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Да се докоснеш
до Щастливеца
Туристи, членове на различни
организации, столичани, съмишленици се събраха на 13 януари
пред паметника на Алеко Констанинов в Борисовата градина, за
отбележат рождения му ден.
„Всяка година на този ден празнуваме рожден ден на Алеко, не
само защото е велик българин,
но и защото е със сърце, отворено за природата и за хората”, каза
при откриването на тържеството
Димитър Гочев, председател на
Сдружението на туристическите
хорове. След това той даде думата
на председателя на БТС Алексей
Стоев.
„Не е случайно, че БТС е основан от Алеко Константинов. Неговата прекрасна фраза „Опознай
родината, за да я обикнеш” е мотото, под което се развива нашият туристически съюз вече 120
години”, каза Алексей Стоев. Той
подчерта, че през 2015 година
се навършват 120 години от онази знаменита дата, в която Алеко
Константинов призовава софиянци да излязат от димните кафенета и да изкачат Черни връх.
„Витошкият първенец е не просто
връх, а събирателен образ на българската природа. Нищо от това,
което Алеко е написал като идеи
за развитие на туризма, не е променено нито на йота. Те са като
програмен документ и са актуални
и днес - работата с младите хора,
опознаване на културно-историческото наследство, създаване на
мрежа от туристически маршрути,
изграждане на туристически хижи
и заслони. Всичко това го имат и
днес като приоритет нашият съюз
и туризмът в България”, каза още
Алексей Стоев. Той допълни, че в
тази знаменателна година БТС ще
направи няколко знакови прояви,
в които ще прославя своя патрон,
но ще говори не само за миналото

и настоящето на организацията,
а и за перспективите в бъдеще.
„Надявам се да бъдем все така
заедно, заедно да тачим паметта
на Алеко и да следваме неговите
завети”. Накрая той пожела на
присъстващите светли туристически празници и ги покани да се изкачат на Черни връх на 30 август,
когато ще бъде кулминацията на
честванията за 120 г. на организираното туристическо движение.
Проф.Никола Хаджиев нарече
Алеко Константинов най-светлата
личност в българската история. „В
Борисовата градина са сътворени
44 паметника на видни български
личности. Всички те са дали нещо
на народа. Но Алеко Константинов взема от всеки, от неговите
личностни качества по нещо. Едновременно с това той притежава
едно много благодатно качество
на личността - да се стреми към
щастие, да бъде през целия си
живот щастлив и да остане завинаги Щастливеца. Алеко е благородник по рождение, аристократ
по дух, джентълмен по възпитание
и демократ по убеждения. Той остана завинаги Щастливеца, защото даде пример как в страдания,
несгоди, дори смърт човек може
да превъзмогне всичко и да бъде
щастлив. Той е безсмъртен в щастието си”.
Проф. Хаджиев завърши своето
слово с думите” „Достоен поклон
пред този величав българин, чист,
всеотдаен, изпълнен с обич и красота.”
Поклон пред Щастливеца поднесе и неговият родственик Никола
Добрев, чиято покойна майка е
първа братовчедка на Алеко.
Заедно с хор „Планинарска песен” присъстващите изпяха няколко туристически песни, както
и любимата песен на Щастливеца
„Не плачи, горо”!

БТС връчи
годишните
си награди
за 2014 г
Над 500 души в
столичната
зала
„България” станаха
свидетели на връчването на Първите
годишни награди на
БТС за принос в организираното туристическо движение
през 2014 г.
Това се случи по
време на големия
коледно-новогодишен концерт на хор
„Планинарска песен” на
20 декември.
Носители на първите
призове на Съюза станаха Столична община,
Област Ловеч, хижа
„Славянка”, Музеен комплекс- гр.Банско и туристически хор „Планинарска песен”.
БТС награди и чети-

ри туристически хора
послучай 55 –ата годишнина на туристическото
хорово пеене у нас.
На събитието в зала
„България” бяха връчени ключовете за леките
автомобили на двамата
печеливши от томболата
на 100-те НТО през 2014
година - Мария Лапердекова и Трифон Попов.
На стр. 8-9
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Трети семинар с
туристическия актив
Опознаване, обучение и
споделяне на опит и добри
практики. Така най- кратко
може да се опише и третият от поредицата семинари, които Централата
на БТС организира с туристическия актив в страната. Негов домакин беше
ТД „Шипка” в гр. Пловдив.
Участваха представители
от Пловдив, Пещера, Девин, Калофер, Септември,
с. Ягодина, Смолян, Батак
и Карлово.
Както на предишните
два, така и на този семинар
председателите и секретарите на туристическите
дружества бяха запознати
с Програмата на БТС за
120 г. на организираното
туристическо движение у
нас и написването на кратката история на Съюза.
Обсъдени бяха организационни въпроси, касаещи
работата на дружествата
в началото на новата година, както и абонаментът
за съюзния вестник „Ехо”.
По време на дискусията
бяха споделени мнения и
бяха направени интересни
предложения.
Христо Цилев от ТС
„Чернатица” определи за
правилен подхода на БТС
по отношение на програмата за 120 г. да се реализира нещо, което е реализириумо. Той коментира,
че годишнината е повод да
извадим най-добро и положителното от организацията. „Да покажем най-доброто от хижите, обектите
и дейностите на БТС. На
пиедестал да бъдат поставени дарителите”. Той
изрази мнение, че трябва
да се положат много усилия, за да влезем в училищата и университетите,

В непринуден разговор председателят на БТС
и участниците в семинара обсъдиха задачите,
стоящи пред Съюза в неговата 120 -а годишнина

Председатели и секретари на туристическите дружества от три области обмениха ценни идеи и опит
където са младите хора.
„ Да се постави въпросът
пред държавните власти
и най-вече пред Министерството на младежта и
спорта в перспектива да
се получават субсидии за
обектите на БТС, до които няма урбанизация. И
да се предложи субсидията да бъде за конкретни
дейности за издръжка на
обектите, а хижарите със
своята инициатива да привличат туристи. Да се види
и мястото на БТС за утвърждаване на българщината

и българския дух”, каза г-н
Цилев.
Никола Бешликов
от ТД „Еделвайс”- Пловдив, предложи да се потърят субсидии не само
за поддръжка на хижите,
а такива да получат и туристическите дружества.
Председателят
Алексей
Стоев поясни, че дружествата трябва да получават субсидия от голямата
субсидия, която трябва да
получи БТС. Така тезата
за устойчивото развитие
на организацията ще бъде

гарантирана.
Константин Димитров
от ТД „Руен” обърна внимание на това, че документите на Съюза са остарели и
имат нужда от обновление,
като акцентира на туристическите членски книжки,
които да служат за легитимация. Той изрази мнение,
че застраховките в Съюза
трябва също да бъдат много добре организирани.
Тодор Райчев от ТД
„Карлъка”- Смолян изрази мнение, че държавата
няма да даде средства на

туристическите
дружества. Но че тя трябва да
осигури такива за издръжка на високопланинските
хижи и за подддръжка на
маркировката. „Планините
приличат на коледна елха.
При всеки спечелен проект всеки прави маркировка, слага табели с различни размери, цветове и ред
други неща, за което само
се харчат пари, без да има
полза от това. „Никой не се
съобразява с Правилника
за маркировката. Висопланинските хижи в Европа
се издържат от държавата,
така трябва да бъде и тук”,
каза Райчев. Той обърна
внимание и на необходимостта от актуализиране
на Наредба № 2, за да се
осигури на децата интересен живот.
Тодор Тодоров от „Родопея”- с.Ягодина, сподели опита на туристическото дружество в работата с
училищата.
Георги Петров от ТД
„Руен” запозна участниците в семинара с идеята
на туристическото дружество да патентова 11 големи цветни табла, каквито
няма и в Европа.
Анна Камчева от ТД
„Шипка” сподели, че е замряла идеята Западните
Родопи да станат Национален парк и е необходимо
това да се вкара като инициатива, защото „целите
Родопи са като една цъфнала роза, но нямат статут
на парк”, каза тя.
Васил Вранчев от ТД
” Батьовци”- гр.Батак, запозна присъстващите с
намерението на туристическото дружество да възстанови хижа „Техеран”, за
която има проект.
Присъстващите
бяха

единодушни, че семинарите са важни за тях и че
има нужда да продължат и
занапред
Георги Петров: Тези семинари са важни, защото
на тях се събират много
хора. Ние, които имаме
повече опит, свързваме
нещата отпреди, съпоставяме ги с настоящето и
хубавите неща ги пренасяме в сегашната ни работа.
Тези семинари са важни и
затова, защото някои хора
не се познаваха, сподели
се опит, дадоха се интересни идеи за работата,
направиха се предложения. Трябва да правим
проявите си интересни и
да привличаме младите
хора. Ако напълнят хижите
и обичат природата, те ще
бъдат по-добри граждани.
Смятам, че поне един път
в годината трябва да се
правят семинари по региони, защото така работата
ни ще бъде по-ефективна.
Анна Камчева - Няма
семинар, който да не е полезен. Хора, събрани на
едно място, разменят идеи
и мисли в продължение на
часове. Забравени неща
изплуват и се конкретизират на място.Ценно е да
има регионални семинари,
защото именно те могат
да доведат много повече
хора. Трябва по този начин
да комуникираме. Разменихме много ценни идеи,
споделихме и защо виждаме стремежа за промяна.
Божура Христова –
няма съмнение, че тези
семинари са много полезни. Най-ценното е, че се
срещаме, опознаваме се и
научаваме полезен опит от
колегите, който след това
може да пренесем в работата на нашите дружества.

Управителен съвет на БТС
На 12 декември в Централата
на БТС се проведе последното
за 2014 г. заседание на Управителния съвет. На него беше
приет Календарният план на
БТС за 2015 г. По време на дискусията бяха направени още
няколко допълнения към него.
Карел Маринович предложи
в Календарния план да намери място честването на 60-годишнината на ТИД. Второто
предложение беше направено
от Тодор Тодоров. Към Календарния план той предложи да
бъдат добавени фолклорно-туристическия празник в Ягодина и състезанията по нощно
и дневно ориентиране, които
се провеждат през.септември.
Красимир Статков направи
предложение в него да влезе
и Празникът на малината. Той
се провежда през август на
вр.Ком и е свързан с годишнината от рождението на Иван
Вазов. Валентин Симов изрази
мнение, че трябва да се сфор-

мира екип, който да започне
да работи по предложенията
от Календарния план, някои от
проявите да се изведат по-рано и всяка от тях да премине
под мотото „120 г. организирано туристическо движение в
България”. Така че проявите да
достигнат своята кулминация в
края на месец август.
Членовете на Управителния
съвет приеха и Проекто-програмата на Съюза за
ученическия туризъм. В хода
на дискусията стана ясно, че
този проблем е доста сложен,
тъй като в последните 20-25 г.
в работата с учащите се има
насложени някои негативни
резултати. Уточнено бе, че в
училищата може да се влезе
чрез туристическите дружества по места. В тази връзка е
необходимо да се оптимизира
Наредба 2 и да се намали нейният натиск върху работата с
учащите се. Ако това стане, ще
бъде голям успех в работата с

тях.
Приета беше и информация
за организационно състояние
на БТС. Димитър Гочев подчерта, че за разлика от всички
останали съюзи в Европа БТС
носи интелектуалния печат на
видни интелектуалци като Иван
Вазов, Алеко Константинов,
Константин Величков и др.„Затова и сега съществува БТС
и ние трябва да го поддържаме”, каза Димитър Гочев. Красимир Статков предложи след
празниците да се търсят нови
форми за финансиране на проявите, както и помощ от държавата. „При нас остава само
една база, която остарява. В
същото време пред нас стоят
стратегически задачи, затова
трябва да се мисли сериозно
по тези въпроси”, каза той.
Международната
дейност
също беше включена в дневния ред на заседанието. Разгледана беше дейността на
БТС в контекста на участието

на Съюза в Балканския планинарски съюз и Европейската
асоциация по пешеходен туризъм. Утвърдено бе следващата
среща на БПС, на която БТС
ще бъде домакин, да се проведе в гр. Плевен през месец
май.
Алексей Стоев запозна
управителното тяло с Договора
за съвместна дейност на БТС
с организацията „Обединени
българи за устойчив свят”. „Философията на този план е да
уплътни проявите, които редовно правим, с нови участници от
близката чужбина, където живеят много наши сънародници.
Целта ни е те да я припознаят като своя родина”, уточни
председателят на УС. Планът
за съвместната дейност беше
утвърден от УС с уговорката,
че остава отворен.
Атанас Сивков внесе за разглеждане от УС Стратегия за
маркировка на туристическите
маршрути, която стана повод

за сериозни коментари по това
направление от дейността на
БТС. Дискутирано беше да се
осъвремени Правилникът за
маркировка и да се активизира комисията по маркировката
към УС.
Уточнено бе, че е необходим
нов нормативен документ за
маркировката на планинските
пътеки и маршрути, както и необходимостта от сериозна подкрепа от страна на държавата.
Управителният съвет възложи
на Комисията за стопанисване на туристическите обекти
да проучи възможностите за
взаимодействие със съответните министерства за изработването на такъв документ, а в
последствие и внасянето му в
тези министерства.
В края на заседанието УС
утвърди списъка за награждаване на туристически хорове
по повод 55-годишнината на
туристическото хорово пеене
в България.

Програма
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БЪЛГАРСКИ Т УРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
ПРОГРАМА
за честване на

През 2015 година се навършват
120 години от началото на организираното туристическо движение
в България, както и 165 години от
рождението на Иван Вазов. Наред
с основоположника на Българския
туристически съюз Алеко Константинов личността на Вазов също е
от изключително значение за българския туризъм и много свидна за
българските туристи.
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
1. Цел и задачи на програмата
2. Средства за реализация на
програмата
4. Инициативи и прояви
5. Рекламно-информационни материали
6. Финансиране на програмата
ВЪВЕДЕНИЕ
120-годишнината на организирания туризъм в България е изключително събитие за Българския туристически съюз.
През 2015 година се навършват
точно 120 години от оригиналната
„Покана” на Щастливеца, в която за
първи път се появява известният лозунг на българския туризъм „Опознай България, за да я обикнеш!”,
казана според Алеко Константинов,
в пътеписите на Иван Вазов.
След отправената Алекова покана
на 27 август 1895 г. на Черни връх
се изкачали 300 туристи и се поставя „бляскаво начало на българския
туризъм”. Той упреква българската
интелигенция и столичани, че не са
се привързали към „нашата хубава
природа, защото не я знаят”. Щастливецът почувствал слабо своето
перо, за да изрази възторга си, затова се обръща към Иван Вазов.
Вазов се отзовава на неговата
покана и написва стихотворението
„На Черни връх”, като няколко пъти
в своите пътеписи споменава излета през 1895 г., с който се слага
началото на българския туризъм и
планинарство.
И днес, 120 години по-късно, крилатият лозунг „Опознай България,
за да я обикнеш”, фокусиран в цялата дейност на БТС, продължава да
е актуален.
Още в първите години на своето
съществуване БТС намира широка
държавна и обществена подкрепа,
която продължава и до днес.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Основната задача на настоящата
програма е да предложи комплекс
от мерки, с които по подобаващ на-

чин да бъде отбелязана бележитата
за туристическото движение годишнина. Целта е да се отдаде необходимата почит и уважение на първооснователите на организираното
туристическо движение у нас, да се
популяризира многостранната дейност на Българския туристически
съюз като техен наследник и последовател, и да се засили общественият интерес към туризма и туристическите практики в обществото.
СРЕДСТВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
НА ПРОГРАМАТА
Изграждане на Организационен
комитет в състав:
1. Алексей Стоев – председател
на БТС
2. проф. Иван Лалов – експредседател на БТС (периода 1999 – 2003
год.)
3. Представители на общини и министерства:
- Община София
- Министерство на културата
- Министерство на туризма
- Министерство на образованието
и науката
- Министерство на младежта и
спорта
4. Представители на медии
- Българска национална телевизия
- Българско национално радио

5. Представители на художествено-творческите съюзи

ИНИЦИАТИВИ И
ПРОЯВИ ЗА
ОТБЕЛЯЗВАНЕ
НА ГОДИШНИНАТА
НА МЕСТНО
И РЕГИОНАЛНО НИВО:
- Провеждане на юбилейни дни в
туристическите дружества
- Провеждане на спортно –туристически празници
- Организиране на туристически
походи, излети, екскурзии, свързани с местни празници и събори
- Освежаване и почистване паметниците на Алеко Константинов
- Възпоменателни тържества пред
паметниците на Алеко в подходящи
за това възпоменателни дни
- Извършване на нова туристическа маркировка и освежаване на
старата по основните маршрути в
страната.
НА НАЦИОНАЛНО НИВО:
1. Издаване на кратка история на

БТС
2. Провеждане на Научна конференция с международно участие на
тема: „120 г. организиран туризъм в
България и новите предизвикателства пред Българския туристически
съюз” - м. ноември 2015 г.
3. Тържествено събрание - концерт в София - м.октомври 2015 г.
4. Организиране и провеждане на
национални конкурси за:
- разказ
- пътепис
- стихотворение
- фотография.
5. Разкриване на специална
рубрика във в. „Ехо” „120 години
организиран туризъм в България” и
публикуване на поредица материали от туристическата летопис.
6. Изработване на представителни фотоси за БТС /обекти, хижи,
дейности/ и организиране на национална изложба с тях – м. ноември
2015 г.
7. Обявяване на годишните награди на Българския туристически
съюз /за най-добра хижа, обект от
100-те НТО, туристически хор, партньорство с местната власт, партньорство с държавната власт, партньорство с НПО, доброволчество и
др.
8. Дигитализиране на документалния фонд на БТС /вестник „Ехо”
и сп „Турист”/ – м. декември 2015 г.
9. Засаждане на юбилейна гора
със 120 дръвчета (ПП ”Витоша”) – м.
април 2015 г.
10. Организиране на лъчеобразни походи до Черни връх и походи
из Рила и други български планини,
описани в пътеписите на Иван Вазов – през цялата година.
11. Провеждане на Детски туристически празник в Южния парк
с партньорството на туристически
дружества, Столична община и Министерството на младежта и спорта
– м. октомври 2015 г.
12. Приобщаване на българските общности в „близката” чужбина
към проявите на национално ниво
и участие на техни деца в Националния преглед на туристическите
сръчности за приз „Кристален еделвайс” на язовир „Копринка” – м. юли
2015 г.
13. Осъществяване на контакти с
българските общности в Чикаго и
Канада.
14. Заключителен туристически
събор на Черни връх с участието на
туристическите дружества от страната и партньорите на БТС от Балканския планинарски съюз и ЕRA
-30 август 2015 г.
15. Годишна среща на Балканския
планинарски съюз в гр. Плевен – м.
май 2015 г.
16. Актуализиране на сайтовете

