на снежни ангелчета и любимата пързалка. През пролетта малките
екотуристи посетиха ВЕЦ“Сандански“ и
ВЕЦ“Лиляново“ и с голямо внимание изслушаха беседата на инж.Ваня Димова,
с която се снимаха за спомен. Видяха и
научиха как се използва силата на водата и се получава електрическият ток. За
отдих и развлечение бе посетен къмпинг
„Горски кът“ на 4 км от Сандански, където любезният домакин Георги Чапкънов
посрещна децата като истински туристи с
екочай и вкусна следобедна закуска. Със
захлас слушаха шума на реката, птичите

камбанка, кичесто и рьомерово плюскавиче, кандилколистно обичниче, галската шипка
(дива роза), кървавочервения
здравец, едрокошничест равнец, обикновени бели маргарити, стълбчест див слънчоглед,
гребенеста жълтица, златната
кандилка и др.
За жалост боровинките и
малините са цъфтели в момента, но пък планината ги е дарила с гъби от вида печурка,
челадинка и боровка, с които
са разнообразили менюто си.
В същия състав нашите туристи се готвят през м. август
за 12 дни да обиколят почти
всички исторически и природни забележителности на
източните Родопи отново с
бивачните съоръжения и тенджерата.

шапки с логото на проект „Успех“, светлоотразителни елечета и големи шалтета
за цялата група. Децата поставиха цветя
пред паметната плоча на Коста Поптодоров - голям планинар, хижестроител и
екотурист, който има много последователи. Направиха много снимки пред хижа
„Яне Сандански“, на водопада и браха
цветове на бял бъз и горска теменуга.
Демонстрираха поставяне на палатка, но
вътре в хижата поради дъждовното време.
Най-весели бяха в палатката и просто не
им се тръгваше за града. Благодариха за
топлото посрещане на Васил Клямбов и
хижаря чичо Тома и доволни и освежени отпътуваха за Сандански с шофьора
Христо Станков, който изпълняваше всичките им желания.
Роска Ноцкова, Сандански
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В крачка

Да осъществиш
мечтата си

Ще ви разкажа за откриването на екопътека ”Св.Илийски възвишения” и кладенец
„Ба Бунар”, състояло се на
30.06.2013 г.
Идеята е на Николай Николов от ТД”Алеко” 1900,
гр.Нова Загора. Екопътеката се намира югоизточно
от Нова Загора на 13 км по
посока с.Полско Пъдарево и
с.Графитово.След изходният
пункт в подножието на възвишенията след 30 минутен
преход в красива девствена
гора, изпълнена с люляци,
божури, синчец и диви циклами (рядко срещан вид),
се озовавате на Текето.
Късноантичната и средновековна крепост, имала двойна крепостна
стена, при най-дългата част е около 260
м. На места разстоянието между външната и вътрешната стена достига 70 м.
Крепостните стени са широки 1.8 м и
са изградени от ломен камък, споен с
хоросан, смесен със счукани тухли. На
североизток в посока с.Графитово слиза път, пазен от две кули, който влиза
в малък кръгъл двор, ограден със стени. От двете страни на пътя има две
други кули. Разкрит е подземен изход.
В южна посока слиза път в дола, откъдето крепостта се е снабдявала с вода.
Там имало извор, който впоследствие
е изграден на кладенец. Смята се, че
кладенецът е на 250 години.
Текето е строено между 1363-1389
г.,когато град Нова Загора е завладян
от турците по времето на султаните Мурат I и Баязид (1362-1403).
Различни мюсюлмански дервишки
ордени са нахлували в незавладените
територии и заели тогавашните християнски манастири и светилища, като
по-късно ги превърнали в мюсюлмански обители. Те активно разпространявали и налагали исляма сред местното
българско население.
Установяването на дервишите в
„Св.Илийските възвишения” не е било
случайно, а продиктувано от необходимостта да бъде изтласкана християнската религия от един много значим
култов център. Тук е бил погребан Кадемли Баба, султан от цариградския
орден на Хаджи Бектаж Вели. Един
век след ликвидирането на дервишкия
орден 1826 г. пъдаревският дюлгерин
Желязко снел от кубето на текето полумесеца и на негово място сложил християнския кръст,който стои и до днес.
Веднъж в годината на една и съща
дата (2 август) хората пристигали привечер на светилището, преспивали
около него, измивали се във водите
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на извора, който считали за лечебен,
връзвали по храстите парцалчета и
ресни от дрехите си, за да оставят тук
болестите и лошотиите, правели курбан, жертвоприношения, оставяли дарове на боговете. На същия този ден
славяните чествали култа към Перун.
Християнството присвоило култа към
Перун, като го заменило с култа към
Св.Илия.
На 30 юни под звуците на българската народна музика в изпълнение
на фолклорна група при НЧ”Надежда
1902” от с.Полско Пъдарево открихме
тази екопътека,за да могат истинските
природолюбители да се докоснат до
миналото ни и да се насладят на природата. На откриването дойдоха кметът
на селото - Диньо Димитров и отец Мариян от манастира „Св.Илия” от с.Чинтулово, който разказа за живота на
братята Димитър и Илия, които с живота си защитили християнската вяра. На
името на Илия, чието тяло е погребано
тук, са кръстени тези възвишения.
Именно тук Николай Николов, истински природолюбител, с помощта на
Кольо Борисов - най-старият турист в
дружеството, Данчо, Ванката, Тошко,
Слав, Руско и много други ентусиасти
реставрираха кладенеца Ба бунар и
маркираха три маршрута до Параклиса
и кладенеца.
Около кладенеца бяха направени
пейки и маси за 40 души. Всички материали са носени на ръце.С голяма обич
и от душа е всичко, което направиха.
Има изграден дървен мост над рекичката, люлка и голямо огнище. Истински
кът за отдих за тези, които обичат планината.
Заповядайте на това прекрасно място, изпълнено с многовековна история
и съвременен кът за отдих и ще останете доволни завинаги.
Лена Георгиева, ТД”Алеко 1900”,
Нова Загора

С покоряването на 50
планински върха планинарите от туристическо дружество „Морски вълни“ към
Синдиката на българските
нефтохимици ЛУКОЙЛ отбелязаха 50-годишнината
от производството на първия български бензин и половин век от създаването
на организирания туризъм
в бургаския нефтозавод.
Повече от 140 туристи,
членове на клуба, избраха планината за лятната
си почивка и разделени
на 8 групи, изминаха над
800 километра по планинските пътеки. В чест
на двойния юбилей бяха
покорени
планинските първенци на Пирин,
Рила и Родопите, сред
които Вихрен, Полежан,
Безбог, Каменица, Мусала, Павлев връх, Голям и
Малък Перелик, Голям и
Малък Персенк и други.
Проявата завърши с традиционен
туристически
събор, който тази година
се проведе в местността
Юндола. Наред със състезанията по туристическа
сръчност и отборните игри
по случай двойния празник организаторите от ТД
„Морски вълни“ отличиха
най-заслужилите деятели
на дружеството. Грамоти
за заслуги в развитието
на организираното туристическо движение в нефтохимическия
комбинат
получиха Милан Ганчев,
Мария Миланова, Иван
Дойков, Радка Кутиева,

50 върха качиха
бургаски нефтохимици
в чест на 50 години
български бензин

к.м.с. Димитър Витанов,
Валерий Попчев, Стоян
Комнев, Илиян Николов,
Георги Георгиев, Чанко
Каракашев, Христо Колибаров и Димо Стайков.
Наградите от името на
президента на СБН „ЛУКОЙЛ“ г-н Минко Минков
връчи председателят на
туристически клуб „Морски вълни“ Стефан Цинцарски.
„С удоволствие всяка
година забелязвам нови
лица в редиците на бурга-

ските планинари. Фактът,
че все повече млади хора
се предават пред непреодолимото планинско притегляне, не може да не ни
радва, но за мен е лесно
обяснимо. Както пееше в
една от най-хубавите си
песни великият Владимир
Висоцки: „По-добра от
планината може да бъде
само планина, на която
още не си се изкачил“,
сподели Стефан Цинцарски по време на награждаването.

