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Издание на БТС

БТС срещу дрогата

„НЕ на наркотиците”
в Сандански
За 18-и път

На 28 септември в Сандански
бе даден старт на XVIII велопоход под мотото „Не на наркотиците”. В най-масовото мероприятие за борба с наркотиците у

нас, а може би и в Европа тази
година се включиха 430 деца от
училищата в fбщината, от страната и съседна Македония. Трасето бе очертано в рамките на

град Сандански.
Колопоходът
бе част от редица мероприятия, които започнаха още в
10.00 ч. на площад „България”
в града. Тогава започна лекоатлетически крос, проведен за
четвърти път.
Обиколката с велосипеди

На 8 ноември
теглим
томболата
-те
за 100 НТО

Томболата за участниците в
Националното движение „Опознай България – 100 НТО” ще се
тегли на 08.10. 2013 г. от 12
ч. в конферентната
зала на Министерство на спорта, 5-и
етаж, бул.”В.Левски” 75, София.
В томболата ще
участват носителите на бронзови, сребърни и
златни значки,
които са събрали
съответно
25, 50 и 100 печата в книжките си и са се
регистрирали
за участие в
нея до 25 август 2013 г.
Списък на имащите право да

стартира в 10.30 ч.начело със
световния и олимпийски шампион Олаф Лудвиг.След финала на колоездачите се проведе
томбола на случаен принцип, в
която най-малкият любител на
спорта изтегли името на Симона Стоянова, която си спечели
чисто нов байк, специално предоставен от спонсорите.
Цветелина Гаджева, също
избрана чрез томбола, получи

парична награда, предоставена
от друг спонсор на спортното
мероприятие.
След награждаването се проведе конкурс за рисунка на същата тема, който се организира
успешно за четвърти път. След
края на конкурса събраните
картини от 4-те години бяха изложени на вниманието на гостите и санданската общественост.
Продължава на 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!

участват в томболата e публикуван в сайтовете на 100 НТО
(www.100nto.org) и на БТС www.
btsbg.org. Имената на наградените - в следващия 11-и бр. на
вестника.

Бонбонена фабрика АЛПИ в гр. Асеновград се включи в инициативата на
Българския туристически съюз „Опознай
България-100 национални туристически
обекта”. С новото си производство на
обичаната българска дъвка „Идеал” фабриката ще популяризира инициативата и ще

даде възможност на повече хора да научат
за културно-историческото наследство и
природните забележителности на България.
В опаковката на всяка дъвка ще намерите
картинка на един от 100-те НТО. За събралите пълната колекция от всичките 100
картинки има подготвени изненади.

БТС в движение СПОРТНА ПАНОРАМА 2013

За 18 път „НЕ
на наркотиците“
-и

Продължение от стр. 1
Осемнадесетият велопоход се осъществи с подкрепата на община Сандански, Български туристически съюз,
Клуб „Олимпиец” и редица частни фирми и спонсори.
Събитието бе уважено от заместник-кметът на община Сандански Младен Тимчев, който даде старт на надпреварата, главният секретар на Български

туристически съюз – Венцислав Удев,
световният и олимпийски шампион
Олаф Лудвиг, спортният мениджър Йорг
Щренгер, директорът на hимназия „Яне
Сандански” Зорница Органджиева,
заместник-директорът на II Английска
гимназия „Томас Джеферсън”, заместник-кметът на община Струмяни Петя
Тасева, гости от Македония, много граждани..

Венцислав Удев, изпълнителен секретар на БТС:

Младежите са съпричастни
в борбата срещу дрогата
Защо Сандански и защо БТС? Това
са въпросите, свързани с проявата,
които обикновено ми се задават.
От 2001 г. БТС заедно с община
Сандански е съорганизатор на проявата, която, държа да отбележа, е част
и от Националния календарен план
на Министерство на образованието и
науката.
Така че работим съвместно по въпроса. Иначе идеята се ражда през
1996 г., когато ситуацията с масово
навлизане на наркотиците в региона
и заплахата за младите хора налага
взимане на спешни и нетрадиционни
мерки. Трябва силна идея, която да ги
грабне и ангажира, да отвлече вниманието от надвисналата опасност и да
ги направи съпричастни в борбата срещу дрогата.
Такива общонационални и значими
теми, които да привличат вниманието на подрастващите и съдействат за
здравословен начин на живот, са част
от политиката на БТС. Най-силнитге години са от 2004 до 2008 година,
когато в колопохода участваха по 800

деца. От 2006 г. започнаха да идват
и ученици от Битоля, Крушово, Кавадарци и Берово - РМакедония. През
2007 г. се присъединяват и участници
от Румъния, а през 2008 г. дойдоха
първите участници от Германия. Следват ги деца от Франция - географският
обхват на колопохода непрекъснато се
увеличава, за да се утвърди като една
солидна международна проява..
БТС има силите и ресурса да привлича с целите и идеите си, които
доразвиват започнатото преди 118 години от Алеко, още повече ако става
дума за здравето и живота на подрастващите.
В този смисъл ние твърдо и категорично застанахме и стоим зад идеята,
„НЕ на наркотиците”, родена от необходимостта в Сандански. Обществеността на града твърдо ни подкрепя
- има традиционни спонсори, които в
продължение на всичките тези 18 години подкрепят инициативата, отделяйки й необходимите средства и внимание. Гражданството на Сандански
показва съпричастност.

Слънце и настроение
в Южния парк

За трети пореден път БТС участва
в Националната спортна панорама,
която се проведе на 12 и 13 октомври
в София, в Южния парк. Националната
спортна панорама е уникално по рода
си изложение на водещи спортни организации в България, което има за
цел да представи многообразието на
спорта под мотото „Виж, опитай, избери”. Тази година панорамата беше
част от Европейската седмица на физическата активност и
спорта-MOVE WEEK
2013. На проявата
в Южния парк бяха
представени 50 организации и над 60 вида
спорт, разположени в
различни шатри.
БТС участва с рекламно-информационни материали, които
популяризират дейностите на открито
сред децата и младото
поколение и провокират към повече движение сред природата. Деца и възрастни
се интересуваха как
да се включат в различни походи, организирани от БТС, какви са условията
в хижите, за да практикуват планински
туризъм, къде да си набавят материали за 10-те планински първенеца и пр.
Разпънатата пред шатрата палатка се
превърна в истинска атракция за децата. Малчуганите влизаха и излизаха от
нея, след което слагаха туристическа
раница на гърба, за да усетят магията на туризма и да се почувстват като
истински туристи. Огромната карта на
България с наредени макети на някои
от 100-те национални туристически
обекта беше магнит за малки и големи. Докато децата с присъщата им любознателност разглеждаха макетите,
родителите им и колегите от БТС и „Камеа дизайн”, отговаряха на многобройните въпроси.Част от въпросите им получиха отговор от специалното пано с

марки и печати на 100-те НТО, което
за първи път беше показано на спортната панорама. Същото пано участва
във филателна изложба във Франция
преди няколко месеца. Благодарение
на него много от децата, а и възрастните, за първи път видяха всичките
100 национални туристически обекта,
събрани на едно място, посредством
изображенията им върху марките. По-

сетилите на шатрата на БТС бяха единодушни, че организираните от Съюза
национални движения „Опознай България-100 НТО” и „Покорител на 10-те
планински първенци” са мощен стимул
да се движат и пътуват, и да научат
повече за страната ни. Пътеводителят
„15 НТО в София” , рекламната дипляна с дейностите на БТС, флаерите на
туристически хижи и пещери, както
и туристическият вестник „Ехо” бяха
сред най- желани подаръци от малки
и големи и се разграбиха като „топъл
хляб”.
Всеобщото мнение за националната
спортна панорама беше, че има своето голямо място в популяризирането
на българския спорт и туризма и привличането на децата и младото поколение към активна спортно-туристическа дейност.

Абонаментна кампания 2014

-а

Уважаеми читатели!

Както вече знаете, в ход е абонаментна кампания 2014-а, която ще
продължи до 14 декември 2013 г. Нашият съюзен вестник „ЕХО” е сред
предпочитаните не само от туристи и
природолюбители и в този смисъл непрекъснато разширява аудиторията
си.
Защо ли? Преобладаващото мнение
на широката читателска аудитория е,
че това е един оазис на спокойствието, хармонията, на живота сред природата и в защита на природата, с която
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Октомври 2013 г.

органично сме свързани и без която
не можем. Можем без политическите
брожения и конюнктура на времето,
но ценностите, които защитава туристическото движение и вестника ни, са
вечни, а идеите на вдъхновителя на
организирания туризъм у нас Алеко,
нямат давност. И всеки ги преоткрива
за себе си, поколение след поколение.
Не е чудно, че и в период на най-тежки
кризи хората търсят упование и енергия в планините, черпят от живителните сили на природата. Затова ни има и
ще ни има. През 2014 г. Националният
туристически вестник на българите и

орган на БТС ще чукне 55 години. Все
така свеж, актуален, максимално достоверен, с обновяваща се и модернизирана графика и неизменен в цената!
При 24 страници пълна цветност, с 4
стр. приложение –10 лв годишен абонамент.
Оставаме лоялни към вас, читателите и с продължение на традицията
- томбола за целогодишните абонати
срещу изпратена до редакцията квитанция. Що се отнася до наградите - в
юбилейната 55-а годишнина обещаваме да бъдем щедри и непредсказуеми!
Нина Мишкова, отг.редактор

Предлагаме шанс, дайте рамо!
Освен с вашия абонамент и
този на близки и познати, вие
бихте могли да подкрепите изданието и като рекламирате или намерите рекламодатели за страниците му при комисиона 20 на сто.
Ако пък решите да разпространявате като едноличен търговец
любимия вестник, отстъпката за
разпространението, която остава
за вас, е 20 на сто до 30 броя и 25
на сто за 50 и над 50 броя.

Абонаментът може да се направи в пощенските клонове на
„Български пощи”ЕАД - кат.№255 и чрез партньорски разпространителски фирми като „Доби прес”.

Д

а видят наживо уникалните Седем рилски езера е мечта
за повечето българи. Откакто работи
лифтът над Паничище, тя не е непостижима дори
за трудно придвижващите се.
Така през последните години
до циркусните езера, най-вече до петото езеро - Бъбрека,
достигат
ТЪЛПИ ОТ ХОРА,
КОИТО ОКУПИРАТ
ПЪТЕКИТЕ ОКОЛО
ЕЗЕРАТА
По думите на планинари те
отдавна не са пътеки, а магистрали. Докато преди няколко
години са били широки едва
три-четири педи, сега са многократно по-широки и са по
няколко, разположени успоредно. Изровени са от хилядите крака, които без помен от
ред и спазване на правила за
придвижване в планината, се
катерят нагоре.
Там се изсипват жадните да
зърнат езерата, преди това те
са чакали най-малко час, за
да се качат на откритите седалки.
Преди дни имах щастието
и нещастието да съм част от
тълпата, поела към едно от
най-красивите места в България. Със семейството ми бяхме в най-многобройната група, която опитният планинар
от дружество „Алеко“ Атанас
Атанасов поведе към Езерния
връх.

SOS природа

Седемте
рилски езера
в капана на
„магистралите“

НАБРОЯВАХМЕ
70 ДУШИ - ОТ ДЕЦА
ДО ПЕНСИОНЕРИ
Всички до един ентусиазирани, превъзбудени и постреснати от предстоящото
катерене, поехме по пътеките.
Макар да бяхме пред първата хижа малко след 10 часа,
преди нас горе вече се беше
струпал много народ. Част от
групата се поддаде на офертата за „40-минутна обиколка
на езерата на кон“ само срещу 15-20 лева. Останалите
отклонихме предложението,
нали сме дошли да се насладим не само на гледките, а и
на ходенето. Да се насладим
ли?! Това трудно се получава,
защото човек не може да остане сам с мислите си. Тишината и усамотението са непостижими.
ШУМЪТ Е
НЕВЪОБРАЗИМ
Повечето тръгнали към
езерата (не смея да ги наричам туристи) говорят на висок
глас, провикват се, кикокят
се. Въпреки многократните
напомняния от водача, че в
планината се върви в индийска нишка и нашата група, и
останалите не спазват правилото. Помоли ги да не говорят
толкова, за да пестят енергията си. Да се отпуснат и да отворят сетивата си… Но не би.
За да не помислите, че се
правя на голяма планинарка,
признавам, че и аз за първи
път бях в тази роля. За уникалните Седем рилски езера
бях слушала от приятели туристи и поне бях наясно къде
отивам. За разлика от
ЖЕНАТА НА ТОКЧЕТА,
ОБЛЕЧЕНА С ПОЛА
И ПАЗАРСКА ЧАНТА
В РЪКА?!
Е, тя не стигна до езерата,
но пък много други стигат. И
остават своя отпечатък - утъпкана трева, изронени пътеки,
разклатени камъни, „нахране-

ни” рибки. Да, хвърлят хляб на
рибките, за да ги снимат скупчени и покажат на близки и
приятели колко са много. Други пък запрятат крачоли и газят в езерата, а къпането в тях
е забранено. Да не говорим,
че част от туристите се качват
с кучетата си и четириногите
се къпят в езерата.
ПОНЕ ОКОЛО ЕЗЕРАТА
ВСЕ ОЩЕ НЯМА БОКЛУЦИ
Не че няма хора, които
хвърлят я празна бутилка, я
опаковка, но все се намира
някой от групата, който да им
направи забележка и те бързо
си прибират боклука обратно.
„От една страна, лифтът
предоставя удобен достъп до
планината за възрастни хора
и деца, но от друга чрез него
горе попадат случайни хора,
които не знаят къде са тръгнали. Виждал съм и жена с официална рокля и високи токчета, която като слезе от лифта
и ме попита:
„Къде са езерата?“ очаквайки, че само трябва да направи крачка и да ги види… Отвърнах й: „Ей там“. Ето такъв
цирк става горе. А напливът
от туристи буквално разрушава равновесието в природата,
казва Атанас Атанасов. За
разлика от преди години,
СЕГА ОКОЛО ЕЗЕРАТА
НЕ МОЖЕШ
ДА ЗЪРНЕШ ЖИВОТНИ

Прогонени са от непрестанния човешки поток. Там вече
не могат да се видят дори птици, гущерчета, жаби…“ Твърде вероятно е да изчезнат и
някои уникални видове растения, защото щом ги съгледат,
случайните планинари хукват
към тях с намерение да си откъснат.
За радост се намират разумни техни спътници, които
навреме ги възпират.
„Интересът е лавинообразен, това лято само за месец
съм водач на четири групи”,
поясни Атанас Атанасов,
председател на клуба по туризъм към пазарджишкото
дружество и член на Управителния съвет на „Алеко“.
Трябва да се вземат мерки,
ако искаме и в бъдеще да се
радваме на уникалните езера.
Качването на случайни хора в
планината застрашава и тях
самите.
Заради
неподходящите
обувки получават травми на
краката, често не носят топли
дрехи, дъждобрани. Езерата
са разположени между 2100 и
2500 метра, денивелацията е
400 метра, теренът е начупен
от много скали, към това трябва да се подходи сериозно и
отговорно.
РАДВАЩО Е, ЧЕ ВСЕ ПАК
ХОРАТА ПАЗЯТ ЧИСТОТА,
казва

Атанас

Атанасов.

Но трябва да се помисли за
тоалетни. Не е подходящо
да бъдат поставени химически, защото не се вписват в
обстановката, но тоалетни
има само в двете хижи, а горе
всеки ден се качват хиляди
хора, които имат физиологични нужди“.
Напливът към езерата отбелязва своя пик в дните около 19 август. Тогава последователите на Дънов играят
паневритмия в близост до
Бъбрека, където се събират
близо 4000 души.
ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ
ИСКАТ
ЗАБРАНА НА ЛИФТА,
за да се запази районът на
Седемте рилски езера. Ако
не бъде премахнат, еколозите настояват поне да се ограничи броят на хората, които
могат да се качват с него.
Тъй като изтече 10-годишният план за управление на
Национален парк „Рила“, е
обявена процедура за осъвременяване на плана, който
трябва да бъде приет за следващия десетгодишен период.
Тъкмо в него трябва да се
определи концентрацията от
хора в парка, която да не нарушава екоравновесието. И
за високопроходимите джипове трябва да има правила,
казва Атанас Атанасов.
Пътеките вече са пътища,
а шумът от моторите на во-

БТС в
Консултативен
съвет за
НП”Пирин”
На 8 октомври в гр.Банско се състоя поредно заседание на Консултативния съвет към Национален
парк „Пирин”. В него взеха
участие представители на
Парка,
административни
ръководители и ръководители на проекти, както и
представители на местните
общности, на природозащитни организации и бизнеса. БТС се представляваше
от изпълнителния секретар
на Съюза Венцислав Удев.
Разгледан бе хода на подготовката на новия План за
управление на НП „Пирин”.
Поради настъпили закъснения в плановите срокове, КС
взе решение да предложи
на МОСВ да разреши тяхното удължаване. В проекта
на новия план за управление са включени и някои
дейности в областта на туризма. Ще се ремонтират и
подновят съществуващите
заслони (напр. на Кончето), въжени парапети (също
на Кончето), туристически
маркировки; ще се изградят
два нови заслона край Корнишките езера и в.м.Черната вода над гр.Кресна,
нови парапети на вр.Джано,
места за къмпиране, пречиствателни съоръжения на
хижите и пр. Моделът за колективно управление чрез
Обществен консултативен
съвет към НП „Пирин” е начин за съхранение и опазване на околната среда чрез
колективно взети решения
на заинтересованите страни, обединени около консенсус, а не около противопоставяне.
Георги Кърпачев

зилата е невъобразим. Конете също са нововъведение
след откриването на лифта.
Не съм противник на прогреса, и в Алпите има лифт. За
всеки национален парк у нас
са разписани правила, които
обаче не се спазват.
ПЛАНИНСКАТА ПОЛИЦИЯ
ТРЯБВА ДА БЪДЕ
УВЕЛИЧЕНА И ДА СИ
ВЪРШИ РАБОТАТА
Например хората да се
придвижват само по маркирани пътеки, а високопроходимите джипове да минават
далеч от тях. В Алпите движението на превозни средства е разрешено до определен час.
Там, където ги завари определеният час, там оставят
колата и тръгват пеш.
Съгласно плана за управление
на
Национален
парк „Рила“ районът около
Седемте езера е „зона за
ограничаване на човешкото
въздействие“. Засега обаче
„ограничаването“ никакво го
няма... Затова трябва да има
правила, които да се спазват.
Иначе е твърде възможно
сами да унищожим един от
поводите ни да се гордеем,
че сме българи!
Бисерка Трайкова
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Писмо от Балкана
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ЛЕД ОПОЖАРЯВАНЕТО НОВАТА
ЧАСТ Е ВЪЗСТАНОВЕНА НАПЪЛНО, ОСТАВА ДА
СЕ
ДОВЪРШИ
ПОКРИВЪТ
НА
СТАРАТА
Хижа „Белмекен” се
намира между Източна
Рила и Западни Родопи. Масивната сграда
със стара и нова част,
която се издига покрай
Равнивръшкото езеро,
години наред дава подслон на туристите.
През 1997 г. обаче хижата изгаря. Унищожени са и новата и старата
част, които са залепени
една до друга. Няколко
години хижата остава в
руини и никой не поема
ангажимент за възстановяването й. Въпреки, че е важен изходен
пункт за много други
туристически хижи и
маршрути. Нещата се
променят, когато през
2004 г. начело на туристическото
дружество
„Равни чал” в с. Костенец, което стопанисва
хижата, застава Ангел
Манджуков. Само година по-късно изгорялата
хижа се превръща в стоителна площадка. Новият туристически обект
започва да се изгражда

(Еми Гатева е новата стопанка на стария дом. От
няколко месеца е хижар на
високопланинската и култова хижа „Амбарица”, заела
почетно място в сърцата и
съдбите на поколения планинари. Какви са мотивите на
младата жена с проспериращи възможности да се качи
високо в планината, коя е
Емилия Гатева, за която Петър Атанасов, един от организаторите на фестивалите на планинарския
филм у нас признава,
че започнал поредицата точно от Троян
заради нея. ,Заради
нейната
експедиция
в „Птичата дупка“ и
най-вече заради „Броуд пик90”, „Гашербрум
– 92” и „Нанга Парбат
– 93”...
Как започва денят на
хижаря, как свършва,
на какви условия трябва да отговаря стопанинът
на планинския дом високо в
планината. Какво се прави и
не се прави по българските
хижи. В писмо до вестник
„Ехо” Еми открехва своите
виждания по тези и други,
свързани с хижарството,
въпроси.)

Привет на вестник „Ехо” ! Напъло се съгласявам с вас, приятели, че хижарството изисква
много енергия, изобретателност
и сили. Всяко едно от тези качества е абсолютно необходимо, за да бъде човек добър
хижар. Още в първите дни от
живота ми на хижата възхищението ми към добрите хижари
се повиши.
Захванах се с хижа „Амбарица” с голям ентусиазъм и с голяма доза идеализъм. За мое

аз се запалих по правенето на
филми.
Дали знаех с какво се захващам? Аз съм от Троян, а тук
всеки знае Дана и Гечо, първите
хижари на „Амбарица”, макар и
да не съм ходила на хижата по
тяхно време, аз се въхищавам
на тяхната работа.Толкова се
възхищавам и на хората построили хижата, че сега моята работа тук ми се струва нищожна в
сравнение с тяхното дело. Трябва да се разглежда в детайли

е отворена за различни инициативи, да е място, в което да
се случват събития, свързани с
планината. Искам туристите да
са участници в поддържането
на хижата, това е нашият планински дом, добре е всички да
се грижим за него.
Когато има туристи в хижата,
денят ми обикновено започва с
брашнени облачета и аромат на
мекици с боровинково сладко. А
през седмицата денят започва
с грижа за домочадието - конят
Борко (много е чаровен
с белия си перчем и
тъмните умни очи), двете котета - Лея и Люк
(нашите джедаи, които
всяват страх в мишата
популация) и отскоро
шестмесечната Мецанка - градско куче, на
което много му допадна
дивия живот на хижата. След това денят се
изнизва толкова бързо,
понякога се спирам за
минута, колкото да въздъхна от
красотата наоколо, и пак хуквам
по задачи.
Според мен хижите могат да
са пример в използването на
нови технологии за комуникации, за енергийна ефективност,
за икономично и разумно ползване на природните ресурси. На
„Амбарица” вече работим в тази
насока. Не отричам доказаната
връзка с радиостанция, но интернетът прави възможно едно
бързо и ефективно управление
от самата хижа. Електронната
кореспонденция, електроното
банкиране и ред други са предимство при управление на
отдалечена хижа. Също толкова важно е и използването на
чужд език.
Есента е доста напрегнат период за хижарите. Благодаря на
вестника, че ми дава възможност да разкажа малко за хижата.Бих искала много туристи да
я погледнат с моите очи и очите на всички, които я обичаме.
Надявам се следващата година
за „Амбарица” да се говори повече.
Поздрави
от Балкана
Ема

За „Амбарица”
с любов
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щастие и с пещерняшкия ми
опит, защото пещерняците са
хора „дялан камък”, стават за
всичко. Организирането и успешното провеждане на експедиция за проучване на пещера или тренировъчен лагер са
добра школовка. Голяма част
от туристите са впечатлени от
гостоприемството и „оправността” ми, но това се дължи точно
на този мой опит. Един добър
треньор или водач се грижи и
отговаря и за живота на хората,
които са го поледвали, това отношение сега прехвърлям към
туристите.
Доста години бях председател на пещерен клуб „Стенето”, имам всички пещерни
квалификации,
завърших
НСА с алпинизъм - туризъм и
втора специалност – управление на спорта и туризма. При
завършването си направих
малко по-екстравагантна дипломна работа, живях 50 дни
в пещера, без да излизам,
като през това време правих
изследвания как пещерната
среда влияе върху човека.
Приятели от хасковския пещерен клуб направиха филм
за експеримента, от който пък

това, което са направили, за да
се оценят услията им.
Ние сме наследили не само
хижи, като сгради, оставен ни е
пример за това как с общи усилия можем да съградим и невъзможното. Опит, който в днешните дни е много ценен и трябва
да се опираме на него. Наскоро
боядисахме едно, останало от
строежа на хижата парче релса в златно. Ще сложа до него
текст и снимки, за да е ясно
защо е там. За мен то е златно
и в преносен смисъл. На 1500 м
н.в .гимназисти от трояско училище са направили релсов път,
за да се транспортират необходимите материали по- бързо до
строежа. Колко усилия, колко
часове къртовски труд са това?
Като погледна тази златна релса, всички мои трудности тук ми
се струват незначителни.
На „Амбарица” идват хубави
хора, планинари, което е много зареждащо и ми дава сили
и увереност, че усилията си заслужават. Не съм прегръщала
толкова хора през живота си,
колкото за тези шест месеца.
Всичко тук се случва с помощта
на приятели, стари и нови.
Мисля,че хижата трябва да

Планина: Драгоица
Разположение: в местност „Калето”
Надморска височина:
195 м
Описание: масивна
пететажна сграда с
капацитет 67 места,
четири от етажите са
разположени в скална
пукнатина
Екстри: водоснабден, електрифициран,
отоплява се с печки на
ток и на твърдо гориво,
ресторант, конферентна
зала, TV, видеонаблюдение
Контакти: мобил. тел:
0878 25 30 16,
0882 80 90 92,
0882 80 90 93,
0882 80 91 21
Изходни пунктове:
* гара Карлуково (на
жп линия София-Горна
Оряховица-Варна) 0,45 ч (3 км по асфалтов
път)
* гр. Луковит - 10 км по
асфалтов път
Съседни обекти:
пещерите „Проходна”
(дълга 265 м, висока
от 25 до 41 м, широка
15-25 м) и „Темната
дупка” - 0,20 ч (1,5 км
по асфалтов път), много

Хижестроителство

Хижа „Белмекен“ издига
снага с ентусиазма на
първите хижестроители
по примера на пионерите в хижестроителството - с дарени финансови
средства, личен труд на
туристите, много ентусиазъм, и чувството за
изпълнен дълг. Хижата
се намира на 2224 м н.в.
и строителството е много трудно. Строителните
материали се извозват
до обекта, натоварени
на коне. Чувството е неосравнимо.
„През 1995/ 96 г. успяхме да възстановим
новото крило на х.„Белмекен” със средства от
БТС, община Костенец
и собствени средства на
дружеството. Много ни
помогна лично кметът
на общината г-н Радос-

тин Радев, който направи всичко необходимо,
да за може туристическият обект да заработи
отново”, сподели Ангел
Манджуков. Благодарение на общите усилия
едното крило на хижа
„Белмекен” е завършено и през 2007 г. тя отново започва да приютява
туристите. Но строителството не свършва дотук. Амбицията на туристическото дружество и
неговия
председател,
подкрепяни от БТС и община Костенец, е да се
изгради и другото крило
на хижа „Белмекен” и тя
да заработи на пълен капацитет. Преди една година изграждат първата

дружество „Равни чал”.
За изграждането на покрива разчитат отново
на помощ, която може
да бъде както финансова, така и материали, с
които да го изградят. С
пускането и на тази част
в експлоатация хижа
„Белмекен” отново ще
заработи на пълен капацитет. Хижата е изходен пунк за много други
хижи, като „Гургулица”,
която също се стопанисва от ТД „Равни чал”,
х.”Заврачица”, х. „Хр.
Смирненски” и др.