на БТС и 100-те НТО - през цялата
година.
17. Изработване на поздравителни адреси и възпоменателни грамоти и плакети.
РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННА
ДЕЙНОСТ
Изработване на рекламно информационни материали:
- плакати
- папки
- рекламни листи
- сувенири с логото на БТС
- изработване на транспаранти и
украса за националните прояви и
събори
- изработване на походни знамена
за туристическите дружества в чест
на юбилея.
ИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯ
ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА 120-ГОДИШНИНАТА
НА БТС
1. Каналите, чрез които ще бъде
направено популяризирането, са:
- телевизия
- радио
- вестници и списания
- интернет
социални
мрежи.
2. Дейности, свързани с популяризацията:
- осигуряване на медийна подкрепа /работа с два основни медийни партньора (БНТ и БНР)
пресконференция
(БТА)
- прессъобщения за конкретни прояви (в отделни медии)
изработване
на
банери
- изработване на радио- и видеоклип.
ФИНАНСИРАНЕ
- Изпълението на националната програма ще бъде реализирано
чрез:
- дарения от юридически и физически лица;
- целево финансиране от държавни и общински институции;
- туристическите дружества
- реализиране на проекти с различни донори /фондация „Америка
за България” и други фондации/, европейски програми;
- продажба на рекламни материали и сувенири посветени на годишнината.
.........................................
Настоящата програма е отворена и може да бъде допълвана с
нови инициативи, прояви и дейности на туристическите дружества.
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Кюстендилски туристи на водопада

„Полска Скакавица”
Въпреки прогнозата за дъждовно
време 40 туристи от ТД „Осогово” се
отправиха към водопада при село
Полска Скакавица.
Странно е, че селото носи това
име, когато живее на ръба на пропастта. Освен с природните си красоти то е известно с борческия си
дух. Водело е упорита борба против
византийското и турското робство.
По време на Първото българско
царство в Скакавишкия
пролом са построени пет
крепости. От тях по време на царуването на Самуил, пернишкият деспот
Кракра упорито отбранявал пролома, град Перник
и София. Византийският
император Василий II на
два пъти опитал да превземе крепостите – 991 г.
и 1004 г, но бил разбит. По
време на турското робство
от Полска Скакавица излезли трима хайдути и петима опълченци. Три пъти
селото било горено от турците, но никога не е било
покорено, като запазило
свободолюбивия си дух и
българската вяра.
Водопадът е образуван
от спокойната малка ре-

кичка, минаваща през с. Полска
Скакавица. Водите достигат до скала на около 53 метра височина и
свободно падат надолу, образувайки изключително красив водопад,
обявен за природна забележителност през 1968 г. Вековната борба
с природата е създала това магическо място, където милиони капчици се разбиват в скалите и светят
с различна светлина, погалени от

слънцето. Създават причудливи отражения и невероятна феерия от
цветове. Гледката е уникална – снопове вода, бели пелени се спускат
от ръба на скалата. Водни струи
пръскат и освежават, а зеленият губер успокоява и омайва.
Според преданието по тези места
почти девет години е живял отшелникът Свети Иван Рилски.
Силвия Михова

Клубът за екстремен
туризъм в Шумен
с неповторими
изживявания
през годината

Млад планинар
Клуб „Млад планинар”
в Петрич отпразнува своя
първи рожден ден. Преди
една година бе осъществен първият преход на
децата до хижа „Беласица”.Годината бе невероятна, изпълнена с много
емоции, незабравими моменти, игри, забавления,
хубави и позитивни хора,
слънчеви деца, които ни
заредиха с положителна
енергия и вдъхновение за
хубавите неща, които искаме да се случат.
Заедно успяхме да посетим много различни и
интересни кътчета в България. Да преживеем емоции и чувства, непознати
за нас.
Научихме много за същината на планинарството
и туризма и вярваме искрено, че тези знания ще
помогнат на децата да из-

раснат като едни достойни
хора, които с гордост да
могат да кажат „Аз съм
Българин”.За това време
осъществихме 27 прехода и покорихме 4 от 10-те
планински първенци на
България - връх Голям Перелик, връх Радомир, Черни връх и връх Вихрен.
Младите планинари духнаха свещичката върху
специално поръчаната за
рождения ден торта и много се забавляваха. Специални гости на рождения
ден бяха Григор Дремджиев- председател на ТД
„Калабак”, Елена Милушева- председател на Пешеходен клуб „Тумба” към ТД
„Калабак”.
С много радост ще споделя с вас стихотворение,
посветено на „Млад планинар“ от Марина Димовска - член на клуба.

С приятелите верни
пак потегляме на път,
даже облаците черни,
няма да ни спрат.
Най-отпред е бате Ванко
той е опитен водач
и с камера заснема
всяка стъпка чак до здрач.
Там сред върхове високи,
сме свободни кат орли..
и с поглед пак обхождаме
езера, долини, гори.
Пием чай и пеем песни
дружно ний се веселим
и на гледките неземни
заедно ще се насладим.
Пирин, Рила и Балкана
ще опознаеме добре.
Ний сме млади планинари
със зелено шалче на вратле.
Да опазим таз природа
тя е дар за нас, за вас
тя е дар за всички хора
и за другите след нас

Интересни са проявите, които
организира Клубът за екстремен туризъм „Планинарство“
при ТД „Мадарски конник“ в
Шумен, който навърши своята
10-годишнина. Председателят
му инж.Петър Петров споделя:
„Дейността на клуба е насочена основно към посещения
на места с по-екстремен туризъм в страната и в чужбина.
Членове на клуба са изкачвали едни от най-трудните места
в Европа - Монблан, Митикас,
Триглав. И напоследък черешката на тортата е проявата на
Елена Станева, която изкачи
най-високия връх в Европа - Елбрус самостоятелно с местни
водачи. Постижението на Елена е гордост за нашия клуб. В
него членуват 32 души, които
са на различна възраст и са от
няколко предприятия и организации на града“.
От председателя научаваме, че се правят зимни, летни
и есенни маршрути. Много интересни са ледените катерения
по различни водопади в България, а най -интересно е било
изкачването на Скакавица (със
70 метра височина) със съотвените пособия - пикели, котки и
въжета. По маршрутите в Родопите, Стара планина и Рила
също е имало невероятни изживявяния.
За следващата година са си
поставили за цел изкачването
връх Вихрен в Пирин, което ще
направят по най-екстремния

път.
„Летният сезон е за международни прояви, като всяка година си набелязваме някой интересен маршрут в Европа, който
осъществяваме. Тази година
бяхме в Италия в едно планинско градче, където има невероятни маршрути и с достатъчно
трудности за придвижване. Поради лошото време не можахме
да изпълним докрай предвиденото. Затова и през следващото
лято отново ще бъдем там, като
предвиждаме по възможност
да посетим два маршрута за
екстремен туризъм”, коментира
инж.Петър Петров.
Есенните маршрути са за
българските планини, през
октомври групата е била в Пирин, като са направили преход
от хижа Безбог през Стражите
до хижа Дамяница. Това е един
интересен ръб, който не е много лесен за преминаване , но са
се справили успешно, което им
е отнело около 12 часа. И още
една проява, която ще се помни
дълго от шуменските екстремни
туристи - край Своге, за която
разказват с интерес. „През
един отвор с въже се спуснахме в пещера до 30 метра дълбочина и разгледахме галериите, които са много красиви.
После пак с въже излязохме на
повърхността. Изживяванията
бяха неповторими за нашите
туристи, каза в заключение Петър Петров.
Георги НИКОВ
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Летопис на ЮТД
“ЦАРЕВЕЦ„ Велико Търново
През 2014 година се навършиха 100 години от учредяването Юношеско туристическо
дружество (ЮТД) „Царевец“
– клон на ЮТС. По този повод се постарах да направя
един преход из летописа на
дружеството, за да покажа
по-важните
мероприятия,
проведени през периода на
съществуването му.
„ЮТД „Царевец“ – Велико
Търново, клон на ЮТС е учреден през септември 1914 г. в
тогавашната мъжка гимназия
в града. Моско Москов от гр.
Лясковец идва в гимназията
за да учи последните два курса. Като опитен организатор
на туризма в родния си град
той събира няколко учени,
запалени на тема „Туризъм“
и поставя въпроса за учредяване на дружеството. Учредяването му става факт в една
класна стая, където му избират името „Царевец“.
По спомени на Иван Коюмджиев – активист на ЮТД
Първото голямо мероприятие на дружеството е срещата с клоновете на ЮТС
от Габрово, Търново и Горна
Оряховица, проведена в м.
„Трошана” край В. Търново,
проведена на 10 и 11.09.1914
г. На нея Христо Врабчев
от Габрово чете реферат на
тема: „Поява, развой и цел на
туризма в България“. Проявата е отразена в МТ, бр. II.
Среща във В. Търново с
клоновете на ЮТС от Лом,
Габрово и София е отразена в
МТ, бр. II, стр. 28, 28.12.1914
г.
Втори редовен конгрес на
ЮТС се провежда в гр. Габрово от 18 до 20.05.1915 г. В.
Търново се представя с един
делегат. Търновският клон
„Царевец“ не се счита за редовен, защото през цялата година не е влязъл във връзка
с централното настоятелство.
Конгрес е отразен в МТ, год.
III, кн. III, стр. 45.
През 1915 г. клонът на ЮТС
във В. Търново заглъхва, а на
15.10.1917 г. е възстановен.
Четвъртият редовен конгрес на ЮТС е отново във В.
Търново от 23 до 27 юли 1919
г. Присъстват 270 делегати и
много гости. Великотърновският делегат защитава становището на ЮТД „Царевец“,
че в съюза трябва да членуват и ученички. Съборът е
отразен в МТ, кн. V, стр. 7-10.
През 1919 г. ЮТД „Царевец“
издава туристическа библиотека, от която са излезли две
книжки: „Търново в най-далечното минало“ от Моско
Москов-баща и „Прост живот“
от Ханри Давид Торо.
От 27 до 29 април 1921 г. се
провежда среща на клоновете на ЮТС в гр. В. Търново, в
която участват представители и от Г. Оряховица,

През октомври 1924 г. ЮТД „Царевец“
празнува 10-годишен юбилей от основаването си. Изтъква се, че клон „Царевец“
е бил винаги сред най-добрите клонове на
ЮТС.
На 16 и 17.11.1924 г. във В. Търново е
проведена Конференция с председателите на клонове на ЮТС от страната. Представени са 43 клона с 43 делегати.
В „Организатор“, бр. 6, 1925 г. е отразена цялата дейност на клон „Царевец“ – 33
излета с 423 участници; изкачване на вр.
Вихрен (Елтепе); първото зимно изкачване, осъществено от Никола Божинов и
още трима негови приятели от ЮТД; открит е лагер за четници във Вонеща вода
– първият четнически лагер е уреден от
ЮТС и неговите клонове в България.
На 11.01.1926 г. е проведен III конгрес
на ЮТС в гр. В. Търново с дневен ред: Приемане на нов устав на ЮТС. Представени
са 48 клона с 210 делегати.
На 19 и 20 юли 1930 г. е проведен 17-ият
редовен събор (15) конгрес отново във В.
Търново. Грандиозната манифестация на
199 делегати и много гости преминава в
центъра на града.
Председателят на ЮТС, Ставрев поздравява участниците в конгреса и се изЛясковец, Плевен, Сухиндол,
Русе и Свищов. Събитието
е отразено в „Организатор“,
год. II, бр. 7. Членовете на
„Царевец“ провеждат агитационна седмица. Издадени са
плакати и афиши. В хижата

казва, че обединяването на ЮТС с БТС
трябва да стане, и то само чрез поглъщането на ЮТС от БТС. Конгресът отхвърля
такова обединяване.
ЮТД „Царевец“ устройва томбола за
подсилване на фонда „Подпомагане на
бедни ученици и четници“. Отразено е в
„Организатор“, бр. 1, 1930 г.
ЮТД „Царевец“ урежда лагер за 9 четници във Вонеща вода. Отразено е в сп.
„Турист“, год. I, бр. 26.
На 26-ия редовен събор (24) конгрес на
ЮТС в Сливен ЮТД „Царевец“ – В. Търново е награден с орден за добра работа.
От 13 до 15 юли 1940 г. се провежда 27ия събор (25) конгрес във В. Търново. Провежда се голяма манифестация с много
делегати. Отразено е в МТ, год. ХХII.
На 26.05.1941 г. ЮТД „Царевец“ тържествено освещава заслона „Зеленка“,
построен от членовете му. Отразено е в
сп. „Народен турист“, кн. 5 и 6.
През м. октомври 1945 г. ЮТД „Царевец“
и ТД „Трапезица“ се обединяват в едно
дружество с име „Трапезица“.
З.д.т. и м.с. по туризъм
Димитър Богданов,
главен учител и пенсионер,
Велико Търново

на ТД „Трапезица“ е устроена
забава. Никола Живков изнася реферат на тема: „Същност на туризма и история на
ЮТС“. Пласирани са купони
за фонд „Хижа в Стара панина“ за 1200 лв. Изнесен е и

кино-концерт. Събитието е
отразено в сп. „Организатор“,
в бр. 4, 08.11.1921 г.
През м. март 1922 г. ЮТД
„Царевец“ организира безплатна забава във Военния
клуб в града по случай 5 го-

дини от възстановяване на
клона.
Във В. Търново се провежда конференция на хижостроителните групи на ЮТС „Стара планина“. В нея участват
клоновете на ЮТС от В. Търново, Казанлък, Стара Загора, Плевен, Русе, Габрово,
Сухиндол и Айтос. Събитието
е отразено в „Организатор“,
бр. 2, от 15.10.1922 г.
На 10 и 11 януари 1923 г.
е проведена конференция на
председателите и касиерите
на клубовете на ЮТС от страната, като домакин е отново
ЮТД „Царевец“. Представени
са 32 клона с 240 делегати.
Събитието е отразено в „Организатор“, бр. 7.
През 1924 г- „Царевец“ издава в-к „Туристически карнавал“ под редакцията на
Симеон Друмев , Владимир
Михайлов и Матей Савов. Излиза през м. май 1924 г.
През м. май 1924 г. във
връзка със строежа на хижа
в Стара планина се е състояла среща на р. Тъжа под
вр. Мара Гидик (Русалка).
На срещата са присъствали
представители на клоновете
на ЮТС: „Царевец“ - В. Търново, „Росица“ - Севлиево,
„Розова долина“ - Казанлък,
„Градище“ - Габрово. Представителите на „Царевец“ водят
арх. София Банкова, която
да определи мястото й, с оглед на него, да изготви плановете на хижата. На самото
място пристига и инж. Хелмут
Брокс (инициаторът и основателят на ЮТС). Двамата установяват мястото на хижата –
долу, където се сливат двата
потока, а хижата е стъпила на
основата на този триъгълник.
Арх. София Банкова извършва цялата тази дейност: отиване до Тъжа, измерването
и пр., без да взема хонорар,
без пътни и дневни пари, като
е спала на открито, както са
спали всички останали туристи, представители на клубовете (повече от 100 души).
По спомени
на Никола Живков
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История на
колелото
Нова Загора
претендира за
люлка на българското
колоездене
Колоезденето у нас
става все по-популярно.
Все повече хора избират возилото на две колела като транспортно
средство, за да отидат на
работа, на училище, на
среща или за разходка
в природата. Но малцина
са тези, които знаят кой и
къде е изобретил първия
български велосипед.
Той е конструиран от
Уста / Майстор/ Гено Арабаджията от Нова Загора.
Това става през далечните 1880-1882 г., когато
новото возило е малко
известно дори в Европа,
а неговият изобретател
е едва 19-годишен. Той
наследил занаята от своя
баща, който бил колар.
Любопитното е, че преди
това никога не е виждал
подобно возило.От свой
съсед, който учил по
това време в Англия и по
време на ваканциите, се
прибирал в Нова Загора,
бъдещият
изобретател
само слушал как в далечната страна хората яхат
„дървени коне”. Не след
дълго в работилничката
на баща си той изработил
своя велосипед от дърво
и желязо.
Велосипедът му се задвижвал с дървени педа-

ли, монтирани на предното голямо колело, тъй
като нямал верига. Младият майстор му сложил
отзад багажник, а отпред
летва, която била пригодена за спирачка.
ТЕХНИЧЕСКО ЧУДО

тинска техническа революция, тъй като по това
време само файтоните
имали спирачки, но не и
велосипедите, които по
това време се мяркали
по улиците на западните
градове.

"ПАЯКА"
Днес
специалистите
определят
творението
Уста Гено сам нарекъл
на Уста Гено като истин- творението си „паяка”.
ско техническо чудо. На 22 август 1882 г. той
Спирачката му била ис- направил дори първото

бил внесен за първи път
велосипед от чужбина.
Според местните в
Нова загора, не Севлиево или Казанлък, а тъкмо техният град може да
претендира за люлка на
българското колоездене.
Както преди, така и сега
признават, че са в дълг
пред паметта на своя съгражданин-изобретател.
През 1969 г. велосипедът
на новозагорския майстор е показан на младежка техническа изложба в Пловдив.