ВАЖНО!
На участниците в движението „Покорител на 10-те планински първенци” съобщаваме, че излязоха от печат и предстои да
бъдат пуснати по обектите марки на движението.Те имат колекционерска стойност и са на базата на класически снимки
на върховете. Наличието им в книжките
за покорители ще гарантира участието ви
в отделна томбола с награди.

137 години от Априлското въстание

Туристически поход
„Тодор Каблешков“

Копривщица - Чифлик 26-28 юли 2013 г.

След разгрома на въстанието в Клисура и Тракия, и преди Копривщица да се предаде
на 1 май, Апостолите Тодор
Каблешков, Георги Икономов,
Панайот Волов, клисурският
апостол Никола Караджов,
и други въстаници напускат
Копривщица през нощта на
30 април (всички дати са по
стар стил) 1876 г., като образуват чета от 40-50 души. Между
тях са Найден поп Стоянов,
Танчо Шабанов, Хр. Драганов,
Хр. Благоев, Лука Гьотлийски,
Никола Беловеждов – след
Освобождението историк на
въстанието, Ненчо Искров
Налбантина - родом от с. Душанци; Георги Търнев от Пловдив,
Стефан Почеков от Казанлък
- учител в Клисура; панагюрците - Павел Бобеков, Манчо Манев, Иван Ворчо; клисурците
Харалампи Караджов (брат на
Никола), Григор поп Божков, Ат.
П. Минков, Хр. Труфчев; Стефан
Ненчев Стоев, Колю поп Димитров от с. Синджирлии; даскал
Найден Сланинков и Петко Шаламанът от Калофер; Стоян Ангелов от Пазарджик, Стоил – кмет
на Строево, Енчо х. Прелков от
Сопот, и други, конници и пешаци. (Както пише проф. Д. Страшимиров - историята на тази група бунтовници е документирана
твърде оскъдно и противоречиво
от участници и съвременници)
Четата тръгва на север
по река Петрешка, излиза на
местността Чумина над Копривщица и по рида Козница достига
южните склонове на Средна Стара планина. Оттук, по незнайни
за юнаците пътища, те се надяват да стигнат на североизток до
Търново, (където според тях опитният революционер и хъш,
Апостол на окръга, Стефан
Стамболов неминуемо е повдигнал масово и успешно въстание (на същото са се надявали и Бенковски и хората му,
които след разгрома на бунта в
Тракия два дни по-късно също
поемат към Балкана), за да изпълнят смъртната си клетва:
“СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ!” и да
продължат борбата.
Още в самото начало
групата се разкъсва, на-напред изостават пешаците, повечето от които се връщат. По
стръмните склонове на Балкана конете са напъдени. На 1
май четата, вече останала 27
души, осъмва над ограбената, опожарена и озлочестена
Клисура. Тук отново се изпогубват в мъглата. П. Волов, Н.
Караджов, М. Манев и Хр. Драганов се откъсват в местността
“Каменитица”, скитат се без

посока, и на 2 май в клисурската местност “Велюва черкова” пресичат пътеката над
Клисура за Тетевен. Тръгват по
нея, на билото попадат на засада от потеря башибозуци и в
сражението загива Никола Караджов. През 1955 години на
това място признателните потомци-клисурци издигат достоен паметник на своя Апостол.
Останалите трима се
скитат без посока, гладни и
мокри, както и другарите им,
лутащи се из района, гонени

от потери и рядко намиращи
храна и подслон в овчарски
колиби. На 6 май по обед въстаниците начело с Г. Икономов
се срещат при една кошара с
тримата и тръгват към Троянския манастир, където П. Волов имал познати и се надяват
да намерят подслон.
На 3 май от четата се
отделя групата на Т. Каблешков, Н. п. Стоянов, Ст. Почеков
и Г. Търнев. Те също се отправят към манастира, излизат
на билото на Балкана на Рибаришкия проход над Клисура и
поемат на изток. Групата минава западно от връх Юмрука и
през Капуджика и Ушите излизат на Яворов дял. Спускат се
на изток по склона в долината
на река Бели Осъм и влизат в
село Чифлик на 6 май. Нощуват там в селския хан (днес
реставрираната постройка е
музей) на Иван Лулчев, нахранват се, но не намират съмишленици, нито някой да им
помогне. На другия ден взимат
хляб и се изтеглят по реката в
гората югозападно на 7-8 километра от селото. Комитите оставят при ханджията Иван Лулчев
пушка “Винчестер” с инициали
ТК (Тодор Каблешков), която
днес е в музея му в Копривщица.

Според някои разкази
кръчмарят веднага тръгнал за
село Бели Осъм, където срещнал Сулю Билюк-баши с десетина заптиета и им съобщил за
комитите. Според други, бунтовниците са предадени от ратайчето Петко Шипковенчето.
Четниците стигнали при Старата бичкия в Рогачева река
(в района на днешната хижа
“Хайдушка песен”) и няколко
стотин метра по нагоре, в местността “Стълба” над левия
бряг на реката намерили скрит

валог, невидим от поречието и
седнали да похапнат и починат. Даскал Найден останал на
пост, но скоро и той задрямал
изтощен. Отнапред потерята
начело със Сулю Билюк-баши
минала ниско по реката, не видяла комитите и тръгнала да
се връща. Но Петко Шипковенчето, който ги водел, проявил
особено старание, обходил
цялата местност, и високо и
встрани от реката попаднал на
трапа, където спели въстаниците. Веднага догонил турците
и им съобщил. Заптиите обгра-

Походът за пети
пореден път
„ТОДОР КАБЛЕШКОВ“КОПРИВЩИЦА - ЧИФЛИК
26-28 юли 2013 г.
Идеята за преклонение пред паметта на героите и чрез преминаване на туристически поход по техните стъпки е отколешна.
Има спомени, че това е правено през юбилейната 1976 година, а
и през други години инцидентно, но не се превръща в традиция.
През 2009 година походът бе възобновен по инициатива на председателя на ТД „Балканска звезда” – с. Чифлик и на ТД „Амбарица” – Троян Иван Ненов, с подкрепата на кмета на Чифлик Дачо
Дачев и с участието на туристи от Копривщица и Пирдоп, водени
от Дойчо Иванов. Те преминаха маршрута от Клисура до с. Чифлик на 31 юли, 1 и 2 август 2009 г. През 2010 г. походът се състоя
на 23, 24 и 25 юли, 2011 г. на 5, 6 и 7 август, през 2012 г. – 27-29
юли. А през 2013 г. - 26-28 юли.
Групата премина по традиционния маршрут с нощувка първата вечер на хижа „Ехо“. А на следващия ден в чудесно дреме с
преход през билото на Стара планина до хижа „Хайдушка песен“.
Там бе организирано традиционното поклонение с жива картина
при лобното място и паметника на военния командир на Ботевата чета Никола Войновски. В поклонението участваха и туристи,
преминали маршрута от връх Богоя. Съюзът на запасните офицери от Община Троян направи и един чудесен празник сред великолепната природа на хижата с участието на туристи и колеги от
Тетевен, Карлово и Сопот.
В неделя отново времето е прекрасно. Там на минералния басейн туристите отморихме и се насладихме на този вълшебен
рай, на прелестите, с които го е надарил Създателя. Импровизирана дипляна с исторически очерк за последните стъпки на Т.
Каблешков и другарите му и паметните места в района, както и за
историята на похода бе подарена на хижи и приятели, връчена бе
и на всеки от участниците.