плоча, а на 31 август
тази година - и втората. „Вече сме почти на
финала. Предстои ни да
направим покрива, за
който са необходими по
груби пресмятания около 15 хил. лв. Изграждането на хижата е много
трудно. Д там се достига само по туристически
пътеки, други пътища
липсват. Затова извозването на строителните
материали изисква много сериозна подготовка, която отнеме по два
месеца. Всичко се опакова в чували по 50 кг,
натоварва се на конете
и така се качва до обекта”, допълни председателят на туристическо

Национален пещерен дом под № 30А в книжките
на стоте национални туристически обекта
други пещери и пропасти в района (над 150),
националният паметник
на културата - храм „Успение Богородично“ (съхранена част от старинния
Карлуковски манастир)
- 0,45 ч, три скални църкви-скита в околността
„Св. Марина“, „Св. Григорий“ („Глигора“) и „Св.
Св. Козма и Дамян“ („Св.
Безсребреници“), хижа
„Провъртеник“ - 1,00 ч
(4 км по асфалтов път),
хижа „Реселец“ - 2,30 ч
(10 км)
Собственик: Управителен съвет на БТС,
1000, София, бул. „Васил
Левски“ 75, ет. 5, тел.:
02/9801285
Лице, извършващо
дейност в обекта: ЕТ
„Преслав-9-Преслав
Станев”, мобил. тел.:
0878 25 30 16, 0882 80
90 92, 0882 80 90 93,
0882 80 91 21
Цени за нощувка:

* стая с 2 легла – 30 лв.
* стая с 3 легла – 45 лв.
* стая със 7 легла – 84 лв.
* стая с 14 легла – 168
лв.
Очевидец: Красотата
е неземна, условията
превъзходни (вградените
в скалите помещения

създават усещане за
пренасяне в един нереален пещерен свят)
с всички удобства на
цивилизацията. Комфорт
за душата и тялото!
Пещерата „Проходна”
наричат още „Очите на
Господ”, а те тук те след-

ват навсякъде...
За тези, които
не знаят, „Проходна” е една от
най-известните
и леснодостъпни
пещери в България. Намира
се на 2 км от с.
Карлуково и на
112 км от София.
„Проходна” е

естествено осветена от
огромните входове и от
отвори в тавана - “окна”.
Именно “окната” правят
пещерата уникална. Разположени едно до друго,
с еднаква бадемовидна
форма, те удивително
приличат на огромни
очи, които сякаш се
взират в посетителите.
Неслучайно местното

население ги
нарича “Очите
на Господ”,
а понякога и
“Очите на Дявола”. Гледани
под определен
ъгъл наподобяват лице, свело поглед
надолу, а при влажно
време от тях се стичат
“сълзи”. Невероятното
разположение на отворите навява страхопочитание и чувство за
мистерия.
До „Проходна” може
да се достигне и от
Националния пещерен
дом “Петър Трантеев”.
Пътечка, започваща от
дома, води до големия
вход на пещерата.
Сградата на Пещерния
дом е уникална със
своето разположение
– построена е в цепка
на скалата, а формата й,
гледана отгоре, наподобява прилеп. От Пещерния дом се открива
гледка към долината на
река Искър, както и към
пещера „Проходна”.

Октомври 2013 г.
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Първите

Създатели на х.”Богдан”

Рашко Маджаров - основоположникът
Публикуваните по-долу материали са ни предоставени
от Никола Добрев, почетен
зам.-председател на ТД”Еделвайс”, София, внук на известния в миналото политик,
държавник, патриот и природолюбител РАШКО МАДЖАРОВ (14.06. 1874 -12 .10. 1943)..
„Пътувайте из България,
за да я изучите и изучавайте България, за да я
обикнете, каза на времето
родоначалнкът на българския туризъм Алеко Константинов. И днес българският турист се ръководи
от мъдрите му думи. Един
от начините за изучаване
на тази идея е хижестроенето - защото хижите
са връзката между нас и
далечните и недостъпни
места. Те са местата за
отмора и с нови сили туристът тръгва да броди и
изучава недрата на природата и нейните проявления...
Нашият Балкан, макар и
достъпен, не е така основно проучен по липса места за нощувка, а той крие
в себе си много ценности,
които не познаваме. Ето
защо от днес нататък с новата хижа „Богдан” ние ще
имаме голямата възможност да бродим спокойно
там, където и човешки
крак не е стъпвал..”.
Следва Отчет за начина, по който се извършва строежът на хижата,
допринеслите за нейното издигане и средствата, похарчени до момента на привършването й.
„Идеята за образуване на туристическо
дружество в града и
по-нататъшните
негови
действия бе дадена от
нашия съгражданин Рашко Маджаров, имайки
предвид голямата нужда
от подобно дружество в
курортно селище, каквото е гр.Копривщица,
с тази хубава природа в
близките и далечни околности. Впоследствие се
роди идеята за строеж на
хижа и като начало същият този г-н Рашков подари
сумата 1000 лв., подпомогнати от Министерство
на благоустройството с
10 000 лв. под ходатайството на същия. Така поставихме началото, решихме да строим хижа през
1937 г., месец септември,
без други средства, но
разчитайки на помощ от
родолюбиви организации,
частни дарители и добри
българи туристи, от вечеринки, забави и пр. Както
следва:
От частни лица курортисти с подписка и златната
книжка събрани 3950 лв.;
от копривщенци, живущи
в София - 2570 лв.. Миналата година при поставяне
на основния камък присъства г-н Попов, председателят на Софийска
областна търговска общ-
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Богато потекло и славно
минало бележат жизнения
път на родения в Копривщица
Рашко Маджаров.
Майка му Мария Каравелова е най-малката сестра на
братята Любен Каравелов и
Петко Каравелов. Бащата Пройчо Маджаров, е заможен

ност, който подари от името на същата сумата 3000
лв. От Околийския синдикат председателят г-н Станьо Маврудиев съвместно
със секретаря на същия
синдикат г-н Писаревски
подариха сумата 2000 лв.
Копривщенската дружба
в гр.Пловдив подари 500
лв. Също копривщенската
дружба в София подари
4000 лв. От вечеринки,
дадени от Туристическото
дружество - 3419 лв., през
зимата и лятото, подпомогнати от курортисти. От
частни дарители: г-н Груьо
Панеков - аптекар в гр.Ст.
Загора - 1000 лв, изпратени с пощенски запис. От
г-н Гаврил Пройчев, директор на опитното поле
в Образцов чифлик край
гр.Русе - 500 лв., от г-н
Петко Стайнов - 500 лв.,
от г-н Бозев - тютюнотърговец в гр.Пловдив - 500
лв., от Борис Карапетков
- 500 лв. Събрани от г-н
Рашко Маджаров-800 лв.
Това са по-големи суми
над 500 лв., а малките
суми са събрани с подписка, упоменати по-горе. С
така събраната сума в помощи се издигна хижата
до каратаван през м. октомври миналата година
и с онази сума която има-

абаджия, разорен след Руско-турската война.
Рашко Маджаров завършва
гимназия в София, а през 1898
г. учи право в Санкт Петербург, Париж и Лион. От 1905
г. е адвокат в София и председател на Управителния съвет
на Българските земеделски

хме в наличност.
Бе направен разход от
40 432 лв. От която сума
32 617 лв платени за материали и превоза им, майстори и пр., със задължение към същите 7815 лв.,
които в скоро време ще се
издължат.
За да може да бъде
завършена хижата тази
година съгласно решението ни, трябваше да се
потърсят още средства и
ние ги намерихме. Помолихме дружбата в Пловдив, която се отзова на
нашата молба с 4500 лв.,
отпуснати на два пъти,
също - помолихме дружбата в София за заем от
10 000 лв. Отпусна се такъв, който довърши хижата. Този жест на внимание
към нашата хижа трогна
всички ни. Помолихме д-р
Шулев, лекар в Александрия, който изпрати 1500
лв. Помолихме директора
на гимназията съвместно с учителския съвет да
ни дадат намиращата се
сума в банката, събрана
от ученици туристи 518
лв. - отпусна ни се. Получи се сумата 580 лв., чрез
ръководителя г-н Воденичаров от учениците колонисти при 10-а Софийска
прогимназия, този жест

кооперации.
В периода 1908 - 1930 г. е
народен представител от четиринадесетото до двадесет
и четвъртото обикновено народно събрание. В периода 21
юни - 17 октомври 1918 г. е министър на земеделието.
През 1924 г. става минис-

също трогна всички ни
като мило проявление на
интерес към нашата хижа
и въобще към туризма.
Така събраните помощи
от 15, 071 лв. не стигнаха
за довършване на хижата
и ние бяхме принудени да
сключим заем от местната
популярна банка за сумата 6300 лв., за да можем
да я довършим в този вид,
в какъвто я виждате днес.
Обаче пак задължени
останахме със стар дълг
4815 лв. От миналата година и с нов след завършването й от 4885 лв. Така
че всичко задължения остават 16 000 лв. Дълг, който трябва да издължим в
най-скоро време, понеже
не търпи отлагане. Всичко
със задължението в завършен вид хижата струва
на туристическото дружество 70 550 лв.
Хижата се построи в
по-голямата си част с помощи от приятелите на
природата, което говори,

тър на правосъдието за кратко и два пъти е министър на
железниците, пощите и телеграфите в периода 1924/1925
и 1928/1930 г.
(Данните са от доклада,
изнесен при освещаването
на х.”Богдан” през 1938 г.)

че интересът към хижестроенето е голям, обществото проявява интерес,
дава своята подкрепа,
което ни импулсира към
още по-голяма дейност.
Да отдадем дължимото
и на фонфонци от София,
които с не по-малък жар
допринесоха за изграждането на нашата хижа, като
направиха всичко, зависещо от тях, нашият патрон
вр.Богдан да не бъде самотен, а да има до него
дом, който да приютява
неговите почитатели и любителите на природата.
В лицето на г-н Рашко
Маджаров, председател
на
културно-просветно
дружество за опазване на
природата „Фонфон”, и неговия секретар Янко Доросиев поздравяваме всички
туристи и им благодарим
за съдействието. Днес ние
виждаме, че туризмът се
налага като обществена
необходимост от полза
за цялото общество. Ето

Спомен от Никола Добрев,
внук на Цветанка и Рашко Маджарови
Лятната ваканция през 1938-а прекарахме със
сестра ми в родната къща в Копривщица. Бях на
9 години и си спомням, че една заран баба ни събуди рано, защото заедно с дядо Рашко щяхме да
ходим на излет към вр.Богдан. След като се приготвихме и добре облечени за туризъм, отидохме на
площада, където ни чакаше конска каруца, с която
потеглихме за освещаването на х.”Хогдан” Смътно
си спомням всичко, но в паметта ми е останало, че
съпроводени от баба Цветанка и дядо Рашко и едно
малко бяло пуделче, стигнахме до хижата, където
имаше много народ и беше много весело.

защо трябва да се гледа
на това движение с доверие и симпатии, като бъде
подкрепяно материално в
неговата дейност с всички
нейни проявления.”
БР. Ще повторим - годината е 1938-а. Докладът е изнесен от председателя на Туристическо
дружество
„Богдан”,
гр.Копривщица, на тържествено
откриване
на хижата при нейното
окончателно
завършване. Какво се е променило днес? Небрежност
или престъпна ръка са
унищожили
изграденото с толкова усилия
и труд и до днес не е
изяснено. Повече от
20 години стоят руините на изгорялата хижа
„Богдан” като печално
напомняне и вик за помощ, на което доскоро никой не обръщаше
внимание.
Народе?!
Оценявайки крещящата
необходимост от дом за
туристите в тази част на
прелестното Средногорие и верни на политиката на хижестроителство
в планините ни, Българският туристически
съюз преди една година
поде дарителска кампания”Да възстановим заедно хижа Богдан”.
Оставаме верни на
прозрачността, с която
предците са отчитали
всеки събран лев в полза на природолюбивото
дело.

Събирането на средства за
хижа „Богдан” продължава!
Обръщаме се към туристическите дружества, към
всички родолюбиви българи и организации, към
приятелите на природата и Средногорието - подкрепете изграждането на новата хижа „Богдан”
като изпратите дарителски SMS с текст DMS HIJA
на единен дарителски номер 17 777. Дарение за
хижата можете да направите в дарителските кутии,
както и на дарителската сметка на кампанията:

На снимката - Никола и Лиляна Добреви и
племенницата Елисавета и съпругът й Славчо засаждат цветя на гроба на дядо им Рашко Маджаров пред черквата в Копривщица..
СЪБРАНИ СРЕДСТВА
ЗА Х. „БОГДАН”
КЪМ МОМЕНТА:
От туристическите дружества
ТД ”Сърнена гора” ( Стара Загора) - 1000 лв.
ТД ”Урвич”( София) - 230 лв.
ТД ”Добротица” (Добрич”) - 16
лв.
ТД”Еделвайс”- ветерани ( София) -35
ТД”Родопи” (Пловдив) - 110 лв.
ТД”Родопея” (с. Ягодина) - 20 лв

ТКВ „Витоша” (София) - 75 лв.
БФТВ (София) - 78 лв.
От фирми
„Титан Златна Панега-Цимент”
- 90 тона цимент на стойност
13 500 лв.
„Асарел Медет” - 1000 лв
От частни дарители
Т. Атанасова - 100 лв.
Ант. Георгиева - 100 лв.
Димитър Събев - 70 лв.
Веселин Великов - 50 лв.
Свилен Братоев - 20 лв.

Банка ДСК-клон Отечество-София
Банка ДСК, клон Отечество, София
IBAN: BG 75STSA 93 000000024 154
BIC: STSABGSF
Нека всички заедно да
възстановим хижа „Богдан”!
Д-р Христо Червенков ( Пловдив) - 15 лв
Участници в дуатлона „София-Букурещ-София” - 350 лв
От дарителски кутии
От дарителските кутии-1082, 60
лв.
В момента дарителски кутии
има в:
ТД „Сърнена гора” - Стара
Загора
Пещера „Снежанка”
Пещера „Дяволското гърло”
Ягодинската пещера

Перперикон
Черни връх
Копривщица - общината, инфоцентъра
ТД”Карлък” - Смолян
Пещерен дом
Хижа „Плевен”
От дарителски SMS
м. октомври 2012 г. - 75,37
м. ноември - 23,71
м. декември - 18,22
м. януари 2013 г. - 34,76
м. април - 87,03

Празници
Ловешката хижа „Дерменка” се
намира в Централна Стара планина,
в троянския резерват „Стенето”, на
два и половина часа път от превала
на Беклемето в източна посока.
Тя е по средата на пътя: х.”Козя
стена” – Беклемето – х.”Добрила”.
Името й произлиза от местността
Дерменкая, което значи воденичен
камък. Легендата гласи, че в близкото дере имало воденица. И действително в миналото върху малкото
поточе лежеше голям воденичен
камък, повече от метър в диаметър
с дупка в средата, по който стъпвахме винаги и преминавахме по
тясната пътека за х.”Добрила”. От
десетки години вече същият камък,
символ на местността, е изчезнал.
Първоначално се планираше
ловешката хижа да бъде в местността Бахчиите, но поради отказ
от карловските власти, в чиито район беше, сформираната комисия
от архитекти и вещи лица, през м.
август 1959 г. решиха тя да се застрои на сегашното й място, което
е с прекрасен изглед към Амбарица
и Добрила. Отправи се призив към
цялата българска общественост за
подпомагане изграждането на ловешката хижа.
Ентусиазмът особено сред ловешките туристи и предприятия
беше огромен. Много предприятия
даваха подкрепата си със строителни материали, превозвани с
техни камиони по лошия и опасен
път. Преди започване на строежа
на това място имаше само заслон,
където първият хижар Делю посрещаше и стопляше през зимата минаващите туристи. При започване
на строежа през 1960 г. същият набираше работници от южните села:
Кърнаре, Иваново, Пенците и Сопот,
които работеха с голямо майсторство и прецизност при тежки метеорологични условия, спейки в голяма палатка на поляната. Те градяха
неуморно, а вечер, когато умората
ги притискаше, седяха на пейка
край накладения огън и отмаряха с
по няколко глътки от подареното от
„Винпром”- Ловеч буренце с ракия.
Понякога работниците не издържаха на тежките условия и напускаха
работата. Делю слизаше отново на
юг в равнината да търси нови майстори и аз го замествах – бях там за
1 месец. Постепенно стените на хижата се издигаха. Едновременно се
прокарваше пътят от Беклемето до
хижата за товарни коли, често чрез
взривяване на скалите.
Въпреки трудностите със съдействието на ловешката общественост, финансовата помощ от ЦС на
БТС и с помощта на ентусиазираните туристи чрез бригади в почивните дни най-после х.”Дерменка” след
4-годишно строителство бе покрита. Състоя се скромно тържество с
благодарствени думи от д-р Ст.Казанджиев – подпредседател на
БТС-Ловеч към хижестроителите
майстори. А в същото време на покрива Тодор Абаджев - неуморният
помагач строител размахваше гордо бяла риза по стар обичай.
Официално откриването стана на
3-и септември 1963 година. На тържеството присъстваха много гости
от Ловеч и страната. Младежка гру-

па изнесе литературна програма.
И тъй голямата мечта на ловешките туристи беше изпълнена. Хижа
„Дерменка” изви снагата си като бял
лебед сред обилната зеленина с
прекрасен и незабравим поглед към
върховете на изгряващото слънце
- Амбарица и Добрила. Тук идваха
туристи от различни възрасти и държави особено в края на работната
седмица. Никога няма да забравим
сърдечното посрещане на хижарите, топлия ароматен планински чай,
приятната обстановка край грейналата камина, сладките приказки,
звучните туристически песни.
Ловешките туристи работеха неуморно. Неимоверни са делата на То-

както и още около 20 души от Южна
България и други поканени гости.
Председателят на ТД”Стратеш”Ловеч, и началник на ПСС Светослав Генков произнесе кратко
слово, проследявайки строителството на хижата. Той отправи благодарности към строителите, домакините,
хижарите, туристите и планинските
спасители за тяхната самоотвержена дейност и труд. Спомени разказаха старите хижари Александър
Стаменов – 1966- 1967 г., Цанко Колев – 1971- 1975 г. Приветствия поднесоха Стефан Ботев от ТД Сопот,
Здравко Иванов от гр.Борово, който
подари на хижата луксозно изработен дървен кръст, и др. При свечеря-

дор Абаджиев, Кръстю Капарашев,
Гради Евтимов, Стефан Петров, д-р
Казанджиев, Георги Михайлов, Стефан Стоицев и мн. други.,От планинската спасителна служба-Ловеч
давахме дежурства в края на седмицата по всяко време на годината,
както и при повикване на различни
места в Троянския балкан.
Днес ловешката красавица „Дерменка” ни посреща с нова премяна.
Допълнително оформената бяла фасада я прави видима отдалече. Тя е
дадена под аренда от ТД”Стратеш”
- Ловеч на наемателя управител
Петър Алатинов и съпругата му Невяна., които се справят отлично с
поддръжката на туристическия дом.
Туристическата част на триетажната сграда се състои от 8 стаи с
по 4, 6 и повече легла за около 70
човека, а хотелската част – 8 стаи с
по 4 легла със собствени санитарни
възли и бани.
Туристите заплащат от 8 до 10 лв.
нощувка, а при хотела – по 15 лв.на
легло. В хижата се предлага храна
на ресторантски начала.
На 31 август половинвековният
юбилей на хижата бе отпразнуван
с тържество, на което присъстваха
над 60 човека, пристигнали от Ловеч с рейс до Беклемето, отделно с
леки коли и джип за по-възрастните,

ване се състоя заря.
На вечеря планинският спасител
Бисер Банчев сипваше на всеки с
голям черпак курбан-чорба от големия казан. Вечерта завърши с другарска среща за опознаване, разказване на спомени, много веселие
и танци.
Подарената от мен изложба за
строителството на хижата и отделните картини в рамки ще напомнят
за голямата любов на ловешките туристи към туризма и самоотверженост при построяването на перлата
на родния Балкан хижа „Дерменка”.
Илия Паракуцов – Берлин, Германия
Б.Р. Авторът на статията
дойде специално от Берлин за
юбилейното тържество на любимата си хижа. Идването му
в България почти всяка година не минава без посещение на
свързаните с туристическото
му минало места в Централен
Балкан. Запален планинар, Илия
Паракуцов обикаля планините
в Европа и по света, откъдето
е изпратил не малко очерци и
пътеписи за вестник „ЕХО”, на
който е абонат от десетки години. Той стана и първият абонат на вестника за 2014 г. Поздравления!