ванта в двора на майстора. Той успял да склони
сина на майстора да го
дари на музея. Историята е била благосклонна
към първия български велосипед и той е запазен
в автентичния му вид.
Поизбелял
надпис
сочи, че това е колелото
на Гено Арабаджията от
1880 г., но не е посочено,
че именно това е първият
велосипед, изработен някога в България. Колелото изглежда точно така,
както е на една от малкото запазени снимки на
В МУЗЕЯ В
Уста Гено с него, правена
си пътешествие с колеНОВА ЗАГОРА
през 1933 г на моментно
лото, като отишъл с него
фото. На нея той е заедна сбора в съседното с.
Днес първият велоси- но с 3-годишният си внук
Езеро.
пед в България може да Евгений.
Докато той въртял пе- се види в музея в Нова
далите, десетки негови Загора, където е излоПЪРВИЯТ
съграждани го следва- жен. Изобретението на
БЪЛГАРСКИ
ли, удивлявайки се как Уста Гено предизвиква
КОЛОЕЗДАЧ
може да се задържи голям интерес сред посевърху возилото с 2 коле- тителите на музея, макар
Със своето изобретела, без да падне.
че експонирането му е ние уста Гено на практидоста скромно. Посети- ка е и първият български
С ВЕЛОСИПЕД
телите могат да го видят колоездач. Но и тук майДО СЛИВЕН
при влизането им вляво сторът от Нова Загора
от входа в стъклена ви- не е дочакал признание.
По-късно самобитният трина, където е спрял за- Въпреки че е имало идеи
творец отишъл с велоси- винаги.
да се издадат марка или
педа си си чак до СлиОсвен в Нова Загора, възпоменателна монета
вен. Там имал интересна където е оригиналът на за него, такива и досега
среща в казармата на „паяка“, негови копия мо- не са издадени. Предло11-и пехотен полк. За да гат да се видят в Музея жението по време на травидят чудото на техни- на спорта в София, и в диционната колоездачна
ката, командирът полк. Националния политехни- обиколка на България да
Генчев строил всич- чески музей. Те са дело се учреди за състезатеки войници на плаца. на новозагорския худож- лите награда на негово
Последвала пламенна ник Христо Минчев-Стон- име, също е забравено.
реч, в която командирът са.
По ирония на съдбата
на полка сравнил „паяпоследните години от жика“ на майстор Гено с диОТКРИВАНЕТО
вота си уникалният майрижаблите, които тогава
НА ОРИГИНАЛА
стор е пазач на колодрусе считали за удара на
ма в родния си град.
техниката.
Велосипедът на Уста
През 2007г.ОбщинскиЕдва през следващата Гено бил открит случайно ят съвет в Нова Загора
1883 година, след като през 1961 г. от тогаваш- го удостоява посмъртно
Уста Гено вече напра- ния директор на музея с почетно гражданство,
вил своята велосипедна Митю Кънчев, който го по повод 60 г. от неговата
разходка, в България зърнал да виси под сай- смърт.
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ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК
НА “ПЛАНИНСКО ЕХО„

В залата на народно
читалище „Напредък“ в
Шумен се състоя юбилейното честване на представителния
туристически
хор „Планинско ехо“ към
ТД „Мадарски конник“.
Юбилейният
концерт
беше посветен на 35-тата
годишнина на хора.На
празника дойдоха много
туристи и приятели на песента..Основан в декемврийските дни преди три и
половина десетилетия от
ветерани туристи, хорът
е изнесъл стотици концерти, участвал е в много
прояви в страната. В репертоара му влизат произведения от български и
европейски композитори.
Хорът поддържа туристическите и планинарските
песни, обогатява ги постоянно със създаването
на нови песни по текстове
на приятели на туризма.
Членовете на хора са пенсионери с изключение на
един, общият брой на хористите е 43, от които 28
жени и 15 мъже.Средната
им възраст е 73 години,
повечето са членове на
клуба на ветераните туристи, казва сегашната
председателка на хора

Наташа Христова, худ.
дожествената
ръководиръководител на
"Плателка
Наташа
нинско
ехо" Христова.

Юбилеен концерт на туристическия хор "Планинско ехо" в Шумен
Даниела Челебиева, която отдава много сили, за
да е успешна дейността
на хора. Тя е млада, но
се е отдала всецяло, за
да са добри творческите изяви и да звучат постоянно туристическите
и планинарските песни.
Първи диригенти са били
Иван Бабачев,Люба Пейчева, Добринка Георгиева,Даниела Йорданова,
а от 2008 година хорът се
води от Наташа Христова,

завършила Националната музикална академия
„Панчо Владигеров“в София, дългогодишен художествен ръководител на
хорови състави в Шумен.
„ Турист съм по душа,
заобикнах природата още
от малка. От Родопа планина съм, родена съм в
Кърджали,баща ми свиреше на цигулка,ходеше
винаги покрай река Арда
и оттам влязоха у мен музикалността и туризмът.В

по-късните години като
учителка участвах в националните походи „По
пътя на Ботев“ от Козлодуй до Околчица.Много
са песните за планините,
за туристическите пътеки,
които изпълват сърцата
на хората, обичащи да ходят на походи. Над 200 са
туристическите ни песни,
които се знаят много
добре и се изпълняват от
приятелите на планинските върхове“, споделя ху-

Радослав Радушев
От 2012 година хорът
се разраства, към него
са създадени мъжката
вокална група „Хан Аспарух“, дамската вокална
група „Люба Пейчева“ и
вокалната група „Медени
гласове“, а от 2004 година
шуменският туристически
хор е съучредител и на
Сдружението „Северняшко ехо“, заедно с хоровете от Велико Търново и
Плевен.Миналата година
шуменци бяха домакини
на националния празник

на туристическата песен,
когато от цялата страна
дойдоха хорове, за да покажат своите изпълнения.
Председателят на туристическото дружество
„Мадарски конник“ Ангел
Филипов поздрави юбилярите и връчи отличия
на дългогодишни хористи
и приятели на туристическата
песен.Наградени
бяха и средства за масова информация, които
отразяват постоянно дейността на туристическия
хор „Планинско ехо“. Вземайки наградата си,74
годишният хорист Радослав Радушев сподели,
че туризмът и песента са
свързани с неговото хоби,
тръгнало в далечните години. „Това е върховно
удоволствие, когато човек
почувства добрите цветове на планината,на живота, когато е сред природата.Иначе всекидневието
е сиво, а песента допълва топлината на душата.
Ходя по туризъм, пея с
удоволствие за природните красоти“,казва ветеранът.
Текст и снимки
Георги НИКОВ

ТД „Средногорец”
отчете
2014 г. на хижа
„Каваклийка”
На хижа „Каваклийка”
на 20 и 21 декември туристите от ТД „Средногорец”-гр. Чирпан направиха отчет за дейността
си през 2014-а. Близо
40 от членовете му се
включиха в проявата до
средногорската
хижа.
Бе спазена и традицията за пешеходен преход
- този път до тракийския
култов обект „Кутела”
и руините на средновековния манастир „Св.
Никола”.
Вечерта чрез мултимедия бяха припомнени всички туристически
прояви през 2014 г.,
преминали под знака
на 95 г. от началото на
организирания туризъм
в Чирпан. Програмата,
режисирана от Донка
Жекова,
включваше
различни туристически
забавления, игри и загадки, а най-активните
туристи бяха отличени
със специални грамоти
за: „Най-активен турист”
(Иван Мечев), „Ботев четник” (9 туристи), „Проспериращ млад турист”
(3), „Планинарски дебют” (5), „Млада смяна”
(2) „Туристически „ви-

рус” (2), „Туристическа
всеотдайност” (3) и др.
За поредна година членове на дружеството Васил и Велин Жекови,
получиха златна значка
за събрани 100 печата
от движението „Опознай
България - 100 НТО”, а
Борислав Ненчев - златна значка от движението „Покорител на 10-те
планински първенци”.
Точно в полунощ по
традиция туристите изкачиха скоростно близката Съсенкова могила,
където се сбогуваха с
туристическата година с
песни и заря.
Ангел Колев

В продължение на три
дни, 17-19.12.2014 г., КТВ
„Ряхова крепост“ към ТД
„Камъка“ – гр. Горна Оряховица, гостоприемно изпълняваше задълженията си
на домакин на срещата на
гостите си от 22 еднородни
клуба от цялата страна.
Първият ден бе посветен основно на делова
работа. Под ръководството на председателя на УС
на БФТВ Момка Спасова
се проведе заседание на
Управителния съвет на федерацията, на което бяха
поставени за решаване
организационни и функционални задачи на базата
на докладвания отчет по
изпълнение на плана за
изминалата 2014 г. Беше
изразена благодарност на
поканените делегати от
цялата страна за тяхната
всеотдайна и напрегната
работа, за неуморните им
усилия за сплотяване на
клубните колективи и осъществяване на ползотворни контакти с приятелските
клубове от страната. Вечерта беше посветена на
отмора с добре уредена ве-

Туристите ветерани от Горна
Оряховица – домакини
на национален форум

черя за всички участници
в събитието, съпроводена
с атрактивна литературно-музикална
програма,
танци, дефилета, хумор и
дружески благопожелания.
На втория ден се състоя
екскурзия за гостите до
историческия град Елена.
Бяха разгледани забележителности на града – бю-

стове и барелефи на видни
еленчани, часовниковата
кула, бяха посетени старинни храмове и музеи,
сред които Даскалоливницата и къщата на Иларион
Макариополски.
Екскурзиантите бяха топло посрещнати и в местния клуб
на туристите ветерани с
художествена програма и

почерпка. Бяха разменени
взаимни приветствия и дружески послания.
На третия ден гостите
благодариха на любезните си домакини от Горна
Оряховица за добрата организация на тази знаменателна среща. Специална
благодарност бе изразена
на ръководството на КТВ
„Ряхова крепост“ в лицето
на председателя Атанас
Аргиров и зам.-председателя Мария Костова. Бяха
уговорени бъдещи срещи и
други съвместни изяви.
Домакините изпратиха
своите гости с чувство на
съжаление, че тези щастливи взаимни мигове отлетяха толкова мимолетно, но
и с надежда за много бъдещи планове, срещи и нови
предизвикателства.
Лина Марини
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Зам.кметът Тодор Чобанов
получи първия приз на БТС за
най-успешно партньорство с
местната власт, който бе присъден на Столична община
За първи път в навечерието на Коледа Българският
туристически съюз връчи
годишните си награди за
2014 година. Те са първите
в историята на Съюза за
принос в организираното
туристическо
движение.
Вълнуващото събитие се
проведе в зала „България”
на 20 декември по време
на големия Коледно-новогодишен концерт на хор
„Планинарска песен”.
Общо 5 приза бяха връчени от БТС на първото по
рода си събитие за раздаване годишните награди в
различните направления
на дейност на Съюза през
2014 година
В категория „Партньорство”- Призът за „Най
- успешно партньорство
с местната власт” през
2014 г. беше присъден
на Столична община за
безрезервно подпомагане
усилията на БТС за подобряване на туристическа
база и създаване на по-добри условия за туризъм
в планината. Отличието
беше връчено на зам.-кмета г-н Тодор Чобанов от
председателя
на
БТС
доц.д-р Алексей Стоев.
„Благодаря много. За мен е
чест да получа това високо
отличие”. Аз виждам Българския туристически съюз
като наш основен партньор
за превръщането на София
в основна европейска туристическа дестинация”,
каза зам.кметът на столицата.
Призът за „Най-успешно партньорство с
държавната власт”през
2014 г. отиде в Областната
управа в гр.Ловеч за реализирането и успешното
развитие на инициативата
„Опознай Родния край” –
част от Националното движение „Опознай България
-100 НТО” с издаването на
пътеводител „ 15 обекта в
област Ловеч”. „Приемам
наградата като признание
за работата на колегите.
Поемам щафетата и ще
продължа партьорството”,
заяви областният управител на Ловеч д-р Мадлена Бояджиева при получаването на статуетката
от председателя на БТС
доц.д-р Алексей Стоев.
В категория „Хижи”Призът „Хижа на година”
за 2014 г. беше присъден
на х. „Славянка”, стопанисвана от ТД „Момини двори”
в гр.Гоце Делчев. Изграждането на хижата е много
добър пример за това как
една войнишка казарма
може да се превърне в
прекрасна
туристическа

база. Призът беше връчен
на секретаря на туристическото дружество Петър
Смилянов от вр.и.д. изпълнителен секретар на БТС
инж. Веселин Цанков.
В категория „100 НТО”Призът „Обект на годината”
беше присъден на Музеен
комплекс – гр. Банско за
приноса му в съхраняване
на богатото културно-историческо наследство на
Банско и региона. „Подобно отличие се присъжда за
първи път на музей, което
определя
нарастващата
роля на културно-историческото наследство в развитието на туризма”, каза
Алексей Стоев,. Той връчи
статуетката на директора
на музея г-жа Светла Барякова.
В категория „Туристически хорове” – Призът
„Хор на годината” за 2014 г.
получи хор „Планинарска
песен” с главен художествен ръководител Кирил
Ламбов - за приноса му
в развитието на туристическото хорово пеене в
България. Алексей Стоев
връчи статуетката на управителя на хора Калин Балкански.
Наградите са утвърдени
от Управителния съвет на
Българския туристически
съюз.
По време на церемонията за връчването на годишните награди на БТС
за 2014 г. бяха връчени и
ключовете за леките автомобили от Томболата на
100-те национални туристически обекти за 2014 г.
Томболата беше изтеглена
на 7 ноември в залата на
Министерството на младежта и спорта в присъствието на туристи, участници
в националното движение
„Опознай
България-100
НТО” и нотариус.
Председателят на БТС
доц. д-р Алексей Стоев
връчи ключа за лек автомобил Дачия „Сандеро”
на Мария Лапердекова от
гр. Пловдив. Щастливата
пловдивчанка благодари
за новата си придобивка
и пожела на всички участници в уникалната инициатива да изпитат радостта,
която тя изпитва в момента.
Инж. Веселин Цанков
предаде на Трифон Попов от Ловеч / и неговата
майка/ ключа за лек автомобил „Дачия Логан”,
който той спечели от томболата на 100-те НТО през
2014 година.14-годишният
тийнейджър не скри радостта си от новия автомобил, но ще трябва доста да

Богдана Аргирова получи наградата за " Средногорски звуци"
- Стара Загора

Д-р Мадлена Бояджиева получи приза, с който бе удостоена област Ловеч, за най-успешно партньорство с държавната
власт през 2014 г.

БТС връчи
годишните
си награди
за 2014 г.

Автомобилът на Трифон
Попов засега
ще кара неговия дядо
почака, докато сам го подкара.
По повод 55-годишнината на туристическото
хорово пеене в България
БТС връчи награди и на
хоровете:
Планинарска
песен „Филип Аврамов”,
„Планинарска песен”, Йодлеров състав към хор Планинарска песен „Филип
Аврамов” и „Средногорски звуци” – Стара Загора,
които поставят началото
на туристическото хорово
пеене в България в далечната 1959 г. Елегантните
статуетки получиха техните ръководители Димитър
Гочев, Калин Балкански,
Георги Георгиев и Богдана
Аргирова от председателя
доц.д-р Алексей Стоев.
Невероятните изпълнения на хор „Планинарска
песен” докоснаха сърцата

на присъстващите и създадоха истинско коледно
настроение в изпълнената
с много млади хора зала
„България”.
Министърът на младежта и спорта г-н Красен
Кралев изпрати поздравителен адрес до хор „Планинарска песен”. Хористите
получиха цветя от столичния кмет г-жа Йорданка
Фандъкова, БТС, ПП „Витоша” и др.
Идеята е връчването на
годишните награди на БТС
да стане традиция и да се
провежда в края на всяка
година.
БТС изказва сърдечна
благодарност на хористите, председателя на хора
г-н Калин Балкански и на
всички, които по един или
друг начин подпомагат Съюза и туризма в България.
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Призът на хижа "Славянка" за най-добра хижа за
годината получи Петър Смилянов-секретар на ТД "Момини двори"-гр. Г.Делчев

Светла Барякова -директор
на "Музеен комплекс"- гр.Банско благодари за приза " Обект
на годината от 100-те НТО", с
който музея беше удостоен
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Калин Балкански получи приза
"Хор на годината"
за хор "Планинарска песен"

Мария Лапердекова благодари за лекия автомобил
"Дачия Сандеро" , който
спечели от Томболата на
100-те НТО за 2014 г.

Публиката в зала "България" се
наслади на изпълненията на хор
"Планинарска песен" и с интерес
проследи връчването на годишните награди на БТС за 2014 г.

Изп.
секретар Венцислав
Удев поздрави
Мария за новия
и автомобил

инж.Веселин Цанков връчи ключовете за "Дачия Логан"
на Трифон Попов и
неговата майка

Димитър Гочев получи наградата за хор
"Планинарска
песен"

Георги
Георгиев
получи наградата за
Йодлеровия
състав
към хор "Планинарска
песен-Ф.Аврамов"
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85 години организиран
алпинизъм в България
На 19 ноември за 85ти път българските алпинисти имаха повод да
празнуват, защото преди
85 години точно на тази
дата 18 младежи, предимно студенти, полагат началото на организирания
алпинизъм в България.
Тогава те нямат смелостта
да наричат своя клуб алпийски, а съвсем скромно
го назовават Български
планински клуб (БПК).
Едва пет години по-късно,
когато и по нашите планини са осъществени някои
чисто алпийски изкачвания, на годишното отчетно
събрание, проведено на
17-ти ноември, клубът е
преименуван в алпийски –
Български алпийски клуб
(БАК). Година по-късно,
благодарение на постигнатите значителни успехи
в завладяването и опознаването на алпийските
части в нашите планини
и с новото име, клубът
официално е поканен за
член на Международния
съюз на алпийските асоциации (УИАА). А на 4-ти
юли 1935 г. по време на
II-ия конгрес на УИАА в
Барселона клубът е приет
в редовете на тази авторитетна организация. И както се полага в такива знаменателни юбилеи, ще се
опитам да проследя някои
от най-важните моменти
и етапи в развитието на
родния алпинизъм.