дили четниците и изгърмели
върху им залпово.
И така на 7 май 1876
г. Георги Търнев и Стефан Почеков са убити на място. Т.
Каблешков и Н. Попстоянов
са заловени. Найден умира от
рани и мъчения в Търновския
затвор. А на път за Пловдив,
Каблешков се самоубива в Габровския конак на 4 юни.
През 1944 година по
инициатива на местния учител Минко Д. Маринов костите
на убитите са открити и са погребани на мястото. През 1958

година ДОСО поставя паметна
плоча, а през 1960 година на
близката поляна е издигнат
паметник – бунтовник в цял
ръст, работа на скулптора Мирчо Чуковски. От 1946 година в
края на месец май или началото на юни кметството в с. Чифлик организира възпоменателни празници с митинг, заря
и веселие в селото, с жива
картина, възпроизвеждане на
събитията и туристически събор в района на уютната хижа
“Хайдушка песен”.
Тук наблизо, в местността Комитски присойки,
горичката Грабек под връх
Кашка, на 2 юни 1876 година загива предаден и Никола
Дончев Войновски – военният командир на Ботевата чета.
В негова чест също се организира достойно поклонение
на лобното му място, където
през 1967 година е поставен
скромен паметник. В района
са преминавали и са намирали
подслон и четите на Панайот
Хитов и Филип Тотю.
ДОЙЧО ИВАНОВ –
инициатор, основател
и участник във
всичките походи

Септември 2013 г.
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Върхове
Прогнозите за лошо
време не уплашиха стотиците туристи от цялата
страна, тръгнали за поредна година да изкачат
първенеца на Осоговската планина връх Руен
(2251 м., пети по височина сред планинските върхове в България. При ясно
време от него се открива
красива панорама - малко са върховете, от които
можеш да видиш толкова
много планини: Малашевска, Влахина, Огражден,
Беласица, Рила, Пирин,
Верила, Конявска, Голо
бърдо, Плана, Люлин,
Лисец, Чуденска... На
северозапад туристите,
изкачили върха, могат да
видят Шар планина и планини в Южна Сърбия.
Разстланите килими с
най-чудновати шарки и
аромати, които изпълват
сетивата,
всевъзможни
билки, цветя, треви –
всичко е толкова хармонично, че за пореден път
се убеждаваме в съвършената подредба на природата -споделят туристите, оставили зад себе
си грижи, умора, проблеми и отворили очите си за
красотата. А тя е навсякъде…
Всяка година ТД „Осогово” в град Кюстендил
организира изкачване на
върха съвместно с Планинарско дружество „Руен”
от град Крива Паланка в
Република Македония.
На поканата и сега се
отзоваха стотици планинари от цялата страна,
както и от Македония.
Най-нетърпеливи да изкачат върха бяха децата от
клуб „Екология и здраве”
към Пето ОУ с ръководител Василка Кръстева.
Бяха връчени грамоти за
най-възрастен турист, покорил върха - Мария Трендафилова -баба Мара, на
79 год., от гр.Петрич, на
чиято жизненост и енергия мнозина завидяха; и
най- млад покорител на
Руен -Христина Герова на
3 години от град Варна.
Тази година младото ръ-

За Осогово – поетично

Българи и македонци в
другарска среща на вр. Руен

ководство на ТД”Осогово” та Анна Пенева –една от пречистени, заредени и
в Кюстендил основа сек- новите туристки написа нови, получили поредция по планинско колоез- следния стих:
ната порция планинска
дене. В него се включиха
мъдрост.
25 състезатели. Първото
Направихме още и
място взе Алекс Стефа- още снимки на една от
Силвия Михова –сенов, второ Росен Велков, най-крайните
гранични кретар на ТД”Осогово
трето Айрън Рамадански, точки на Европейския
четвърто Валери Жеков, а за
Щастливо докоснах небето
най-възрастен
на фона на ярък контраст
участник
обра
и нито веднъж не попитах
наградите Йоркак стана това-бях в захлас.
дан
Димитров.
Победителите
На върха на скалата бях стъпила здраво
получиха много
подуших дъха на простора,
атрактивни
напод мене-бездна корава
гради и грамоти.
изтри всякаква светска умора!
Първи приветстваха туристите
председателят на
ТД”Осогово”, Кюстендил съюз и след песните и
Христо Абаджиев и Кати- хората, които обединяват
ца Борисовска- председа- туристите от двете стрател на ПСК „Руен”, Крива ни на планината и обеПаланка. Всички опитаха щанията за нови срещи,
от раздаваните кюфтета, поехме обратно – всеки
питка и македонски боб.
по своя път. А най-хубаВдъхновена от красота- вото бе, че се чувствахме

Десетте заповеди
на Туриста

1. Преди да
предприемеш
излет, съобрази дали той е
по силите ти и
как можеш да
добиеш всичките ползи от него!
Предприемеш ли го – нека нищо
не е в състояние да те спре!
2. Пази старините, природните
хубости, планинските растения и
животни!
3. Бъди с всекиго любезен
и внимателен! Пази името на
Туриста и се стреми да внушиш
уважение към него
4. Не мърси водите! Не хвърляй камъни по стръмнините –
може би там има човек!
5. Пази и насаждай най-ценната туристическа добродетел
– другарството!
6. Порицавай всяка туристическа безнравственост и се бори
срещу нея!
7. В манастирите внимателно
пази въведения ред!
8. Не гони върховете – вдълбочавай се в планинските прелести! Не пренебрегвай срещите
с научни обекти. Всичко по-важно записвай в бележника си!

(О, минало незабравимо – позабравено!)
На 31.11.1911 г по инициатива
на учителя Хелмут Брокс в гр.
Русе се поставят основите на
Юношески туристически съюз /
ЮТС/. В повечето градове на
страната се учредяват клонове
на съюза. Първият редовен събор – конгрес на ЮТС е проведен в гр. Самоков на 09.07.1914
г /юбилеен сборник на ЮТС от
1911-1921 г/.
Във Велико Търново клонът на
ЮТС е основан през 1914 г – м.
септември – в Мъжката гимназия
по инициатива на ученика Моско Москов и се е наричало ЮТС
,,Царевец” / юбилеен сборник на
ЮТС от 1911-1921 г/.
Със заповед на министъра на Народната просвета от
04.02.1915 г под № 2840 четем:
,,Съобщава Ви се, господине, че
със заповед № 632 от 04.02.1915
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г се утвърждава устав на ЮТС.
Централното настоятелство на
съюза е длъжно да изпраща отчетите си в инспектората на министерството.”
В Окръжно № 8819 на Министерство на народната просвета,
подписано от министър Стоян
Омарчевски четем: ,,ЮТС е организация, която действа при
единен устав, действително разработен и одобрен от МНП. Целите на тъй солидно поставената
организация за физическо и духовно развитие на младежите, е
близка до целите на възпитанието на училищата, а досегашната
й дейност е дала отлични резултати.”
Колко прозорливо е било
централното
настоятелство
на ЮТС за правилното насочване на своите членове, като
на една от страниците на
членските карти от 1923 г
са записани Десетте за-

поведи на туриста, които
прилагам тук
и важат с пълна сила.

9. Пази чуждия имот като
своя! Необитаемите колиби,
хижи, подслони и др. напускай
само след като си почистил, изгасил огъня и затворил вратата!
10. Не носи на излет нищо, от
което лесно и без вреда можеш
да се лишиш!
ЮТС е била самостоятелна
туристическа организация до
1945 г , след което се обединява
с БТС и ръководството на ученическите туристически групи се
оглавява вече от учители. Такъв
учител, известен не само във Велико Търново, а и в страната, е
бил Любомир Войников – години
наред преди 09.09.1944 председател на ЮТС ,,Царевец” в града.
Когато се споменава на здт
Любомир Войников /29.06.191805.05.1975/ не може да не се
кажат няколко думи за туристическия маратон ,,Тимок-Емине”,
защото той беше най-големия и
първи по замисъл и изпълнение
поход у нас, тогава осъществен
през лятото на 1960 с участието
на 27 ученици от Втора гимназия
,,Васил Друмев” Велико Търново.
Наречен бе ,,Поход на мира”, за
да остане записан завинаги в
аналите на туристическото движение у нас.
Годините 1960-1989 г бяха години на масов ученически туризъм. През тези години аз актив-