50 години
х. „Дерменка”
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30-ина долнобански
туристи на
„Цари Мали град“
Чудесна група от 30-ина
долнобански туристи на
различна възраст от местното дружество „Ибър“
в рилския град успешно
„щурмуваха“ наскоро откритата
късно-антична
крепост „Цари Мали град“
на хълма „Свети Спас“
край самоковското село
Белчин. Проявата планинарите от рилския град
посветиха на националния
празник на Съединението
на България, на 39-ата годишнина от обявяването
на Долна баня за град и
111-ата годишнина на туристическото дружество.
Слънчевият септемврийски ден допринесе допълнително да бъде приповдигнато настроението на
планинарите и всички да
изживеят един чудесен
уикенд сред красивата
природа и да се докоснат до историята и миналото на този велик край.
Както се казва, с питане
се стига до Цариград, но
долнобанските
туристи
благодарение на шофьора
Ангел Благоев бързо стигнаха с автобуса до българския „Цари Мали град“.
Веднага величието и красотата на сътвореното в
културно-историческия
комплекс грабва погледа
на всички. По-младите за
около 20-ина минути се
изкачиха по красивата
панорамна еко-пътека, а
по-възрастните ползваха

ОТ ПОЩАТА
За кой ли път идваме
да те видим, дали пет
или петнадесет пъти... А
Ботев е все така на пост,
изправен, величествен и
горд - посрещащ много
гости, туристи, ученици...
„Калифер войвода бил,
кога града е построил,
там дето Тунджа пак
шуми, легенди и приказки мълви.„
Поканени сме от Дружеството на туристите
- ветерани „Хайдут“ на
среща в края на лятото.
Посрещнаха ни Пенка с
внука си Габриел, самата Митка, Димитринка
Ватралева. Настаниха ни
в туристически дом - посрещнаха ни със здравец, хляб и сол, а вечерта
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услугите на панорамното влакче. Горе на върха
всички се снимаха за спомен, след като разгледаха
уредените музейни експозиции и чуха разказа на
екскурзоводката. Разходката продължи до следобед, като бяха посетени
и късносредновековната
църква „Света Петка“, разгледани бяха иконната
сбирка в Светата обител,
която е призната за част
от съкровищницата на националното и художествено наследство на страната
ни. Всички бяха изненадани, когато научиха колко много църкви са били
изградени от белчинци в
своята 1700-годишна история. В късния следобед
долнобанци се разходиха
и до Белчинските бани, до
Девическия манастир „Покров на Пресвета Богородица“ в Самоков и на връщане запалиха свещ за
здраве в храм „Рождество
Богородично“ на Бельова
черква край рилския град.
Тук долнобанци попяха
църковни песнопения в
чест на Божията майка
под ръководството на Ангелина Черешарова, видяха уникалните стенописи
и икони, сътворени от самоковските иконописци от
известната художествена
школа.
Любомир Кузев
Отговор Препращане

Здравей,
Калофер!
имаше богата програма с
песни.
Имаха певчески състав
с конферансие Наньо Чопалов, имаше песен и за
Калофер, обичания техен
град. На другия ден имаше изложба на калоферската дантела - изкуство,
което не всеки го може.
Денят мина неусетно и
ето че пак дойде време за
раздяла - всеки пое към
своя град. До нови срещи, Калофер и Дружество
„Хайдут“!
Кръстинка
Красимирова

Банкова сметка:
Банка ДСК –
клон Отечествогр. София
IBAN:
BG 71 STSA
9300 012 4857 19
BIC:
STSABGSF
РЕКЛАМА
За контакти:
Мариана
Филчева
0882/ 966 311

Юбилей

Велики Преслав: 90 години
организиран туризъм
ТД „Патлейна”, Велики Преслав, отбеляза с тридневни инициативи 90-годишния юбилей от
организирано туристическо движение в града, Международния
ден на туризма и 1120 години
стара столица. Мероприятията,
посветени на честванията, започнаха с туристически празник
за ученици, който се проведе
в ОУ„Св.Св.Кирил и Методий“.
Първото състезание бе подготвено от Марин Минков и включваше майсторско управление
на велосипед. Състезателите
на брой 20 от СОУ„Черноризец
Храбър” и ОУ„Св.св. Кирил и
Методий” бяха разпределени
в две възрастови групи: 3-4 и
5-6 клас. Най-добре се представиха: шестокласникът Васил Янчев и петокласниците
Иво Ивайлов и Виктор Андреев.
След това се проведе състезание по туристически сръчности
и умения,подготвено от Тодор
Серафимов и Ивайло Димитров,
в което най-активно участие при
опъване на палатките взеха 14
децата от ученическия туристически отряд „Патлейна” с ръководител Антоанета Димитрова.
На първо място се класира отборът, в който участваха Станислава,Сандра, Моника и Стефан.
Спортно-туристическият празник завърши със състезание по
теглене на въже. Всеки участник в състезанията си тръгна с
фланелка, връчена от председателя на дружеството Тодор Серафимов.
В съботния ден в града пристигнаха туристи от дружествата
на Североизточна България:
Силистра, Добрич, Шумен, Разград и Търговище. В голямата
зала на общината се проведе
тържествено събрание, посветено на юбилея. Мариана Нонева,
Елица Йорданова и Гергана Савова, облечени с народни носии,
посрещаха с хляб и сол уважилите празника.
Тържеството започна с мултимедийна презентация с информация за дейността на туристическото дружество и на
най-малките туристи от туристическия отряд при ОУ. Председателят на ТД „Патлейна”
Т.Серафимов поздрави присъстващите. Даниела Йорданова,
зам.-кмет на община В.Преслав
приветства туристите с 90-годишния юбилей. Водещата на
тържеството Деница Тодорова
прочете поздравителен адрес
от Венцислав Удев, изпълнителен секретар на БТС. Ангел
Филипов, председател на ТД
„Мадарски конник”, Шумен, и
Мирослав Кескинов, секретар
на ТД „Добротица” - Добрич
поднесоха поздравления и подаръци. Поздравления имаше
и от Атанас Сивков ТД „Черноморски простори”, Варна, Станчо Русев - КПТ при ТД „Трапезица-1902“ и Гален Тупев ТД
„Еделвайс“, Лозница. Бившият
председател Белчо Братоев запозна присъстващите с моменти
от създаването и развитието на
организирания туризъм в града.
Пенчо Петров, секретар на дружеството през годините на неговия разцвет, припомни интересни моменти от дейността на
дружеството, което наброявало
над 1000 членове. В чест на
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13-вековния юбилей на българската държава с 13 туристи за
13 дни са покорени 13 високопланински върха. По това време
дружеството разполагало с три
хижи: Патлейна,Тича и Букаците. Клубът по воден туризъм е
участвал в регати по река Дунав, а по водите на язовир Тича
е плувал кораб и е имало изградена водна база. И той, и някои
от публиката се разплакаха. Тук
бяха: туристите от Завода за
автомобилни настройки , който
преди много години са покорявали планинските върхове,
Бончо Стоянов, бивш пощенски
служител, участвал с колоездачите в обиколките на България,
Словения, Унгария , Италия.

Що се отнася до успехите на
ТД „ Патлейна“ през последните
години, председателят Тодор Серафимов отбеляза привличане
на младите хора към движението и сформиране на ученически
туристически отряд. Туристическата спалня вече е готова и
посреща гости... В чест на 90-годишния юбилей са удостоени 16
изявени деятели, допринесли за
развитието на туризма в града.
За съжаление нямаше представител от ЦС на БТС, затова
отличията връчи зам.-кметът на
община Велики Преслав Даниела Йорданова. Плакети 90 г.ТД
„Патлейна“ получиха: Белчо
Братоев, Антоанета Димитров,
Величко Бодуров. С медал

ХРОНИКИ
Начало на туристическото движение
в старопрестолен Преслав е поставено
през 1923 г. Дванадесет месеца по-късно
учители и общественици от града, организирани от даскал Геро Геров и неговата
съпруга Димка Герова, учредяват туристическо дружество „Хорски дол” на името
на легендарната местност в Преславския
балкан, където се събират на учредително
събрание. За председател на дружеството
е избран инициаторът на идеята Геро Геров.
Под името „Хорски дол” туристическото
дружество съществува до 1955 г. Тогава
го преименуват в ТД „Патлейна” и в продължение на 15 години негов председател
е Йордан Станев. Той успява да издейства построяването на едноименната хижа
в историческата местност „Патлейна”.
Строителството й започва през 1963 г. със
средства от самооблагането и с доброволния труд на местните жители. Хижа „ПатДонка Ганева с учители - ръководители на групи за екскурзионно летуване и участници в
тях. В залата беше и 82-годишният Иван Колев от с. Иваново,
който съхранява всички документи на дружеството в селото
от 1958 г., един от инициаторите
за създаване клуб на туристите
ветерани; учителката Мария Кулева, която в своята книга „За
моя град с любов“ описа и историята на туристическото движение тук. Сред гостите беше и
Вяра Кирилова, която през 1995
г. заедно с Деньо Делибуранов
спомогна за възстановяване
на туристическото дружество,
както и бившият кмет Димо Бодуров, успял през мандата си
да върне х.„Патлейна” на общината и да постави началото
за изграждане на туристическа
спалня в града.

хотворението „Планинарче“, а
за повдигане на настроението
се погрижиха Нелина Калчева с песента „Случаен дъжд“ и
чудесното изпълнение на танцовия състав „Веселото хоро“.
Повече от половината от тези
прекрасни млади жени са туристки. Борислав Стоянов и Синем Зърън от Детска формация
„Здравец“ запяха „Хубава си,
моя горо“. Вълнението обхвана
присъстващите в залата, които
станаха на крака и също запяха.
На туристическата вечер,
която се проведе в стола на
ПТГ „Симеон Велики“, присъстваха 130 туристи. Поздравителни адрес и подаръци в чест
на юбилея поднесоха Златка

лейна” е открита на 19.01.1969 г. Според
хронологията на туристическите инициативи от създаването си досега туристическото дружеството е било ръководено от
председателите: Стефан Маринов, Никола
Първанов, Петър Бодуров, Радко Радев,
Слави Дяков, Васил Василев, Ирина Димова и дългогодишният председател Белчо Братоев. От миналата година ТД „Патлейна” се ръководи от Тодор Серафимов,
но най-плодотворен за организацията е
периодът от 1970 до 1980г.. Тогава председател е бил Петър Бодуров, а секретар
- Пенчо Петров. През това десетилетие е
подобрена материалната база, туристите
използват освен хижа „Патлейна” и хижа
„Тича”, както и базата на брега на язовир
„Тича”. По същото време към предприятия,
учреждения и училища в града се изграждат клубове по туризъм. Ентусиазираните
планинари от Велики Преслав ежегодно
покоряват най-високите родни върхове и
разработват туристически кътчета в Пре-

„Особени заслуги“ бе награден
Тодор Серафимов. Това лято той
успешно премина похода Е-4 от
Витоша, Верила, Рила, Пирин и
Славянка и получи удостоверение за планински водач. Шестима от членовете на дружеството
получиха значки „Отличник на
БТС“, сред тях Дилян Стаматов и Николай Колев, изкачили
се на Монблан. Още шестима
туристи получиха грамоти за
принос в развитието на туристическото движение в България.
УС на ТД „Патлейна“ удостои 21
от своите членове с грамота за
активна туристическа дейност
и доброволен труд в туристическата спалня. Последва списък
от 16 имена, получили бронзови
значки, и 10-сребърни от движението 100 НТО. Най-малкият
член на дружеството Борислав
Цветанов -1. клас, изпълни сти-

закъдето се отправи малка група преславени. Но всяко зло за
добро.Така отделихме по-голямо внимание на гостите от Силистра, Добрич и Разград. Директорът на Археологическия
музей Пламен Савов подари на
всички туристи безплатна прожекция на най-новите 3D филми
за старата столица и посещение
на целия резерват. В църквата
на Боровата гора отец Николай
отслужи водосвет за здраве.
След разходката из Дворцовия
комплекс и Златната църква
гостите отседнаха в Комплекс
Омуртагов мост, където хапнаха
от специалитетите на заведението. И накрая - изпращането,
с пожелание за нови срещи със

славска и Драгоевска планина.
Активисти на дружеството през годините са: Петър Кирилов, Иван Колев,
Пенчо Чалъков, Донка Велева, Величко Бодуров, Красен Иванов, Пенчо
Петров, Любен Иванов, Юлия Радославова, Белчо Братоев, Донка Ганева,
Антоанета Димитрова, Румен Райков,
Христина Минева, Тодор Серафимов,
Красимира Димитрова, Венцислав Бозаджиев.
...
Сега в дружеството членуват 90 туристи. ТД „Патлейна” поддържа връзки с ТД
„Никола Симов” - Търговище, ТД „Мадарски конник” - Шумен, ТД „Добротица”- Добрич и ТД „Черноморски простори” - Варна,
„Орлови скали” - Провадия. Има какво
да се види във и около Велики Преслав,
защото той е известен със своите исторически забележителности и красиви маршрути.

Господинова от ТД „Никола Симов“, Търговище, г-жа Димитрова от ТД „Дочо Михаилов“,
Силистра, и Диана Неделчева
от ТД „Буйна гора“, Разград.
Всички ръководители на групи
получиха фланелки, подсигурени от спонсорите на събитието.
За музикалното оформление се
погрижи Емил Енчев, председател на читалище „Развитие“,
партньор в юбилейните прояви.
Залата беше малко тясна, но
това не попречи да се вие дълго
хоро, което най-често се водеше
от Димка Пройнова от Клуб по
туризъм „Добротица” - ветерани.
Туристите показаха,че могат и
да се веселят.
Неделният ден изненада с
рязко захлаждане и дъжд. Поради това се изпълни само част
от програмата, без туристическия преход до х.”Патлейна”,

стари и нови приятели.
УС на ТД „Патлейна“ благодари на всички, уважили
празника и допринесли за
подготовката и провеждането на тържествата в чест на
90-годишния юбилей от организираното туристическо
движение в града.
Послеслов: В очакване сме
на подходящо време, за да заведем децата от туристическия
отряд заедно с техните родители, туристите ветерани и всички
желаещи любители на природата до местността Хорски дол,
където преди 90 години е основано туристическото дружество
от учителското семейство Димка и Геро Герови.
Антоанета Димитрова,
председател на КТВ, член
на УС на ТД”Патлейна”

Ела с нас

ТД”Трапезица-1902”: РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА

“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2013”
На 5 октомври 2013 година
се проведе вторият етап на
есенната кампания “Движи
се и победи”. По екопътеката
до Преображенски манастир
преминаха общо 154 души, в
т. ч. и 5 семейства. Измерено
беше кръвното налягане на 36

лица.
Най-малкият регистриран
участник, преминал втория
маршрут в кампанията, е Калоян Млеченков на 4 години,
а най-възрастният – Йордан
Нейков на 83 години – от Велико Търново.

Организаторите на “Движи
се победи – есен 2013” канят
всички желаещи на 19 октомври (събота) да преминат и
третия маршрут на кампанията - В. Търново-с. Буковец-яз.
Бижев дол-с. Шемшево.
За незапознатите с марш-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ПРОВЕЖДАТ
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
ЕСЕН - 2013
IIІ ЕТАП
19 октомври /събота/
2013 година

разклонения за с.Буко- ка/ и гр.Велико Търновец /по червена марки- во /на 2 часа/. Пътеката
ровка за 2 часа/, с.Шем- продължава по леко нашево /на около 40 мин.,
клонената поляна в
по
оранжева
посомаркиров-

рута е осигурен водач от началните пунктове в кв. Чолаковци (автобусната спирка), с.
Буковец и с. Шемшево с начален час на тръгване – 9.00
часа.
Регистрация на преминалите маршрута: в района на язо-

вир Бижев дол - до 14.00 часа.
Участниците в туристическите маршрути имат шанс да
спечелят голямата награда на
кампанията - велосипед. Останалите 10 награди ще бъдат
туристически принадлежности.

ка ЗАПАД. След 400 м.
следва отклонение наляво, по оранжева маркировка за връх Стражата.
Продължава се вдясно
по нов горски път с леко
спускане и следва ново
разклонение:
– на СЕВЕР, за язовир Бижев дол, до който
се стига след 10 мин. по
синя маркировка. Там е
подготвено място за
отдих и огнище. От
него за с.Шемше-

поляна и от там се продължава от юг и изток
на връх големия Мел все
надолу до селото .
на ЮГОЗАПАД пътеката продължава с леко
изкачване към с.Буковец, на 1,5 ч. по червена
маркировка, вляво, на
100 м. има отклонение
за Хайдушковата чешма
с леко изкачване, за 1
ч. На чешмата има място за отдих и огнище. На
ЮГОИЗТОК от мястото

во
с е
връща
обратно
до разклона на голямата

по горски път се достига
до шосето за с.Буковец.
на ИЗТОК за Велико
Търново, 2 ч.20 мин.
на ИЗТОК за с.Шемшево се тръгва обратно
до разклона на голямата
поляна и оттам се продължава по черен път от
юг и изток на връх големия Мел все надолу до
селото .
По пътеката преобладават едролистна липа,

БУКОВСКА
ЕКОПЪТЕКА

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА БТС

Буковската екопътека се намира
на ЮГОЗАПАД от
гр.Велико Търново.
Началният пункт
е в квартал Чолаковци. Тръгва се от
автобусната спирка
по червена маркировка, през моста над
река Янтра. Минава
се покрай сградата
на “Карат електроникс” АД, по асфалтовия път за стрелбището. На около
300 м пътеката се
отделя от шосето
и навлиза в гората,
наляво. Оттам започва изкачване от около
30 мин. до връх Патрял
дял /339,7м/. Продължава се по стар горски билен път се върви около 1
час до връх Чеарджика
/389,2м/. От върха след
20 мин. се стига шосето
от с.Шемшево до с.Буковец. Пресича се шосето и
пътеката продължава по
горски път през леко наклонени поляни. Следва
навлизане в рядка гора,
където пътят завива в посока СЕВЕРОЗАПАД и
започва спускане. След
около 20 мин. се достига до източния край на
голяма поляна. Тук има
октомври- ноември

и кметове по места, ТД

НАЦИОНАЛНИ
ИНИЦИАТИВИ

ПРОЯВИ
ЗА УЧАЩИ СЕ

Национално
движение
„Опознай България –
100НТО” – 8 ноември,теглене томболата за носителите на златни, сребърни
и бронзови значки, София,
Министерство на младежта
и спорта – 5 етаж, конферентна зала,
Национално
движение
„10-те планински първенци” – януари – декември,
цялата страна, НОК на движението
Национално
движение
„Опознай родния край”
– януари - декември, БТС,
МФВС, областните управи

Есенeн спортно-туристически празник за ученици от
София- октомври-Витоша,
БТС, Столична община
Национален преглед на детските и младежки хорове
„Песните на България”-октомври, София, БТС, РИО
„Движи се и победи”, есенен етап, 19 октомври, Велико Търново, ТД”Трапезица 1902”
ПЕШЕХОДЕН
ТУРИЗЪМ
Походи, посветени на
Първи ноември – Ден на

народните будители- октомври, ноември, по места,
БТС, ТД
КОЛОТУРИЗЪМ
Колоориентиране за деца
до 18 г., октомври, Парк”Отдих и култура”,Пловдив,
ТД”Еделвайс”, Пловдив
МЕЖДУНАРОДНА
ДЕЙНОСТ
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 години от рождението на Иван Вазов
118 години организиран
туризъм в България
67 години от организацията на Националния и
международен туристически поход „По Пътя на
Ботевата чета” – Козлодуй - Околчица
115г. ТД”Рила”, гр.Рила
110г. ТД”Росица-Мазалат”- Севлиево
105 г. организирано
туристическо движение в гр.Добрич

мекиш, летен и зимен
дъб, дива череша, махалебка, джанка, габър, келяв габър,червен и черен
глог, тръмбъз, салкъм,
борови видове, гъбите
– сърнела, манатарка и
кладница.
Пътеката е осеяна с
билки.
Най-разпространени са: жълт кантарион, еньовче, жълта
комунига, синя злъчка,
бял оман, репец, бутурче, бял равнец, златен
енчец, бенедектински
трън, биволски трън,
гръмотрън.
Животински
свят:
змии - усойница и водна змия, птиците
- сойки свраки,
пъстър кълвач,
бяла
чапла,
воден
бик,
орел-картал
и планинска
гарга, от едрия дивеч:
диво прасе
и сърна.
Буковската пътека е още
едно
приятно преживяване в непосредствена
близост до града, предлага вълнуващи гледки и емоции в прегръдката на
природата...
За незапознатите с
маршрутите ще бъдат
осигурени водачи от
изходните пунктове в
9.00 часа.
Регистрация на преминалите маршрута: в
района на язовира - до
14.00 часа.
Награди
чрез
томбола ще получат
преминалите най-малко
два от трите етапа.
Прекарайте почивния
си ден сред природата!