превода на Библията на
новобългарски език.
Тридесет и една години по-късно (10 август
1895 г.) с дръзновението
на своите 24 години друг
българин – студентът по
медицина Параскев Стоянов прави много по-смел
опит, като с помощта на
водач стъпва на рекордната за нас височина 4318
метра – връх Гран Комбен
в Швейцария. И тъй като
не само височината, но и
техническата трудност на
този връх са впечатляващи, ние считаме, че това
е първият голям чисто алпийски връх в историята
на Българския алпинизъм.
Само 8 години по-късно
(1903 г.) друг български
студент по медицина Иван
Малеев „повдига летвата”
на 4807 м., изкачвайки
първенеца на Стария континент – връх Монблан.
По това време специалистите все още не бяха
коригирали
границата
между Европа и Азия и
Монблан с пълно основание носеше короната
на европейски първенец.
Следват две успешни изкачвания и на първенеца
на Австрия и източните
Алпи – връх Гросглокнер
(3798 м.) , съответно през

ПРЕДИ БПК –
ПЛАХИ
НАЧАЛНИ СТЪПКИ
Предългото
османско
иго, което страната ни
преживя, се отразява пагубно за развитието ни
във всички сфери на социалния, икономическия,
обществения и спортния
ни живот. Така първите ни
стъпки в планинарството
стават много по-късно в
сравнение с другите страни. Появата ни в Алпите
– родината на алпинизма
в световен аспект, става
едва в 1864-та година,
все още когато България
се намира под робство.
Въпреки, че тази поява е
чисто туристическа, ние
сме длъжни да споменем
за него още повече, че
това става точно преди
150 години. Това е изкачването на самоковския
възрожденец Христодул
Сечанов, който през месец юли на 1864 г., по време на пребиваването си
в Швейцария се изкачва
на „единъ алпийски връхъ”, както той го нарича
в писмото си до своя учител и най-добър приятел
Неофит Рилски. Върхът е
Фуксбюл, а височината
му е само 1031 м. – доста скромна за днешните
ни понятия за алпийски
висоти. Възможността да
стори това е ангажимента
на Христодул Сечанов за

1916 и 1928 години. През
лятото на 1910 г. група
младежи, по-скоро юноши, под ръководството на
Хелмут Брокс разпъват и
първото „алпийско” въже у
нас, като правят катерачни упражнения на една
скала в околностите на с.
Кула, близо до пещерата
„Св. Петка”, а няколко дни
по-късно повтарят опитите си на скалата „Дикили-Таш”, която е значително по-висока. Няколко
години по-късно на Комините на Витоша започват
регулярни упражнения в
катерене, като се появява
и първият „учител” по катерене – словослагателят
в Държавната печатница
германецът Ото Бауер.
Неговите познания в об-

ластта на алпинизма са
толкова
елементарни,
че той учи курсистите си
да се катерят по чорапи
вместо обувки…
В тези ранни години важна роля за развитието
и пропагандирането на
алпинизма играят туристическите издания на сп.
„Турист” и „Млад турист”,
защото на страниците им
се появяват редица статии
за техниката на алпинизма и някои важни успехи
на алпинистите от напредналите европейски страни. Свой принос внасят и
нашите студенти, следващи в Европа, които наред
с учението се увличат и
към модния за времето си
алпинизъм.
Макар и плахи опитите

им в алпийските начинания стават все повече и
по-реални. Всичко това
довежда до категоричното решение на най-активните планинари да бъде
учредена една организация, на която членовете й
„Да се катерят по върховете, вместо да се любуват
на долините, както това
правят туристите”. Главен
инициатор, организатор и
пръв председател на тази
организация е Стефан Попов. Така завършва първият етап и започва вторият.
СЛЕД
УЧРЕДЯВАНЕТО
НА БПК (БАК)
Завършили висшето си
образование в Западна

Европа в началото на 30те години на миналия век
в страната се завръщат
Александър
Белковски,
Любен Телчаров, Борислав Йорданов и още няколко души, които в годините на своето следване
придобиват
значителни
познания и в областта на
алпинизма. Тук, заедно
с Костадин Саваджиев,
Георги Стоименов, Ганчо
Игнатиев, Божидар Стоичков, Васил Радев, Иван
Шехтов, Васил Ненков,
Михаил Кръшняк, Пепи
Енклиш и Никола Миронски развиват активна
дейност в изпълнение на
точка 2 от Устава на току
що учредения клуб – „да
работи за пълното завладяване на българските

планини и прилагането в
тях на истинско планинарство от страна на членовете му”.
По отвестните скали на
Искърския пролом – Лакатник и Ритлите, на Витоша
– Комините и Резньовите
все по-често се чува песента на алпийските чукове. По различни поводи
в страната се внасят алпийски съоръжения – въжета и карабинери, а за
тези, за които не достигат
средства се произвеждат у нас. Така например
Константин
Саваджиев
изковава стотици железни клинове, не само за
собствени нужди, но и за
неговите приятели.
Масово се навлиза в
района на Мальовишката
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ТРИФОН
ДЖАМБАЗОВ
НА 70 ГОДИНИ

долина, като се атакуват
и превземат все по-трудни и интересни маршрути.
Най-голям е интересът
най-вече към самия връх
Мальовица и то неговата
северна стена, наречена
още тогава „Черният триъгълник”. Последователно
се преминават Източното
крило, Западната стена и
Северозападния ръб на
Мальовица,
Северната
стена на връх Орловец,
Южната страна на Злия
зъб. Истинска сензация е
изкачването на Северната стена на връх Вихрен
от германските алпинисти
д-р Ф. Ауер и Б. Мозел,
които избързват да обявят своето изкачване като
„разрешен е най-големият
проблем на Балканите”.
Всъщност те не минават
по самата стена, а по „Фунията”, което е установено от д-р Любен Телчаров
и Божидар Стоичков, преминали по техния маршрут година по-късно.
Следват изкачвания на
връх Иглата откъм връх
Двуглав, Еленин връх, за
да дойде и тъй дълго очаквания „Класически маршрут” по Северната стена
на Мальовица, преминат
от Константин Саваджиев
и Георги Стоименов (1938
г.), което си остава най-реномираното постижение
на българските алпинисти
в периода след учредяването на клуба до началото
на Втората световна война, което и до днес не е
загубило своето обаяние.
Не случайно точно това
изкачване става причина
да се говори за връх Мальовица като „Символът
на българския алпинизъм”.
И още едно много смело
начинание, завършило успешно е направено в този
период и то е зимното преминаване на Карстовото
било на Пирин, известно
на туристите и алпинистите като „Кончето” – едно
отлично постижение на
д-р Любен Телчаров и
Никола Миронски, което
и днес не само зиме, но
и лете всява страх у мнозина планинари, тръгнали
да мерят сили с този тесен ръб и спускащите се в
южна и най-вече в северна посока отвесни стени.
И то при опънатото осигурително телено въже.
И още 3 много престижни изкачвания и то
извън страната са осъществени в предвоенните години. Първото е на
Август Кабакчиев на За-

паден Елбрус (1937 г.) и
на Източен Елбрус (1939
г.) като курсант във военно-въздушната академия
„Г. Жуковски”. Годината
1938 открива нова страница в развитието на родния
алпинизъм, защото на 19
август четирима души от
туристическо дружество
„Планинец” в самостоятелна експедиция и без
водач изкачват европейския първенец Монблан
(4807 м.) Следващата година това правят и петима
алпинисти – железничари,
което е и последната проява на наши алпинисти,
защото на 1 септември
1939 г. Германия напада
Полша – началото на Втората световна война.
Не само в спортно отношение БАК се развива и
обогатява и в СТРУКТУРНО И ОРГАНИЗАЦИОННО ОТНОШЕНИЕ.
Членовете на клуба,
които се движат в порядъка на 55-70 членове
провеждат своите редовни ежеседмични петъчни
сбирки, които имат повече
опознавателен характер.
На тях обикновено се изнасят лекции от изтъкнати
учени – лекари, метеоролози, географи, както и изтъкнати алпинисти – наши
и чужди.
За
пропагандирането

на алпинизма клубът започва издаването и на
свой Годишник. Въпреки
финансовите затруднения
на бял свят излизат 4 годишника – Първи (1932
г.), Втори (1935 г.), Трети
(1937 г.) и Четвърти (1940
г.), които днес са библиотечна рядкост. В края на
1934 г. започва и издаването на тримесечен бюлетин „Известия на БАК”.
Това, което мнозина
анализатори считат за
грешка на ръководството
на БАК, е че той се развива само в столицата,
без да изгради нито една
секция в провинцията въпреки, че преди войната
членовете му нарастват
до 108 души, а в Самоков има достатъчен брой
алпинисти за изграждане
на подобна секция. Дори
още при учредяването на
клуба през 1929 година
самоковци изпращат трима свои представители.
В годините на войната
1939 - 1944-та клубът не
развива никаква дейност.
Завършил е вторият етап
от развитието на родния
алпинизъм.
Третият етап започва
веднага след войната и
той се характеризира с
МАСОВОСТ, но за него
някой друг път.
Доц. САНДЮ БЕШЕВ

Казват, че в своето развитие за 50
години човек трябва да е с върхово
постижение в кариерата, да е изкачил
своя „връх”, защото после започва да
слиза надолу… Трифон Джамбазов изпревари тази всеизвестна мъдрост, защото още на 40 години постигна своя
връх. На 20 април 1984 г. бе само на
728 метра от най-високата точка на
планетата – в щурмовия лагер на 8120
м. И ако нещата не взеха онзи трагичен
ход, Джамбо, както го наричат не само
приятелите му, но и мнозина, които
го познават, навярно щеше да развее
родния трибагреник на заветните за
всеки алпинист 8848 м. Но в щурмовия
лагер той буквално спасява живота на
шерпа Джованг Ринджи. Ударен в гърдите от падаща кислородна бутилка,
Ринджи изоставя Христо Проданов, за
да допълзи до щурмовия лагер и там
да попадне под грижите на Джамбо.
Двадесет
дни
по-късно, когато заедно с Кънчо Долапчиев е поел към върха
на „класическия” път,
през Южното седло,
Джамбо трябва отново да се върне, за
да придружи от 2-рия
лагер на индийската
експедиция нуждаещия се от помощ Иван
Вълчев, който вече е
стъпил на Еверест, но
трудно се придвижва
на слизане. И този път
върхът му се изплъзва. А както се казва
в друга народна мъдрост, „Птичката каца
само веднъж на рамото ти”…
Всъщност роденият
на 16 декември 1944 г.
в Севлиево Трифон за
първи път се среща с
алпинизма през 1960
г. като член на алпийския клуб „Кайлъшка
долина” в гр. Плевен.
Пак алпинизма го отвежда във ВИФ „Г. Димитров” (днес НСА „В.
Левски”), за да се дипломира със специалност – АЛПИНИЗЪМ. И това предопределя по-нататъшния му път в живота.
Стоп! Тук, може би не съм много точен,
защото в живота му има семейство,
което той много цени, а и рисуването,
което го сприятелява трайно с щатния
художник на института, където Джамбо изучава и след завършването той
споделя работите си с тези на художника. Това обаче е временно, защото
алпинизмът надделява и го тегли силно и не след дълго той става асистент в
катедра „Туризъм - алпинизъм”, където
се и пенсионира.
Асистентското място му дава възможност да е по-често и безпрепятствено в планината. Да покорява своите върхове, да търси нови приятелства
с алпинисти, в това число и с Христо
Проданов. Дружбата им с Христо става
силна, вярна и трайна. По-точно тя ги
отвежда на най-сериозния връх в Алпите – Матерхорн и неговата Северна
стена. На 21 септември 1974 г. изкачването им започва спокойно, но влошеното време превръща изкачването
им в „епопеята Матерхорн”. Вместо за
2 дни то продължава цели 6! Върхът е
забулен от облаци. Там, горе, бушува
свирепа буря и краят й се не вижда.
В базата са разтревожени. Спасителната служба ги обявява за изчезнали.
А когато след 6 денонощия – на 26и, двамата се завръщат в Червинио,

пресата ги обявява за герои - „Силни
мъже, изключително силни мъже” - ще
напише вестник „Газета дел Пополо” оповестено на 29.IХ.1974 г.
За този заслужен успех ЦС на БТС
удостоява Джамбазов със званието
„Майстор на спорта”, а Държавният
съвет го удостоява с орден „Червено
знаме на труда”. Всъщност този орден
той получава и две години по-късно за
успешното му изкачване на връх Ношак (7492 м.) в Афганистан. Тогава националната ни експедиция възвръща
престижа на българския алпинизъм
след голямото нещастие на този връх
през 1971 г. за експедицията на сливенските алпинисти. И още нещо, което не може да се пропусне. В съавторство с Георги Щерев излиза книгата им
„В ПРЕГРЪДКИТЕ НА ХИНДУКУШ”.
За този му успех Джамбо е удостоен
и със званието „Заслужил майстор на спорта”.
След Ношак се зареждат успешните му
покорявания на няколко
седемхилядника:
връх „Ленин” – 7134
м (днес връх Авицена) – два пъти – 1975
и 1983 г., връх Комунизъм – 7105 м, (днес
връх „Исмаил Самани”) – два пъти – през
1983 и 1985 г., и връх
Корженевска – 7105
м през 1985 г. Върхови са изкачванията му
и в Алпите – връх Пти
Дрю по най-трудния
му маршрут – „Пътят
на гидовете” – 1977
г. Паметни и опасни
са изкачванията му
в Кавказ – Елбрус,
траверсът на Шхелда, върховете Бърно,
Мисис-тау и трудната
Западна стена на връх
Мижирги.
Партньор и най-близък приятел на Христо
Проданов, Трифон бе
определен да продължи мечтата му за връх
Анапурна. Затам вече
бе получено разрешение за експедиция на Кремиковци.
Нещо обаче се промени и други поеха ръководството на кремиковската
експедиция. Надявам се Джамбо да
е забравил втората половина на 80те години, въпреки че подобни неща
трудно се забравят.
След Еверест Трифон „слезе” от
Хималайската сцена, но продължи с
алпинизма. Премина през треньорския съвет на БФА и БАК, треньор на
националния отбор по състезателно
катерене. За постигнатото е удостоен
със званието „Заслужил треньор”, а
ордена „Георги Димитров” получава за
заслуги по склоновете на „Еверест-84”.
За художествените способности на
Трифон Джамбазов, които не са само
хоби, се говори в книгата на проф. Георги Репнински, „Завладяване на планината” и в някои от учебниците на НСА,
многобройните публикации в пресата
със скиците на всичките най-популярни върхове, покорени от българските
алпинисти. Не бихме могли да ги изредим всички, защото са многобройни.
Не бих могъл да пропусна да пожелая на Трифон дълги години да броди
по планините, да катери върховете,
да предава опита си на по-младите и
да не спира да рисува и скицира това,
което съзерцават очите на твореца.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ ДЖАМБО!
доц. САНДЮ БЕШЕВ

I. НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ
№

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ -

5

Национално движение „Опознай България –
100 Национални туристически обекта“
Национално движение „10-те планински първенци“
Награждаване носителите на значката
„Покорител на 10-те планински първенци“
Награждаване носителите на златна, сребърна и
бронзова значка на движението „ОБ-100 НТО”
Национално движение „Опознай родния край“

6

Дарителска кампания за възстановяване на х. „Богдан”

1
2
3
4

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

ВИД НА ПРОЯВАТА

МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

януари - декември

цялата страна

НОК на движението

януари - декември

цялата страна

БТС

31 август

Черни връх, Витоша

БТС

м. ноември

София

БТС, МОН, ММС, МК, ТД
БТС, ММС, областните управи и
кметове по места, ТД
БТС, ТД

януари - декември

цялата страна

януари - декември

цялата страна

I. НАЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ
1
2
3
4

Национални тържества, посветени на 152 г. от рождението на Алеко
Константинов
Прояви, посветени на 3-ти март
Национален пешеходен поход „От тук започва България“- посветен на
8-ми март
Национален женски поход „Пролет 2015”

13-20 януари

цялата страна

БТС, ТД, БФТВ

март

цялата страна

. 14-15 март

по наредба

април

Родопи

БТС, ТД
БТС,ТД “Мадарски конник“-Шумен, Сдружение“ СИ България“
БТС, ТД „Шипка” – Пловдив, БФТВ

5

Национален поход на туристите ветерани

м. март

Витоша

БФТВ, СО

6

Национална купа по ориентиране за ученици „24 май”

май

по наредба

БТС, БФО

7

Преглед на туристическите умения и сръчности за ученици
69-и Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета” Козлодуй – Околчица
ХХVII-ти Национален песенен празник „Песните на България”
Национален преглед на туристическите умения и сръчности за приз
„Кристален еделвайс”
Национална туристическа проява за ученици „Шипка 2015”
Национален туристически поход Плевен – Карлово
„По стъпките на Апостола” – 177 години от рождението на Васил Левски

май/юни

Витоша

27 май – 2 юни

Ботева алея

юни

Габрово/Асеновград

19-21 юни

язовир „Копринка”

21 юни

Стара планина

13 -19 юли

Плевен – Карлово

БТС, МОН, РИО-София
МОН, БТС, област Враца,
ТД „Веслец” – Враца
БТС, Сдружение на туристичес- ките хорове
в България
БТС, МОН, ТД „Орлово гнездо” – Казанлък,
ТД „Сърнена гора” – Стара Загора
МОН, ММС, БТС, ТД
Общински комитет „Васил Левски”, и ТД
„Кайлъшка долина” – Плевен, Община Плевен, БТС, ТД „В.Левски” – Карлово
ТД „Хемус”- Велико Търново

8
9
10
11
12
13

Национален спорно-туристически празник „Грамадлима 2015”

24-26 юли

14

Национален поход „Е-4”

9-25 юли

х. Грамадлива
Витоша – Верила – Рила
-Пирин - Славянка

15

11-15 юли

По Черноморския бряг

БТС, ТД „Черноморски простори” – Варна

16

ХVII-ти Национален поход „Черноморски бряг 2015”
Национални тържества във връзка със 120 години организиран туризъм в България

31 август

Витоша, Черни връх

БТС, ТД, БФТВ

17

Национални състезания по ориентиране за наградите на в.“Ехо“

септември

По наредба

18

Национален туристически триатлон „Бодлите на розата”