но се включих в туристическото
движение и съм му верен и до
днес. Искам да спомена някои
от най-активните учители-туристи, водачи на юношески туристически групи, с които сме
участвали в съвместни прояви /
събори, походи, излети и тържества/. Нека не ги забравяме.
Тогавашните т.нар. пионерски
ръководители: мс Владимир Владимиров-гр. Севлиево, Живко
Сахатчиев-гр. Якоруда, Мария
Димитрова-гр. Дряново, Николина Пенчева-гр. Дебелец, Пешка
Христова-с. Врабево, обл. Ловеч.
Средношколски
ръководители
Геройко Милчев-гр. Берковица,
Георги Павлов-гр. Враца, Димко
Карадимков-гр. София, Евгени
Димитров-гр. Тетевен, Милко
Илиев-гр. Дряново, мс Николай
Добрев-гр. Пловдив, Райна Досева-гр. Горна Оряховица, Светозар Пехливанов-гр. Златоград,
Татяна Янкова-гр. Пазарджик и
Цонка Георгиева-гр. Бургас.
Ученическият туризъм в
България има славна история
и е достоен за един по-специален анализ и проучване. За да
се върви напред в неговото
развитие, трябва да се знае неговото минало и да се използва опита на предците ни.
Здт и мс Димитър Богданов
– главен учител и пенсионер

Традиции
Традиционният пешеходен национален туристически поход се проведе по
традиционния маршрут:
гр.Бяла-Бели нос-Черни
нос-КК „Шкорпиловци”-устието на река Камчия-Паша дере-х.”Черноморец”.
Сутринта в събота 13
юли участниците бяха
161 човека. В това число не влизаха участници,
които преодоляваха един
или два етапа, а само
тези, които преодоляха
целия маршрут. Бяхме посрещнати в град Бяла от
зам.-кмета на общината
г-н Самaрджиев и граждани на града. Традиционно
поднесохме цветя пред
параклиса паметник на
загиналите във войните и
пред паметника на Щерьо
войвода, защитавал местното население през турско робство. След това
посетихме музея на града
и информационния център
„Белите скали”. Отправихме се на първия преход
към нос „Св. Атанас” и
пристанището на града.
Град Бяла ни изненада с
много промени: новоасфалтирани улици, подменени плочки по тротоара,
указателни табели, много
цветя и зеленина, всичко
това бе дело на кмета,
общинския съвет и компетентните екипи. Хвала на
тези хора, които не щадят
труда си да направят своя
град - градина, независимо от трудностите и кризата. Приятна изненада
бяха разкопките и вече
оформящите се покривни
конструкции и историческия комплекс. След
едночасов преход достигнахме носа и пред нас се
разкриха новите мащабни разкопки (открити са
църкви, винарни, места
за съхраняване на храни
с оцелели до наши дни
т.нар. Питуси, крепостна
стена, жилищни сгради
от мястото, където е бил
градът в началото на новата ера, и разкритите
артефакти). Прекланяме
се пред упоритостта на
ръководството на общината в условията на криза
да намира средства за
гореспоменатите разкопки, както и за ремонт на
улици и провеждане на
редица републикански и
международни културни
прояви (пленери на религиозна тематика за изготвяне на пластики от дърво, които са поставени на
улицата от центъра. След

обяд беше построен палатков бивак на морският бряг до пристанището,
където туристите бяха регистрирани и се проведе
вечер на запознанството
на отделните групи. Вечерта премина при висока
активност на младежките
групи от Силистра и Враца
с изпълнения на китари,
акордеон и много песни.
Чудесните гласове до късно ехтяха и ни настройваха за следващите дни на
преходите. Най-малкият
участник беше на 2 години, който заедно със своя
баща Красимир премина
безпроблемно през целия поход, без да създава
каквито и да е проблеми,
понасяше капризите на
времето и условията на
бивакуване на палатка.
Най-възрастен участник е
Грозьо Грозев от ТД „Сър-

ставяне - пример за дълголетие на по-младите/.
Заслужава да отбележим
значим ръст на младежите - участници в похода,
които бяха над 85 човека,
като основни групи: 21
ученици от СОУ„Никола
Йонков Вапцаров”, гр.
Силистра, 18 ученици от
СОУ „Христо Ботев”, гр.
Враца, и десетки семейства от цялата страна с
децата си. За първи път
идваха групи от Велико
Търново, Горна Оряховица, Русе и други.
Вторият преход беше
от пристанището, през
град Бяла, Бели нос до
КК „Шкорпиловци”. Водачът Атанас Сивков
вече за 15-и път водеше
похода. Очаквахме проблеми при преодоляване
на Бели нос, но какво ни
беше подготвило морето,

За 15-и път по
Черноморския бряг

нена гора”, Стара Загора
/сърцат турист с младежки дух и идеи за бъдещи
походи/ и г-жа Маргарита
Баханова от Банско /със
завидни за годините й
физически възможности
и воля за достойно пред-

тепърва щяхме да разберем?! Групата се спря за
кратка почивка в центъра
на града, където посетихме и новоизградения
комплекс „Старата чешма” - подкрепихме се и се
освежихме от студената

изворна вода. Слязохме
на морският бряг и продължихме по плажната
ивица до Бели нос. Преминахме без проблеми
през носа /явно Нептун
беше благосклонен към
Нас и продължихме по
плажа на Карадере/.
След 3 часа и половина
преход влязохме в защитена местност Карабурун
и след още 2 часа достигнахме до мястото на
втория бивак. Денят беше
много горещ, но участниците успешно преодоляха
всички трудности. Вечерта се проведе традиционната среща на плажа с
посрещане на морския
цар Нептун и кръщаване
на участниците с морски
имена и вечерта продължи с дискотека на плажа.
Ритуалът винаги е раздвижен с прякото участие
на всеки новопокръстен и
атрактивните скечове на
любимия Боцман от Пловдив. Желанието за танци
бе подкрепено от музикалния водещ Митко. Нощта преваляше, а групите
постепенно се ориентираха към сън с очакване на
изгрева и предстоящите

прехода в 6:00 часа, преминахме нос „Палеца” и
продължихме към Паша
дере. Тук се очакваше среща с водни змии, понеже
преминавахме през местата за тяхното възпроизводство. Срещнахме единични малки екземпляри,
които бяха атракция но не
и опасност за туристите.
Сериозна трудност представляваше преходът по
оголените камъни и падналите дървета. Слънцето
също беше много силно и
се налагаше да се правят
чести почивки и къпане в
морето. Естествено е при
неспазване на мерките
за безопасност да се получат леки наранявания
по краката - охлузвания
и подхлъзвания по мокрите камъни и дървета.
Сериозни
наранявания
нямаше, което говори за
добрата подготовка на
туристите.
Преминахме
покрай феномена „Часовия” и местността Света
Марина, която е свързана с древни морски и религиозни ритуали. Около
обяд бяхме на Пашадере,
където направихме кратка почивка. Около 13:30
часа бяхме на последния
бивак над хижа „Черноморец”. Последния ден голяма част от групата остана
на плаж на Пашадере, а
друга част проведе преход до хижа „Ветеран”. С
това за тях продължаваха
походът и събирането на
слънчеви лъчи, необходими за преодоляване на
предстоящите зимни дни.
Изказваме
благодарност на хората, взели
участие в организирането
и провеждането на похода: Желю, Стефан, Даниела, Димитър, Симеон Сталинчев, спасителя Живко
Жеков и хроникьора Геновева Томова. Благодарим
на хората, които със своя
талант и готовност да го
покажат пред всички, с
което повдигаха настроението и спомагаха за
отличната атмосфера по
време на похода.
Разделихме се като
приятели и си обещахме
участие и в следващите
години.
Водач на похода
Атанас Сивков
Снимки
Геновева Томова