90г.”ТД”Еделвайс”, гр.
Сандански
90 г. ТД”Патлейна” – Велики Преслав
90 г.ТД”Росица”, гр.Павликени
85 г.ТД”Калабак”, гр.Петрич
55г.”ТД”Кале”, Стралджа
50 г. ТД „Бунтовна”, Кръстевич
50 г. хор „Осоговско ехо”
приТД”Осогово”, Кюстендил
15 г. ТД”Зелена България”, София
50 г. ТД „Бунтовна”, Кръстевич
10 години АТД при БАН,
София

Октомври 2013 г.
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Клуб по воден туризъм
„Струма 2012”

Поредното участие на
новооснования клуб по
воден туризъм „Струма
2012” към Туристическо
дружество
„Осогово”,
гр.Кюстендил, бе в националния воден поход по
долното течение на река
Тунджа от с.Коневец до
с.Стрем, обл.Ямболска.
Домакини на похода бяха
клуб „Арзус”. Имаше участници от всичките краища
на България.
Спускането по реката се проведе на
три етапа и моментите на спокойно гребане сред дивата природа се редуваха с
екстремни участъци, изпълнени с адреналин. Домакините се бяха погрижили и
за поддържане на спортния дух на участниците в похода, като организираха
състезание по бързо гребане за двойки.
Вечерите всички се събираха
край лагерния огън и си разказваха интересни случки от отминали водни ме-

роприятия.
Благодарим на клуб „Арзус” за
добре прекараното време и отличната
организация на водния поход.
Следващата година, когато ТД”Осогово” ще отбележи 100-годишен юбилей,
младите водни ентусиасти ще бъдат домакини за провеждането на национален
воден поход „Струма 2014”.
Росен Калфин,
председател на клуба

С

Със своята обща
дължина от 368 км
Искър е най-дългата изцяло българска река. Образува
се от сливането на Бели
и Черни Искър в околностите на самоковското
село Бели Искър. Забързана преминава през
Самоковската котловина,
пълни най-големия наш
язовир „Искър”, формира
Панчаревския пролом и
после, поуспокоила темпото, пресича Софийското поле, за да навлезе
в Искърския пролом на
Стара планина. Реката
преминава Балкана и продължава пътя си на север-североизток, но вече
събрала доста притоци и
видимо наляла води. Влива се в Дунав на 2 км от
село Байкал. Най-големият й приток е малък Искър,
който се влива при град
Роман.
Реката
държи
разнообразна риба – в
най-горното си течение
е пъстървова, в Софийско ще се срещне кефал,
мряна, костур, бабушка, а
в средното течение след
Искърския пролом рибното население видимо се
разнообразява със сом,
шаран, скобар, морунаш,
бяла мряна. В долното течение навлизат и типично
дунавски риби като распер, мъздруга, платика,
морунаш.
По поречието на
Искъра има куп природни
и исторически забележителности, което понякога
преплита пътищата на туристи и риболовци. А възможно ли е едно есенно
съчетание на туризъм и
риболов?
Разбира се, има такива възможности – човек
се екипира за сериозен
преход, а в същото време взема спининговата
въдица и изпробва някои
горещи точки по реката.
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Национален парк
„Централен Балкан”

Туризъм и риболов
по река Искър

Да оставим пъстървовата
зона в най-горното течение. Не че не е интересна – все пак става дума
за маршрути в полите на
Рила, но сега не е времето на речната пъстърва.
Законът се е съобразил
със спецификата на вида
и забранява риболова за
период от четири месеца
(от началото на октомври
до края на януари) заради
размножителния процес
на тази риба.
Нека съсредоточим вниманието си към реката в Искърския пролом.
Ето примерен маршрут:
слизате от влака на гара
Бов и продължавате по
7-километровата отсечка
покрай брега до следващата гара Лакатник. Теренът обаче е скалист, пресечен и труднопроходим.
По-лек преход може да се
осъществи по-надолу по
течението, например от
жп спирка Оплетня до жп
спирка Пролет (5 км). Там
дефилето се разширява и

в обширни участъци бреговете на реката са доста
по-полегати. Да се ползва
пътнически влак по линията от София за Русе и
Варна, може и по-натам,
след Роман. На Радовене, Кунино, Карлуково,
Реселец има чудесни
възможности за всякакъв
риболов. Впрочем през
Искърския пролом преминава и недотам здрав,
но поне асфалтиран път и
всяка от изброените дестинации може да се достигне с автомобил. Само
че тогава преходите ще са
с една и съща начална и
крайна точка. В Дефилето
човек може да се наслади
с пълна степен на Лакатнишките скали или пък да
отскочи до Черепишкия
манастир.
Ако все пак предпочете да наблегне на
риболова, ще може да завърти с блесна за кефал.
Това е най-често срещаната риба из цялото Искърско дефиле и е осно-

вен обект за въдичарите.
По-надолу пък,
ако слезе към средното
течение в отсечката Роман-Червен бряг, може да
направи силен риболов на
бяла мряна. Сега е времето на тази истинска речна
красавица. Всяка есен
рибари от близо и далеч
атакуват
популярните
дашни места и трупат
активи с улов на мрени,
скобари, кефали. Ловят и
сом, но тази риба не е за
съчетаване на туризъм с
риболов - за нея си трябва
време и повечко чакане.
И така, туризъм
с риболов по река Искър
е не само възможно съчетание, но горещо го препоръчваме за дните на
спокойната есен. Защото
човек може не само да се
разтовари сред природата, но и да натрупа адреналин с улов на елитни
риби. Има ги все още в
Искъра, повярвайте!
Младен Добрев

Зарибиха с
пъстърви
старопланински
реки
Мащабно
разселване на риба - балканска
пъстърва - бе проведено през септември по
множество
планински
реки на територията на
Национален парк „Централен Балкан”. Това
благородно дело бе в
изпълнение на проект за
опазване, поддържане и
възстановяване на животински видове и местообитания в Парка.
След серия от акции
на доброволци от риболовен клуб „Балканка”,
техни симпатизанти и
местни служители, през
втората половина на
септември бяха разселени общо 125 хиляди
рибки.
Доставени са чрез
обществена
поръчка
от
специализираното
пъстървово стопанство
„Тошков чарк” в Родопите, а организацията,
транспортът и логистиката са осигурени
от фирма-спонсор и от
участниците в зарибяването. Запалени любители на нашата природа
не пожалиха сили и време, за да достигнат дори
до най-горните части на
знайни и незнайни реки
и да пуснат малките пъс-

тървички в естествената
им среда.
Докъдето може с кола,
а по-нагоре - с полиетиленови чували на гръб.
Така се изнасяха рибките до труднодостъпни райони, и то от хора,
пренебрегнали служебни и семейни ангажименти в името на идеята.
Сред тях имаше даже
и бизнесмени, за които участието в подобна
акция е въпрос на чест.
Защото това е важното не колко ще си говорим,
че обичаме природата,
а какво ще направим на
практика, за да върнем
живота в реките - както
смятат героите, участвали в поредната битка за
спасяване на живия свят
в нашата природа.
През 2014 година активистите от клуб „Балканка” ще пуснат още
толкова пъстърви в Парка, а през следващите 3
години ще се осъществява системен мониторинг на популацията им
в зарибените водоеми.
„Животът ще се завърне
в тях, ние правим каквото трябва, другото е в ръцете на природата. А тя
най-добре си знае работата”, споделят от клуба.

Покорители
Това пътуване всъщност
трябваше да е друго пътуване. В друга страна. На
друга планина. Оказа се обаче, че нашите планове са се
пресекли със замислите на
международния тероризъм.
В края на юни след бандитско нападение, отнело живота на 10 алпинисти в базовия лагер под връх Нанга
Парбат /Пакистан/, групата
ни, която се готвеше отдавна за връх Лейла/Пакистан/, се разпадна на няколко
лъча. Разочарованието от
лошия късмет, безпомощността и ядът ни към престъпниците бяха неимоверно големи. Искахме бързо
да компенсираме с друго, а
нямаше време нито за търсене, нито за дълго пренастройване. В резултат на
което някои от нас просто
останаха в София. Други
тръгнаха към вулканите
на Индонезия или отново
към „Ленин“. Моя милост се
включи към групата за връх
Монблан. Защо Монблан ли?
Е, защото не съм му гостувал; защото е в Алпите;
в лоното на европейската
цивилизация и талибаните
там сигурно са рядкост.
И после, подобни височини
вече са ми познати, та подхождам със самочувствие и
даже снизхождение към тях.
Или поне така ми се струваше...
Бялата
планина
Монблан на френски, или Монте Бианко на италиански, е на
високия връх в Средна и Западна Европа. Височината му
варира според методиките на
измерване. Съгласно днешната
GPS технология, тя е 4808 м /
Оставям временно на страна
отдавнашния географски спор,
дали 5642 метровия Елбрус
е на границата на Европа или
в нея./ Монблан се води също
граничен връх - между Франция и Италия, въпреки че сериозното вглеждане в едромащабна карта сочи, че на теория
е френски. Но какъв ли смисъл
имат днес границите? Върхът е
покорен за пръв път в далечната 1786 г. от Жак Балмат и Мишел Пакар.
И така 4.30 сутринта
на 10-и юли, лето 2013, вече
пътуваме за натам в реното на
Георги. Вътре сме още заедно
с Магдалена и Полина /сн.14/.
Крайната дестинация и изходен пункт за Монблан е градчето Шамони, първия модерен зимен курорт, първата столица на
зимни олимпийски игри -1924 г.
/сн.9/.
Маршрутът ни накратко е
Калотина-Загреб-Триест-Аоста
, тунелът Монблан - Сен Жерве. Нощта минава в проверки
/там където все още има шенгенски граници/, зареждане на
гориво, похапвания и планове
за изкачването. Късно следобяда стигаме тунела Монблан.
Пуснат в експлоатация в края
на петдесетте. Дължината му е
11671 метра, а като факт през
него минава една трета от италианския износ за Северна
Европа. Колите за навътре се
пропускат периодично поради
мерки за сигурност и се движат
на дистанция от по 150 м. След
около половин час излизаме на
светло. От другата страна, вече
във Франция, усещаме прохлада. Късна привечер е и първата ни задача е намирането на
места за къмпиране. Оказа се,
че къмпингите в Шамони са на
добро ниво, а и на прилични
цени - 8 евро на човек, та дори
и 6.
Разпъваме палатките в къмпинг Мармот. Чак тук откривам,
че вчера сутринта в суетатa
при товаренето на колата, съм

си оставил нейде шалтето, та
сега се налага да подлагам под
спалния си чувал... слънчобрана на колата.
В подножието сме на
северната част на френските
Алпи. Срещу нас е ледникът
Босон. По надалеч се вижда
връх Aiguille du Midi /сн.99/, до
който води кабинков лифт. Със
своите 3842 м в крайна станция,лифтът е втори по височина
в Европа.
На сутринта слънцето, изскачайки зад върховете,
огря къмпинга ни още към шест
часа. Чевръсто разтуряме би-

те хижи.

Натоварваме се на
железницата /сн.134/, която с
пукане поема нагоре. Интересно ми е да наблюдавам растителните видове от отворения
прозорец. Разпознавам доста
от тях, та ме обхваща чувството, че се качвам по склоновете
на Витоша: покрай прозореца
ми минават салвията, риганът,
белият равнец, еньовчето, папратите и планинската звезда,
звъниката, лопена... Вече сме
на последна станция Нидагил /
Nid d‘Aigle/ (2,372 m). Нарамваме раниците в посока къмпинга

лото от 30-ина градуса, до около 75 градуса в горния край на
кулоара.
Температурата е около нулата, та сипеите се държат все
още прилично и само от време
на време някое по-дребно камъче ни напомня къде сме. В
6 часа вече отдъхваме на пейките пред старата хижа „Гуте”.
От тук нагоре придвижването
е само по снежна пътека, така
че сваляме „сбруята”- седалки,
каски, пикел. Ще ни трябват
главно щеките и котките. Пътеката е ясно очертана, слънцето
- ослепително. Почти тихо. Но-

вака, плащаме и се запътваме
към градския информационен
център. Докато правим планинските си застраховки, любезен
служител невинно ни съобщава , че старата хижа „Гуте” не
работи, а къмпирането в района вече е забранено. Остава
една-единствена възможност,
при нужда да нощуваме в новата хижа „Гуте” – 90 евро на човек, без резервация... И така,
насочваме се към началната
спирка на зъбчатата железница. Тази година тя празнува
столетен юбилей от пускането
си действие.Тук е мястото да
спомена, че традиционните
маршрути за качване на Монблан са два: първия - през споменатия връх Aiguille du Midi,
с нощувка в хижа Соsmic, и
втория „по-лесния” - през хижа
Tete Rousse /ТетРус/ - хижа
Guter /Гуте/, с нощувки и в две-

Тeт Рус. Достигаме го за около
3 и половина часа. Опъваме
палатки върху дебелия половин метър сняг. Тук все още
свободното къмпиране е позволено. Днес е 14 юли - националният празник на Франция,
21.30 часа, а е още светло.
Вечеряйки, оглеждаме околността - пред нас е Великия Кулоар /Grand Kuloir/, /сн. 43,141/,
характерен с каменопадите си.
Изкачването му е най-безопасно в съвсем ранните часове на
деня, когато скалните парчета
все още са слепени от студа.
Челниците ни изглеждат като огромни светулки. На
тяхната светлина стягаме седалките, слагаме каските, пием
на едри глътки горещия чай
и... нагоре. Георги и Маги са
по-напред в свръзка. След тях
съм аз. Чака ни денивелация от
около 700 м при наклон в нача-

вата хижа „Гуте”, покрай която
минава пътеката, ми заприличва на летяща тенджера /сн.40/,
кацнала на самия ръб на кулоара. Продължаваме покрай нея
до подножието на връх Дом дьо
Гуте /сн.50, 51/, където на Георги му прилошава. Пребледнява, задъхва се, повдига му се.
Симтомите на височинна болест, като по учебник. Може би
по-бързото качване на кулоара
си каза думата... От една страна, и на тримата - Георги и Маги
и мен, ужасно ни се иска продължим заедно /та нали Монблан е само на 5 часа от нас.../,
но от друга - състоянието на
Георги изисква незабавно слизане на по-ниска надморска
височина.
И така, пожелаваме си
късмет, Георги и Маги тръгват
надолу, обратно към кулоара, а
групата ни за върха се превръ-

На Монблан,
Бялата планина

ща в „уан мен шоу”. Всъщност
не съм толкова сам. Разминавам се на групи с тридесетина
души, вече слизащи от върха.
Всички те обаче са тръгнали
отпочинали, от ниво 3800 м хижа „Гуте”, рано сутринта. От
време на време заговарям някои, така и така, колко ми остава до върха. Мнения разни - излиза, че колкото повече вървя
и питам, толкова повече време
ми остава. Дяволска работа...
Най после върхът се открива
пред мен. Преди това обаче
трябва да прекося долината
със заслона Вало /сн.55, 59/,
да премина Bosses - бабуните,
всъщност два големи хълма, в
подножието на които все едно
гледате връх Вихрен от хижа
„Вихрен”. Около 11 часа е. В
ъгъла на главата ми се завърта
идеята, на слизане от върха да
пренощувам във „Вало” /сн.61/.
Вътре вече има няколко души
поляци, които търсят изход от
положението си. Подобно на
мене, те са тръгнали сутринта
от Тет Рус, но дилемата им е
да качат ли върха и да стигнат
обратно пак до Тет Рус, или да
тръгват веднага надолу. Пропуснах да кажа, че френските заслони са предназначени
само за екстрени случаи. Ако
хеликоптера на жандармерията направи ревизия, а времето
е хубаво, рискувате глоба от
200 и повече евро на човек.
Всъщност унилите поляци са
знаели и още нещо, което моята милост предстоеше да научи
след няколко часа. Изкачвам
за около час бабуните /сн.63/ и
пред мен вече с цялото си величие се явява Монблан. Сигурно
е било около 12 на обяд. Ослепително слънце. Продължавам
нагоре.
Половин стъпка по половин
стъпка. Следват някакви „кончета”, дълги по 100-ина м, по
пътека, широка два метра /
сн.67/. 13.45 часа е. На върха
съм /сн.76,78,79,87,92/. Сам,
тъй като се оказах един от последните, изкачили се за деня.
Правя си портрети „от ръка”,
снимам си инвентара... Преди
да тръгна обратно, пристигат
трима симпатични швейцарци.
Черпя ги с шоколод “Своге”.
Харесват го много /а как иначе/,
та ставаме набързо и приятели.
Няма как, мястото е особено,
„съмит” /освен връх - англ./ значи и среща на високо равнище.
Толкова. Трябва да бързам надолу към хижа „Гуте” /
сн.100,73/. Вече реших, ще
жертвам 90 евро за спане „без
резервация”. Чел съм някъде,
че най-доброто решение често
пъти е единствено възможното
решение. Разсъждения...
17.35 часа. Довличам
се до новата хижа „Гуте”. Пълна
е. Смъквам котките , хвърлям
раницата и изкачвам стълбите
до рецепцията. От часове вече
мечтая за топла баня , легло с
чаршафи... Иззад тезгяха обаче
изскача служител в сиви дрехи,
който почва да ме бута назад с
ръце, хокайки ме, че е трябвало да заменя обувките с чехли.
Слизам обратно долу и обувам
пластмасови чехли. Отивам
пак горе. Сивият човек отново
ми прегражда пътят с логичния
въпрос:„Какво искаш?” - „ Нощувка за една нощ.” - „ Имаш
ли резервация?” - „Не нямам,
но нали може и без резервация, срещу 90 евро...” Този път
рецепцаджията стана по-любезен, не ме избута отново с
ръце, но пък се доближи плътно до лицето ми и зацикли като
латерна на фразата „Защо нямаш резервация, защо нямаш
резервация...?”.
Продължава на стр. 12
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трепет, е… Гробът на Хумаюн. Той представлява
огромен мавзолей, строен
през XVI век в центъра на
обширни, добре поддържани градини, наложили
се в Индия по време на
моголското владичество.
За отличното им състояние се грижи фондацията
Ага Кан. Най-забележителен е този паметник с
това, че архитектурният
му стил е предшественик
ВЕЧНОТО ЖИЛИЩЕ НА на прочутия Тадж Махал
НЕУМИРАЩАТА ЛЮБОВ в Агра. Колко невероятно - красотата на вечното
На възраст 2500 годи- жилище на един човек да
ни, столицата на днешна озари тържеството на неуИндия - гр. Делхи (над 10 миращата любов!
милиона жители), е бил
многократно разрушаван, ДА ЖИВЕЕШ С РИСКА
ограбван и възстановяРазположен върху текван. Сега е може би прекомерно белязан от мо- тоничен разлом в поднодернизацията по западен жието на Пичинча, акобразец. В този град, по тивен вулкан, висок над
чиито улици на деловите 2000 м, с гибелни изригваквартали се лее „потоп” ния приблизително на 100
от хаотично движещи се години, Кито, столицата на
хора, има все пак местен- Еквадор, е под постоянна
ца, пропити от величието заплаха да бъде затрупана миналата могъща им- на. Кога? Нито геолози,
перия. Именно те дават нито сеизмолози и вулкапредстава за същността нолози могат да кажат.
„Побит” в Андите на
на „Вечната Индия”. Част
от нея е Старият Делхи 2800 м височина от пър- средновековното сели- восъздателя си Хуайна
(единадесетияj
ще. Из криволичещите Капак,
му улички продавачите инка-владетел само 60
хвалят високо стоката си, години преди идването
настойчиво я предлагат на испанците), милион и
на туриста, който въпреки половина негови жители
всичко успява да стигне до живеят постоянно с миЧервената
крепост, историческа
забележителност,
свързана с
борбите на
страната за
независимост или до
Дворците
на махараджите на
Раджастан,
а също и
до джамията Джама
Масжид.
Но онова,
което наистина извиква възхищение в
погледа на
посетителя,
а в душата
му - неясен
Природни забележителности, старинни паметници, постройки в духа на
най-древните
традиции
или материализирани символи на могъществото на
властта - всички те са наследство на човечеството
и влизат задължително в
туристическите
обиколки. И са гордост за много
столици, някои - милионни
градове.

На четвъртото повторение разбрах, че и цената за петзвезден хотел тук не върши работа. Да, явно
за мене безкрайното денонощие
продължаваше и Гранд кулоарът
вече ме чакаше...
Тръгвам надолу. Часът е 18.30.
Пътеката се вижда уж ясно, но на
места се раздвоява , разтроява,
погледът върви успоредно на повърхността и е трудно да се прецени къде е твърда почва, къде
сипей. Слизането представлява
слалом между стъпаловидни морени, между които има слоеве по
-дребни камъни, някъде на по-дебели пластове. Хлъзгам се, залитайки, краката не ме държат от
умора, а и слизането е по-трудно,
отколкото нагоре.
Минах вече, или така ми се
струва, пасажите с парапетите,
та свалям седалката и котките.
Изтощението си казва все повече
тежката дума, а по-дългата част от
слизането по размръзнатия кулоар
все още ми престои... И тук направих грешка, решавам да опитам
слизане по снежния улей вдясно
от скалната пътека. Широк около
25 м, покрит със сняг, равномерно
наклонен е... Веднага щом стъпих
обаче, някакъв бързодвижещ се
ескалатор ме понесе надолу.
Тоновете камъни под мене затракаха зловещо, смазвани при свличането си от затопения сняг. Май
попаднах в каросерията на изсипващ се самосвал. Предаден на съдбата, след около двайсетина метра
спрях без логична причина, може
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би в някаква неравност. Лежа така
известно време. Опипвам се. На
няколко места по тялото си чувствам тъпи болки, но като че нямам
тежки поражения.Трябва да стана,
а целият съм като бит с бухалки.
Слава на Бога, каската сигурно е
спасила драгоценната ми глава.
Добирам се някак си до пътеката
и тръгвам надолу, включвайки се
зад свръзка от трима души, като че
поляци.
Наближаваме
хребета,
зад който е лагерът Тет Рус. Слънцето залезе, но още е светло. Налага се да прекося за последно
снежния улей, в отвъдния край на
който тече нищо и никаква вада с
ледени брегове, широка нека да са
два метра и дълбока до метър. Над
улея има опънато около 50 м осигурително въже. Трябва да се закача и при вадата леко да отскоча.
Дотук добре, но отново проблем.
В предната част на лявото бедро
чувствам силна тъпа болка. Установих, че дори при леко свиване
на ставата болката се усилва, така
че на практика съм с един крак и
една патерица и дори не мога да
подскоча през смешната вада.
Виждам, че по сипея надолу вадата се мушва в леда и изчезва.
Да сляза и прекося на това място? Наклонът на сипея е около 45
градуса. Решавам, че движейки се
плътно до снега по корем, странично, ще мога да измина така
двадесетте метра... Имайки опит
от улея по-горе, започнах да копая
леко в снега, за да не ядосам сипея, дупки като степенки с върховете на обувките си. След като се
укрепях, правех крачка странично,
сменяйки краката, задържайки се

някак с пръстите на ръцете, копаех нова дупка и поставях наново
ходилото.Планът ми като че проработи... И тук внезапно ми се поднесе „десертът” на това спускане.
Усетих го първо с кожата си, после
го чух, поглеждайки ужасено нагоре, докъдето погледът ми стигаше
в улея. Набрали скорост от около
150 м височина, срещу мен летяха
двайсетина камъка със скоростта
на метеорити и размери от ябълка
до тротоарна плочка. /Да, точно
такъв ми изглеждаше този, който мина най-близо/. Прилепих се
плътно до улея и зачаках... При
лош късмет каската щеше да ми
помогне толкова, колкото черупката помага на яйцето... Грохотът
спря. Половин минута, дълга като
вечност. Оставаха ми само двадесетина разкрача до брега. Най-после видях лагера на около 500 м по
права линия. По пъртината надолу,
за здрав човек са 5-6 минути.На
мен обаче ми отне почти час дотогава, докогато вече в палатката,
наложил бедрото си със сняг, си
правех какао с мед на газовия котлон. Сигурен, че това е Щастието...
Бях минал маршрута ТетРусМонблан-ТетРус без прекъсване.
На сутринта след ставане
дълго раздвижвах една циментова статуя, която бе по стечение на
обстоятелствата и мое тяло. Предстоеше ми слизане с 25 кг раница
до началната спирка на планинския трамвай. А в Шамони ме очакваха вече Георги, Маги и Поли и
френското вино...
Д-р Иван Гинев

Дестинации

сълта за несигурно бъдеще, подобно на жителите
на Лос Анджелис (върху
разлома Сан Андреас) и
на гр. Мексико (под Попокатепетъл). „Щом историческият център на града,
най-големият и най-запазеният в Америките и
първият вписан в Списъка
на ЮНЕСКО, си стои цели
500 години, защо да не
остане така изправен още
500?”; „Градът издърж силното земетресение през
1987 г. Не преувеличават
ли геолозите?”; „А и кратерът на Пичинча изригва в
обратна на града посока…”
- такива успокоителни приказки вървят сред населението на Кито. „То живее
със съзнанието за риск и
се старае да не приема
опасността твърде навътре - казва Хавиер Понсе,
изпълнителен директор на
ежедневника „Днес”; и е
още по- куражлия: - Знам,
че ако Пичинча изригне,
50% от Кито ще остане
под лава и пепел. Но ние,
латиноамериканците, сме
свикнали да живеем в съседство със смъртта.”
Както навсякъде в Латинска Америка въпреки евентуално грозящото бедствие
и към Кито се стичат все
повече и повече пришълци.
Понеже в долината няма
място за тях, те строят нестабилните си постройки
по склоновете на вулкана,
изсичайки евкалиптовите
дървета.
И не от земетресения
са пострадали тези новодомци, а от свлачища. Това
накарало градската управа
да създаде единствената
(засега) в света Градска обсерватория, чийто „мозък”
е Градската система за информация.

върждаване могъществото
на Краля-Слънце и задържане на аристокрацията в
Двора.
Около дворцовите постройки се разгърнало
едноименно селище. Високите фасади на къщите,
широките улици с нощно
осветление станали модел
за „съвременен град”.
Главно действащо лице
в гигантското дело бил
Колбер, който се нагърбил
с доставките на работна
сила, строителни материали, посадъчен материал
- храсти, дървета и пр., от
цяла Франция. На далновидния първи министър
страната дължи началото
и развитието на бъдещата

градини отвън. Гениален в
професията си, арх. Мансар владеел и изкуството
да ласкае краля и да предугажда желанията му.
Цели поколения дърводелци, художници, скулптори, градинари оставили
своя отпечатък. В XVII
, XVIII век завършените
обекти постоянно излизали
с преразход и все се налагала „актуализация” на бюджета. Фактически дворците на Версай ги строили
на кредит от доставчиците.
Историята мълчи дали последните са си прибрали
някога „вересиите”.
В заплащането съществувало строго степенуване. На чирак се полагали
165-220 лири годишно, на
майсторите - 440-660 лири,
главният архитект получавал 6000 лири годишно,
а Колбер - 21 200-40 000
лири. В случай на злополука, вкл. смърт, семейството
се обезщетявало.
Най-големият строеж в
Европа излязъл 100 милиона лири (за труд), а сумарно (с материали) - между
2,2 и 6,3% от бюджета на
Франция тогава.