септември

Старозагорска област

БТС, БФО, в. „Ехо”
БТС, Община Казанлък, ТД „Орлово гнездо”
– Казанлък, ТД „Сърнена гора” – Ст.Загора,
ТД „Хайдут”-Калофер

БТС, ТД „Руен”

II. ПРОЯВИ ЗА УЧАЩИТЕ СЕ
1

Зимни спортно – туристически празници

януари – март

цялата страна

МОН, ТД

2

Областни прегледи на туристическите сръчности за учащи се

април

по места

БТС, МОН

3

Областни състезания по ориентиране за учащи се

април

по места

БТС,ТД, МОН

4

Академична щафета: алп.траверси, вело, пеша, спелео, каяци/

юни
9 май,
16 май,
30 май
май – юни

По наредба

БТС, СТПД „Академик”

Велико Търново

БТС,ТД „Трапезица 1902” – Велико
Търново

по места

РИО, ТД

май – юни

по места

РИО, ТД

юни

Витоша

БТС, Столична община

5

„ Движи се и победи ”- ден на предизвикателството Пролетта кампания

6

Туристически походи, посветени на 1 юни – Ден на детето
Туристически походи, посветени на 2 юни –
Ден на Христо Ботев и падналите за свободата на България
Спортно-туристически празник за ученици от София

7
8
9

Купа „Баташки снежник“ – спортно – туристически триатлон

юли - август

Пещера

БТС, ТД “ Купена“ – Пещера

10

Есенни спортно –туристически празници за ученици от София

Витоша

БТС, Столична община

11

„ Движи се и победи ” – есенен етап и спортно-туристически празник „Ксилифор
2015”

Велико Търново

ТД „Трапезица 1902” – В. Търново

12

Подготовка на туристически кадри – учители и ученици

септември
26 септември,
3 октомври,
17 октомври
януари – декември

цялата страна

БТС, МОН,ТД

13

Семинари с учители, директори, експерти

януари – декември

цялата страна

, МОН, БТС

14

Походи с учители и ученици от модул „Туризъм”

януари – декември

цялата страна

МОН, БТС

III. ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
1
2

Регионални спортно – туристически прегледи
Пешеходен поход Пирин-Славянка“, посветен на 8-и март

февруари – март
март

по наредба

ТД , РИО
БТС,“Момини двори“Гоце Делчев“

по наредба

3

Пешеходен поход „Пролет 2015”

април

Родопите

СПТД „Академик”- Русе

4

Поход „По стъпките на Бенковски”

20-25 май

М. Оборище- м. Костина

ТД „Старопланински турист”- Етрополе

5

Прояви, посветени Деня на предизвикателството

пролет/есен

цялата страна

БТС, ТД

6

Комбинирана туристическа проява – 70 г. Университетски туризъм

април/май

Русе

БТС, СТПД „Академик”- Русе

7

Пешеходен нощен поход “Верея 2015”

юни

Стара планина

БТС, ТД „Сърнена гора” – Ст. Загора

8

май/юни

Силистренска област

БТС, КПД „Родно Лудогорие”

юни
11-27 юли

11

Поход в Северозападна България „Духът на Ботев е жив”

29май- 3 юни

по места
Витоша- Верила - Рила –
Пирин и Славянка
по наредба

БТС, ТД

10

Поход “По стъпките на Таньо войвода”
Походи по маршрути „Из пътеписите на Иван Вазов”, посветени на 165 –
годишнината от рождението му
Национален туристически поход по Е 4

9

12

Изкачване на 10-те планински първенци на България

1-10 август

10 ПП

13

Празник на Горноломски Балкан и изкачване на връх Миджур

първата събота на м.август

14

септември
8 септември

16

VIII-ми Национален поход и събор на туристи ветерани „Есен – 2015”
Масово лъчеобразно изкачване на вр. Ботев, посветено на 120 г. организирано туристическо движение в България
Ден на интензивното ходене

17

Походи, посветени на Първи ноември – Ден на Народните будители

октомври – ноември

Стара планина
Х. Здравец,
Родопите
Стара планина
Провадия-Тракийско светилище-с. Добрина- Провадия
по места

15

10 октомври

БТС и ТД „Руен”- Пловдив
ТД „Оплови скали”- Провадия
БТС, ТД „Черноморски простори”
БТС, ТД „Бонония“ – Видин, Община Чупрене,
Кметство Горни Лом
БТС,БФТВ, ТД „Шипка”- Пловдив
БТС
ТД „Орлови скали”- Провадия
БТС, ТД

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2015 ГОДИНА
IV. ЗИМЕН ТУРИЗЪМ
1

Туристически скиатлон „ Студенец -2015”

януари –март

хижа „Студенец“

БТС, ТД ”Карлък” – Смолян

2

Зимни спортно – туристически празници

януари – март

по места

БТС, ТД

3

44 зимен поход с изкачване на връх Мусала

5-8 февруари

Рила

ТД „Приста” – Русе

4

Зимен пешеходен лъчов поход „Шипка 2015”

20 февруари-3 март

Стара Планина

ТД „Приста” – Русе

5

Нощно спускане със ски от Черни връх до хижа „Кумата”
Ски и пешеходен поход – посветен на 3-и март: х. „Тъжа” –х. „Мазалат”х. ”Партизанска песен”– х.”Узана” –
х. ”Узана” – Шипченски проход
Единадесети национален преглед „Оцеляване в планината при зимни
условия”

март

Витоша

БТС, ТД „Черни връх” – София

1-3 март

Стара планина

БТС, Община В.Търново, ТД „Трапезица
1902”- В.Търново

март – 5 дни

УЦ „Мальовица”

БТС, ТД„Черноморски простори” –

6
7

V.КОЛО - ТУРИЗЪМ
1

Коло – празник “Кърджали 2015” и колообиколка на Перперикон

май

парк “Простор”

БТС, ТД “Кърджали”

2

Коло – обиколка на Пирин

май

Пирин

БТС, ТД „Еделвайс” - Сандански

3

Състезание по планинско колоездене

Май – 2 дни

Чипровци - Белоградчик

ТД „Темпо”- Монтана

4

Колопоход по Южното Черноморие

юни – 6 дни

Южното Черноморие

БТС, ТД Черноморски простори” Варна

5

Купа „Баташки Снежник”
Ден на велосипеда – първото действащо дървено
колело от 1882 г.

август

Родопи

БТС, ТД „Купена”-Пещера

3 октомври

Нова Загора

ТД „Алеко 1900”- Нова Загора

6

VI. ВОДЕН ТУРИЗЪМ
1

Воден поход „Янтра 2015”

30 април – 3 май

р. Янтра

БТС, ТД „Приста“ – Русе

2

Воден празник на яз. „Александър Стамболийски” /гребане, плуване,
водно спасяване, туристически сръчности, колотуризъм, пешеходство.

19-21 юни

яз. Ал. Стамболийски

ТД „Росица”- Павликени

3

Воден поход по р. Струма

м. юни

р. Струма

БТС,

VII. ОРИЕНТИРАНЕ
1

Състезание по ориентиране за купа „Кольо Сидеров”

16 юни

Златни пясъци

БТС, БФО, ТД „Академик”- Варна

VIII. СПЕЛЕОЛОГИЯ
1

Пещерен сбор „Пещера 2015”

август

Родопи

БТС, ТД „Купена”-Пещера

2

Пещерна експедиция

септември

Моравски карст, Чехия

БТС, ТД „Купена”, Пещера

IХ. ЕКОЛОГИЯ
1

Пролетна и есенна еко-инициатива „Зелена мисия” – почистване
и частично обновяване на туристически маршрути; засаждане на
дръвчета

1-12 април;
септември – октомври

2

„Зелена неделя”

Февруари – декември

Цялата страна

БТС, ТД „Трапезица 1902”- В. Търново
БТС, ТД „Стратеш”-Ловеч

Х. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ – 100 НТО”
1.

Отпечатване и изработване на:
книжки на 100 НТО

2

цялата страна

БТС, Издателска къща „Ехо” и НОК на движението „ОБ-100 НТО”

януари – декември

- карти – дипляни

януари – декември

- значки – бронзова, сребърна и златна

януари – декември

- печати и марки за обекти

януари – декември

- табели – пътни и информационни

януари – декември

- кратък пътеводител 100 НТО за чуждестранни туристи

януари – декември

Презентации на движението „Опознай България – 100 НТО“ сред учащите се

януари – декември

БТС, ТД
Цялата страна

ХI. КУЛТУРНИ ПРОЯВИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА И ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ
13 -20 януари

София

БТС, Клуб „Приятели на А.Константинов”

ануари/август

София

БТС, Издателска къща

3

Традиционна седмица „Алеко Константинов” 152 години от рождението
на Патрона на БТС
Издаване на рекламно информационни материали свързани с 120 годишнината от началото на организирания туризъм в България
Издаване на кратка история на БТС във връзка с годишнината

януари/август

София

4

Музикални награди „Филип Аврамов”

м.юни

София

5

Поклонение на лобното място на А.Константинов

11 май

обл. Пазарджик – с. Радилово

6

Песенен преглед „Прекрасна си, мила Родино”

април

Казанлък

БТС и ТД
БТС, Сдружение на туристическите
хорове
БТС,ТД „Алеко”- Пазарджик, ТД„Купена”Пещера
БТС, СТХБ, ТД „Орлово гнездо”- Кз

7

Песенен празник „Бялата порта”

август

Рила

8

Песенен празник „Средногорско ехо”

септември

Ст.Загора

9

Национална среща – семинар на председателите на туристически хорове

октомври/ноември

х. „Планинарска песен”

10

октомври/ноември

гр.Пловдив

октомври

по покана

12

Песенен празник на туристическите хорове „Слава Вам Будители”
Песенен празник на „Мокрите хорове” – туристическите хорове от крайдунавските и крайморски селища
Национална среща на туристите ветерани „Кестенова вечер”

13

Прояви, посветени на кръгли годишнини от туристическата летопис

цялата година

по места

14

цялата година

София

БТС, Редакция на в. „Ехо”

цялата година

София

цялата година

София

цялата година

София

БТС, Издателска къща „Ехо”
БТС, Издателска къща „Ехо” и Областните управи
БТС, Издателска къща „Ехо”

18

Ежемесечно издаване на в. „Ехо”
Издаване на карти, книжки, пътеводители на Националните туристически
движения
Издаване на регионални пътеводители от инициативата „Опознай родния
край”
Издаване на книги от поредицата „Нова туристическа библиотека” и др.
туристическа литература
Коледни и Новогодишни песенни празници и концерти

декември

цялата страна

БТС,СТХБ,ТД

19

Празник на планинарската поезия „Планински рими”

май

гр.Пловдив

БТС, БФТВ, ГКТВ „Пълдин”

1
2

11

15
16
17

октомври

БТС, СТХБ,ТД. „Рилски турист”-Самоков
БТС, СТХБ, ТД. „Сърнена гора” Ст.Загора,
Община Ст.Загора
БТС, Сдружение на туристическите
хорове в Б-я
БТС, СТХБ, ТД „Шипка”- Пловдив, БФТВ
БТС,Сдружение на туристическите
хорове
БФТВ и КТВ към ТД „Калабак”- Петрич
БТС,ТД

Очаквайте продължението в следващия брои

14

С повишено внимание

Януари 2015 г.

Кога, защо,
как, жертви,
борба и
защита
от тях...
продължение

СПАСИТЕЛНИ РАБОТИ
Във всички страни, планините на които крият лавинна опасност, съществуват и
действат спасителни групи от
опитни планински инструктори,
алпинисти, скиори, лекари и
местни жители, които са специално обучени и разполагат с необходимите за търсене на хора
оборудване и кучета.
Първата спасителна служба в
Европа е организирана в Швейцария още преди 10 века. Това е
дело на монасите от манастира
“Сен Бернар”, близо до прохода,
свързващ Швейцария и Италия.
Монасите давали приют на пътници, както и търсели и спасявали хора, заблудени в планината
по време на буря или попаднали
в лавини. По-късно за тази цел
те започнали да използват кучета.
Днес Швейцария има една от
най-добрите спасителни служби в света. Те разполагат с всякакво оборудване и техника, а
придвижването на спасителите с
лавинните кучета и транспортирането на пострадалите става с
всякакъв вид транспорт, включително самолети и вертолети. Към
органите на местната власт на
всеки населен пункт действа т.
нар. Лавинна комисия, към която
работят спасителните патрули.
Спасителните работи изискват
бързина, тъй като шансовете на
затрупания под лавина намаляват рязко с напредването на времето. Утвърдено е мнението, че
в течение на първия час попадналият в лавина има 50 % шанс
да оцелее, след това шансът му
бързо намалява и след 3 часа
вече е 10 %. Сред спасителите
битува и по-детайлна статистика: от 10 попаднали в лавина 2-ма умират веднага, 4-ма в
най-добрия случай живеят до 1
час, 2-ма издържат до 2 часа и
2-ма могат по различни причини да издържат по-дълго време.
За съжаление специализирана
професионална помощ може да
се окаже в общия случай на последните двама, а в най-добрия
случай на последните четирима. Затова най-големи шансове
за спасение имат онези, които
попадат в лавини в района на
действие на спасителните групи
и патрули.
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Естествено в страни като
Канада, САЩ и Русия, заемащи
огромни територии и където на
големи разстояние няма скиорски, туристически или алпинистки бази, и дори населени места, не може да се очаква бързо
пристигане на спасителния отряд. Въпреки че използването
на вертолети намалява в значителна степен времето за това,
има случаи когато спасителни
групи пристигат след 10 и повече
часа на мястото на трагедията. А
това предопределя и факта, че
те изваждат изпод снега жертвите цяло денонощие и повече
след катастрофата – естествено
вече неживи.
Според спасители търсенето
на човек в голяма лавина в много
случаи може образно да се сравни с търсене на игла в купа сено.
Тъй като траекторията на движение на човешкото тяло в снега
не е известна, дори и когато очевидец е видял на кое място лавината го е погълнала, проблемът
е сериозен. Това налага претърсването на значителна площ от
склона.
За да има ефект от търсенето на затрупани от лавина хора,
трябва да се знаят и вземат
предвид някои важни в този аспект физични характеристики на
снежните лавини:
- скоростта на снежната маса
в средата на лавината е по-голяма от скоростта в краищата й;
- скоростта на снега на повърхността на лавината е по-висока от скоростта в дълбочина;
- при движението си лавината
отлага снежна маса в негативните (вдлъбнати) форми на релефа;
- ако при движението си лавината прави завои, то в тях остава известно количество снежна
маса;
- при преминаване през препятствия като дървета, скални
блокове и други подобни, под
и над тях се натрупва снежна
маса.
Познаването на тези особе-

ности насочва къде трябва да се
търси затрупания. Всички намерени на повърхността предмети
се оставят на място, а се търси
под тях. Търсещата група трябва
добре да сe организира и дисциплинирано да изпълнява указанията на ръководителя или на
най-опитния. Да не се забравя,
че адекватните и бързи спасителни действия са решаващи за
спасението на затрупания.
Много ценен помощник при
търсене на затрупани от лавина е кучето. Добре тренирано
лавинно куче може за половин
час да обследва 1 ha, т.е. район
с размери 100 х 100 m. За сравнение: такъв район се претърсва
по традиционните начини за около 4 часа от 15-членна спасителна група.
Освен всеизвестните кучета
от санбернарска порода отлични
помощници на лавинните спасители са и кучетата от породите
коли, лабрадор и овчарка. Добре
тренирано куче може да открие
жертвата на дълбочина до 3 m
под снега, а при благоприятни
условия и до 5 m. Силният вятър,
студът и високата влажност на
снега затрудняват работата на
лавинните кучета. Особено ценно е това, че кучетата откриват
по-бързо и лесно живите жертви, отколкото труповете.
Лавинните кучета се обучават
в специални школи. В Щвейцария обучението им трае 2 или 3
години, а в Австрия – 4 години.
В края на миналия век в Европа
работеха над 450 дипломирани
кучета - лавинни спасители.
Днес помощници на лавинните спасители са различни радиоелектронни апарати. Широк
и постоянно разширяващ се е
диапазонът от идеи, методи и
апарати за търсене на затрупани
от лавина хора. Разработвани са
апарати, търсещи „топлинни петна” в снежната маса, които могат
да укажат местонахождението
на жертвата. Съществуват и лабораторни модели на специално
разработени газоанализиращи
апарати, реагиращи на повише-

но ниво на въглероден диоксид,
отделян при издишване. Предлагани са и идеи в дрехите на всички излизащи в планината зиме
и напролет да са вшити магнити, който да се локализират с
магнитометрична апаратура. А
една от най-екзотичните идеи е
разработка на одометър – апарат, който детектира човешката
миризма.
Провеждани са и своеобразни състезания между лавинни
кучета и радиоелектронна апаратура. В тях засега побеждават
почти винаги кучетата.
В повечето случаи откриването и извличането на жертвата
изпод лавината е само началото
на борбата за живота му. Освен
контузии и рани, попадналите и
престояли в лавина имат и специфични поражения. Най-често
се наблюдават признаци на задушаване. Нерядко дихателните
пътища са пълни със сняг. Характерно за престоялите в снега
са замръзване на крайниците и
хипертермия – дълбоко охлаждане на цялото тяло.
За оказване на първа помощ
на пострадалия са необходими
специално оборудване и лекарства и естествено хора, умеещи
да ги използват. Едно от специалните уреди е този за отстраняване на снега от дихателните
пътища. Много желателно е в
състава на спасителната група да има лекар. Но дори и да
има такъв, всички спасители са
длъжни да умеят да оказват първа помощ.
Често по време на спасителните работи има опасност от
ново свличане на лавина . В тези
случаи ръководителят трябва да
вземе решение да рискува ли
живота на групата, или да прекрати, или отложи за по-подходящ момент издирването. Има
достатъчно примери в този аспект, включително и такива, при
които търсенето и спасяването
на един човек е довело до гибелта на 4, 5 и дори на 6 души.
ПРОТИВОЛАВИННИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