нови изненади. Нова проява се появи по инициатива на Михаил Михайлов
- експозиция на варовици
и находища, събирани по
време на преходите, изложени на платнище на
плажа. С благодарност за
интересната инициатива.
Третия ден походът продължи с кратък преход
към Черни нос, след което участниците изнесоха
концерт в бивака. Рано
сутринта
проведохме
састезания по теглене на
въже и скачане в чувал на
плажа. Включиха се всички, а победителите бяха
отличени и наградени.
Особено се отличиха групата на град Враца и от
Велико Търново. Както се
казва: „За таланта няма
граници”.
Четвъртият преход премина изцяло по плажната ивица към устието на
река Камчия. Очакваше
се един сравнително кратък преход, завършващ
с атрактивен финал. Това
очакване се сбъдна, за
което спомогна времето /
топло с лека облачност какво му трябва повече на
туриста!?/. Посетихме ЗМ
Камчийски пясъци, Мазният азмак и Жълтият азмак (части от същата защитена местност). Около
12 часа форсирахме река
Камчия, която тази година
бе много пълноводна и
не позволи на групата да
премине без използване
на лодки. Групата се движеше в пакет, което улесни водачите и спасителите. След кратка почивка
в центъра на курортния
комплекс се придвижихме
до мястото на бивака. Построихме бивака, вече на
трето място, като вечерта
посветихме на талантите.
Отново блеснаха изявите
на дългогодишните участници в похода - Костадин
Пиронков, младите таланти от Силистра, Враца,
Велико Търново и Варна.
Последният
преход беше най-дълъг и
най-труден. Започнахме Септември 2013 г.
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90 години организиран туризъм в гр.Сандански

Движението като

Мястото при всички случаи не е избрано случайно. Строена
преди години с много
труд от санданските
туристи, хижа „Беговица”в Пирин е култов
туристически обект
за редица поколения.
Замислена като хижа
паметник на разбилия се преди години в Беговишки
рид полски самолет, тя е символ на туристическото единство, на добродетелите и морала, породени
от идеята и целите на Алековото движение. Тези
идеи 90 години вече туристите от Сандански (Св.
Врач) следват вдъхновено, а пътеките, прокарани
от първите учредители и ентусиасти, с трева не
зарастват.
На поляната пред х. „Беговица”, огряна от лъчите на
септемврийското слънце, настроението на туристите
от ТД “Еделвайс”, Сандански, е приповдигнато - тази
година те честват 90-годишен юбилей. Тук има хора
от всякакви възрасти, има и гости - приятели от Благоевградска област. Тържеството открива секретарят

Апостол Арабаджис, а Венцислав Удев - председател
на ТД “Еделвайс” - Сандански и Изпълнителен секретар на БТС поздравява туристите за юбилея от името
на УС на БТС, после разказва за неговата история,
развитие и постижения през десетилетията.
Следват поздравления от председателя на КТВ
„Коста Поптодоров” Спирия Спириев и от дамския
хор към клуба с няколко любими песни и стихотворения. Близо 30 активисти на дружеството получават отличия и грамоти на БТС. Официалната част завършва
с песни на мъжката фолклорна група към читалище
“Отец Паисий” - Сандански, но до късно вечерта великолепните й изпълнения карат мнозина да пеят, да
тропат кръшни хора в атмосфера, изпълнена с много
веселие.

Венцислав Удев - председател на ТД „Еделвайс“ Сандански, изпълнителен секретар на БТС:

На младите предаваме морала
на планинаря, благородството
и взаимопомощта
-Г-н Удев, с какви мисли и чувства посрещате настоящия празник?
В днешния празничен ден за мен
е важно да се срещна с хората и да
си припомним историята на туристическото движение в нашия край. Голяма част от ветераните ни са били
свързани десетки години с туристическото движение. Макар все още да
се чувствам млад, самият аз отдадох
40 години от живота си за тази организация - бил съм и общественик,
и състезател, и хижар, и ръководител. Що се отнася до ТД „Еделвайс“
- Сандански, 20 години съм бил негов
секретар и 10 години - негов председател. От ветерани на дружеството
като достолепния Кирил Божков се
научих на морала на планинаря, на
благородство и взаимопомощ.
На официалното откриване поздравихме туристите от дружеството
и припомнихме, че строителството
на неговата материално-техническа
база започва в далечната 1927 г. със
създаването на първата хижа „Яне
Сандански“. Днес ТД „Еделвайс“ разполага със сериозен брой туристически обекти, които успя да съхрани
през десетилетията, нещо, което се
явява едно от слабите места за системата на БТС. Не навсякъде успяхме да запазим собствеността върху
туристическата база, някои туристически дружества се разпаднаха, защото не ги управляваха истински планинари. Това доведе до загубването
на над 60 обекта.
Както и да се развиват дейностите, запазването на материалната
база е основна задача на всяко
едно ръководство, защото без
хижи няма туризъм, няма защо да
се заблуждаваме. Около половината от дружествата не успяха да
ги запазят.
ТД „Еделвайс“ е местна обществена организация с голям авторитет. 90
% от дейността му е на обществени
начала. При нас членуват истински планинари, които с интерес
наблюдават как се стопанисва базата, защо този хижар е такъв, а
другият - различен, и пр. На днешното честване нямаше много деца,
все пак са още във ваканция, а и
полската работа е в разгара си. На
практика дружеството активно работи за привличането на деца и младежи в дейностите си. Създадохме
седем ученически клуба в училища
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в града: гимназия „Яне
Сандански“, Първо и Трето
основно училище, Селскостопанската
гимназия, в които най-силно развит
е колотуризмът. В Сандански ежегодно се организира най-голямата
по рода си международна проява в
България - колопоходът „Не на наркотиците“, традиционната колообиколка на Пирин. и други международни
състезания. В Клуба за пешеходен
туризъм броят на членовете е променлива величина, защото много от
семействата работят в чужбина, някои се връщат, други заминават… С
туристи от Македония се събираме на
срещи на връх Тумба в Беласица.Ветераните туристи са сериозен помощник и са винаги отзивчиви в проявите
на дружеството, БТС и БФТВ. Нашият
Ски-клуб организира курсове за първоначално обучение по ски на х. „Беговица”. Дружеството добре партнира
с отряда на ПСС на х. „Беговица”, който ни придружава на големи прояви
на БТС. Но най-стойностното, което
ме кара да мисля, че сме постигнали
успех, е, че нашите планинари изпитват удовлетворение от дейностите и
постиженията на дружеството.
- Как се справяте с финансовите

въпроси във време на криза?
- Имаме изготвен финансов план по
дейности и клубове. Обикновено финансираме разходите за транспорт
и за водачи на туристически групи.
80 % от проявите се финансират със
собствени средства от участниците.
Догодина започва строителство на
шосеен път от м. Туричка черква до
х. „Беговица” по проект, финансиран
от програма на ЕС и изпълняван от
от НП „Пирин“, с което ще се увеличи
туристопотокът. Това е стара мечта на
туристите.
- С какви институции си партнирате?
- Община Сандански е наш основен партньор. Тя често е съорганизатор на прояви и заделя специален
бюджет за целта. Имаме и спонсори,
които осигуряват средства за награден фонд за различни прояви.
- Какво предвижда планът за
развитие на ТД «Еделвайс», Сандански?
- Преди всичко привличане на младите хора в това обществено движение чрез атрактивни и адекватни на
интересите им инициативи. За младежите от училищата експедиционният отряд е стара, но доказала
предимствата си форма.. За целта
организираме курсове за учители
по физическа култура. В ситуация
на криза ще инвестираме разумно в
бъдещето - в подготовка на планински водачи и учители по туризъм. Ще
организираме прояви, свързани с историята на нашия край, които да припомнят за делата на безсмъртните
революционери Яне Сандански, Гоце
Делчев, Пейо Яворов, Тодор Александров и др. Важно е да работим за
развиване чувството на патриотизъм,
за изграждане на самочувствие по
Алековия девиз „Опознай родината,
за да я обикнеш.“, което е основна
задача на организираното туристическо движение. Като изпълнителен секретар на БТС на събрания на някои
дружества чувам: свършиха парите свършва дейността. Това не бива да
става, трябва да се търсят начини за
финансиране и спонсори.
Предстои абонаментна кампания
на в. „Ехо“ и нашата цел е да увеличим поне със 100 броя абонамента
за 2014 г. за нашия район. По отношение на рекламата на обектите ще
насочим усилията си към подновяване и обогатяване на информацията в медиите и интернет.
Всяка есен и пролет организираме
традиционно почистване на туристически пътеки. Маркировката на територията на НП „Пирин“ е направена
по стандартните правила, обновена е
и се поддържа редовно.
- Защо, според вас, БТС успя да
оцелее в тези трудни години?
- Основен двигател на нашето развитие е съхранената собственост и
приходите от нея. БТС оцелява, защото има трупани, градени и поддържани с години собствени обекти, дейности и запазени традиции. Навремето,
за да опазим хижите от разграбване,
пращахме хижари да ги пазят в денонощни графици.