си индустрия. И на първо
място - на стъкларството.
Франция престава да внася венецианско стъкло и
огледала. Думата „бюджет”
се чувала най-често. И подобно практиката в XXI в.,
предложението за размера
на бюджета началникът на
интендантството изработвал през есента, депозирал го в края на сезона, а
одобрението излизало на
15 януари.
Колбер докладвал за
хода на работите лично
на краля всяка седмица и
обикновено отговорът бил
„Съгласен”, „Одобрявам”,
което не пречело на монарха да промени плановете в последната минута.
Няколко архитекти се
сменили, но се е запазило
само името на предпоследния - Жул-Ардуен Мансар.
През 1685 г. той проектира
и създава една от най-мистичните в световен мащаб
галерии - тази, пресичаща
кралските
апартаменти.
Със своите 357 огледала,
закрепени чрез декоративни бронзови украшения,
със стигащите до пода огромни прозорци (наречени по-късно „френски”), тя
потапяла преминаващия
през нея в магическа реалност: силуетът му се
наслагвал и преплитал с
хиляди пъти отразената
картина на разкошните

Но си струвало - векове
репутацията на страната
остава на световния връх.

Безценните
перли на света
Но туристите посещават
Кито заради красотите му.
Към тях спада природната гледка на разстлалия
се в котловината град,
обиколен от 13 надвиснали вулканични кратера,
най-внушителния от които
- Пичинча. Пространството
помежду им е осеяно със
сеизмични станции.
Конквистадорите открили селището на инките в
XVI в., разрушили всички
сгради и издигнали свои
църкви и резиденции. Запазени са манастири на
францисканци и доминиканци с безценна църковна утвар и картини. Очите
на туриста биват замъглени от блясъка на седем
тона злато, което покрива
вътрешността на църквата
„Христовото братство”.
При цялото това великолепие на бароковата
школа на Кито мисълта за
пепел и лава отстъпва на
заден план.
„СЪГЛАСЕН”,
„ОДОБРЯВАМ”
Малцина знаят, че освен уникален паметник на
културата комплексът Версай е и най-грандиозният
строеж в Европа. През
1662-1712, в продължение
на повече от половин век
строителството на Версай
ангажира 36 000 мъже,

предимно мобилизирани
войници, поглъща десетки
хиляди тона камъни, пясък, мрамор; само изразходваната вода била 7,5
милиона куб. м, а площта
на покривите възлиза на
120 000 кв. м. Както пише
авторът на първата книга
за Версай - Фредерик Тибержиан, „строежът на Луи
XIV”, първият внушителен и
модерен европейски строеж, използвал „невиждани
дотогава материални и човешки ресурси”. Целта - ут-

ЗА ДА ОПОЗНАЕШ ГОЛЯМОТО, ВИЖ МАЛКОТО
Това прозрение въплътил преди 3000 години
китайски градинар при
оформянето на градина,
получила след векове определението
„китайска”.
Тя е подчинена на разбирането за единство „Небе-Земя-Човек”. Две от
неповторимите перли на
17-милионен Пекин са парковете Ихеюан и Бейхай.
Първият всъщност е Лятна резиденция (Летният
дворец) на императорското семейство. Строежът
започнал през XII в. и в
голямата си част бил завършен през XV в. От 1998
г. парк Ихеюан е включен
в Списъка на ЮНЕСКО за
световното културно и природно наследство. На 15 км
от Пекин, върху 290 хектара, паркът е олицетворение на пълната хармония.
Включва три части - Хълм
на дълголетието, Езерото
Кунминху и Дворцовияj ансамбъл.
Кунминху е изкуствено изкопано, а от пръстта
е издигнат Хълмcj. Трите
хиляди дворци, галерии,
храмове и зали са все с
поетични имена: Дворец

на човеколюбието, Дворец
на добродетелта и хармонията, Зала на радостта
и дълголетието, Море на
мъдростта. Ние, европейците, си представяме райската градина Едем като
творение на Бога, поселил
там първите хора Адам и
Ева. Градината ги хранела
с вкусни плодове, утолявала жаждата им с кристално
чиста вода, радвала ги с
красотата си. „Китайската
градина”, типичен пример
за която са споменатите
два парка, почива върху
таоисткото учение, че човешкият живот трябва да
отразява ритъма на Всемира. В „Китайската градина”
липсват редки растения,
гордост за други прочути
паркове. Тук зеленината е
разположена асиметрично,
в търсене на баланс между
светлина и сянка, между
излишък и недостиг. В градината няма място, откъдето да се открива цялостнияj
пейзаж. Много важен елемент е водата, която носи
спокойствие и омиротворява. Мостчетата, съединяващи водните пространства,
са зигзагообразни - за да
не могат по тях да минават злите демони - според китайските вярвания
те вървят само направо и
многото чупки по пътя ги
объркват. Паркът, въобще,
е своеобразно бягство от
оковите на ежедневието,
протичащо по строги (и
днес в Китай) правила. В
Ихеюан няма развлечения
и спортни площадки - там
всичко насочва посетителя
към размисъл и възможно
най-пълно сливане с природата.
Вторият зелен остров
на Пекин е паркът Бейхай
(„Северно море”). И той е
с хилядолетна история, с
изкуствено езеро, в което се издига Нефритовият
остров. Имената на 3 от
павилионите - „Колелата
на закона”, „Истинското
пробуждане” и „Всеобщият
покой”, стоят в основата на
китайския мироглед за триединството „закон, истина,
покой”. Залата на Луната
носи следа от европейско
присъствие - в нея внукът
на Чингис хан и пръв китайски император от монголската династия Хубилай
приел венецианеца Марко
Поло, който останал поразен от великолепието на
непозната земя. В Бейхай
туристът ще се докосне
до китайската митология,
населена предимно с дракони, и до китайската нумерология. За „истински дракон”, „Син на небето” бил
смятан самият император,
а алегорията с числото 9 не
е случайна - тя символизира висша знатност. Бейхай
предлага на посетителите
спортни площадки, развлечения.
В императорските градини съществуват и недостъпни за всекиго места
- напр. Градините за учени.
В тях, зад високи зидове
медитират „умните глави”,
вдълбочени в мисли от конфуцианското учение.
За повечето европейци
философията на парковете
в Пекин, т.е. на „китайската
градина” е неразбираема,
но си струва да се види
като едно от чудесата на
съвременния свят.
Мариана Ангелова
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Името на върха - К2 - идва
от бележката, използвана на
картата от Главната Топографска служба. Томас Монтгомъри прави първото проучване
на Каракорум и скицира двата
най-високи върха, означавайки ги с К1 и К2. Политиката на
Главната топографска служба
е била да използва местните
наименования на върховете,
когато е възможно. Така К1
е заместено от местното Машербрум. К2 обаче се оказва
без местно име заради своята
отдалеченост. Името Чогори
идва от две думи на местния
диалект Балти - чого (голям)
и ри (планина). Възможно е
западни изследователи да са
възприели това име или просто това да е бил отговора на
туземците на въпроса „Какво
е това?”. Под името „Когир”
е известен върхът в Китай.
Предлагани са и други местни имена за върха като Ламба
Пахар („Висока планина” на
езика Урду), както и Дапсанг,
но те не са популярни. След
като не се открило местно име
за върха, предложено било
да се кръсти в чест на Хенри
Годуин-Остин (ранен изследовател на района). Въпреки че
е отхвърлено от Кралското географско дружество, това име
все пак фигурира в някои карти и продължава да се използва понякога.
За името на К2 италианският катерач Фоско Мараини
казва: „Само голите кости на
име, само скали и лед, и буря,
и бездна. То не прави опити да
звучи човешки. То е атоми и
звезди. То притежава голотата
на света преди първия човек или на изпепелената планета
след последния човек.”
Първото изследване на върха е през 1856 г. от европейска експедиция, водена от
Томас Монтгомъри. През 1892
г. Мартин Конуей води британска експедиция, която достига
до ледника Балторо.
Първият сериозен опит за
изкачване на К2 е предприет
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през 1902 г. от Оскар Екенщайн, Алистър Кроули и още
четирима алпинисти по североизточния хребет. В ранните
години на 1900-те модерният
транспорт не е съществувал.
Отнело е 14 дни само за да

К2

стигнат до полите на планината. След пет сериозни усилени опита експедицията достига 6525 м - пример за смелост
и пионерски дух, отчитайки
липсата на модерно алпинистко оборудване и специална
екипировка. Експедицията не
успява заради лошо време,
заболявания, конфликти, но
екипът прекарва рекордните
за времето си 68 дни на такава
надморска височина, от които
само 8 дни с добро време.
Следващата експедиция до
К2 е през 1909 г., водена от
Луиджи Амедео, Дук Абруци,
достига височина от 6250 м по
югоизточното хребет, оттогава
известно като хребета Абруци. В началото това е част от
стандартния маршрут, но с
времето е изоставен заради
своята стръмност и трудност.
До 1938 г. не е правен друг
опит за изкачване на К2, когато американска експедиция, водена от Чарлз Хюстън,
преоткрива планината. Те
решават, че хребетът Абруци е най-практичният път, и
успяват да стигнат на около
8000 м височина, преди да се
върнат заради липса на запаси и опасност от лошо време.
На следващата 1939 година
експедиция, водена от Фриц
Виснер, достига на 200 м от
върха, но завършва трагично,
когато един алпинист и трима
шерпи изчезват високо в планината.
Чарлз Хюстън се връща начело на американска експедиция от 1953 г. Експедицията
се проваля заради буря, която
приковава екипа за 10 дни на
височина 7800 м. През това
време Арт Гилки се разболява критично. Следва отчаяно
отстъпление, през което Пийт
Шьонинг спасява почти целия
екип по време на масово падане, а Гилки умира. Предполага

речно лятото на 1986 г., когато
петима алпинисти умират на
К2 по време на свирепа буря,
а осем други умират в седмиците преди това. Черната хроника на това лято е дълга.
На 21 юни са убити от лавина Джон Смоулич и Алън
Пенингтън, членове на американска експедиция. Тялото
на Пенингтън е извадено, но
това на Смолич още не е намерено. На 23 юни френските
катерачи Лилиан и Морис Барард достигат върха само 30
минути след съекипничката
си Ванда Руткевиц - първата
жена, изкачила К2. Тримата

торията на К2 е Бедствието
от 2008 г. Големи късове лед
падат и унищожават въжетата
по част от маршрута в теснина
под върха. Членове на няколко международни експедиции
са хванати в капан на височина над 8000 м. Поради паднали ледени късове, падания по
време на нощно спускане или
опитвайки се да спасят другарите си, загиват 11 алпинисти.
Четирима са спасените, трима
от тях са сериозно пострадали. В спасителната акция се
включва пакистанската армия
с хеликоптери.
Фаталната статистика про-

Сред най-опасните
планини в света

Третото изкачване на К2 е
през 1978 г. по нов маршрут
по Североизточното било.
Експедицията е американска,
водена от Джеймс Уитакър.
До върха достигат четирима
алпинисти. Един от тях - Уикуайър - пренощува в бивак
на 150 м под върха, един от
най-високите биваци в историята.
Друго забележително японско изкачване след това от
1977 г. е направено по трудния Северен хребет откъм
китайската страна на върха
през 1982 г. Трима алпинисти
от експедицията достигат върха на 14 август. На слизане от
върха един от тях - Юкихиро
Янагисава - пада и умира. На
следващия ден върха изкачват още четирима от експедицията.
Първият алпинист, успял да
изкачи два пъти К2, е чехът
Йозеф Раконкай през 1983 г. и
през 1986 г. През 2004 г. испанецът Карлос Сория Фонтан
става най-възрастният човек,
някога изкачвал К2, на 65-годишна възраст.
Понастоящем К2 е изкачван
почти по всичките си била. Въпреки че Еверест е по-висок,
К2 е много по-труден и опасен. Върхът се счита от мнозина за най-трудното и опасно
изкачване в света, откъдето
идва и прякорът му - Свирепата планина. Върхът и околните
му са взели повече животи от
всички други. Към юли 2010
г. само 302 човека са успели
да завършат изкачването му,
сравнено с над 2700, които са
изкачили Еверест. Към септември 2010 г. над 80 са загиналите в опити да покорят К2.
К2 е сцена на много трагични инциденти. В историята на
алпинизма влиза т.нар. Бедствие К2 от 1986 г. Така е на-

Йозеф Раконкай

К2 е известен като Свирепата планина заради изключителната трудност на изкачването и вторият най-висок
процент на смъртност сред
осемхилядниците. За всеки
четири човека, които са достигнали върха, един е загинал, опитвайки се. Има много
маршрути по К2 с различен
характер, но те всички споделят някои ключови трудности.
Първото е екстремната надморска височина и в резултат - липсата на кислород: на
върха кислородът е 1/3 от този
на морското равнище. Второто
са често срещаните свирепи
бури с продължителност по
няколко дни. Третото е техническата трудност, стръмността и откритостта на всички
маршрути към К2, което силно
затруднява изкачването. Досега въпреки многото опити
все още няма успешно зимно
изкачване на К2. Всички главни катерачески маршрути са
откъм пакистанската страна,
където се намира и базовият
лагер.

се, че Гилки умишлено е потърсил смъртта си в лавина,
за да облекчи останалите от
екипа. Въпреки провала и трагедията с показания кураж
експедицията остава в историята на алпинизма.
Първото успешно изкачване на К2 е на 31 юли 1954 г.
от италианска експедиция,
водена от Ардито Десио, когато двама алпинисти - Лино
Лачедели и Ачиле Компаньнони, достигат върха. Цели 23
години по-късно - на 9 август
1977 г., К2 е изкачен отново.
Ичиро Йошизава води втората
успешна експедиция до К2.

Фредрик Ериксън

К2, известен като Чогори/Когир, Кету/Кечу и
Маунт Годуин-Остин, е вторият най-висок планински връх на Земята след Еверест. Разположен е на
границата между Балтистан, Джилгит-Балтистан
(част от Кашмир под управлението на Пакистан) и
Такскорган - Таджикска Автономна република в Ксинджянг, Китай. С височина на върха от 8611 м К2 е
най-високата точка в планинската област Каракорум/Каракорам и най-високата точка в Пакистан.

заедно с още един член на
екипа и двама испански катерачи са застигнати от мрака и
правят извънреден бивак недалече от самия връх. И шестимата оцеляват през нощта,
но съпрузите Барард изчезват
по време на спускането на 24
юли. Тялото на Лилиан Барард
е открито 3 седмици по-късно,
а това на Морис Барард - едва
през 1998 г.
Полският катерач Тадеуш
Пьотровски след успешно изкачване по южното лице на
върха пада и намира смъртта
си на 10 юли. Шест дни по-късно италианецът Ренато Казарото пада в ледена цепнатина.
Изваден е, но умира на 16 юли
от нараняванията.
На 3 август Войчех Вруж,
част от чешко-полска експедиция, се подхлъзва и пада
смъртоносно. На 4 август пакистанецът Мохамед Али е
убит от падащи скали на билото Абруци.
През това трагично лято на
1986 г. лошото време причинява още много наранявания
и критични ситуации. Трагичната поредица продължава между 6 и 10 август по време
на ожесточена буря, на слизане от върха загиват двама
британски алпинисти, двама
австрийци и алпинистка от
Полша в опитите си да се доберат до безопасен лагер на
по-малка височина. Спасените двама алпинисти от групата са с тежки наранявания и
загубени пръсти на ръцете и
краката заради жестокия студ.
В буря през август 2004 г.
изчезват безследно трима
алпинисти. Жертва на смъртоносни лавини стават през
юни 2004 г. трима алпинисти
от Южна Корея и през август
2006 г. четирима алпинисти от
Русия.
Най-лошият инцидент в ис-

дължава и досега.
След Бедствието от 2008 г.
два поредни сезона - 2009 и
2010, никой не успява да изкачи К2. През 2009 г. Мишел
Фе от Италия пада смъртоносно със ски. На 17 юли 2010 г.
в базов лагер 2 на К2 намира
смъртта си и българският алпинист Петър Унжиев. Причината е височинна болест. По
разказа на румънския алпинист Димареску Унжиев е умрял сам, изоставен от пакистанския си шерп.
През август 2010 г. Фредрик
Ериксън, който планира да се
спусне със ски от К2, се присъединява към алпинистката Герлинд Калтенбрунер на
път към върха. Ериксън пада
- близо 1000 метра, намира
смъртта си. Калтенбрунер се
отказва и прекратява изкачването си. Връща се на следващата година, пак през август,
когато заедно с още трима
алпинисти изкачват успешно К2. На 23 август 2011г. тя
става първата жена, покорила
всички 14 осемхилядници без
кислород.
През февруари 2012 руска
експедиция прави опит да изкачи К2 през зимата. Експедицията завършва нещастно със
смъртта на Виталий Горелик,
който умира от измръзване и
пневмония. Изкачването е отменено. На 28 юли 2013 двама
новозенландци - Марти Шмид
и синът му Денали, загиват,
след като лавина унищожава
лагера им.
Заради страшната си слава
К2 остава едно от най-магнетичните предизвикателства.
Изкачването му се счита за
едно от най-големите доказателства за класа в света на
алпинизма.
Ина Поптодорова

При съседите
В края на септември
група от ТД „Урвич”, София, реши да направи
екскурзия до Македония. Нека загърбим различията и конфликтите,
свързващи ни с новоизлюпената държава, и да
видим нейните красоти
и забележителности. И
по-конкретно каньона
Матка, намиращ се на
река Треска в подножието на планината Водно.
В събота сутрин плътни
сиви облаци изливаха
своя студен дъжд над
столицата. С раници,
мушами, качулки, но с
усмивки очаквахме нашия автобус. С малко
закъснение потеглихме
към Кюстендил и Гюешево. Някъде към Перник и Радомир времето
вече нямаше нищо общо
с това в София. Скоро
стигнахме
границата.
Подминаваме Крива паланка, на връщане ще
видим Осоговския манастир. Пътят прави остри
завои и слиза покрай
зелените хълмове на
Осоговската планина и
Крива река. Вече пътуваме по магистралата към
македонската столица.
Редят се обширни обработени полета, тук-таме
селца, планина Черна
скопска гора в далечината извива снага отдясно,
а отляво планина Водно
и постепенно започна
да се откроява някакъв
кръст. По-късно разбрах,
че това е Милениумският
кръст, издигнат по повод 2000 години от разпросранението на христянството по света.
Бързаме да стигнем хотела в комплекс „Матка”.
Изведнъж
чудовищно
стръмните скали, обрасли с тъмнозелена растителност и слизащи отвесно надолу, започнаха да
стават все по-големи. А
в подножието на каньона - чисто, бистро езеро.
Трудно се разминаваха
автомобили и автобуси
по тесния път. Река Треска закачливо играеше
с топлите лъчи. Пристигнахме! Оставаха ни
няколко крачки до планинарския дом. Постепено пътят стана тясна
павирана пътека, която
се провира през тунел и
прави завой след завой.
Езерото бе над язовирната стена. Намирахме се
сред алпийския център
на Македония. Целият
каньон изглеждаше като
утроба – ето защо са я
нарекли така. Матка приличаше на Триградското
и Трънското ждрело унас
- всъщност то някога е
било част от родината ни.
Но бистрата изумрудена
вода й придаваше неповторима загадъчност.
А скалите, извисяващи
се нагоре и стоящи като
призраци сред водната
шир, напомняха на залива Халонг.
Манастирът
„Св.
Андреа” бе застинал досами хотела. Настанихме
се, после се отправихме
на разходка - веднага
се разпределихме в две
лодки, за да попътуваме
по езерото с разглеждане на водната пещера.
Лодкарят ни разказа
за това райско кътче,
скрито сред отвесите на

Сред магнетичната
природа на Македония
√ В утробата на каньона Матка
√ По тайнствените манастири
√ Скопие - градът на монументите
природата.
Пътеката, по която
по-рано дойдохме, била
25 км. Останалите 6 км
са с парапет. Тук има животни по горите наоколо
и във водите на езерото.
През няколко метра на
срещуположния бряг са
построени малки дървени постройки и бараки,
вероятно за наблюдение
и отмора. Акостирахме
до желязна площадка и
по едни стълби тръгнахме към входа на пещерата. Докато агрегатът
зареждаше осветление-

групата макар и за краткото разстояние което
има. Без раници минахме моста на реката и по
добре утъпкана пътека
потегляме към манастир
„Св. Никола”. Покрай нас
минаха хора и казаха, че
разстоянието се взима за
45 минути. От този бряг
панорамата към каньона
беше прекрасна. Напомняше малко на лютибродските Ритли.
Не след дълго се показа македонският флаг
и покривът на манастира. Пресякохме портата

други просто направени
в огромни размери. Старата скопска чаршия,
Македонското
кале,
джамиите, парламентът,
църквите, скопският мол.
По всичко личи, че Македония иска да има своя
история. Красиви музеи
като гръцки сгради, арка
като Триумфалната в Париж - строителството не
секва. Имаше музей на
старата скопска чаршия,
но почивните дни не работеше, Музеят на археологията се извисяваше
достолепно, изпълнен в

тят бе тесничък, постояно се разминавахме със
сватбарски коли. Манастирският комплекс бе
внушителен - с две църкви, три конака, хамбари
за жито и ориз, хотел,
ресторант, пекарна. Бил
е част от българското
историческо наследство.
Историята на манастира е интересна и богато в пещера Врело, дойдоха още посетители и
заслизахме надолу към
подземните езера. Вътре бе влажно и малко
хладно. Но и много красиво. Имаше причудливи
образувания навсякъде,
най-голямото бе сякаш
една пещерна шишарка.
Лодкарят ни съчетаваше
две функции каза, че тук
се е провел симфоничен
концерт. Прилепи прелитаха наоколо, без да се
притесняват от голямата
тълпа в техния дом.
Над езерото всичко
стана някак магнетично
и придоби някаква тайнственост. Дебела сянка
падна, бистрото огледало се успокои. Шум от
падащата вода на стената се чуваше слабо.
Наредихме се около две маси на сладки
приказки, вкусна храна,
сгряващи напитки, музика и смях. На другия ден
някъде чак към 10 ч. топлите лъчи заслизаха от
алпийските отвесни скали към нас да ни сгреят
отново.
Разделихме се с нашите гостоприемни и
любезни домакини и дружината потегли към буса.
Друг бус, на хотела, се
спусна надолу и събра

и веднага погледите ни
хвана гледката към комплекса и езерото. Великолепно. Отвориха ни
църквата. Стените и куполът бяха красиво изографисани.
Запалихме
свещички.
Качихме се на нашият автобус - следващата
спирка бе Скопие. Столицата е известна със статуите на многото си воини,
политици и общественици, някои качени на коне,

смесен гръко-византийски стил. Всяка държава
си има своите културни,
исторически музеи административни институции.
Но не очквах да видя
чак такива грамадни монументи, скупчени като
че на едно място. Пихме
по кафе и потеглихме към
Осоговския манастир.
Не мина много време
и малкото градче Крива
паланка се появи, бусът
пое към манастира. Пъ-

та, защото се преплитат
много имена на владетели, които са царували,
водили са битки или са
преминали от тук, за да
завладяват държави. В
житието на св. Йоаким
Осоговски пише, че по
времето на византийския
владетел Мануил Комнин
(1143-1180) свещеникът
Теодор от Овче поле с
монашеското име Теофан е основал манастира
и погребал в манастир-

ската църква мощите на
светеца. По времето на
българския цар Калоян
(1196-1207) се споменава за обителта. В Карловицкия летопис се споменава, че сръбският крал
Стефан II Милутин (12821321) е построил църква,
посветена на св. Йоаким
Осоговски. А турският
султан Мехмед II през
1436 г. посещава манастира по време на поход
за завладяване на Босна. От 1762 г. манастират
е изоставен, а мощите на
светеца загубени. През
1851 г. е осветена църквата. Храмовата църква
е изографисана от дебърски зографи, а малката манастирска църква
„Рождество на св. Богородица” вероятно е изградена през 11 век. Тъкмо бяхме запалили свещ
и разглеждахме иконостаса, красиво изографисаните стени и колони,
когато влезе следващата
двойка младоженци.
Очевидно днес бе
сватбен ден.
Разходихме се наоколо, полюбувхме се на
прекрасна гледка откъм
местния ресторант и почивната станция към манастира. Не се сдържах и
направих няколко кадъра. Слънцето напускаше
деня и бавно си отиваше
на хоризонта сред плътни облаци. Ние също
напуснахме тази страна
- различна, приключенска, алпийска, изпълнена
с много природа и история част от някогашна
България.
Юрий Стоянов