По принцип от лавини по възможност трябва да се защищават всякакви обекти, но особен
приоритет имат тези, в които
постоянно или временно се намират хора. Стратегията в това
отношение се състои в строителство на специални противолавинни съоръжения, целта
на които е да гарантират пълна
безопасност при свличане на лавини.
Най-общо тези съоръжения
изпълняват три основни функции
и съответно биват отклоняващи,
забавящи и спиращи.
На много места в долините
на Западна Норвегия могат да
се срещнат вековни къщи, зад
които откъм склона са изградени масивни насипи от камъни, най-вероятно за спиране на
свличащи се лавини.
Жителите на лавиноопасните
планини отдавна са се научили
да използват естествения релеф
за защита от лавини и за създаване на убежища при лавинна
опасност. Тези форми на релефа
са им подсказвали и начините
за борба с лавините. Жителите
на Алпите и Кавказ от столетия
строят къщи, задната страна
на които е врязана в стръмния
склон, а покрива правят плосък,
за да може по него лавината да
преминава
безпрепятствено.
В някои случаи във врязаните
в клона стени се изкопавали
и землянки, в които хората се
укривали по време на лавинни
свличания.
Оттук до следващия етап било
лесно. Самата постройка се прави така, че задната, обърнатата
към склона стена има формата
на ютия. Нейният остър край е
предназначена да посреща и
разсича лавината на две части,
които да преминат покрай постройката, без да й причиняват
повреди. Редица такива постройки в Швейцария в продължение
на десетилетия доказват ефективността си. Пример за това е
църква в Давос. Първото здание
на тази църква, намиращо се
на мястото на днешната, на 16
януари 1602 г. заедно с около
седемдесет други къщи било отнесено от лавина. Църквата била
възстановена и именно тогава
задната й страна била построе-

С повишено внимание
на във формата на ютия. Това я
спасило от лавината през 1817
г., когато само влязъл сняг през
прозорците. На 25 януари 1968
г. лавина отново връхлетя върху
църквата “Света Богородица”. И
тя отново издържа, като получи
само незначителна пукнатина на
страничната си стена.
Вековният опит от борбата на
човека с лавинната опасност показва, че той се е стремил неговите съоръжения да се вписват
в планинския ландшафт, да не
създават препятствия по пътя на
лавината или да придава на съоръженията форма на най-малко
съпротивление на лавините. Казано по друг начин, били са създавани системи за пряка защита
на обекта, при която защитната конструкция се съвместява
със защитавания обект. Такива
система и днес се използват в
противолавинното строителство,
естествено в съвременен стил и
със съвременни строителни материали. Много често те се използват за защита на единични
стоящи обекти – например комуникационни антени и стълбове
на далекопроводи.
Като укрития за хора и животни от лавини по планинските
пътища се правят землянки и
специални галерии. Още в началото на XVIII в. на пътя от Шплюген до Вал Кардинело в Алпите
са построени първите галерии,
защитавали търговските обози в
най-опасните места. А през 1805
г. по заповед на Наполеон била
построена първата такава галерия на Симплонския проход.
Като най-надежден начин за
защитаване на автомобилни пътища и железопътни линии се
смятат т.нар. защитни тунелни
галерии. А на остров Сахалин те
се използват за защита и на железопътни трасета.
Вече почти три столетия се
правят опити да се предотвратят лавините чрез задържане
на снега по склона. В първите
години на XVIII в. в Горен Валис
– Швейцария, се опитвали да
стабилизират и “закрепят” снега чрез изкопаване на ровове
по склона, забиване на стълбове и изграждане на обикновени
огради и плетове. Те разделят
снежната покривка по склона на
отделни части и всяка ограда задържа частта от снега над себе
си до горната ограда.
Първото действително инженерно снегозадържащо съоръжение е изградено през 1868 г.
в Граубюнден в Швейцария под
ръководството на известния лавиновед Йохан Кроац. На склона
Мот д›Алп са били построени 20
каменни преградни стени с обща
дължина 420 m и 17 редици каменни стълба. Оттогава на този
склон никога не са се свличали
лавини. Днес масивните каменни
прегради са заменени с по-леки
стоманообетонни,
стоманени,
алуминиеви, пластмасови и дървени конструкции. Използват се
и пластмасови снегозадържащи
мрежи. За повече от 100 години
в Швейцария на лавиноопасни
склонове са монтирани стотици
километри противолавинни съоръжения. В Алпите тези съоръжения вече са част от ландшафта и благодарение на дизайна си
се вписват добре в пейзажа.
На лоши инженерни решения
без отчитане на особеностите на
местните географски, геоложки
и геофизични условия се дължат
някои случаи не слаба ефективност на противолавинни съоръжения. Най-честата грешка са
недостатъчно високите прегради, които снежната буря буквално засипва със сняг и лавината
преминава безпрепятствено над
тях. В Далечния изток има и случай, когато върху железопътното
трасе се стоварва лавина заедно
с железобетонното съоръжение,
предназначено да я спре.

Освен че са сложни за проектиране и трудоемки при строителство, противолавинните прегради са и сравнително скъпи.
Стойността на 1 m преграда от
съвременни материали е около
700 щ.долара. В края на миналия век защитата на 150-те жители на селцето Сент Антониен
в Швейцария е струвало 1,7 млн.
долара, т.е. по повече от 11 хил.
долара на човек.
ГОРАТА КАТО
ЗАЩИТА ОТ ЛАВИНИ
Фридрих Шилер в “Вилхелм
Тел” преди повече от 200 години подчертава ролята на гората
за защита от лавините. В гората
лавини не се образуват, защото
дърветата разделят снежната
покривка на отделни части и поемат върху себе си налягането
на снега по склона. Поради това
върху стръмни залесени склонове може да се видят огънати като
лък долните части на дърветата
с изпъкналата част надолу по
склона. Това е резултат на многогодишния натиск на снега върху тях.
В планинските страни на Европа ролята и значението на гората като защита от лавини отдавна е осъзната. Затова и редица
горски и лесовъдски институции
се занимават с проблемите на
защитата от лавини. В този ас-

пект е характерна много успешната дейност на Горската служба
на Швейцария.
В САЩ с въпросите за изследване на лавини се занимава Горската служба. И независимо от
разбирането за ролята на гората
като защита от лавини, поради
икономически и други интереси
на много места се води нецелесъобразна в този аспект политика по стопанисване на горския
фонд.
Понастоящем в алпийските
страни на Европа се води мащабна работа по възстановяване
на горите, унищожени от човека.
А положението наистина е тревожно. Например австрийските
лесовъдни специалисти са на
мнение, че поради неразумната
сеч сега горната граница на горите в Алпите се простира поне
на 300 m по-ниско от естествената. Затова се правят упорити
опити да се вдигне тази граница
чрез засаждане на дървета. Това
е много важно противолавинно
мероприятие, защото около 75
% от лавините се генерират над

границата на гората.
За мащабите на възстановяването на горите може да се
съди по следния пример: само
в Швейцария за последните 100
години са засадени 300 млн. иглолистни и широколистни дървета на площ по-голяма от 35
хил. ha. Това е огромен труд,
имайки предвид, че по стръмните склонове почти всяко дръвце
се засажда ръчно. Въпреки това
мероприятието е обосновано,
защото възстановяването на горите е около 10 пъти по-евтино
от строежа на противолавинни
съоръжения. Нещо повече, сега
при построяването на противолавинни съоръжения между тях
се засаждат редици от дървета.
Мотивът е, че след 25–30 години,
когато тези съоръжения се амортизират, гората вече ще е здрава
и силна и няма да има нужда отново да се строят такива съоръжения.
ИЗКУСТВЕНО РЕГУЛИРАНЕ
НА ЛАВИНИ
Още през 1433 г. един андалузки рицар, описвайки своя
преход през Алпите, пише: “При
необходимост да се премине по
тесни планински пътеки, когато
снегът по склоновете на планината заплашва да се свлече,
хората стрелят с огнестрелни
оръжия, за да предизвикват по

този начин умишлено свличането му... “. Вероятно това е едно
от първите упоменавания на изкуствено провокиране и регулиране на лавини. Свличания на
лавини провокирали и керваните, преминаващи през Алпите,
но вместо със стрелба, те създавали резки звукови вълни чрез
плющене с дълги бичове.
По време на Първата световна
война военният консултант по
лавини на австрийската армия
Матиас Здарски учел войниците
как да се предпазват от лавини,
включително и на различни начини за провокиране на свличането им. Най-широко и с най-добър успех било използването
на ръчни гранати. На фронта за
целта се използвани и гаубици.
От 1934 г. по железопътните
трасета на Швейцария започва използването на артилерийски обстрел на лавиноопасните
склонове чрез минохвъргачки.
По този начин противолавинните специалисти провокират в
точно известни място и време
свличане на лавината на много

по-малки порции, отколкото при
естественото свличане. Ако при
обстрела не се свлече лавина,
това е индикация за стабилност
на снега по склона.
В бившия Съветски съюз противолавинен обстрел се прилага
от зимата и пролетта на 1939/40
година. Използват се главно минохвъргачки, но в някои райони и
зенитни оръдия, и гаубици.
В САЩ артилерийската стрелба с цел изкуствено провокиране
на лавинни свличания води началото от 50-те години на миналия век. В началото се използват
75-милиметрови гаубици, но скоро се преминава на леки и удобни пехотински безоткатни оръдия и съвременни гаубици. За 20
години в края на миналия век в
САЩ са изстреляни повече от
100 хил. снаряда срещу лавини.
Артилерийските
системи,
предназначени за борба с лавините, трябва да отговарят на
редица изисквания: да са леки,
подходящи за стрелба в пресечени местности и по невидими
цели, да притежават надеждност, максимална безопасност,
висока точност, далекобойност
до около 3 km и мощен заряд,
да гарантират взривяване над
снежната повърхност и способност на снаряда да се самоунищожи. Естествено, стандартна
артилерийска система, задоволяваща всички тези изисквания
няма, но в най-голяма степен
тези изисквания се покриват
от минометите. Последното изискване е важно, тъй като от
изстреляните против лавини в
САЩ около 100 хил. снаряда,
почти 1000 не са се взривили.
Това налага стриктно наблюдение по време на противолавинна
артилерийска стрелба и взимане на мерки за ликвидиране на
опасността от невзривените снаряди. Всичко това, заедно със
сравнително високата цена на
артилерийската стреба, ограничава използването на стандартните артилерийски системи за
обстрел на лавини. Независимо
от това обаче този начин си остава едно от важните средства за
регулиране на лавини. И затова
всяка зима в Швейцария ехтят от
5 до 10 хил. взрива, а в САЩ –
двойно повече.
Правени са опити и за създаване на специални противолавинни
оръжия. В средата на миналия
век в Австрия е разработена
противолавинна ракета, а малко по-късно в САЩ е създадено
специално оръдие − “avalancher”,
който чрез сгъстен въздух изстрелва на разстояния до 1 km
специални снаряди с тегло около 1 kg. Швейцария също има и
използва своя протилавинна ракета с далекобойност до 1,6 km.
Опитвани са и други начини за
регулиране на лавини. Един от
тях се състои в предварително
миниране на местата, където се
зараждат лавини и в необходимия момент взривяване на зарядите чрез дистанционно командване.
В Швейцария се използва и
разработен във Франция вибростенд, чрез който в зоната
на образуване на лавината новонавалелият сняг се изтръсква
надолу по склона.
Използват се и специални гумени възглавници, нещо като надуваеми дюшеци, които, поставени под снежната покривка, в
необходимия момент се надуват
чрез компресор и по този начин
се провокира свличане на новонавалелия сняг.
На ниво експеримент остават
и различни химични начини за
стабилизиране на снежната покривка. Един от тях е добавяне
на етиленгликол, т.е. обикновен
антифриз, в снега с цел повишаване на устойчивостта му. Такива
опити са правени в Скалистите
планини в САЩ. А руски учени са
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експериментирали с обикновена
готварска сол.
ИЗУЧАВАНЕ НА ЛАВИНИТЕ
Спускащите се от планините
мощни ревящи снежни реки още
от древността поразявали въображението на хората, населяващи планински склонове и подножията на големи планини. Те се
стремели да разберат причините, които пораждат лавините и да
извлекат някои закономерности
за тяхното появяване, движение,
големина и сила, поразяващо
действие, да разберат как могат
да се предпазват от тях.
Един от първите изследователи на лавини е Йохан Кол –
библиотекар от немския град
Бремен. След много години пътувания по планините през 1849
г. той издава многотомния труд
“Алпийски пътешествия”, в който
могат да се намерят впечатляващи данни за лавините.
След 25-годишни наблюдения
на времето, снега и лавините
горският инспектор Йохан Коац
през 1881 г. издава книгата “Лавините на Швейцарските Алпи”,
която представлява интерес и
днес, независимо от стотиците
научни статии, студии и десетки
книги по въпросите на лавините,
появили се оттогава насетне.
Подем по изследванията на
лавини в Европа започва след
Първата световна война. Нарастващият брой туристи и алпинисти, както и необходимостта
от защита на пътища, мостове и
населени места от лавини мотивират през 1932 г. създаването в
Швейцария на Правителствена
комисия за изучаване на снега
и лавините. В работата на комисията били включени известни
специалисти по механика, земна
механика, геолози, кристалографи. След петгодишна успешна
изследователска и експериментална работа Комисията обнародвала две книги, които не са
изгубили значението си и до
днес: «Снегът и неговият метаморфизъм» и “Практическо ръководство по регулиране на лавини
в зоната на зараждането им».
През 1942 г. във Вайсфлуйох
на надморска височина 2700 m
започва да действа Швейцарският федерален институт за
изучаване на снега и лавините.
Малобройният колектив с годишен бюджет от половин милиона
долара и днес е световен център за изследване на лавини и
лавинната опасност и подготвя
висококвалифицирани кадри за
много страни в света. Институтът
решава широк кръг задачи – започвайки от теоретични изследвания на основните свойства на
снега и леда и се стигне до разработване на противолавинни
съоръжения.
Първите научноизследователски работи по лавини в Русия
започват в средата на ХIХ в. във
връзка с прокарването на път
през Главния Кавказки хребет и
строителството на железопътна
линия през един от кавказките
проходи. Тогава са съставени
и първите карти на лавинната
опасност за този район.
И накрая нека повторим един
безспорно доказан в световната практика факт. Както и при
всички природни бедствия и при
лавините познаването на основните им физични закономерности, прилагането на правилата за
поведение и действие в лавиноопасна ситуация са гаранция за
намаляване на опасността и риска за всеки, попаднал в такава
ситуация.
Проф. Гаро Мардиросян
доктор по физика и доктор
на техническите науки
Институт за
космически изследвания
и технологии - БАН
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В Централната част на
Средна Стара планина,
в Калоферския дял, като
огромен купол се издига
връх Ботев. Гледан от Калофер той прилича на гигантски юмрук.
Връх Ботев / 2376 м.н.в/
е първенецът на Стара
планина и трети по височина планински първенец.
От север го очертават величествените бездни на
Северен Джендем. От юг
шеметни отвесни скали
очертават Южния Джендем. На запад и изток
върхът се снижава до двете седловини Равнака /
Дюза/ и Маринка.
Издигайки се високо
над околните върхове,
връх Ботев предлага неповторими гледки: при
ясно време се вижда огромният масив на Рила, назъбения профил на Пирин
и тъмнеещият се силует
на Родопите. На юг се откроява дългата успоредна
верига на Средна гора,
зад нея се вижда Тракийската низина, а на северДунавската равнина. На
запад и изток се очертава
безкрайната
върволица
от старопланински върхове-Купените, Вежен, Русалка, Триглав.
През 1942 г. на върха е
изградена третата в България и втора по височина
метеорологична
наблюдателница. Връх Ботев се намира на
територията на Национален парк „Централен Балкан”. През него преминава
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Европейския туристически маршрут
Е-3. Той е един от 100-те национални туристически обекта.
До вр.Ботев може да се стигне от Ка-

лофер по 42 км. планински път. От всички посоки той е опасан от туристически
хижи, които са подходящи изходни пунктове за върха.

Заслон „Ботев”
Хижа „Рай”
Маршрут 1
Хижа „Рай”- връх „Ботев” / 2,30 ч.,
зелена маркировка, денивелация
около 950 м./
Този маршрут е най-често използваният за изкачване на върха от юг.
Тръгва се на запад по широка пътека,
пресича се потока на Райското пръскало и след 10 мин. се свива вдясно и
нагоре/ север/ по хребета, спускащ се
от върха.
Стръмната пътека се вие вкопана в
скалите, минава под скални отвеси и
през малки площадки излиза на скалист склон, обезопасен на места с опънато стоманено въже. След това продължава успоредно на малък поток по
стръмен скалист наклон и следвайки
стълбовата билна маркировка достига

Маршрут 2
връхната точка на Ботев.
До хижа Рай се достига от Калофер
по 6 км. асфалтов път до м.Паниците.
От Паниците се тръгва в северозападна посока по маркираната в син цвят
пътека по стръмен склон през широколистна гора. Излиза се на вододелно
било, продължава се по почвен път,
пресичат се няколко речни корита и
поляни, продължава се през гората, с
няколко широки серпентини се излиза
над нея и след около 10 мин. се достига х. Рай / 3 часа/.
Хижа Рай е разположена в южното подножие на вр.Ботев, 1420
м.н.в., капацитет 115 места, вътрешни и външни санитарни възли, туристическа столова, бюфет. Съседни обекти: х „Васил Левски” -4,30 ч,
х. „Плевен”-5,30 ч, х. „Тъжа”-5,30 ч.