Валери Николов водачът

Валери Николов е дългогодишен председател на Клуба по пешеходен туризъм към
ТД “Еделвайс”- Сандански, и планински водач. “Израснах в Пирин покрай родителите
си, които работеха в планината, затова и
любовта ми към нея е
отдавнашна”, споделя той. Днес числеността на Клуба по пешеходен туризъм е
непостоянна, но не е трудно да се събере
група от 30-40 души за планински походи. Най-често посещаваме Пирин, Рила
и Родопите, нерядко Олимп, Беласица и
Славянка. С туристическите дружества в
Петрич имаме съвместни изяви на териториите на България и Македония. Редовно
участваме в акции по разчистване на про-

Кирил Божков
(86 г.) - доайенът
Първият платен секретар на ТД”Еделвайс”,
днес той е доайен на санданските туристи.
Участвал десетилетия наред с активна дейност за развитие на туристическото движение и запазване материалната база на дружеството, носи с чест знамето, предадено му
от първите туристи и учредители на движението в града на Яне. Носител е на всички отличия на БТС. С вълнение си спомня за първите туристически събори и за ентусиазма, с
който навремето
туристите са носили на гръб материали за строителството
на
хижите „Беговица” (1962-1966)
и „Яне Сандански” (1973-1979).
И двете са строени по стопански начин, със
средства на БТС
и на фирми, доброволен труд и
дарения, спомня си ветеранът.
Б л а го д а р е н и е
на намесата на
будната общественост на град
Сандански и на
активната позиция на туристическото дружество през 1974
г. е предотвратена продажбата на х. „Яне
Сандански” по Постановление на министерския съвет за нископланинските хижи. Кирил
Божков смята, че днес активната намеса на
управителния орган на БТС е помогнала да
се удържи част от материалната база и че
трябва да се използват всички начини, включително и чрез медиите, за предотвратяване
продажбата на туристически обекти.

90 г. организиран туризъм в гр.Сандански

разорана целина
секи и почистване на туристически пътеки.
Планината е своеобразен лакмус. Не
помня името на виден деятел на Руската федерация по туризъм, който бе казал:
“Ако искаш да разбереш кой колко тежи,
изкарай го в планината”. Тя не търпи лошотията и отхвърля по естествен начин
недостойните. Освен това предразполага
към творчество и добри инициативи. Преди
няколко години като любител-фотограф направих изложба на фотоси от Пирин. А през
2003 г. с приятели създадохме Сдружение
“Св. Пророк Илия” и започнахме строеж
на църквата “Св. Пророк Илия” в м. Попина
лъка, изографисана с икони, създадени от
местни художници-иконописци. Получихме
дарения от целия град Сандански и сега
на християнски празници хората от района
вече могат да се черкуват.
В рамките на честванията на 90-годишния юбилей Валери Николов заведе любители на Пирин на излет до красивата
местност Влашко хоро, на час път от х.
„Беговица”, където им разказа следната
легенда:
В стари времена през поляната
с потока минавал Пътят на виното от
Мелник до Банско и Разлог. От Мелник
идвали търговци на вино, а по обратния
път от Банско минавали кервани със сухи
мезета – луканки и суджуци. Поляната в
м. Влашко хоро била място за отсядане и
почивка. Една вечер керваните се засекли. Банскалията гледал как търговецът
от Мелник пие вино и му рекъл: Ето ти
този грош, дай ми от твоето вино. Другият взел гроша и му дал вино, но очите
му гледали все в сухите мезета. Дай ми
от твоите суджуци, ето, давам ти този
грош, рекъл мелничанинът. И така прекарали цялата вечер, та накрая не останало ясно у кого останал грошът.

Георги Фильов (50 г.) - планинарят
По професия Георги е инженер, а
от младежките си години - планинар
по призвание. Завършил е курсове за
планински водач, летен и зимен профил, работил е като ски-учител. “Пребродил съм Пирин и го познавам много добре. Любимото ми кътче е връх
Синаница с гледка към Синанишкото
езеро и величественото мраморно
било на връх Вихрен и Кутелите. Харесвам и други родни планини. В Испания посетих Сиера Невада с първенец Муласен (3478 м), но не обичам
да правя сравнения, всяко нещо е ин-

тересно посвоему. Обичам планините
и това е едно вътрешно усещане. В
Испания бях впечатлен от доверчивостта на дивите животни в природните паркове - там козите идват до теб
и са готови да вземат храна от ръцете
ти. Никой не стреля по елени, лисици,
диви прасета, защото бракониерите
получават сурови наказания. А къде
са те? - питам, а отговорът е “Нашите
ловци ходят на лов в Румъния и България”. Сещам се, че в България за
три години успях да видя едва четири
кози на Тевното езеро.

Петя Янева (15г.) и Румен Асенов
(14 г.) - младите ентусиасти
Петя Янева учи в Професионална гимназия по
икономика и е от семейство с туристически традиции. За 90-годишния
юбилей бе отличена със
значката на БТС “Млад
турист”:
Харесвам планините и
винаги намирам време да
ги посещавам. Дават ми
усещане за хармония - далече от “цивилизацията” е
красиво, спокойно, можеш
да се усамотиш и останеш
насаме с мислите си. Като
член на ТД “Еделвайс”
често участвам в различни прояви, в акции за почистване и поддържане
на туристическите пътеки.
Бих искала да се разшири
обхватът на посещаваните от туристите места и не

постоянно течаща топла вода,
където спалното бельо се сменя на два дни.
Съвместно с ТД „Еделвайс“
изградихме край хижата паничков ски-влек, дълъг 400 м. Разполагаме със ски гардероб. Нашият
ресторант предлага разнообразно меню с готвени ястия от българската национална кухня.. При
нас има и звено на Планинската
спасителна служба, което работи 24 часа в денонощието.
Хижа „Беговица“ е предпочитана от туристите и за това,
че е подходяща за зелени и
ски-училища и ученически лагери. Тя е кръстопът на множество
маршрути, водещи към хижите:
„Пирин”, „Безбог”, „Тевно езеро”,
з. Спано поле, х. „Демяница”,
вр. Каменица и пр. Мястото е
предпочитано и защото се намира в защитена
зона, забранени
са ловът и риболовът. Потокът от
туристи е разновиден - хора от цяла България, дори
от морските ни градове; чужденци от
Чехия, Полша и Германия. През 2014
г. очакваме. да започне изграждането
на шосеен път от м. Туричка черква до
хижата със средства от европейските
еврофондове..
Бих искал по повод 90-годишния
юбилей да пожелая на планинарите от дружеството да дойдат тук и на
100-годишния юбилей. Ветераните да
са живи и здрави, а младите природолюбители да се увеличават многократно и да се наслаждават на красотата на Пирин планина.