Октомври 2013 г.
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Зелена неделя в
Тетевенския балкан

Поредната ЗЕЛЕНА НЕДЕЛЯ, организирана от ТД“Стратеш“, Ловеч, в края на септември, 2013 г. бе туристическа
разходка в красивите околности на Тетевен. Същия този
Тетевен, за който Иван Вазов
възкликва: „Ако не бях дошъл в
Тетевен, и аз щях да бъда чужденец на майка България…“.
Първата ни цел бе Гложенският манастир „Свети Георги
Победоносец“ - българският
манастир с най-красива панорама. Изграден на висока скала, която постила и вътрешния

ВЕТЕРАНИ
Отново, вече за тринадесети път поред, околностите на м. Овчарски
поляни на красивия родопски рид Чернатица
бяха огласени за три
дни от весела гълчава и
песни на туристи ветерани oт цялата страна.
По стародавна традиция
в средата на м. септември гостоприемните
планинари от ТД „Шипка“ – Пловдив, и Клуба
на ветераните към него
посрещнаха своите приятели от двадесетината
сродни клубове, за да
отпразнуват заедно станалия вече традиционен
празник на х. „Здравец”,
този път като „Есен 2013“.
Той е включен в годишния
календарен план на БТС
и БФТВ.
Трудно е да се опише
пъстротата на пристигналите групи от гарите и
автогарите на Пловдив от
всички краища на страната - от Монтана до Сандански, от София до Ямбол и
Лом… Сърдечно посрещнати от пловдивчани, те
поеха с автобус за обичайната предварителна
опознавателна екскурзия
из района, този път до
Асеновград и неговите
забележителности.
Водени от вещ екскурзовод, гостите разгледаха
историческата
църква
„Света Богородица - Благовещение“ с рибното
аязмо, паметника на големия писател и „певец“ на
Родопа планина Николай
Хайтов, ВЕЦ „Асеница“ и
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му уникален, аскетичен двор,
от него се открива зашеметяващо пленителна гледка. Манастирът е бил любимо място
на Васил Левски, като скривалището му там се пази и до
днес. През вековна букова
гора, постлана по това време
с прелестни лилаво-розови килими от хиляди диви циклами,
слязохме към Тетевен. Встрани
от пътеката често грееха оранжевите фенерчета на физалиса, червенееха плодовете на
глога, а узрели тъмни гроздове
къпини изкушаваха всеки да се

Палеонтологическия музей. Последният обект бе
предмет на особен интерес от страна на туристите не само поради богатите находки, изложени
в него, а и поради факта,
че е дело на местни ентусиасти, водени от учителя
Димитър Ковачев.
След приключване на
екскурзията всички се от-

отбие. Минахме и покрай старокаменната чешма, от която е
пил вода Левски.
След кратък престой в центъра на Тетевен, през който
посетихме известния му Исторически музей, се отправихме
по еко-пътеката „Под пръските
на водопада“, изградена в изключително живописното дефиле на река Козница. Последните 600 метра от тази пътека,
виещи се в гората, по дървени
мостчета, покрай малки водоскоци и няколко места за отдих
предлагат прелестни гледки

ше хумористични сценки
и музикални поздрави.
Веселието с хора и танци продължи до късна
доба…
Вторият ден бе изцяло
посветен на празника.
Освен гостите от клубовете /над 40 души/, към
естрадата пред хижа
„Здравец” се стекоха и
нови посетители от дру-

през всички сезони. В края на
пътеката е водопадът „Скока“,
вдясно от него един още по-висок, но действащ само през
пролетта водопад, сега преставляваше зелена, вееща хлад
стена.
Последната ни цел в този
прекрасен ранно-есенен ден
беше местността Костина, на
3 км от с.Рибарица, свидетел
на драматични исторически събития - на 25 май 1876 година
тук е убит Георги Бенковски, а
спътникът му Захари Стоянов
по чудо се спасява, хвърляйки

мата на домакините бе
голяма и разнообразна,
самодейците от Клуба на
туристите ветерани показаха своя талант. Редуваха се: древен тракийски
танц, дамски мажоретен
състав,“международна”среща /шествие на дванадесет нации/ с танцови изяви на отделните
народности - сиртаки,

се в ледените
води на реката. Посетихме паметника и Кървавото кладенче,
в което е измита главата на Г.
Бенковски. Съзерцавайки притихналите, безметежни днес
поляни, мислехме за цената на
свободата.
Хубавото време продължава. Следващите походи на
ТД“Стратеш“, Ловеч, са до
х.”Амбарица”,
еко-пътеките
край Златна Панега и пещерата с Очите - Проходна.
Текст и снимки
д-р Дарина Петрова

каубойски ритми, алпийска полка, руски пляски,
шопски хоровод и още и
още… А извилото се четворно хоро, на което се
хванаха и участници, и
зрители, просто нямаше
край!
След обедната пауза
за изненада на всички се
състоя „парадът“ на шапките, в който петнадесет

Завърши националната
проява „Есен 2013„
правиха към х.”Здравец”.
С подобаващ ритуал, със
здравец, хляб и сол и с
чудесна родопска песен
в изпълнение на ветеранката Таня Рупкова гостите
бяха поздравени със сърдечното „Добре дошли!“
от секретаря на ТД “Шипка“ г-жа Анна Камчева
- главен организатор на
проявата.
Последва полагащия се
отдих, а вечерта се състоя
вълнуваща среща между домакини и гости. По
време на вечерята имаше
поздравления и от двете страни, разменяха се
адреси и телефони, споделяха се впечатления
от току-що видяното из
района. Водещата, г-жа
Дима Пенчева, председател на клуба на туристите
ветерани при Дружеството, и г-жа Анна Камчева
разказаха накратко за
историята на тези срещи
тук, сред пленителната
красота на Родопите. Богатата програма включва-

гите
пловдивски туристически
дружества,
от градовете
Куклен,
Асеновград и
Първомай, както и граждани,
почиващи в околните
туристически
бази и станции. Програ-

двойки
демонстрираха
достолепието на различните модели и разцветки
шапки, като ударението
падна върху този вековечен дамски атрибут.
Силният пол бе представен далеч по-скромно,
само с официални черни
костюми и цилиндри! За
”майстори” в изработката на всички костюми и
атрибути на участниците
бяха единодушно обявени д-р Роза Апостолова,
Мая Мартинова и Емилия
Димитрова.
Отделено беше и време
за туристически изяви. В
късния следобед почти
всички гости, поведени от
домакините, направиха
кратки излети и разходки
до интересните околности. Научиха още много
за легендарната Родопа,
така тясно свързана с нашето минало и настояще.
Втората вечер продължи отново с песни и
танци, като ударението
падна върху участието на
гостите. Водещата обяви
„Микрофонът е Ваш“, след
което заваляха солови и
групови участия от двете
страни.
Впечатляващи
бяха сценката „Дядо ряпа
вади”, песенният дует с
изпълнението „Ой, Киче,
Киче” и хумористичната
сценка „Димитровите
кундури“.
Третият ден бе денят на раздялата.
Преизпълнени е впечатления от видяното,
чутото и хубостите
на околната природа,
всички се сбогуваха с
пожелание „До нови срещи на ”Есен 2014”!
Димитър Луканов

Инициативи
В края на лятото организирахме и проведохме
Петия международен колопоход до Гърция. Подборът на участниците се
оказа твърде сложен и
продължителен процес /
продължил над 3 месеца/.
Имаше над 20 желаещи
колоездачи, които се отказваха от участие по причини на невъзможност за
освобождаване от работа,
липса на отпуск, недостатъчна подготвеност и др.
Допълнителна
трудност
представляваха зачестилите инциденти с курортисти в морето, защото
част от колоездачите бяха
спасители. Преодоляхме
това и групата се оформи от добре подготвени и
колоездачи с по-скромни
възможности. Зписаха се
и двама младежи на 14 и
17 години, брат и сестра.
Познавахме ги от пешеходния туризъм, но те са
се подготвили и като колоездачи. Участваха активно
в тренировъчните походи
по 40-50 км дневно.
Дойде денят на тръгване! Сутринта се събрахме
традиционно пред Община Варна до Паметника на
загиналите във войните.
Изпратени бяхме от общински служители, журналисти и разбира се, от
туристи. Пожелахме си
хубаво време и безпрепятствено колоездене. Разбирахме, че ни чакат горещи
дни и напрегнати часове
на колоездене. Проведохме инструктаж и всеки се
подготви според изискванията. Опитът в предни
колопоходи ни помагаше
за по-добрата организация. Подбраният маршрут
ни наложи да преминем
през ГКПП Маказа. Имахме уверението, че той
ще се открие в началото
на м. август, но това не

ТД”Черноморски простори”, Варна

На две колела до Гърция
се случи, което
наложи да променим маршрута
в движение. Нощувките щяха да
бъдат на палатки и в къмпинги.
Най-същественият проблем беше
снабдяването с
вода, питейна и
за миене. Първата вечер нощувахме на палатки
около с. Йерусалимово. Прекрасна
лунна вечер, а за част от
младите Йоанна, Георги
и Лъчезар - за първи път
построяване на палатки.
Помогнахме им, а самите
те имаха удобни палатки
и постелни принадлежности. Вторият преход беше
до гр. Александрополис.
По традиция, след като колоездач премине 100 км,
се прави кръщаване на велосипедиста. Това се случи с трима колоездача от
Димитър Станев с атрак-

тивен ритуал: поливане с
вода, връчване на букет от
цветя и разбира се - начерняне с прах от каплата на
велосипеда. Незабравим и
вълнуващ момент, оставащ
в съзнанието на туриста за
цял живот. Продължихме
по второстепенни пътища
до гр. Марония /родното
място на капитан Петко
войвода/. Слязохме отново до морето и вечерта
достигнахме къмпинг Имерос. Къмпинът е удобен,
но е необитаем. Въпреки

всичко имаше вода, а селото бе на 3 км. Третият
преход ни поведе до к-г
Меси и обратно до сегашния бивак. Следващият
преход бе до манастира
Св. Николай /построен е в
сладководно езеро/ и през
Ксанти дойдохме на следващия бивак. Направихме
еднодневна почивка за
възстановяване на силите
и се наложи да ремонтираме над 10 спукани гуми,
най-много на Йоанна - едновременно 5 спуквания.

С
възстановени
сили
поехме към гр. Кавала,
като с ферибота се прехвърлихме на о. Тасос. Впоследствие проведохме два
прехода на острова и отново с ферибот стигнахме
до материка. Последните
преходи бяха в посока
България, като преминахме през ГКПП Златоград.
Тук преходът бе много тежък заради многото завои
и голямата денивелация.
Трудностите се преодоляха, нямахме проблеми с
темпото на движение и с
велосипедите. Вече бяхме
на българска територия.
Разгледахме планинския
град и архитектурния ареал. Вечерна нощувахме
на палатки в близост до
природния феномен „Костенурките”.
Предстоеше
преход до Кърджали и
разглеждане на музея, ПЗ

„Каменната сватба”
и манастирския комплекс
на Боян Саръев. Възхитихме се на запазените
предмети от нашата история и съвременните свещенни църкви и манастири. Отново нощувахме на
палатки и следващия ден
се придвижихме до Варна.
Посрещнаха ни със
здравец и грозде, дарено от нашият турист Иван
Димов. Групата от посрещачи ни похвали за преодоляване на този труден
маршрут. Водачът на групата отвори традиционното шампанско и вдигнахме наздравица за успеха.
Всички участници бяха
наградени с грамоти и си
пожелахме да продължим
традицията, за развитие
на колотуризма.
Атанас Сивков ръководител на похода
Снимки
Геновева Томова

Проектите - шанс за
младите да усетят
природата

Обновена и разхубавена,
„Кумата” посреща гости
Витошката хижа “Кумата” е построена
по идея на Крум Новаков /Кумата/, на
доброволни начала. Строежът започнал
през 1926 г., като строителните материали са дарение от туристи, членове на
Софийските туристически дружества,
като материалите са се изнасяли от София с раници. През 1930 година строежът е завършен.
На 29.01.1970 година се съставя акт
за държавна собственост на основание
заповед №20 на МФ и председателя на
ИК на СГНС от 12.09.1969 година. Актът
са издава на името на Туристическо дружество “Черни връх”. Застроената площ
е на 414,40 кв.м, състои се от 8 стаи, 2
салона и кухня.
Хижата се намира в южната част на
местността Боерица на 1725 м н.в. и е
една от най-старите хижи на Витоша.
Тя е водоснабдена, електрифицирана и
разполага с туристическа столова и кухня. Пред нея има оформен паркинг. До
хижата води асфалтов път.
Забележително е това, че над нея
има параклис и е изходно място за

Черни връх, като се преминава през
резервата “Торфено бранище”.
През 2012 година хижата беше дадена под наем, като бяха направени основен ремонт и обзавеждане. В момента
приема туристи.
„Кумата“ е пункт от европейски
маршрут Е 4.
По предложение на Юри Алкалай наемател на хижа „Кумата“, бяха проведени два туристически празника – на
12.06.2013 година, на ветераните туристи на ТД“Черни връх“, и на 21.09.2013
година - празник на ТД“Черни връх“. И
двете тържества се проведоха на хижата. Разходите бяха поети от наемателя.
На 21.09.2013 година бе поканен хор
Планинарска песен „Филип Аврамов“,
който изнесе концерт.
Ръководството на дружеството реши
всяка година в края на месец септември
този празник да стане традиция, като се
организират туристически игри и скоростно изкачване.
Венета Тодорова,
секретар на ТД”Черни връх”, София

ТД „Черноморски простори” за поредна година
участва в конкурсите за
Младежки проекти към
община Варна. Класирането ни направи участници в младежките проекти
2013 г. Името на проекта,
финансиран от община
Варна, е „Здраве сред
природата”. До сега сме
изпълнили графика, който
включва: излети и походи
в околностите на града,
беседи по екология, състезания на морския бряг,
бивакуване на палатки
и походи в Сливенска
планина. Основната група младежи са от ГПЧЕ
„Йоан Екзарх”, Варна,
които по традиция винаги

са желаещи за провеждане на туристически прояви. Директорът на гимназията Галина Германова се
отнася положително към
модул „Туризъм” и подпомага учителите в изпълнение на задачите. В момента можем да отчетем
участието на над 270 ученици и учители в проявите
по проекта. Младежите
са изключително старателни и активни особено
при провеждане на походите и екомониторингите.
Екипът на проекта е от
младежи, което особено
помага за постигане
на целите. Надяваме се след реализирането на идеята

да имаме убедени млади
хора, продължаващи да
живеят природосъобразно и здравословно и след
проявите на проекта. Не
се съмняваме в положителния ефект. Вече знаем,
че подобни проекти са
една огромна крачка към
създаване на новия човек,
който пази природата и
възстановява силите си
сред нея. В края на проекта участниците ще получат дипляни от проявите,
снимки и филмчетата на
електронни носители.
Йордан Сивков

Октомври 2013 г.
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Памет

До Гоцев връх и село Голешево

110 години от сражението на Яворов на 23 април 1903 г.
По стар обичай село
Голешово
провежда
своя родов събор на
8 септември в храма
“Рождество Богородично”. Тази година традицията е свързана с празнично честване на 110
години от сражението
на Яворов и 110 години от Илинденско-Преображенското въстание. По този повод хижа
“Извора” е пълна с гости и туристи - 30 души
от гр. Чирпан, десетина души от гр. Варна и
още от гр. София, гр.
Сандански. Тодор Балтаджиев, председател
на туристическо дружество “Славянка”, и
един от организаторите на тържествата на
7 и 8 септември, посреща всеки и до последно
доуточнява програмата.
В ранната утрин на
7 септември групите
тръгват към най-високия връх на Славянка
планина. Признателното поколение му даде
името на Гоце Делчев
- син велик на нашия народ.
Гоцев връх, и аз при тебе
идвам днес обещанието
да изпълня, което дадох
през миналата есен. Ти
държеше българското знаме, разкъсано от вятъра
суров и зимни бури. И тогава обещание си дадох
нов флаг да донеса. Днес
българския флаг поставям
в памет на синовете славни на моята изстрадала
земя. Нека знак да бъде,
че в криптата на миналото спомените като кости
светят и не са потънали
във водите на забравата.
Дълбоко чувство да усети
в душата всеки, който на
върха се изкачи. Царев
връх, мощен и суров със
своя дух, срещу мен стои.
Шабран оттатък пък легендите реди, а в безкрая
планини с върхове, опрели
в небесата. Из простора
погледът ми полетя и започна стъпките да търси
из друмища и по чукари
на поборниците смели, що
обрекли с клетва своята
съдба на злочестата земя
и мил народ. Вятърът носи
техния глас и спира при
мен... И в омаята на тоя
ден, в шепота на горската
дъбрава разтваря страница от летописа - сражението от 1903 година на 23
април (стар стил) в село
Голешово.
Един поет смело се сражава. Един поет из дебрите на Али Ботуш издава
нелегалния вестник “Свобода или смърт”. Тоз поет
е Пейо Яворов. В село Лехово получава последното
писмо от Гоце Делчев за
среща в село Ловча. Но...
на 21 април Гоце Делчев
пада убит в село Баница.
Тъжната вест е още дале-
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че от Яворов. На път за
село Ловча четата, в която е и поетът, осъмва над
Голешово след нощното
вървене
нагоре-надолу,
за да се избегнат турските
засади. След няколко часа
сън силен шум като вихрушка връхлита четниците. И както пише поетът „...
на двайсет стъпки от мене
дебнеше аскер.... Иде
един момент, от който помня малко нещо - сграбих
леката си манлихера и се

В спомените четем: „... Турците виеха като вълци от
ожесточение. По смелите
от тях бяха на двайсетина
стъпки пред нас зад плетища и камънаци, отдето
ни изпращаха куршуми и
закани ...”
Йонко Вапцаров и Яворов принуждават турците
да се приберат в близката
улица. Но откъм полето
турците продължават да
стрелят. Застрашени са
четниците отвън плевнята.

търкулнах надоле. После зная го повече като някой
сън, отколкото като една
действителност - десетки
куршуми изпращяха...”.
Яворов не вижда своите
другари, но по височините
съзира верига от войници.
Затуй споделя: „На всеки
случай револвера ми беше
приготвен - с намерение
да се застрелям, щом бъда
съзрян. Не можех да очаквам, че турският куршум
непременно ще потърси
чело или сърце. А процедурата по влачене по тъмници и бесилки е тъй дълга
и уморителна!”.
След стотина крачки

Тогава Яворов остава да
отблъсква
нападението,
а Йонко Вапцаров търси
изход. Сражението става все по-ожесточено от
всички страни. Вапцаров
ще продума: „ Ех, дано се
чуят гърмежите до Черния
връх, дано чуят нашите
там!”. Оглеждам върховете, за да открия Черния
връх. Над Голешово той се
е изправил, но днес местните хора го наричат Сухия
връх. Значи на този връх е
била четата на дядо Илия
Кърчовалията и момчетата
на подпоручик Танушев. И
когато плевнята е потънала в барутен дим, когато

Яворов и останалите четници се събират живи и
здрави. Започват да търсят път към височините.
Навлизат в тясна уличка
между две каменни къщи.
Под дъжд от куршуми достигат каменната плевня.
Радон Тодев, Сандю Китанов, Лазар Колчаков и Яворов заемат позиция зад
камъните и откриват огън.
Йонко Вапцаров и Мицо
отварят бойници в плевнята. А върху склоновете
на отсрещните хълмове
са позициите на
турците, откъдето се командва
Октомври 2013 г.
обкръжението.

задух и жажда мъчи, когато съзнанието се замъглява, когато не спират налитанията и заплахите живи
да ги изгорят... - боят продължава... Надеждата в
близката помощ влива още
по-мощна сила за борба.
А ехото от ревящите куршуми вдига на крак четата
на дядо Илия Кърчовалията. И от Черния връх като
орли долетяват - „Дръжте
се, момчета!”. С мощно
ура плевнята отговаря. В
бележника на Яворов е
записано: „Заобиколени от
100 души аскер, се започна сражение... Момчетата
на дядо Илия и подпору-

чик Танушев ни оказаха
много навременна помощ,
като отвлякоха от нас част
от неприятелския огън...”.
Плевнята е обкръжена. От
Мелник е повикана войска.
А само на стотина крачки
една от друга са били двете чети. Но могат ли две
чети от смели харамии да
сразят войска и башибозук. Атаките на турците
продължават. В плевнята унинието се промъква.

„Няма вече спасение, тук
ще мрем!” Яворов посяга
към чантата с документи,
за да ги унищожи.
„Но щом казах да пристъпя към действие - споделя поетът, - студена пот ме
изби, пръстите ми отмаляха: нима истина ще мра!
И животното властно и
грозно в своето ужасение
въстана у мене со всичка
сила. Аз повърнах писмата
в чантата и отдъхнах, като
че бях нанесъл смъртоносен удар на самата смърт.”
По-късно един въпрос търси отговор в мислите му.
„Колцина биха тръгнали за

една борба като нашата,
при увереност в неминуемостта на жертвата...”. Въпрос, който с еднаква сила
звучи и днес. Обстановката в Голешево е отчайващо
усложнена. Пред щиковете на турците са изправени
невинни хора. От плевнята
стрелят над главите им.
Турците водят и кмета, за
да накарат четниците да
се предадат, но стрелбата
продължава.
„Помежду ни лежеше

лост, самопожертвование
пред олтара на свободата. Синове велики на народ и Родина! Опазили
знамето на борбата по
примера на своите велики
предшественици - Христо Ботев и Васил Левски.
На поколенията завещали добродетелите на своя
борчески дух - любов към
родното, любов към памет
и народ. Затова бих казала на познат и непознат:
не подминавай село Голе-

може би два километра
място, посяно с турски
засади и двайстина хора
бяха твърде малко, за да ги
разбият” - четем в записките на поета.
Полунощ. Изход към
селото - невъзможен. Остава върхът. И тогава е
взето решение: „...един ще
пропълзи десетина стъпки, а останалите ще пазят
най-голяма неподвижност.
После втори ще задмине
малко първия и ще се притаи. Трети ще отиде пред
втория и т.н.’’. И тръгват те
по сянката на улея. Притаили дъх ведно с цялата
природа, но под „широката предателска усмивка
на Луната”, достигат гората. „Ние мислехме, че
няма да излезем живи
- пише Йонко Вапцаров.
Онова, което Яворов описва в „Едно сражение”,
е съвсем вярно.”
Героизъм и твърдост,
себеотрицание и сме-

шово. И макар че много от
къщите са като грохнали
старици, макар че днес
живеят в него 50-60 души,
ти ще усетиш топлината,
що струи от сърцето им.
Край трите чучура на стария мост приседни. Някои
от местните люде не след
дълго при теб на раздумка
ще дойдат. И първите приказки, които ще чуеш, са
за Яворов и четата, кога по
този мост са минали. Ще
ти покажат уличката към
каменната плевня. Влез
в нея и помълчи. В двора приседни и в мислите
си сражението проследи.
Картината оживи и своята
памет освежи, че „паметта
е тази, която се противопоставя на унищожаващата сила на времето - пише
Д. Лихачов.- Човешката
култура е преди всичко
памет ”.
Антонка Каранджулова,
Снимки
Людмил Каранджулов

За памет и прослава тържествена
вечер огласи мегдана на село Голешово, с богата програма.
Из простора полетя песента на група „ Ореляк” от ТД „Момини двори” град Г. Делчев. Танцовият състав от
град Петрич заситни и хората заизвива. Самодейният състав „Голешовски фантове” с ръководител Живко
Здравков песните една след друга ги
реди.
„Ой, ти, мое славно Голешово,
ти опустя без война.
Дали чума тука дойде,
или сипка тук върлува
Ти си беше Голешово,
първенец над селата
Ти имаше златни чеда,
що тебе красяха, що тебе славеха.
А сега ти, Голешово,
опустя без война.
Твоите чеда избягаха,
оставиха роден дом.