Маршрут 3

Хижа „Тъжа”

Хижа Тъжа-връх Ботев / 3,30ч.,
червена маркировка, денивелация около 850 м./
На изток от върха най-близката
хижа по билото е х.Тъжа, а целият
маршрут е участък от Е-3. От хижата
се излиза до един от началните притоци на р.Тъжа, преминава се реката
и започва изкачването по северния
склон на рида Русалиите. Върви се
през гора, след това се продължава
по склона, обрасъл с хвойна и трева.
След 1,30 ч. се излиза на Русалийската поляна. От нея маркировката
води в западна посока нагоре по во-

Хижа Плевен-Заслон Ботев –връх
Ботев / 3,10 ч., зелена и червена
маркировка, денивелация около
1000 м./
От поляната край хижата пътеката
изкача в южна посока стръмен склон
през гората, прекосява няколко поляни, излиза от гората, криволичи между
скали и се изкачва в м. Пещта. От тук
на изток почти хоризонтално пътеката
минава край чешма, пресича няколко
потока и лавинни улеи, свива нагоре
по обширна стръмна поляна между камъни и хвойни, и излиза пред заслон
Ботев, който е пункт от Европейския
туристически маршрут Е-3 /2,20 ч,
2053 м.н.в./. За още 50 минути пътеката с много серпентини или по стълбовата маркировка / при мъгла/ достига
купола на вр.Ботев.
До х. Плевен се достига от гр.Април-

доделно било и преминава южно от
връх Овчарска / Юрушка / грамада.
За още 0,30 ч. се излиза на седловината между него и вр.Параджика.
Продължава се по шосето край връх
Ушите до седл. Маринка с едноименния заслон. На около 100 м.северозападно от него има вода. Следват
се извивките на билото и в югозападна посока се достига вр.Малкият Юмрук / 2340 м.н.в./ с паметник на загинали планинари. За около 0,20 ч.се
изкачва северния склон на вр. Ботев.
До х.Тъжа се достига от кв.Острец
на гр.Априлци по маркирана в жълт
цвят пътека. От начало се върви по
широк горски път срещу течението

Описаните туристически маршрути
са летни и с изключение на маршрути 6 и 7 са по възможностите на средно подготвения турист.

Хижа „Плевен”
ци, кв.Зла река, по асфалтов път в недобро състояние, през кв.Видима, до
автопаркинг в м.Мазането/ 9 км./. Тук е
долната станция на товарния лифт. От
тук нагоре по пътека / маркирана със
зелен цвят/ през букова гора за около
1,15 ч. се достига х.Плевен.
Заслон Ботев е разположен в
западното подножие на вр.Ботев,
2053 м.н.в., капацитет 28 места, вътрешни и външни санитарни възли, туристическа кухня и столова.
Съседни обекти: вр. Ботев / 0,50 ч./
,х.Рай /2,45 ч/,х. Плевен /2,30 ч/, х.
В. Левски/ 3,30 ч/,х. Тъжа /3,40 ч/ , х.
Равнец /4,30 ч./ ,х. Добрила /7,30 ч./.
Хижа Плевен е разположена в
м. Бъзов дял, 1385 м.н.в., капацитет 140 места, вътрешни санитарни
възли, туристическа столова, ресторант, ски писти , влекове и гардероб. Съседни обекти: х. В. Левски
/5,30 ч./, з. Ботев /2,20 ч/, х. Рай /5 ч./,
х. Равнец /7 ч./.

на Острешка река. Минава се край
горски пункт и се достига водослива на два потока. Продължава се
по добре очертаната пътека нагоре,
която пресичайки завоите на пътя излиза на Русалийския проход. Южно
от него е хотел- ресторант „Табите”,
а малко по-надолу /на юг/ на склона
до проходния път е разположена х.
Тъжа/ 3 ч./
Хижа Тъжа се намира югоизточно от вр.Русалка, 1525 м.н.в., капацитет 50 места, вътрешни и външни санитарни възли, туристическа
столова и кухня. Съседни обекти:
вр. Русалка -1,15ч, х. Русалка-3ч.,
х. Мазалат-4 ч., х. Соколна-6,30 ч.

10 ПП

Маршрут 4
Хижа
„В.Левски”-заслон
Ботев-връх Ботев / 4, 10 ч, синя, зелена
и червена маркировка, денивелация около 1000 м./.
Над хижата пътеката влиза в букова гора и с няколко широки серпентини изкачва стръмните склонове
на вр.Жълтец. След около 0,40 ч. се
излиза над горския пояс, а след още
0,30 ч. по обезлесен склон извежда
на заравненото било Равнака / Дюза,
Петолъчката/. Това е възлово място на
което се събират пътеките от хижите
В. Левски, Плевен, Рай, Равнец и вр.
Ботев / зимна стълбова маркировка/, а
на маркировъчен стълб са поставени
указателни стрелки. По маркираната
вече със зелен цвят пътека се пресичат три основни потока на Бяла река,
минава се край самотната скална грамада на вр.Побита глава и след около
1,30 ч. се достига засл. Ботев. Оттук
се продължава по пътеката описана в
маршрут 2.
До хижа В.Левски от гр. Карлово се
достига по маркирана в син цвят пътека. Пътеката е срещу течението на
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Маршрут 5

Хижа „Васил Левски”
Стара река, край изравнителя на ВЕЦ
Карлово, няколко чешми и вирове, и
през много мостчета за около 2 ч. достига х.Хубавец. Още 0,45 ч. са необходими за достигането на х.Балкански
рози. Продължава се нагоре срещу
течението на реката през гъста гора
и след около 1,30 ч. се достига х. „В.
Левски”/4,15 ч./.
Хижа „В.Левски” е разположена
на вододела на Стара река, 1351
м.н.в., капацитет 70 места, външни и
вътрешни санитарни възли, туристическа столова. Съседни обекти: х.
Добрила-5ч, х. Рай-4 ч.

Хижа Равнец- заслон Ботев-връх
Ботев / 5,15 ч, зелена и червена маркировка, денивелация около 1200
м./
От хижата се тръгва на североизток
по склон с много скали и големи камъни, обрасъл с рядка гора. Пътеката
води на изток към седловината между
върховете Кочмара и Равнец, и пресичайки няколко пъти рекичка подсича западния склон на вр. Кочмара, а
след 1,30 ч. излиза на билото западно от върха.Продължава се на изток
по северния му склон, навлиза се в
иглолистна гора и след около 0,30 ч.
се излиза на широкия тревист северен
склон на вр. Равнец., откъдето се открива изключителна гледка към главното алпийско било. Последователно
се пресичат три дълбоко врязани дола
и вече в северна посока пътеката достига възловото кръстовище в м.Равнака /Дюза/. Оттук се продължава по
пътеката, описана в маршрут 4.
До хижа Равнец от Карлово се достига по маркирана в зелен цвят пътека. От центъра се тръгва на север и

Хижа „Равнец”
след около 0,10 ч. се стига отклонение
вдясно с указателна стрелка. Продължава се в източна посока, прехвърля
се по мост Стара река, продължава се
нагоре по стръмен склон над реката,
с много серпентини се излиза на просека и след около 1,30 ч. пътеката излиза над горския пояс. Продължава се
на север край каменна чешма и край
реката се достига х. Равнец / 2 ч./.
Хижа Равнец е разположена в
южната част на масива Равнец, 1160
м.н.в., капацитет 30 места, външни санитарни възли, туристическа
кухня и столова. Съседни обекти:
х. В.Левски -4,30 ч, х. Плевен-7ч, х.
Рай- 5,30 ч.

Маршрут 6
Хижа Добрила-Купените-заслон
Ботев-връх Ботев / 6,30 ч., червена
маркировка, дeнивелация около
580 м./
Препоръчва се само за добре подготвени туристи с добра физическа
и психическа подготовка и подходяща екипировка.
Този маршрут е най-атрактивната
част от целия Е-3. От х. Добрила се
тръгва на североизток по маркировъчните стълбове с продължително изХижа „Добрила”
качване през рядка иглолистна гора, а
след това по откритите тревисти склонове на вр. Левски / 2166 м.н.в., 1 час/. От него по стръмния западен склон на вр.Ж ълтец/ 2248
започва слизане по източния му ръб и се излиза м.н.в., 4,30 ч./. Все на изток се следи билната
на седловината Платнешки ярове, свързваща с стълбова маркировка. Следващите върхове са
маркирана пътека /зелен цвят/ хижите: Хуба- Млечния чал / 2255 м.н.в./ и Безименния връх
вец-на юг и Амбарица- на север / 0,20 ч/. Про- /2173 м.н.в./. Следва приятно полегато слизане
дължава се с изкачване по западния ръб на вр. на изток до седловината западно от заслон БоМалък Купен. Той се стеснява и изостря. Лятна- тев /5,30 ч/, където излиза лятната пътека от х.
та пътека подсича върховата му част и започ- Плевен. Оттук се следва пътеката до вр. Ботев,
ва да се спуска към високата седловина между описана в маршрут 2.
него и Голям Купен. Изкачва се много стръмния
До х.Добрила се достига със седалковата
склон на вр. Голям Купен / 2169 м.н.в., 2,30 ч./. въжена линия от гр.Сопот до х. Незабравка за
Слизането е опасно и трябва да става много около 0,35 часа. От горната лифтова станция в
внимателно, като е наложително използва- североизточна посока по маркираната с жълт
нето на въжения парапет, поставен на севе- цвят пътека се траверсира почти по хоризонтал
роизточното скалисто ребро. В същата посока вр.Добрила и през плитък дол се излиза на х.
се продължава и през острите скални зъбери на Добрила/ 0,30 ч./
Кръстците./ 2034 м.н.в., 3,30 ч./. Достига се маХижа Добрила се намира на седловината
лък висок превал, който се пресича от маркира- между върховете Добрила и Левски, 1795
ната с жълт цвят пътека, свързваща х. Плевен м.н.в., капацитет 80 места, самостоятелни
на север с х. В.Левски на юг. Следва скалиста- и етажни санитарни възли, столова, рестота грамада на вр. Костенурката / 2035 м.н.в., 4 рант. Съседни обекти: х. Дерменка-3 ч, х. Амчаса/. След късо разстояние започва изкачване барица-2,30 ч., х. „В.Левски”-5 ч.

Хижа „Амбарица”
Маршрут 7
Хижа
Амбарица-седл.
Платнешки ярове- Купените- засл.Ботев-вр. Ботев /
7 ч, зелена и червена маркировка, денивелация около 860 м./. Препоръчва се
само за добре подготвени
туристи с добра физическа
и психическа подготовка, и
подходяща екипировка.
На юг от х. Амбарица пътеката води край връх Момина
могила, а след него продължава към най-високите тревисти части на Дълги дял. За
0,30 ч. се достига разклона
на пътеката за х.Добрила.
Продължава се на юг по маркираната в зелен цвят пътека, която подсичайки стръмните склонове на вр.Левски
за още 1,10 часа излиза на
главното било на седлови-

на Платнешки ярове, разположена между върховете
Левски и Купените / общо
1,40 часа/. Оттук в източна
посока се следва пътеката,
описана в Маршут 6/ червена
маркировка, участък от Е-3/.
До хижа Амбарица се достига от гр. Троян през с.Черни Осъм /13 км./ и още 12 км.
планински път до х.Яворова
лъка.
От нея по маркирана в зелен цвят пътека за 2,30 ч. се
достига х. Амбарица.
Хижа Амбарица се намира североизточно от вр.Момина могила, 1516 м.н.в.,
капацитет 50 места, етажни
санитарни възли, туристическа кухня и столова.
Съседни обекти: х. Добрила-3ч, х. Хубавец -4 ч.
Йордан Йорданов
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Интересни маршрути
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В тази рубрика се надяваме да съберем интересни пешеходни маршрути от цяла България. За да ги
открием, разчитаме много на вас-туристите и на читателите на вестник „Ехо”. Помислете по какви хуба-

ви места сте минавали и ги опишете. По този начин
ще помогнете на много други туристи. Ще очакваме
предложенията ви с нетърпение, за да ги публикуваме във вестника и да дадем възможност на много

хора, които биха искали да се поразходят до тях.
В този брой ви представяме един маршрут от
Клуба по пешеходен туризъм към ТД ”Еделвайс”- гр.
Пловдив.

От Розовски вриз
до Атолука и
село Равногор
Желанието ми е да запозная туристите от цялата страна с един малко познат край
от Родопите, където все още
властват девствената природа
и кристално чистите въздух
и вода. Нашата група от ТД
”Еделвайс” – гр. Пловдив, от
две години се готви за своя поход из този край.
Походът ни започва от гр.
Пловдив, откъдето с автобус
поемаме към бунтовното Брацигово / № 70 в 100 НТО/. Тук,
в Историческия музей, може
да се научи всичко за историята на града, което не може да
се опише в стотици страници.
Но ние знаем за брациговските майстори, за подвига на Васил Петлешков в Априлското
въстание, където брациговци
пишат с подвига си, с кръв и
барут героичния летопис.
Разглеждаме архитектурния паметник на Синджирли
бунар. След това църквата –
с най-високата камбанария
на Балканския полуостров,
строена през 1884 – 1886 г. и
обявена за паметник на културата. Отправяме се към с.
Розово - най-близкия изходен
пункт за местността ”Розовски
вриз”.
Селото е разположено на
двата бряга на Равногорска
река. В миналото се e наричало Чанакъчево/Паничарево/.
Цялото му землище е осеяно с
развалини от крепостта – тук
са калетата Градишко, Тъмрешко, Стоилско, Юрушко,
Гергинско и Киевско – всички
са част от северноо-родопската напоителна система.
Името Розово идва от многото
розови градини, сега отглеждането на рози отново се възражда. Селото се намира на
5 км от гр. Брацигово, а оттук
до м.”Розовски вриз” има още
7 км по асфалтов път. Нарича
се така поради факта, че тук
се събират много води, които
с подземни тунели се отвеждат до микроязовир над него.
Розовски вриз е предпочитано място от много туристи за
отдих и през зимата и през
лятото, но най-вече от Брациговския край и рядко от други
краища на страната.
Тук има детски лагер, много вили и два хотела в близост
до централната поляна, както
и магазин, който работи само
летния сезон.
Нашият преход дотук беше с
автобус, но е желателно целият този маршрут до м. Розовски вриз да се премине пеша от гр.Брацигово по маркирана
горска пътека, която извива
по хребета с големи серпентини, край параклиса „Св.
Петър” в местността „Дъ-

бовата горичка” . От тук се открива панорамна гледка към
цялото Брациговско поле - чак
до гр.Пещера. Продължава се
към виждащите се вече къщи
на с. Розово. Дотук пеша се
достига за 1 час. Преминава
се през центъра на селото,
но по вече почти липсваща
маркировка, по добре очертана пътека, пресичайки асфалтирано шосе на два пъти,
се достига за още 1,30 ч. до
м. Розовски вриз. Нашият
маршрут след настаняването
ни в хотела продължава около 2 часа, за да ни отведе до
местността „Атолука” – това е
високопланинското летовище
„Васил Петлешков”. Разположено е сред борова гора
върху седловината Чакмаклий
и недалеч от с. Равногор. Курортът е създаден още в 1908
г. Наименованието Атолука
е от турски произход и означава – конски проход /улей/.
Легендата разказва, че когато
пазарджишкият паша посетил
тези поляни, останал възхитен от красотата им. Той спрял
на почивка, а слугата напоил
арабския му жребец с леденостудена вода от чешмата /
тя и сега съществува/. Водата
била толкова студена, че потният жребец умрял от простуда. Оттогава турците нарекли
местността Атолук. Тук еже-

годно се провежда песенен
събор под егидата на община
Брацигово и ТД – това е първата неделя на месец август.
От Розовски вриз до м. Атолука в началото се тръгва по
коларски път за 10 мин., след
което се спуска по стръмна
пътека – добре оформена и
за още 45-50 мин. се достига
параклиса „ СВ.Стефан” – кацнал като птица върху Гарванската скала. Дотук се движим
през вековна букова гора. От
параклиса се наслаждаваме
на прекрасните гледки на север на Средна гора и Стара
планина. След параклиса по
стар коларски път за около
50 мин. достигаме асфалтовия
път, който идва от с. Равногор
за летовище „ Васил Коларов”.
За 20 мин. сме на центъра
на летовището, където има
ресторант, църква, чешма и
множество разноцветно боядисани вили. Маркировъчна
указателна табела ни показва,
че оттук може да се предприемат преходи до пещера „Снежанка”, до с. Равногор. Маркировката по всички описани
дотук местности и маршрути,
а през следващия ден, които
описвам по нататък, е правена
преди 35 години и е оскъдна.
Сега маркировъчното освежаване е поето от инициативните брациговски туристи и да

лятото на 2015 г. тя ще бъде
обновена по всички посочени
маршрути. Връщането ни от
Атолука до Розовски вриз е
по същия маршрут до параклиса ”Св.Стефан”, след което
започва заобикалянето ни
на Гарвански камък, вдясно
по много стръмна пътека до
подножието на самата огромна риолитна скала и след 20
мин. сме в хотела на Розовски
вриз. Туристическа вечер с весела раздумка в очакване на
утрото, което започваме с нов
преход от Розовски вриз до с.
Равногор. По коларски път с
по-добре запазена маркировка се изкачваме през вековна
букова гора, преминавайки
през множество водни каскади и съоръжения. Откритите
водни канали са приказна картина – в самия огромен канал,

за да се убие скоростта на
водата са направени блокове,
от които се образуват водни
завихряния и каскади. Запечтваме ги с камери и фотоапарати. Гората става смесена
букова и борова и след 1,20
часа излизаме на асфалтов
път, идващ от с. Брацигово за
с. Равногор. След 40 мин. вече
сме на центъра на с. Равногор. То е разположено на високопланинско плато и е дало
много жертви в Априлското
въстание. Някога турците са
наричали този край Ясъкгрия,
т.е. забравена равна гора.От
с. Равногор може да се предприемат туристически маршрути: до „Сухото дере” – 2,30
– 3 часа, до с. Фотиново – 2,30
ч., до вр. „ .Св. Неделя” /1578
м.н.в./, до летовище „ В. Петлешков” – 1,20 часа.

Тук ние посещаваме екологична мандра, което нашият
летописец Кънчо Михов е описал така:
Край селото нашта банда
Отседна в Равногорска мандра
На пазар с продукти от чучура
Пък и да вкусим нещо във натура.
Чорбаджията гостоприемен
Ни почерпи с кашкавал
И сирената най-различни
С оценки, според мен отлични.....