Има и други проблеми на
опазването на природата в нашите
планини - замърсяване от туристи,
бране на защитени растения, сеч.
Ето например по черния път над м.
Туричка черква видяхме трупи на
вековни дървета, а встрани на дънерите на боровете видях бележки, че се “води” регламентирана
сеч. В Испания видях гори, където
е забранена дори санитарната сеч.
А у нас има негативен дисбаланс
между т.нар. регламентирана сеч и
акциите по залесяване.
само в България. Често по време на походи виждам замърсени площи. Как е
възможно да има такива безотговорни
хора?! Нека се въведат драстични глоби и да се вземат превантивни мерки.
Виждала съм не само чужденци, които
носят боклуците си в торбички, за да
ги свалят долу. И не е лошо на определените за бивак места да има кофи
за смет!
За да има повече гори, трябва да има
повече залесявания и да не се секат
защитени от закона дървета. На моите връстници, които още не са идвали
в планината, ще кажа - елате и се заредете с енергия! Има толкова много
красиви места, които си заслужава да
се видят.
Румен Асенов, ученик в VIII клас,
отличен със значката на БТС “Млад турист”:
“Баща ми, който е горски работник,
ми показа планината и ме захрани с
обич към природата. Далеч от компютрите и телефоните, тук е красиво, спокойно, въздухът е свеж. Планината наистина ме зарежда с енергия.
А общуването с природата ми дава
сили и увереност при справяне с различни ситуации.

Кирил Костов - дейният
От 6 години, откакто съм наемател на х. „Беговица” (Каменица), със
собствени пари и финансови средства
от БТС извършихме тотално обновяване - сменихме електрозахранването,
водопровода, централното парно отопление, изградихме външна изолация.
Обновихме вратите и прозорците със
стъклопакет и дървена дограма. Превърнахме помещения със 7-8 легла в
стаи с по 2 и 3 легла със собствени
санитарни възли. Въпреки кризата
се радваме на добра посещаемост,
защото предлагаме добри условия Беговица е една от малкото хижи с

По темата работи Петя Иванова
Снимки: автора и Роска Ноцкова
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„Бялата порта” с
песен ви кани...
Преди години Елена Димитрова написва текста на песента „Бялата порта”, а Борис
Стрински го облича в мелодия.
Тази песен става емблема на
Националния фестивал на туристическата песен в Самоков,
който всяко лято през август,
в навечерието на празника на
града, събира в Туристическата
градина хорове, групи и състави от цяла България.
Ел. Димитрова беше на праз-

На снимката сме ТЯ и АЗ – и
двамата със смисъл на живота
си в ПЕСЕНТА:
ТЯ – Станка Цончева - една
от още „подвижните” четири
истории на хор „Планинарска
песен”! - и АЗ – Игнат Игнатов
– автор на шестнадесет текста
на песни, били през годините в
репертоара на този хор, които
Станка е пяла и в Германия, Гърция, Русия, Румъния и къде ли
не още в 54- годишната летопис
на един от най-реномираните
хорове в България – хор „Планинарска песен”! – София!
***
По време на вечерята след
тържествения концерт на 9 април 2008 година:
„ 50 години хор „Планинарска песен”: април 1959 г. - април 2009 година! с нея бяхме седнали на една
маса…
Харесвах си я още от време
оно – 14 март 1976 година, 19.00
ч. – първата ми среща със състава на хор „Планинарска песен” и
първото изпълнение на песента
„Българийо моя” от х ра – в
моя чест като автор на текста й,
специално поканен от диригента и неин композитор - маестро
Филип АВРАМОВ.
Докато хористите пееха прави
песента, погледа ми се задържа
малко повече на най-високата
хористка – и да си призная! –
красива, с осанка на харесвана
жена!
В следващите си срещи със
състава на хора научих името й
– Станка!
***
До масата ни се приближи
палава хористка с фотоапарат и
закачливо попита:
– Моля, фото! Искате ли да ви
се направи снимка?
Спогледахме се с Нея. Тя не
възрази на желанието на „фотографката” - нещо за което съм
й благодарен, защото… защото
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ника на 17 август, радваше се
заедно с всички на хубавите
песни и прекрасната природа
и ето какво сподели: „Президент съм на филмова къща.
След като създадохме песента,
нарекохме празника „Самоков
- бялата порта на Рила”. Посветихме и филм в памет на Филип
Аврамов, който често се прожектира по телевизията...”.
...Под шарената сянка на
дърветата стотици зрители

гледаха и слушаха певците.
Н е у м о р и м ат а
Латинка Щъркелова с празнично настроение представяше групите от Стара Загора,
Казанлък, Асеновград, Русе,
Перник, Петрич...
Първи поздрав към всички
поднесоха певците от клуба на
инвалида в Самоков. Последваха ги дамите от хора на тури-

стите ветерани от града с диригент Борис Стрински. Първи
поздрав към всички поднесоха
певците от клуба на инвалида
в Самоков. Дамите от хора на
туристите ветерани от града с
диригент Борис Стрински приветстваха официалните гости на фестивала - народната
представителка Ирена Коцева,
председателя на Сдружението на туристическите хорове
в България Димитър Гочев,
поетесите Елена Димитрова и
Катя Рускова и др. Поздравителен адрес от името на кмета
на Самоков Владимир Георгиев прочете зам.-кметът Радослав Стойчев.
По време на своите изпълнения ръководителите на съставите изказваха благодарност
за богатото творчество на доайена на туристическата песен бай Боре Стрински. А той
пък не се умори да раздава с
автографи новия си албум „Вечните пътища”.
От името на Община Само-

Нетрадиционно за
смисъла на два живота

бях щастлив, че ще имам снимка с НЕЯ – жената извиквала в
мен уважение към НЕЯ, каквото
имах към себе си!
И – ето резултата: снимка
– ТЯ – Станка Цончева и АЗ –
Игнат Игнатов!
Аз – Иг. Игнатов, авторът на
песен, която тя е пяла 37 години (от 1975 г.) – „БЪЛГАРИЙО
МОЯ” и после още и 30 години
пяла и другите песни по мои стихове:
„ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ”,
„КРАЙ СТРУМА”, „БЪЛГАРИЙО 1300 годишна”, „МИЗИЯ”,
„ЕДНА във ВСЕМИРА”, „ОДА
за ЧЕРНИ ВРЪХ” и много още
други.
През 1959 година, в която
СТАНКА става една от ОСНОВАТЕЛИТЕ на хора, е била 19
годишно момиче, отворило очи
за света в деня на детето – 1 юни

1938 година! - в квартал „Модерно Предградие” - София.
Какво по-хубаво и каква по-голяма чест има за един поет от
тази - да се снима с изпълнителка на шестнадесет песни
по негови стихове, които хор
„Планинарска песен” - или както
ТЯ казва за хора – „НЕЙНИЯТ
ХОР”! – е пял в репертоара си?!
Права си, Станке!
Имаш пълното право да наричаш „Планинарска песен” свой
хор, ТВОЙ хор!
И никой не може да ти възрази на това „присвояване на
хора”, защото…
От снимката ще те видят сега
много туристи и поклонници на
песните на х ра и ще си спомнят
може би, срещите с тебе, разговорите си с тебе и - че това си
ти –
крепителката на десния
фланг на х ра на сопраните в

концертите:
стройната, макар вече и на
възраст, красива жена с побелели от времето коси, но
с явно подчертаното желание да пее, да пее, да пее!
Как си успявала 54 години да
не отсъстваш от нито една репетиция?!
Как си успявала от 9 април
1958 година до днес – август
2013 година! - да съчетаваш грижите си за съпруг от декември
1960 година, за двете си деца:
Мария – от 30 май 1967 г. и Ралица – 14 май 1970 година, след
като през 1975 година озъбената
„косачка” покосява съпруга ти и
– въпреки това – пак да бъдеш
всеки понеделник, сряда и петък
в 18 часа първа за репетицията
на х ра?!
Всяка майка и домакиня ще
се чудят на твоята сръчност да
подчиниш всички домашни и родителски грижи на най-съкровеното си желание – да пееш!
Аз не се чудя на моето желание да подчиня живота си на
единствен смисъл!
Уверено крачих и крача по пътеката му към неговия връх!
Така е, когато СТИХОВЕТЕ за
ПЕСНИ пък са смисъла на моя
живот!
Така е и за тебе, СТАНКЕ,
щом като смисълът на живота ти
е ДА ПЕЕШ!!!
Искам да бъда и още по-откровен.
Любовта ти към песните те
кара да превъзмогваш всякакви
пречки към
твоята първа и неувехнала
любов – хор „Планинарска песен”!
С пословично ПОСТОЯНСТВО