Голешово,
ти ехтеше от песни.
Сега слушам църна тюхка
вечер жално да пое.
Дал ке дойде, Голешово,
славно време пак за теб,
в твоите къщи да слушам
мили детски гласове.
Ой, ти, мое Голешово”
Тихо и протяжно, песента потъна в
нощната тъма, за да отстъпи място на
духа и вярата, що носят българските
песни и хора.
Време за нощта не остана. Слънцето огря деня на 8 септември. Църквата “Рождество Богородично” отвори
двери с празнична служба. Дворът на
храма се изпълни с усмихнати лица - с
гости и туристи и най-вече с разпръсналите се чеда на Голешово, дошли
своя род и край да почетат.
Народните хора продължават да се
вият.. В черквата свещите горят. Страницата от летописа като светиня животворна пази Славянка планина.

Приключение

Великотърновци
из Западни Карпати

Група от 30 туристи от КПТ
при ТД „Трапезица-1902”, В.
Търново, условно разделени на две - планинари и екскурзианти, в началото на
септември проведохме поредната международна проява. Маршрут: Р Полша /гр.
Краков, гр. Закопане/ - Високите Татри /вр. Риси, вр. Ломнишки щит/ - Р Словакия /гр.
Хорни Смоковец, гр. Банска
Бистрица, гр. Братислава/ Виена. Ръководител/водач Станчо Русев.
Ето и хронологията на проявата:
Първи ден /05.09./ - отпътуване от гр. В.Търново в 20 ч.,
нощен преход през Р Сърбия, Р
Унгария, Р Словакия.
Втори ден /06.09./ - пристигане в гр. Краков около 18
ч. След настаняването ни в х-л
„Моника” имахме възможността
да направим кратка пешеходна
разходка до стария град.
Трети ден /07.09./ - разглеждане забележителностите на старата полска столица
- гр.Краков /Кралския замък,
Катедралата на хълма „Вавел”,
стария град, Ягелонския университет, портата „Флориан” - с
помощта на местната екскурзоводка Александра. След обяд,
за около 3 часа, посетихме
една от най-известните солни
мини в света - „Величка”, с помощта на екскурзовода Ян, и
около 19 ч. пристигнахме в планинския курорт Закопане - настанихме се в много хубав х-л
„Хелан” /представляващ една
голяма „къща за гости” в алпийски стил /.
Четвърти ден /08.09./ - около 6 ч. планинарската подгрупа
от 9 туристи, след като си взехме закуската във вид на сух
пакет и с помощта на нашия
автобус се придвижихме до
изходния пункт в близост до
граничния КПП с Р Словакия /
Лиса поляна/, м. Поленика Биалзанска в - 7.30 ч.
Оттук за около 1.30 - 2 ч. по
асфалтов път, по-който се движат само „атракционни” каруци, и с четири пресичания по
настлана с подредени камъни
планинска пътека се придвижихме до езеро Морско око и
едноименната хижа, където почивахме и закусихме за около
30 минути. Предстоеше ни да
преодолеем денивелация до
върха от около 1100 метра, което направихме за 2.30- 3 часа.
Езерото Морско око може да
се обходи от двете страни, като
ние решихме на отиване да минем отдясно, а на връщани отляво, а по-нататък пътеката към
върха е само една. След около
50 мин. вече бяхме на горното езеро - Чьорни став. Денят
беше неделя и желаещите за
върха се увеличаваха непрекъснато. Въпреки ранния час
вече имаше около 1000 местни
туристи /дори една двойка младоженци/. За около 2.30-3 часа
успяхме да се изкачим на върха
/Риси-2499 м н.в./, като на няколко места там, където пътеката е обезопасена, чрез вериги се налагаше да се изчакваме
поради многото планинари в
този ден. Времето като по поръчка бе само за планински
преход - долу в ниското имаше

слана, а горе слънце и далечна
панорамна видимост - гледката
е незабравима.
От Словашка страна пътеката към върха е по-полегата и
оттам прииждаха планинари,
като някои оставаха на съседния вр. Риси /Словашкия - 2503
м н.в./, основно словаци. След
обзорния поглед на планинските вериги, снимки и кратката
обедна почивка поехме обратно. Мнозинството по пътеката
растеше, а около езерата и асфалтовия път туристите надвишаваха 1000, като каруците по
него не насмогваха да превозват желаещите, а и „пешаците”
бяха мнозина ...
Паркингът на м. Поленика
Биалзанска бе препълнен и

наложи промяна в плановете.
Посетихме гр. Банска Бистрица /централният площад и др.
забележителности/, вторият по
големина град в Словакия, и
после столицата - Братислава /
замъкът Братиславски храд, катедралата, старо място и др./ и
бяхме настанени в х-л „Колор”
/до магистрала D1/. /Поради
високите такси, които трябва
да плащаме за пешеходното
изкачване на най-високия
вр. Герлаховски щит - по 90
евро, а за Ломнишки щит - 75
евро за местен водач, решихме да ползваме лифтове /15
+ 24 евро/, но уви - времето
не позволи./
Вечерта имахме уговорена
тържествена вечеря с местно

Високите Татри
/вр. Риси - 2499 м н. в.,
05.-12. 09. 2013 г./

затова от ГКПП „Лиса поляна”
не са допуснали нашия автобус, като за уречения час и
място на срещата се наложи
да вземем местен транспорт.
Останалата част от групата /
екскурзиантите/, чрез лифт /
зъбчатка/ са се изкачили на
вр. Губаловка /1123 м н.в./,
вместо на вр. Каспрови - 1985
м н.в., тъй като опашката от
желаещите за там била много
голяма. След половинчасово
закъснение от предварително
уговорения час, двете групи се
събрахме на Словашка земя /
ГКПП „Лиса поляна”/ и за около
час се придвижихме до планинското градче Хорни /планински/
Смоковец за поредната нощувка в х-л „Полена”.
Пети ден /09.09./ - по предварителна програма с лифтове трябваше да качим връх
Ломнишки щит /2634 м н.в./,
но поради влошаване на времето - дъжд и силен вятър,
лифтовете бяха спрени, което

меню - по наша инициатива.
Шести ден /10.09./
- след закуската направихме еднодневна
екскурзия до австрийската столица Виена с
късно прибиране - за
да видим красотата и
на вечернте илюминации /осветените дворци „Хофбург”, „Белведере” и „Шонбрун”,
сградите на Виенската
опера,
парламента,
кметството, много паметници, къщата „Хундертвасер”, катедрали,
църкви, разходка по
бул. „Рингщрасе” и от
площада пред паметника на ”Мария Терезия”/, след което се
отправихме отново за
Братислава.
Седми ден /11.09./ след закуска отпътувахме за България, като
по пътя разгледахме:
за 3 часа гр. Будапеща /площадът на героите, градският парк
със замъка Вайдахуняд
и др./; автобусен преход през
Белград. След нощно пътуване
в ранните зори на 12.09. /6.30
ч./ бяхме отново в родния гр.
В. Търново. Препълнени с впечатления и удовлетворени от
видяното - красотите на големите западноевропейски градове; изкачването на вр. Риси и
красотата на суровата планина
- Високите Татри.
На връщане от екскурзията уточнихме маршрута за
международната ни проява
за 2014 г. - вр. Гранд Парадизо /4063 м н.в./, Италианските
градове - Верона, Аоста, ез.
Лаго ди Комо, Милано, Генуа,
Пиза, Флоренция, Болцано /
музеят на Меснер/, Виченца,
Падуа, пещера Постойна яма
и Плитвичките езера - отново
в началото на септември...
Ръководител - водач
Станчо Русев

Октомври 2013 г.
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Важно за участниците в движението
„Покорител на 10-те планински първенеца”
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Марка и печат ще намерите в Метеорологичната станция.
За контакти: GSM: 0878 31 91 36 - с предварителна заявка.
Марка има и в централата на БТС в гр.
София, бул.”В.Левски” № 75, ет 5, стая 525,
GSM: 0882 96 63 22 и може да се закупи след
поставен печат.
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Връх Богдан
(Средна гора)
Марка, печат и книжки ще
намерите в гр. Копривщица, в
механа „Под старата круша”.
За контакти: GSM: 0887 73
34 30, Марин Иванов, както и
в Инфоцентър - магазин за сувенири от град Копривщица GSM-0888558847

Томболата на 100 -те НТО

Лица от Движението
Всички те са обединени от един общ мотив – обичат България и я обикалят, за да я опознаят още
по-добре. Повечето затвърждават убеждението, че
няма по- красиво място на земята. По възможност
биха останали да живеят в страната си или ако са
чужденци - биха се връщали отново и отново тук.
Всеки от участниците има своя история за началото

Златни значки
( печати)
1.Персиан Петров Петров - гр.Сухиндол
2. Цветан Петров Петров - гр. Сухиндол
3.Биляна Иванова Беновагр - София
4.Иван Симеонов Новаков - гр.София
5.Росица Борисова Михайлова - гр.София
6.Димитър Петров Димитров - гр.Пловдив
7.Поля Илиева Илиева - гр.Пловдив
8.Алекси Младенов Попов - гр.Габрово
9.Камелия Иванова Попова - гр.Габрово
10.Мария Алексиева Попова - гр.Габрово
11.Симона Алексиева Попова - гр. Габрово
12.Марин Найденов Маринов - гр .Стара Загора
13.Мима Костадинова Станкова - гр.Пловдив
14.Мария Иванова Стоянова - гр.Горна Оряховица
15.Мирослав Красимиров Замфиров - гр.София
16.Петър Василев Андреев - гр Смолян
17.Вера Иванова Гайтанджиева - гр.Пловдив
18.НинаАгоп Казазян - гр.София
19.Доброслав Вълков Руков - гр.София
20.Мая Иванова Гочева - гр.Габрово
21.Доналд Аш - гр.София
22.Ирина Василева Николова - гр.Айтос
23Александър Спиридонов Симеонов - гр.Копривщица
24.Снежана Димитрова Симеонова - гр.Копривщица
25.Диана Валентинова Иванова - гр.София
26.Димчо Стоянов Коев - гр.София
27.Мадлен Борисова Димитрова - гр.София
28.Стефан Матеев Гърковсело Габровица
29.Марин Атанасов Маринов - гр. Горна Оряховица
30. Маня Методиева Мариновагр - Горна Оряховица
31. Мая Янева Павлова - гр.Перник
32.Пламен Панчев Денев - гр.Варна
33.Веселин Илиев Бадулев - гр.Варна
34.Деян Викторов - гр.София
35.Кирилка Иванова Петрова - гр.София
36. Петър Николов Петров - гр.София
37.Стойка Иванова Дражева - гр.Елхово
38.Васил Т. Славковгр - Елхово
39.Аксел Трангбаек- Дания
40.Стефан Радев Футеков - гр.София
41.Димитър Лалев Полендаков - гр.Пловдив
42.Дария Димитрова Полендакова - гр.Пловдив
43.Илияна Лазова Полендакова - гр.Пловдив
44.Юлиян Любенов Варимезов - гр.Варна
45.Стела Николаева Христова - гр.Варна
46.Анна Мария Димитрова-Донова - гр.София
47.Димитър Димитров Донов - гр. София
48. Симона Данаилова Станимирова - гр.София
49. Мартин Данаилов Станимиров - гр.София
50 Росица Станчева Чакърова - гр.Разград
51. Светлин Цветомиров Стоянов - гр.Разград
52.Цветелин Стоянов Чакъров - гр.Разград
53. Марко Маринов Марковгр - Горна Оряховица
54.Николай Христов Ингилизов - гр.Пловдив
55.Маряна Василева Иванова - гр.Луковит
56.Анна Стоянова Тодорова Милчева - гр. София
57. Радослав Красимиров Александров - гр.София
58. Марин Георгиев Гаврилов - гр.София
59. Георги Росенов Христов - гр.София
60.Нели Антонова Агонцева - гр.София
61. Рая Антонова Агонцева - гр.София
62.Борислав Емилов Ортов - гр.София
63. Габриела Бориславова Ортова - гр.София
64. Елеонора Бориславова Ортова - гр.София

на пътя по 100-те национални туристически обекта.
Близки, приятели, роднини са предали щафетата.
Обикновено родителите се връщат отново по вече
обиколените забележителности, за да запознаят с
тях децата си. Както каза една майка- съвестно ми е,
ако не предам цялата тази красота и знания на сина
си, а той - на своите деца. С две думи - виж, възхити се и предай нататък... В следващи броеве
на вестника ще публикуваме ваши впечатления,
разкази снимки от видяното, споделете ги!
Те са наши приятели. Станете и вие!

65.Станимир Иванов Стефанов - гр.София
66. Ганка Николова Георгиева - гр.София
67. Румяна Романова Поповагр.София
68.Йон Боя - Швеция - гр. Стокхолм
69.Снежана Йорданова Апостолова - гр.София
70. Дичко Георгиев Апостолов - гр. София
71. Деян Симеонов Симеонов - гр. София
72.Валентина Иванова Симеонова - гр.София
73. Цветанка Кръстева Вангелова - гр.Петрич
74.Михал Николов Цанков - гр.София
75.Мартин Маринов Механджиев - гр.София
76. Надежда Александрова Чоторова - гр.София
77.Димитър Божидаров Чоторов - гр.София
78. Божидар Димитров Чоторов - гр.София
79. Гергана Петрова Стоянова - гр.София
80. Десислава Костадинова Кацкова - гр.София
81.Владимир Тодоров Марков - гр.София
82.Емилия Петрова Маркова - гр.София
83. Таня Георгиева Гуговагр - Пловдив
84. Борис Данаилов Данаилов - гр.София
85. Самуил Яворов Костадинов - гр.София
86.Наум Яворов Костадинов - гр.София
87.Явор Добрев Костадиновгр - София
88.Мариана Георгиева Костадинова - гр.София
89. Тодор Димитров Тодоров - гр.Айтос
90.Михаела Димитрова Тодорова - гр.Айтос
91. Светла Михайлова Тодорова - гр.Айтос
92.Славена Антонова Бакалова - гр.Черноморец
93.Десислава Георгиева Пампорова - гр.София
94.Виолета Юриева Пампорова - гр.Асеновград
95.Георги Стефанов Пампоров - гр.София
96. Михаил Тодоров Чалъков - гр.София
97.Джулия Михайлова Чалъкова - гр.София
98.Димитрина Александрова Чалъкова - гр.София
99.Мария Бл. ГеоргиеваВръбница - София
100. Бойка Кирилова Николчова - Кюстендил
101.Силвия Здравкова Михова - гр.Кюстендил
102.Евдокия Антонова Георгиева - гр.Бургас
103. Марио Бисеров Гемов - гр.Благоевград
104. Бисер Петков Гемов - гр.Благоевград
105. Мария Георгиева Вичева-Гемова - гр.Благоевград
106. Анастасия Петрова Кулинскагр - София
107.Петя Димитрова Генова - гр.Разград
108.Йосиф Петков Генов - гр.Разград
109.Десислава Бисерова Илиева - гр.Габрово
110.Владимир Иванов Даневгр - гр.Габрово
111.Георги Бисеров Илиев - гр.Габрово
112. Чавдар Костадинов Спасов - гр.София
113.Боряна Чавдарова Спасова - гр.София
114.Елена Георгиева Спасовагр - София
115.Кирил Надков Яблански - гр.Плевен
116. Мартина Нанкова Ябланска - гр.Плевен
117.Златина Иванова Колева - гр.Чирпан
118.Ивана Ангелова Колева - гр.Чирпан
119.Ангел Георгиев Колев - гр.Чирпан
120. Георги Боянов Алексов - гр.София
121. Калина Георгиева Алексиева - гр.София
122.Иванка Георгиева Томова - гр.Враца
123. Александър Венциславов Василев
124. Владимир Фернанд Томич - гр.София
125. Пенчо Иванов Ненов - гр.Варна
126. Ивайла Рачкова Кисьова - гр.София
127. Христо Иванов Сариев - гр.София
128.Иван Иванов Сариев - гр.София
129.Стоянка Господинова Кескинова - гр.Добрич
130.Мирослав Господинов Кескинов - гр.Добрич
131.Ростислав Тодоров Симеонов - гр.Търговище
132.Мая Иванова Стойчева - гр.Търговище
133.Галина Ангелова Крумова - гр.Пловдив
134.Стоян Иванов Куманов - гр.Пловдив
135.Николай Ивайлов Николов - гр.Перник

Златна значка (марки)
1.Александър Спиридонов Симеонов- гр.Копривщица
2.Снежана Димитрова Симеонова - гр.Копривщица
3.Мая Янева Павлова - гр.Перник
4.Пламен Ганчев Денев - гр.Варна
5.Веселин Илиев Бодулов - гр.Варна
6.Юлиян Руменов Варинезов - гр.Варна
7.Станиела Николаева Христова - гр Варна
8.Светлин Цветелинов Стоянов - гр.Разград
9.Росица Станчева Чакърова - гр.Разград
10.Мирена Събева Христова - гр.Габрово
11.Борислав Емилов Ортов - гр.София
12.Габриела Бориславова Ортова - гр.София
13.Елеонора Бориславова Ортова - гр.София
14.Таня Георгиева Гугова - гр.Пловдив
15.Йосиф Петков Генов - гр. Разград
16.Мариян Стефанов Петков - гр.София
17.Мартина Нанкова Хайнаджиева-Ябланска гр.Плевен
18.Десислава Бисерова Илиева - гр.Габрово
19.Кирил Надков Яблански - гр.Плевен
20.Ивайла Рачкова Кисьова- гр.София
21.Мария Тошева Коцева - гр.София
22.Борислав Тенев Иванов - гр.София
23.Аделина Ивайлова Раковска - гр.София
24.Ваня Христова Маринова - гр.София
25.Васил Йорданов Маринов - гр.София
26. Милен Мариов Димитров - гр.София
27.Глория Ярославова Бойчева - гр.Варна
28.Николай Дочков Димитров - гр.Генерал Тошево
29.Диян Тошев Тодоров - гр.Долни Чифлик

136.Антоанета Недялкова Ръжчева - гр.Белене
137.Емил Любенов Ръжчев - гр.Белене
138. Мирена Събева Христова - гр.Габрово
139.Вангел Георгиев Иванов - гр.Пловдив
140. Петя В. Гръблева - гр.Пловдив
141. Никол В. Гръблева - гр.Пловдив
142.Николина Г. Иванова - гр.Пловдив
143.Богомил А. Иванов - гр.Пловдив
144.Ивайло Б.Иванов - гр.Пловдив
145.Рая Ивайлова Иванова - гр.Пловдив
146.Райка Иванова Иванова - гр.Пловдив
147. Виктор Петков Кръстев - гр.Враца
148.Боряна Рангелова Кръстева - гр.Враца
149.Станислава Бориславова Миленкова - гр.Пловдив
150. София Георгиева Чучулска - гр.Пловдив
151.Емил Цанков Христов - гр.Пловдив
152.Иво Малков Сотиров - гр.Пловдив
153.Янка Иванова Сотирова - гр.Пловдив
154.Анастасия Стефанова Иванова - гр.Пловдив
155.Мира Димитрова Велевагр - Пловдив
156.Лидия Тодорова Илинчева - гр.Пловдив
157.Красимир Марков Балабанов - гр.Пловдив
158. Димитрия Николаева Балабанова - гр.Пловдив
159.Деян Георгиев Радевгр.Пловдив
160.Деница Боянова Миленкова - гр.Пловдив
161.Димитър Борисов Толев - гр.Пловдив
162.Лалка Гърдева Добрева - гр.Пловдив
163.Ангел Атанасов Тодоров - гр.Пловдив
164.Диляна Огнянова Гаврилова - гр.София
165.Людмила Огнянова Гаврилова - гр.София
166.Огнян Любенов Гаврилов - гр.София
167. Моника Димчева Гавриловагр.София
168. Лъчезар Людмилов Любенов - гр.Видин
169.Борислав Тенев Иванов - гр.София
170. Димитрина Георгиева Янакиева - гр.Русе
171.Елена Даначева Янакиева - гр.Русе
172.Богдан Розалинов Ризов - гр.София
173. Милен Мариов Димитровгр - гр.София
174.Аделина Йвайлова Раковска - гр.София
175. Глория Ярославова Бойчева - гр.Варна
176.Николай Дочков Димитровгр - гр.Генерал Тошево
177.Васил Йорданов Маринов - гр.София
178.Ваня Христова Маринова - гр.София
179. Съби Цанков Христов - гр. Габрова
180.Веселина Мирославова Канева - гр.София
181.Георги Красимиров Коев - гр.София
182.Иван Дебелушин - ТД”Пирин” - гр.Разлог
183.Иван Димитров Чавдаров - гр.Казанлък
184.Дамян Димитров Чавдаров - гр.Казанлък
185.Цветан Цонев Мирчев - гр.Казанлък
186.Станка Георгиева Минчева - гр.Казанлък
187.Данаил Велков Велков - гр.Стара Загора
188.Нено Димитров Ненов - гр.Нова Загора
189.Диян Тошев Тодоров - гр.Долни Чифлик
190.Николай Тодоров Колев - гр.Стара Загора
191.Вилияна Миткова Милушева - гр.Айтос
192. Мария Трендафилова Николова
193. Мартин Стоянов Андреев - гр.Варна
194. Пламен Киров Писаров - гр.Варна
195. Катя Димова Писарова - гр.Варна
196. Стоян Бисеров Банушев - гр.Варна
197. Божидарка Трифонава Банушева - гр.Варна
198. Юлия Стоянова Стоянова гр. - Варна
199. Марияна Живкова Павлова г. - Пловдив
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Другият поглед

Преди години бях поканена в
Сибир. Близо до град Уст-Илимск международен отряд изграждаше целулозен комбинат
в тайгата и голяма ВЕЦ. Един от
ръководителите на българските
строители беше моят братовчед Валентин Петров. Той ми
предложи да посетя новостроящия се град на младостта и
да се докосна до изумителната
природа на район от света, за
който само бях чела.
Излетяхме по тъмно от Москва и самолетът ни се устреми към изгрева. Часове наред
мракът ревниво криеше от погледи земята. После, зад прозореца, огнена лента очерта
хоризонта, а над нея в светлеещото небе все още трептеше
тъничка лунна обица. А когато
слънчевият диск разкъса алената лента и се издигна високо
горе, мракът се превърна в розова светлина и през бистрия
като езерна вода въздух съзрях
тайгата. Безкраен зелен океан!
По време на престоя ми в
Уст-Илимск на гости при нас
дойде колежка на братовчед
ми от Иркутския университет.
Казваше се Нина. С нея и с
няколко българи пътувахме с
джип през тайгата до Братск.
Привечер се настанихме в съвсем приличен хотел.
На сутринта градът ни приласка със своеобразното очарование на своите три района.
Падун - с дървените вили, криещи се сред вечнозелените борове и ели, старинният Братски
острог и брезите, които свеждаха трепетно клони към водите на Братското море, както
тук наричаха водната площ (1/7
от територията на България),
образувана при построяването
на 1400-метровата язовирна
стена. Тя бе висока около 120 м
и свързваше като огромен мост
районите Падун и Енергетик, а
в подножието й се намираше
Братската електроцентрала. В
третия район Братск (дал името си на града) погледа радваха широки светли улици, нови
жилищни блокове, магазини,
хотели.
Но в ранните часове на онзи
втори (от тръгването ми) ден
в Братск не ме чакаше никой.
Щом чакалнята се поопразни,
се натъкнах на българин, чиято жена пък не бе пристигнала.
Та с него се качихме на малък,
клатушкащ се във въздушните ями „Ан“ (трети самолет за
по-малко от 24 часа!) и полетяхме към Уст-Илимск. Когато
братовчед ми отвори вратата на
жилището си, изненадата му бе
искрена, но аз едва се държах
на крака от умора. Беше сутрин
и бях в Сибир!
Уст-Илимск бе изключително
млад град, който се строеше с
поразяващо бързи темпове. Някаква жизненост бликаше във
всичко. Светли бели сгради, усмихнати хора, които живееха с
гордостта и с трудното ежедневие на строители и може би с
чувството, че творят най-новата
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история на мъжеството. Трудът
във всички времена заслужава
уважение и възхвала! Но сякаш
най-завладяващи бяха късните
(към 23 ч.!) залези. В тайгата
зеленината се сгъстяваше в
мрак, ниското небе изсветляваше, по него трептяха розово-виолетови отблясъци, тихо
шумоляха брезите по „Улицата
на романтиците“.
А с изгрева, позлатил водите
на Ангара, тръгваше първата
смяна, която изграждаше третата по големина в страната
(тогава) Устилимска ВЕЦ и целулозния комбинат - в неговото
строителство бяха участвали и
участваха и българи. Бях изумена от огромните мащаби, с

Обстановката в дома й бе
съвсем скромна, ала родителите й се отнасяха към мен толкова топло и сърдечно, сякаш им
бях родна дъщеря. А Иркутск
ме очарова със старите дървени къщи, украсени с изящни
резби и оцветени в синьо или
тъмнозелено, с интересните
в архитектурно отношение постройки от XIX
в. и с новите съвременни сгради. Отделните елементи
на картината не
влизаха в противоречие,
а
се
допълваха взаимно и
бяха съчетани

които се строеше в Сибир, но
безспорно по-интересни бяха
срещите ми с хората. Разговарях с много от тях и ми се
струваше, че са „непоправими
романтици“, дошли със съзнанието, че ще бъде трудно, ала
и с благородния стремеж да
преодолеят всички трудности и
същевременно да съхранят необичайната красота на тамошната природа. С Лариса, жената на един от българите, се
разхождахме из града и край
Ангара, а един ден ни предложиха да отидем до вилата за
отдих в тайгата. Съгласихме се
и в зори на следващата сутрин
с нея бяхме първи в старичкия
и пораздрънкан автобус. Шофьорът руснак изчака търпеливо, но така и не се появиха
други желаещи и той пое през
необятната и безлюдна тайга.
Пристигнахме невредими край
малката сибирска рекичка Карапчанка, при старата дървена
къща с резби, закътана в тайгата като в стара руска приказка. Спокойствието, тишината,
мелодичните романси и разказите на добродушната и чистосърдечна леля Катя, която с
облеклото си, с държанието и
с говора си ми напомняше незабравимите Шукшинови героини, носеха чувство на отмора
и желание да останеш дълго,
дълго. Научихме, че през пролетта там цъфтели различни
цветя, но през юли ни облъхна
силен свеж аромат на смола и
срещахме само нежните цветове на саранките и лилавите
пламъци на иванчая…
После Нина ме покани да й
гостувам в Иркутск. Продължих
още по на изток.

много умело с естествения облик на местността. Една много
стара и съвсем нова приказка,
обгърнати в зеленина и отразени във водите на реките Ангара и Иркут. Градът бе съхранил
историята, но пулсираше със
съвременния жив ритъм, без
да жертва уюта и слънчевото
настроение на своите улици.
Иркутск ме бе въвел в старата къща на графовете Трубецки,
където са се срещали заточени
в Сибир декабристи, прошепна
ми легендите си, започваше да
ми разказва за новото си ежедневие и ми обеща неповто-

рима разходка до Байкал. Непременно искахме да отидем с
корабче по Ангара, но на пристана ни казаха, че билетите
са продадени. Приятелката ми
отиде при капитана, обясни му,
че съм българка и това е единствения ми шанс да преживея
подобно невероятно приключение. Говори, умолява, увещава
и накрая капитанът склони и
ни даде билети. Ще помня цял
живот това корабче, ще помня
своето вълнение и радост при
вида на Байкал. По бреговете
му още живееше легендата за
„шаман камъка“, който разгневеният Байкал запратил по непокорната си дъщеря Ангара.
Но тя не се изплашила от гнева
на баща си и не се върнала, а
продължила дългия си път към
любимия Енисей… В закътано
местенце до брега с Нина и Ла-

Сибир:
Пътуване
към изгрева
риса си направихме плаж. Грееше слънце и беше топло, ала
Байкал бе величествен, красив
и много студен. Моите приятелки ме приканиха да се изкъпя
в ледената вода и аз се потопих до шията и зачаках Нина
да ме снима. Когато излязох
разтреперана, тя погледна и
заяви, че е забравила да махне капачката на обектива. С
подозрението, че може да се
е пошегувала нарочно, влязох
отново и подвигът ми бе успешно документиран. Пазя си
черно-бялата снимка. Улисани
по красотата, в един момент си

дадохме сметка, че трябва да
бързаме към автобусната спирка. Излязохме на пътя и поехме
бавно. Нямаше да успеем за
единствения автобус. И тогава
направихме нещо, което аз не
бях правила дотогава дори и
в България, а не си го позволявах и по-късно. Стопирахме
насред тайгата. Сигурно беше
безумно, но нямахме друг избор. Спря някакъв камион и
двамата геолози ни помогнаха да се качим в каросерията.
Тъкмо си мислехме, че ако не
намалят скоростта и не спрат
до спирката, ще трябва да скачаме в движение, те заковаха
при табелата и навесчето и дотичаха, за да не изпопадаме от
страх, изненада и от благодарност към тях и към съдбата.
Стигнах в бюрото на „Аерофлот“, преди да затворят.
Самоувереният служител ми
съобщи, че билетът ми вече
е от Иркутск за Москва, но
в близките дни няма никакви свободни места
и с основание добави, че би трябвало
да предвидя това
в самото начало.
Логичният довод, че не съм
знаела дали
ще ми хареса в Сибир
и дали няма
да поискам
да
избягам
веднага, не
му прозвуча
достат ъчно
у б е д и т е л н о.
Поинтересува
се обаче дали
ми е харесало
и като чу моя утвърдителен отговор,
се засмя, че в такъв
случай не пречи да остана и по-дълго. Щом излязохме, Нина се подсмихна
лукаво и рече:
– Машка, этот красавчик
влюбился в тебя и теперь будет
повторять „Приходите завтра,
приходите завтра“ до конца мира!1
Предположението й бе ласкателно, но не ме зарадва.
През последния ден (според
плана ми), след дългото сбогуване с Иркутск, същият онзи
красавец позвъни и ми съобщи,
че неочаквано един пътник от
голяма група се е отказал от
билета си и аз мога да летя за
Москва на другия ден.
Въпреки лудите премеждия
(може би донякъде заради тях),
запомних онова весело и щастливо сибирско лято за цял живот.
Мариана Николова

Справочник

ЧРД! Ваня Стоилова на 2х30
И днес тя е заредена с
енергията и жизнеността
поне на две жени! В това
са убедени всички, които я
познават, а те не са малко.
Дълго време след като беше
вече извън Централата на
БТС, Ваня получаваше писма и съобщения, бе търсена
от туристи в цялата страна.
През всичките години като
щатен експерт по историческо развитие и културна
дейност на БТС Ваня обикаляше обектите и не пропускаше тържество или юбилей
на дружество дори това да
й костваше часове с раница

ВОДОРАВНО: 1. Имената на наш писател,
родоначалник на организирания туризъм у
нас (1863-1897) – „Бай Ганю”. 15. Химически
елемент - металоид. 16. Дневна граблива
птица. 17. Участък от местност, създаващ
изгодни условия при водене на военни
действия. 20. Град във Франция. 21. Въздушен
простор; небеса. 22. Вид наркотик. 23. Наш
боров шампоан. 25. Лице, удостоверяващо
с подпис и печат редовността на даден
документ и на подписите върху него. 26.
Космос. 27. Инициалите на наш писател -

на гръб през самотни и труднопроходими пътеки. Участието й в национални, женски и
регионални туристически походи не е секнало и досега.
Длъжности, изпълнявани от Ваня Стоилова на обществени начала:
-секретар на Републиканската комисия по история на
организираното туристическо движение в България;
- повече от 10 години завеждащ Дом на туриста и
алпиниста в София;
- секретар на редколегията
на възстановената „Нова туристическа библиотека”;

„Вината”. 28. Река в Южна Америка, гранична
между Венесуела и Колумбия. 32. Името на
английската певица и киноактриса Кенсит
– „Аладин”. 33. Банкрут. 35. Анекдоти. 36.
Герой на Емил Зола от романа „Терез Ракен”.
39. Необрасло с дървета равно място в
гора или планина; рудина. 40. Марка руски
автомати. 41. Село в Русенско. 43. Град във
Франция. 44. Река в Полша. 45. Манастир в
Китай, където се изучават бойни изкуства.
49. Сигнал за тревога даван от камбана.
52. Разказ от Йордан Радичков. 53. Вид

-над 20 години секретар
на клуб „Приятели на Алеко
Константинов”, София....
За дългогодишна обществена туристическа дейност
Ваня е носител на медалите”Алеко Константинов” и „За
особени заслуги”- златен. На
въпроса „А сега накъде?” отговаря бодряшки: „С раница
и молив през дълбоките води
на писменото слово”.
Попътен вятър, Ваня!
Бъди жива и здрава, пръскай с виталност хората
около себе си!
Вестник „ЕХО”, колегите
от БТС

варено тестено ястие с разнообразна
плънка. 54. Река в Швейцария. 55. Корейска
мярка за дължина. 56. Ездитни животни.
57. Произведение с тъжно съдържание в
музиката. 60. Вулкан на остров Сицилия. 62.
Исторически хълм във Велико Търново. 64.
Археологически комплекс в Източни Родопи.
67. Планина в Гърция. 69. Ликове, образи.
70. Музикално-сценична творба. 74. Река
в Русия, Източен Сибир. 76. Богат човек,
който покровителства хора на изкуството. 77.
Лазур. 79. Роман от Андре Мороа. 80. Древна

СЪОБЩЕНИЕ
На 2 октомври на заседание на Управителния съвет на БТС досегашният
председател Костадин Паскалев подаде
оставка. Временно функциите на председател пое членът на УС Димитър Гочев. Той ще влезе в правомощията си
след официалната регистрация в съда.
Димитър Гочев е дългогодишен туристически деятел, председател на Сдружението на туристическите хорове у нас.
Бил е адвокат, юрисконсулт и арбитър
във Върховния държавен арбитраж
в София до 1990 г. След това е съдия,
председател на отделение и зам.-председател на Върховния съд до 1994 г. От
1992 г. до 1998 г. е съдия в Европейския
съд за правата на човека в Страсбург, а
от 8 г. е член на Конституционния съд от
квотата на Народното събрание.
японска столица. 82. Малка планета, открита
от руски астрономи. 83. Героиня на Юманс от
едноименна оперета.
ОТВЕСНО: 1. Средновековна крепост край
Асеновград. 2. Един от сезоните. 3. Пиеса от
Надежда Драгова. 4. Село в Новозагорско.
5. Суша, заобиколена отвсякъде с вода. 6.
Бактерии със сферична форма. 7. Зрителен
орган. 8. Град в САЩ, щата Ню Йорк. 9.
Почетна известност. 10. Герой на Рихард
Вагнер от едноименна опера. 11. Апарат за
разговори от разстояние. 12. Марка руски
мотоциклети. 13. Името на актрисата Йотова.
14. Елипсовидни очертания. 18. Песен на
Любомир Пипков по стихове на Елисавета
Багряна. 19. Пакости. 24. Дял от висшата
математика. 29. Двуколка, теглена от човек
в някои азиатски страни. 30. Канадски
кинорежисьор - „Дивото зове”. 31. Тежък,
сив и ковък метал. 32. Прелом с насочване
назад. 34. Прелетна птица, идваща у нас
през пролетта. 37. Река във Франция. 38.
Небосвод. 39. Наша планина. 42. Телефонно
обаждане. 46. Другар, приятел. 47. Марка
руски пътнически самолети. 48. Лично
местоимение. 50. Ирландски остров. 51.
Протеинов амин в моравото рогче. 57.
Слепващо вещество. 59. Буен гняв. 61.
Белградско книгоиздателство. 62. Пиеса
от Артър Милър. 63. Наш град. 65. Висши
духовни или цивилни чиновници. 66. Съдебна
претенция. 68. Марка индийски автомобили.
71. Провинция в Белгия. 72. Марка прах за
пране. 73. Подразред насекоми; листни
въшки. 75. Стихотворение от Емануил
Попдимитров. 78. Буен жребец. 81.
Музикална нота.
Милена ТИХОЛОВА

IN MEMORIAM
ИВАН СЛАВЧЕВ ТАБАКОВ
(1929- 2013 Г.)

ОТВЕСНО: 1. Асенова крепост. 2. Лято. 3. „Еретици”. 4. Караново.
5. Остров. 6. Коки. 7. Око. 8. Нокс. 9. Слава. 10. Тристан („Тристан
и Изолда”). 11. Телефон. 12. ИЖ. 13. Нона (Йотова). 14. Овали. 18.
„Унес”. 19. Бели. 24. Анализ. 29. Рикша. 30. Кен (Анакин). 31. Олово.
32. Поврат. 34. Лястовица. 37. Рона. 38. Небе. 39. Плана. 42. Ало. 46.
Авер. 47. ИЛ. 48. Ние. 50. Аран. 51. Тирамин. 58. Лепило. 59. Ярост.
61. „Нолит”. 62. „Цената”. 63. Елена. 65. Прелати. 66. Иск. 68. ТАТА.
71. Ено. 72. АВА. 73. Тли. 75. „Ема”. 78. Ат. 81. Ре.
При нещастен случай
дежурни телефони:
GSM: 088 1470
за абонати на МTel и VIVATEL
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000
www.pss.bglInk. net стационарен телефон

Планинска
спасителна

служба

ВОДОРАВНО: 1. Алеко Константинов. 15. Сяра. 16. Сокол. 1`7.
Рубеж. 20. Ов. 21. Етер. 22. Кокаин. 23. ЕЛАНА. 25. Нотариус. 26.
Вселена. 27. ЛС (Любен Станев). 28. Ориноко. 32. Патси (Кенсит).
33. Фалит. 35. Вицове. 36. Лоран. 39. Поляна. 40. АК. 41. Иваново.
43. Нел. 44. Ниса. 45. Шао Лин. 49. Набат. 52. „Тенец”. 53. Равиоли.
54. Ааре. 55. Ни. 56. Коне. 57. Елегия. 60. Етна. 62. Царевец. 64.
Перперикон. 67. Ета. 69. Лица. 70. Опера. 74. Лена. 76. Меценат. 77.
Синева. 79. „Климати”. 80. Нара. 82. ИТА. 83. Нанет („Но, но Нанет”).

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.

В САЙТА

Напусна ни
дългогодишният
деятел и радетел на туристическото движение в България
Иван Табаков.
Целият свой
жизнен път той
свързва с туризма като зам.
председател на ОС на БТС-Пловдив.
Неуморен организатор на мероприятия – алпиниади, експедиции, походи.
Поклон пред светлата му
памет!
БТС, ТД”Шипка”, Пловдив
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С офертите на БТС
Какво ще кажете за една екскурзия или
почивка в планината? Разбива на пух и прах
есенните и предзимни депресии, укрепва
имунитета, зарежда с енергия. Вижте нашите сезонни предложения - ще ви харесат!
ОБЕКТИ НА БТС С ОСИГУРЯВАНЕ
НА ПОДСЛОН И ХРАНА:
в Рила - УЦ „Мальовица”, х. „Трещеник”, в Пирин - х.
„Каменица”, х.”Яворов” и х.”Предел”, в Стара планина
- х.”Ком” - нова, х.”Зора”, в Родопи - х.”Триградски скали”, х.”Скални мостове”, на Витоша - х.”Планинец” и х.„Момина скала”, в Беласица - х.”Беласица”, в Славянка
- х.”Славянка” и др.
В горепосочените обекти може да направите резервация и сами да определите колко дни ще останете, а
по отношение на храната - да е осигурена през целия
престой с предварителна заявка или да се храните на
свободна консумация. За подробности, информация и
резервации се обаждайте на познатите телефони на
Инфоцентър БТС. Цените започват от 25 лв. за 1 пълен
пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ПО-ДАЛЕЧНИ ДЕСТИНАЦИИ:
Перлите на Адриатика - 16. 10.
2013 г., цена: 399. 00 лв.
С тази екскурзия ще посетите: Загреб - Плитвички езера - Дубровник Будва - Котор-Св.Стефан.
Програмата е следната: 1 ДЕН :
Отпътуване в 06.30 ч. от площад Руски
паметник по маршрут София -Белград
- Загреб. Пристигане вечерта. Настаняване в хотела. Нощувка.
2 ДЕН : Закуска. Отпътуване за
Плитвице рано сутринта. Този ден
имате възможността да се насладите на красотите на Националния парк “Плитвице”, който е под
егидата на ЮНЕСКО и е известен
с 16-те си езера, съединени чрез
каскадни водопади, най-високият
от които е 76 метра . Отпътуване за Дубровник. Настаняване в
хотела.Вечеря. Нощувка в хотел
2*/3* в района на Дубровнишката
Ривиера (Млини, Плат, Неум).
3 ДЕН : Закуска. Обиколка
на стария град на Дубровник с
местен екскурзовод. Свободно
време. Вечеря. Нощувка в хотел
2*/3* в района на Черногорската
Ривиера.
4 ДЕН : Закуска.Целодневна екскурзия с посещение на Котор и Будва. Котор е разположен в най-красивия залив на Адриатика - Которския,
старинен град-крепост, обявен от
ЮНЕСКО за част от световното културно наследство. На 39 км на юг се
намира Будва - най-известният морски
курорт на Черна гора. Вечеря. Нощувка в хотел 2*/3* в района на Черногорската Ривиера. 5 ДЕН : Закуска. Рано
сутринта отпътуване за България.По
пътя фотопауза при о-в Свети Стефан
- курорта на звездите, Шкодренското
езеро и каньона на р.Морача и р.Ибър.
Пристигане в София късно вечерта.
Цената включва: транспорт с автобус, нощувка със закуска в Загреб,
1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 2*/3* в района на Дубровнишката
Ривиера, 2 нощувка със закуски и ве-
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УДЕНТИ!

В този брой ви
предлагаме
варианта за по
срещане на 8 деняколко
кември:
1. Учебен цент
лв. за 1 нощувка ър „Мальовица” –65. 00
и
2. Хижа „Камен празнична вечеря.
куски и празничн ица” - 2 нощувки, 2 заа
3. Хижа „Триградвечеря - 55. 00 лв.
и празнична вече ски скали” - 2 нощувки
ря
Очаквайте още - 65. 00 лв.
предложения с
ващия брой!
след-

чери в хотел 2*/3* в района на Черногорската Ривиера. Обиколка на стария
град на Дубровник с местен екскурзовод на български език, екскурзия
до Черна Гора с посещение на Будва
и Котор, посещение на Национален
парк „Плитвички езера”(входната такса се заплаща отделно-100 куни ), водач от агенцията
Цената не включва: входни такси
за посещение на музеи и други обекти, разходи от личен характер, медицинска застраховка-4.90 лв.човек за
целият период,
(лица над 65 г.+ 4.90 лв., лица над 75

г.+ 9.80 лв); Курортна такса -1.3 евро
на ден(заплаща се на рецепция при
настаняване).
Доплащания: Единична стая - 119
лв.; Вечеря в Загреб- 14 лв.
Отстъпки: Дете до 12 г. в двойна
стая с двама възрастни - 10% отстъпка
от пакета.
Адриатическа приказка - дати
30.10.2013 г. и 13.11.2013 г. Цена: 319
лв.
С тази екскурзия ще посетите:
Дубровник, Котор, Будва,Тирана,о-в
Свети Стефан, Шкодренско езеро,каньона на р.Ибър, каньона на р.
Морача.
Програмата е: 1 ДЕН : Отпътуване
в 06.30 от площад Руски паметник за
Черна гора по маршрут София - Ниш
- Подгорица - Будва. Вечеря. Нощувка
в хотел Obala*** или подобен на Черногорската Ривиера. 2 ДЕН : Закус-

ка. Целодневна екскурзия до Котор
(включена в цената) - разположен в
най-красивия залив на Адриатика Которския, старинен град-крепост,
който е обявен от ЮНЕСКО за част
от световното културно наследство.
Отпъуване за Будва.Свободно време в най-известният морски курорт
на Черна гора, потънал в магнолии и
олеандри, запазил средновековното
си очарование и романтика. Вечеря.
Нощувка. 3 ДЕН: Закуска. Целодневна екскурзия до Дубровник(включена
в цената). По желание корабче до
остров Локрум - 7 евро (заплаща
се на място в Дубровник). Вечеря.Нощувка.
4 ДЕН : Закуска. Свободно
време или екскурзия по желание (срещу допълнително заплащане):
- до столицата на Албания град Тирана. Разглеждане на
площад “Скендербей; Операта;
Джамията Етем бей; Националната библиотека; Часовниковата
кула, символ на града; руините
на Юстиниановата крепост; Международният културен център,
бивш музей на Енвер Ходжа; Националният исторически музей
ИЛИ
- Екскурзия до Цетине - старата
столица на Черна гора и Рибарското
селище Тиват.
Отпътуванe. Вечеря. Нощувка.
5 ДЕН : Закуска.Отпътуване за
България. По пътя фотопауза при о-в
Свети Стефан -курорта на звездите,
Шкодренското езеро и каньона на р.
Морача и р.Ибър. Пристигане късно
вечерта.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус *** , 4 нощувки в
двойна стандартна стая, със закуски
и вечери в хотел 3* на Черногорската ривиера (хотелите са разположени по цялата Ривиера), Целодневна
екскурзия до Дубровник с местен екскурзовод на български език, Екскурзия до Будва и Котор (не е включена
входна такса - 1 евро), Фотопауза на
Шкодренското езеро, каньона на р.
Ибър и Морача, Обиколка на Которо-Рисанският залив - най-южният

За Нова година много от местата в
нашите обекта са изчерпани. Можем
да Ви предложим посрещане на Новата
2014 г. в Учебен център „Мальовица”.
Пакетите са: 1 нощувка, обяд и празнична новогодишна вечеря - 120. 00
лв.;
2 нощувки, 2 закуски и 2 вечери,
едната от които празнична новогодишна - 155. 00 лв.; 3 нощувки, 3 закуски, 3
обяда и 3 вечери, едната от които празнична новогодишна - 180. 00 лв.
И предложението на хижа „Каменица”: 3 нощувки, 3 закуски, празнична новогодишна вечеря - 110. 00
лв.
Все още възможност за посрещане
на Нова година предлага и Туристическия учебен Център „Момина крепост”
- Велико Търново. Пакетите са:
Двудневен - 189. 00 лв. на човек в
стая с 2 легла и 185. 00 лв. в стая с 3
легла (за деца до 12 г. - съответно 94.
00 лв и 89. 00 лв.);
Тридневен - 229.00 лв. на човек в
стая с 2 легла и 223.00 лв. на човек в
стая с 3 легла
(за деца до 12 год. - 115. 00 лв. и 108.
00 лв.)
Четиридневен - 269.00 лв. на човек в
стая с 2 легла и 259.00 лв. на човек в
стая с 3 легла (за деца до 12 години 139.00 лв. и 129. 00 лв.)
Петдневен пакет - 309.00 лв. на човек
в стая с 2 легла и 299.00 лв. на човек в
стая с 3 легла (за деца до 12 години 159.00 и 149.00 лв.)
фиорд на Европа, Фотопауза на стария
град Пераст и на остров Св. Стефан,
Фериботни такси , Водач от агенцията,
Медицинска застраховка „Помощ при
пътуване в чужбина“.
Цената не включва: Входни такси
за посещение на музеи и други обекти, разходи от личен характер, курортна такса - 1.3 евро на ден (заплаща се
на рецепция при настаняване), Целодневна екскурзия до Тирана - 28 евро
(деца до 12 г.-14 евро), Екскурзия до
Цетине - старата столица на Черна
гора и Рибарското селище Тиват - 12
евро (дете 4 до 12г - 6 евро);
Отстъпки: Дете от 4 г. до 12 г., настанено в стая с родителите си, заплаща
219 лв.
Доплащания: Доплащане за единична стая 99 лв.

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