ков всеки състав получи чанта
с подаръци – диплом, сборникът на Стрински, книгата „Хижите в България”, стихосбирката „Заветът на дедите” на
Иван Йончев /със съдействието на Снежана Лалева/ и др.
В края на чудесния празник
г-н Гочев каза: „Чувствам се
прекрасно, че съм с вас, сред
такава прекрасна природа и
слушайки песните ви. Щастлив
съм, че съм част от вас, приятели-туристи, че принадлежа
към планинарите. Нека винаги
така да пеем, за да запазим
този хубав празник – „Бялата
порта”. Той е дело на Борис
Стрински, но и вашата подкрепа е много важна, за да го има
и в бъдеще. Желая ви здраве,
бодрост, вдъхновение! До нови
срещи!”.
Времето - хубаво, хората усмихнати, какво по-хубаво от
това - да се обичаме, да сме
приятели?!
Димитрина Божилова
ти си редовна на хоровите репетиции, макар, че грижите за семейството стават двойно по-големи за тебе след 1975 година.
Колко девойки днес с твоите
грижи биха тръгнали по твоя
път?!
Колко днешни девойки биха
прегърнали песента за СМИСЪЛ
НА ЖИВОТА СИ и биха отстоявали смисъла си като тебе, когато
утре станат семейни и с деца?!
Колко девойки биха били
твърда опора за мъжа, семейството и децата си, каквото си
била ти – и въпреки трудностите:
да не се отказват от песента?!
След като те познавам повече от 35 години, днес
мога твърдо и високо да заявя,
че ТОВА, което си направила
ТИ, СТАНКЕ, ЗА СЕБЕ СИ, ЗА
СЕМЕЙСТВОТО СИ, ЗА ДЕЦАТА СИ, а ВЕЧЕ и за ВНУЦИТЕ
- Денис и Александър, може да
се повтори след теб от жена,
упорита като тебе, дори и ако
животът им ги дари със съпруг
като твоя – да обича песните и
да ходи с тях на всяка репетиция, да участва във всяка концертна изява на хора! И деца
като твоите – да те разбират и
помагат в твоята упоритост да
отстояваш СМИСЪЛа на живота си: ЗДРАВО СЕМЕЙСТВО И
ЖИВОТ сред ПЕСЕН!
След като са прочели тези възторжени редове за тебе, знаеш
ли, Станке, колко възторзи биха
изпитали и много други след
мене, ако са научили, че вече
ИМА в ТВОЯ хор момичета и
жени, тръгнали към заветните
върхове на ПЕСЕНТА!
От все сърце искам още
много години в концертите на
„Планинарска песен”, слушателите да виждат КРЕПИТЕЛКАТА на ,ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА
СОПРАНИТЕ”, макар и вече със
скреж в косите от годините и да
остават запленени от мелодичността на песните, които си пяла
и пееш с колегите хористи заради тях.!
Игнат ИГНАТОВ

Справочник
СКРЪБНА ВЕСТ

НА 98 ГОДИНИ
ПОЧИНА
СТОЙЧО НИКОЛОВ НЕНЧЕВ
1915-2013 г.
От село Антон
Дългогодишен
хижар
на хижа „Паскал“
и други планински
обекти, първият
хижар на хижа
„Планински извори“.
СВЕТЛА МУ
ПАМЕТ!
ОТГОВОРИ
В О Д О РА В Н О :
Сок. Миранда. Веселина Генова. „Металика”. Нано. Стоп.
Ашик. ТТ. Атестат.
Тлака.
Преслава.
Сеанс. Лим. Отвор.
Ода. „Атала”. Дервиши. Наката (Хидетоши). Нионо. Каракул. Райграс. Цезар
(Гай Юлий). Укор.
Ни. Диета. Беседка.
Не. Катар. Каска.
Сепаре. Тарапана.
Ротори. СЕНАТОР.
ТИКО. Йота. КАРОСА. ПОРШЕ. Нар.
„Царе”. Аар. Синор.
Живопис.
ОТВЕСНО: Плод.
„Мемоарите на една
гейша”.
„Септемврийци”.
Понора.
Тек. Ес. Говор. Елеватор. Ало. Слава.
Турнир. Патос. „Силата на съдбата”. Какао. Олово. Нишава.
Ос. Ат. Накит. Оса.
Кап. „Гак”. „Съд на
честта”. Оратор. Ненова (Диана). Адет.
„Ренегат”.
Балтон.
Касис. Потоци. Монтана. Акт. Екарисаж.
Ива. Статут. Дани
Карел. Орел.
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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продължава...
С офертите на БТС имате
възможност да прекарате няколко приятни дни в планината в избрани обекти на Българския туристически съюз.
Ето нашите предложения:
В Рила - УЦ „Мальовица”, хижа
„Трещеник”; в Пирин - хижа „Беговица”(„Каменица”), хижа „Яворов”
и хижа „Предел”, в Стара планина
- хижа „Ком” - нова, хижа „Зора”, в
Родопи - хижа „Триградски скали”,
хижа „Скални мостове”, на Витоша
- хижите „Планинец” и „Момина скала”, в Беласица - хижа „Беласица”, в
Славянка - хижа „Славянка” и др.
При интерес и желание можете
да направите резервация и сами да
определите колко дни ще останете,
както и да заявите предпочитания - с
осигурена храна през целия престой
при предварителна заявка или храна
на свободна консумация. За подробности, информация и резервации се
обаждайте на познатите ви телефони.
Цените започват от 25 лв. за 1 пълен
пансион (нощувка, закуска, обяд и
вечеря).
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ
В БЪЛГАРИЯ:
5 октомври 2013 - до Пловдив и
посещение на пещерата Дяволското
гърло и Ягодинската пещера - 35 лв.;
12. 10. 2013 г - екскурзия до Рупите - Роженски манастир - Мелник - 25
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лв.;
12. 10. 2013 г. - до Деветашка пещера, Крушунски водопади и Ловеч - 25
лв.;
13. 10. 2013 г. - до Казанлък и Долината на тракийските царе - 30 лв.;
19. 10. 2013 г. - един ден в Копривщица - 20 лв.;
20. 10. 2013 г. - екскурзия до Старосел и Хисаря - 28 лв.;
26. 10. 2013 г. - екскурзия до Боженци, Етъра и Соколския манастир - 29
лв.
27.10. 2013 г. - екскурзия до Гложенския манастир, Тетевен, Съева
дупка - 28 лв.
С цел Опознай родината през месец октомври предлагаме и няколко
по-дълги екскурзии в страната:
От 3 - 6. 10. 2013 г. - София - Клисура
- Сопот - Карлово - Казанлък - Шипка
- Етъра –Габрово - Боженци - Трявна Троянски манастир - 180. 00 лв;
От 9 -13 . 10. 2013 г. - екскурзия из
Старите столици на България - София
- Плевен - Червен - Иваново - Русе Свещари - Плиска - Мадара - Шумен
- Велики Преслав - Велико Търново –
Арбанаси- Дряново - Габрово - Етъра Ловеч - София - 245. 00 лв.;
От 18 - 20. 10. 2013 г. - обекти на
ЮНЕСКО в Североизточна България София - Иваново - Червен - Русе - Велико Търново - 177 лв.
КРАТКИ ЕКСКУРЗИИ
В ЧУЖБИНА:
12. 10. 2013 - Килкис и Дойранското
езеро - еднодневна екскурзия - 37 лв.;
19. 10. 2013 г. - Алистрати и Серес, Мелник - 35
лв.;
19. 10. 2013 г. - екскурзия до Дяволския град и

Ниш - 29 лв.;
19. 10. 2013 г. - за един ден посещение в Букурещ или Белград - цена 39
лв.,
26. 10. 2013 г. - разходка до Солун на
шопинг - цена 35 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/.
За повече подробности и конкретните програми се обръщайте към нас.
АКТУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА 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 І 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 (І класа, 4
души в купе); билети за скоростен влак
Лоян-Сиан (меки седалки, ІІ 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;
Не се колебайте да ни търсите за
резервации и 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