Интересни маршрути

Когато тръгнахме обратно,
мъглата се сгъсти, започна да
вали обилен дъжд. Връщаме
се по обратния път, качваме
се на автобуса и поемаме за
гр. Пещера. Тук се пренасяме
в славното минало на Перистера. Това е антична и средновековна крепост, разположена
на хълма „Света Петка” край
гр. Пещера, открита на 22
май 2014 г . Всеки гост може
да облече бойни доспехи, да
стреля с лък, да хвърля с копие. Ние също се обличаме и
правим множество снимки за
спомен.Тук са открити над 300
уникални находки, златни монети от времето на Юстиниан
и Юстин в края на VI век, стрели, копия и др. В центъра на
цитаделата има мегалит – наподобяващ птицата на мира.
Случайно или не, хората в Пещера отглеждат гълъби, привечер ги пускат да политат и
те винаги могат да се видят от
крепостта/ от гръцки Перистера значи гълъб – дал името на
крепостта/.

А нашият летописец Кънчо Михов завършва:
Преситени от впечатления
Доволни тръгваме за вкъщи
И туристическото тяло
Във Пловдив се завърна цяло .
Така в юбилейната година
Поредния ни поход мина
А младият водач Евгени,
Се справи важно, без проблеми.
Така завърши поредната туристическа проява в юбилейната
50-годишнина на дружеството, а Евгени Кушлев, който е инструктор по туризъм от една година и израснал в село Розово,
откъдето е неговият баща, се справи отлично по маршрутите.
М. с. по туризъм Николай Добрев –
председател на клуба
Снимки: Евгени Кушлев
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В окото на легендите:

Ех, Пловдив, Пловдив!
Кръвта ти е толкова синя,
че почти се процежда през
порцелановата ти душа. Кой
друг е като теб – артистичен
и аристократичен, човечен и
земен, магичен, но истински.
Градски легенди се пластят
в сърцето ти като в стари
каменни тайници и тракат в
дълбоките ти изби като несметни съкровища. Мамещи
и омагьосващи са притчите
ти за загубени светове и потънали в недрата ти древни
цивилизации. Те само чакат
да бъде разрошена пръстта
ти, за да изгрее звездата на
челото ти. За да избуят с пълна сила твоите предания, неизличими от лицето на Земята, като брашлян. Тогава ще
отметнеш назад глава и ще
превземеш света с лунната
си усмивка.
ДУХЪТ В БУТИЛКАТА
Ако затворите очи и се
оставите на останалите си сетива да сетят духа, заровен
дълбоко в сърцето на кой да е
български град, пред вас той
навярно ще се покаже в облика на жена. Буйна, дръзка,
с огнен поглед и бяла, везана
риза. Ще ви гледа закачливо,
а босите й нозе ще потръпват,
сякаш всеки миг ще хукне нанякъде, неуловима и дивна.
Застанете ли обаче в Пловдив със затворени очи, към
вас ще се доближи мъжка
сянка, бърза като вихър. Тогава пазете жените си! Той
ще замотае набързо полите
около краката им с острия си
зимен шепот ще накара страниците им да запламтят като
нащипани, а устните - да пулсират до кръв, като без дъх
целувани. Ще плени душите
им в синята си мрежа и те ще
се влюбят завинаги, дарили
сърцето си на този град. А
казва народът ни: „Откъдето
ти е жената, от там ти е и родата!“ Пазете се от Пловдив,
защото носи сърце на древен
воин и жрец и не прощава:
каквото иска – взима, каквото вземе – никога не пуска.
И казват неслучайно е така.
Защото някога, много, много
отдавна, още преди да дойде времето на новите времена, Пловдив е бил дом на
най-чудния от всички чудни
народи, населявали нашата
малка, синя планета.
В далечните времена, когато континентите се докосвали не така, както сега, а

реките и моретата чертаели
толкова различни форми, че
Черно море било сладководно, дълбоко назад във времето земите ни били дом на
велик и мъдър народ, а царската корона тежала на красивата и величествена глава
на жреца-воин Евмолп.

своя живот – не тираничен
и не демократичен, а отвъд
съвременната, наложена от
прагматичните гърци представа за „демоса“ – живот,
основаващ се на един духовен център, подчинен на законите на вселената такива,
каквито ги пренесал някога
Евмолп от митичната Атлантида и какъвто прозрял на
Аполоновия хълм.
Казват, че точно този хълм,
днес по-често наричан Джендем тепе , но познат векове
наред с името Кендрисос,
хълмът на Аполон, бил онова магическо място, където
последният атлантски княз -

българска народност.

Легендата разказва, че
принц Евмолп израснал в
Посейдония – земя, процъфтяваща под скиптъра на морския цар Посейдон, а сам бил
потомък на онази древна, за-

център, призван да обедини
последните атланти и неелинските атиняни. Това било
началото на народа, известен хилядолетия след това
под името траки. Заживял
този народ в сърцето на Балканите, но не след дълго раздорите отново изплували на
повърхността на деня и народът, наричан от древните
автори „неелински атиняни“,
водени от Ерехтей, нападнал
и разтурил духовния център
на новото царство – Елевсина. И царят- жрец Евмолп повел хората си, „прото-траки“,
обучени за жреци, магове,
лечители и музиканти, към

губена цивилизация, чиито
тайни и днес палят умовете и
въображението на мечтатели
и поети –митична, обвезана
с мистика и тайнство Атлантида.
Отгледан от Музей, жрец,
лечител и син на Орфей, не
друг, а самият Посейдон бил
духовен баща на Евмолп.
Богинята-Майка Деметра водела ръката му на Земята,
а най-знатният сред жреците-лечители,
най-великият
маг и вируозен музикант,
самият Орфей бил негов учител.
11 века преди Христа, растял Евмолп в трудни времена на войни, лишения и
беди, но със закрилата на
боговете, в топлия дом на
жреците-лечители израснал
силен, ловък, мъдър и сърцат
воин и жрец. А щом навършил пълнолетие, едва поел
златния венец на най-висш
жрец и цар, както повелявала древната традиция, младият принц тръгнал на път.
Евмолп презирал безсмислените раздори и бил решен
да сложи край на войните. И
ето че спрял там, където днес
се шири Гърция, а там враждували със стара вражда два
народа. Прострял могъщата
си десница Евмолп и създал
на тази земя Елевсина - могъщ притегателен духовен

същинска Тракия.
Спрял се на магическа
земя - в най-хубавата част на
Балканите, край река Марица, на седемте големи хълма.
Там Евмолп създал и първия
град на новото човечество,
който и след хилядолетия носел гордо името на неговия
създател.
Странен бил изборът на Евмолп и не го спирали думите
на спътниците му. Върху хълмовете растяла гора, нямало
наблизо големи планини за
заслон и закрила, но точно
тази земя сякаш шепнешком
пеела в ухото на царя-жрец
неустоим омагьосващ напев.
Говорела му на езика на неговата закрилница Богинята-Майка Деметра и никой
вече не можел да го спре.
Това било мястото, където
Евмолп щял да създаде града на градовете – мистичния
център, огледален образ на
небето, който да привлича в
естественото си духовно гравитационно поле хората му –
неговите хора – потомците на
великата Атлантида и бъдещите поколения, владеещи
Балкана.
Изсекли горите върху хълмовете и изградили каменното сърце на града, в чиято
уредба се оглеждала подредбата на звездното небе. И
заживял Градът на тепетата

жрец Евмолп, се оттеглял в
мистично усамотение, съзерцание и медитация. Точно тук
пред него се разкривали тайните знания, поставили началото на цялата орфическа
религия на траките. А най-важните постулати в това вярване звучат така близко до
християнското ни сърце, че
човек се чуди къде започва
едното и къде свършва другото – „Почитай живота“, „Не
съди“, „Душите не умират
след смъртта“, „Тялото – от
пръст направено, на пръст
ще стане“, „Обичай врага си“
и т.н.
Казват, че този чуден народ, народът на Евмолп, живее и днес тук, на Балканите.
Казват, че не друг, а ние, българите сме техни потомци. Но
кой знае кое е истина и кое
– измислица, а и няма кой да
ти каже.
Ала и днес каменните гласове на пловдивските тепета разказват със снагата си
истории - дръзки и красиви
легенди, сказания за отминала слава, изкоренявани със
столетия, плевени, изнасяни
със запечатани влакови композиции, пазени от пурпурни
петолъчки или заливани с
бетон, но оцелели през времето, за да очароват и децата
на нашите деца и да запазят
жива искрата на исконната

хищение за неговия дух, бит
и минало“ Из изторическото
изследване на Камен Каменов „Историята на Пловдив
от XI хилядолетие преди
Христа до първите векове на
Римското владичество“
През второто хилядолетие
преди Христа Пулпудева е
бил по-голям от съвременния Пловдив
Съвременни исторически
изследвания сочат, че Херакъл не е живял в Атина, а в
Пловдив, където царят-жрец
Евмолп го посвещава в тайнствата на мистериите.
В Пловдив траките не са
допуснали нито елински,
нито македонски културни
археологически
пластове.
Върху хилядолетния тракийски пласт е направо римският.
Пловдивските
спортни
игри ( известни като Кендрисийски) много години са
били по-популярни от Олимпийските и Питийските.
В Пловдив са запазени
едни от първите светилища,
посветени на орфическия
Аполон, една от първите европейски синагоги и една от
първите християнски базилики
Името „Пулпудева“ в точен
превод от тракийски означава „ГРАДЪТ НА БОГОВЕТЕ“.
Галина МАРИНОВА

СКАЗАНИЕ ЗА
ЖРЕЦА-ВОИН

АНТРАКТИ ОТ ФАКТИ:
„Сведения за Пловдив са
съхранени в легенди от неолита, книги на автори от античността, като Дексип, Полибий, Тацит, Страбон, Йордан
и др. В цели книги от ранното
Средновековие..., се отделя
такова внимание на тогавашния Филипопол, сякаш са писани за него, а не по темата,
отбелязана в началото от авторите. Западноевропейски
и източни пътешественици
предлагат обилни сведения
за града с невероятно въз-

Порцелановата
душа на Пловдив

Природа
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80 години природен
парк "Витоша"

Не можем да започнем направо с фактите, защото Витоша
вълнува. Тя вдъхновява писатели, художници, музиканти. Тя
буди нежни чувства, чувства на
възторг и на радост. Всички ние
ставаме по-добри след досега с
красотата й. И се връщаме отново и отново при нея с надеждата
да се заредим с онази неповторима положителна енергия, която само вечната природа може
да ни даде.
Витоша е първият парк в България и на Балканския полуостров
и на 27 октомври тази година той
отпразнува 80-годишния си юбилей. Първоначално защитена е
била само най-високата част на
планината с площ от 6 410 ха.
Днес площта му е 27 079 ха. На
територията му са разположени
два резервата (“Бистришко бранище” и “Торфено бранище”) и
една природна забележителност
(пещерата Духлата – най-дългата в България с дължина 17,5
км). Специфични за Витоша са
каменните реки и сипеите. Десет
от витошките върхове са с надморска височина над 2000 метра,
като най-висок сред тях е Черни
връх (2290 м). От Витоша извира
река Струма - най-дългата в Югозападна България. В парка се
намира и известният Боянски водопад, разположен на Боянска
река с пад на водата 40 метра.
Висшите растения наброяват
1489 вида. Тук могат да се видят
витошкото лале, златистата кандилка, самодивското лале и др.
На територията му са установени
около 500 вида сладководни водорасли, 805 вида гъби, над 360
вида лишеи и 326 вида мъхове.
Богат и разнообразен е и животинският свят: над 1000 вида
безгръбначни, 40 вида бозайници (в т. ч. 13 вида прилепи), 22
вида земноводни и влечуги, над
200 вида птици. Витоша е част от
Европейската екологична мрежа
НАТУРА 2000 и е защитена зона
по двете европейски природозащитни директиви – за птиците и
за местообитанията.
През Средновековието Витоша се е славила като център на
българската Мала Света гора.
От съществувалите някога в планината и околностите повече от
40 манастири, са се запазили
само два: Драгалевският „Света
Богородица Витошка” (ХIV в.) и
Кладнишкият „Свети Николай
Мирликийски Чудотворец” (изграден през ХIХ в. върху стари
основи). Боянската църква „Св.
Св. Никола и Панталеймон” (Х в.)
е разположена на границата на
парка и е включена в Листата на
световното културно наследство
на ЮНЕСКО.
От Витоша води началото си
организираното
туристическо
движение в България. Тук през
1901 г. е поставена и първата
туристическа маркировка. През
парка преминава и европейският туристически маршрут Е-4,
свързващ Пиринеите с Алпите,
Рила и Пелопонес. Природен
парк Витоша е най-посещаваната защитена територия в България с над 3 млн. посетители
годишно.
Особена гордост за цяла България са и световноизвестните
„Бистришки баби“ – група за
автентичен фолклор, включена
през 2005 г. в Списъка на шедьоврите на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.
През годините с много обич,
труд и грижа хиляди доброволци
са градили хижи, алеи, чешми и
заслони, залесявали са обезлесените територии, почиствали са
любимата си планина и това не

Сезони на Витоша
Александър Калчев
...
Полите си Витоша ще поизтупа.
Сняг на парцали, ще завали.
Зъзне душата ми. В преспи затрупани
мръзнат чувствата. После боли.
Кой да ги стопли, когато захвърлени
са разпръснати, като зрънца.
Стяга се гърлото. Те ще покълнат ли
в замразените наши сърца?
...
С пролетен дъжд планината окъпана
зелени коси разпилява.
В нозете София, цялата тръпне.
Разточително разцъфтява.
Бликват в полите палави ручеи.
Тичат надолу, към ниското.
Парят ръцете ти. Изгарят устните.
С теб... на любов сме орисани.
...
Слънце прижурящо. Жетва в полето е.
С нежен хлад, планината привлича.
Полите си дръпнала над коленете...
Витоша, Витоша - мило момиче.
Вятър тревата в поляните гали ли?
Нощем, още ли птици разпяват?
Гледам в очите ти. Виждам ги - вече са
като въглени жива жарава.
...
Три сезона тъчеш. Аз останах без дъх
в един свят, с цветове неповторен.
Нарисува копнеж - снежно бял Черни връх,
да те свързва с небето отгоре.
Есента е природно-човешки закон.
Но защо все към зимата тича?
Притисни се до мен - побеляла любов!
Целуни ме! Аз пак те обичам.
им е тежало. Отдали са част от
себе си, превръщайки тази кауза
в мисия на живота си. Всички ние
продължаваме да правим това и
днес, защото Витоша има нужда
от нашата подкрепа. Но по-голяма е нашата нужда от нея.
Витоша е вдъхновявала много творци – писатели и художници, за нея са се пеели песни,
разказвали са се легенди, тук
е търсил подслон и защита Васил Левски. Тя продължава да
ни вълнува, да ни дарява с чист
въздух, прохлада, чиста вода и
прекрасни пейзажи.
През юбилейната за Парка година Дирекцията на Природен
парк „Витоша“ се постара тази
забележителна годишнина да
достигне до сърцата на много
хора. За тази цел се проведоха десетки инициативи, в които
се включиха активно държавни
институции, неправителствени
организации, жителите на 12-те
населени места в подножието на
планината и хиляди туристи. В
традиционната Седмица на гората през месец април се поставиха първите за годината акценти
върху юбилея – кръгла маса по
проблемите на горите, среща с
лесовъдите-ветерани, откриване
на изложбата “Витоша – страници от историята“ в Регионалния
исторически музей в гр. Перник,
среща със студенти от Лесотехническия университет.
През пролетта Витоша стана
по-чиста с помощта на доброволците, включили се в инициативата „Да изчистим България за един ден“, а седмото
издание на „Моят зелен град“,
провело се в местностите Ден-

драриума и Игликини поляни,
събра стотици доброволци, които освежиха парковата инфраструктура, залесяваха и събираха отпадъци.
През годината бяха произведени и залесени 5000 смърчови
и 1000 клекови фиданки. В залесяването се включиха над 600
доброволци. В засегнатите от корояда-типограф смърчови гори
бяха поставени 60 феромонови
уловители. Извърши се зарибяване с Балканска пъстърва в пет
витошките реки.
Ремонтираха се над 50 километра алеи. Изградиха се 13
нови къта за отдих и 20 подхода
към парка, ремонтираха се 30
чешми, извърши се трайна маркировка на границите на Парка,
изградиха се 12 веломаршрута,
6 маршрута за конна езда, разработиха се 6 концепции за алтернативни спортове, изградиха
се 5 къта за отдих за хора с увреждания. Откриха се и две нови
тематични алеи: “Сила и живот”
(от старата хижа „Монтана“ до
местността Ел Шадай), посветена на 150 години от рождението
на Учителя Петър Дънов и 80
години от създаването на парк
„Витоша“ и “Алея на билките” любим маршрут на народния лечител Петър Димков от Княжевска гора до Стамболова поляна и
х. „Момина скала“.
Проведоха се над 50 доброволчески акции с над 3000 души.
С труда си доброволците залесяваха, чистиха и ремонтираха
парковата инфраструктура. Те
изградиха 10 моста, лакираха
300 пейки и маси, ремонтираха
беседки и заслони.

Направи се социологическо
проучване на общественото мнение и мониторинг на туристическия поток, сключи се договор с
фирма-изпълнител за актуализация на Плана за управление на
ПП «Витоша», разви се Географската информационна система
на Парка посредством закупуване на софтуери.
Месец септември даде старт
на дните на Витоша в селищата
около Парка.
С песни и танци жителите на
Княжево, Бояна, Драгалевци,
Симеоново, Бистрица, Железница, Ярлово, Боснек, Чуйпетлово,
Кладница, Рударци, Мърчаево
и Владая отпразнуваха юбилея.
Организирха се изложби, конкурси, състезания, изявиха се
читалищни и училищни състави,
клубове, туристически дружества, а заслужилите местни деятели бяха удостоени с грамоти
от парковата администрация. На
11 октомври се проведе и спортен празник с различни спортни
състезания, походи и изкачване
на Черни връх. В летните съботно-неделни дни Детският екостационар „Бели брези“ събираше
малки и големи на прожекциите
на анимационни филми, участвали в Международния конкурс
„Златен кукер“. Проведе се и
конкурс за анимационен филм
за Витоша. Организираха се и
други конкурси – за детско стихче, рисунка и разказ и фотоконкурс. През есента художници
от Китай, Русия, Чехия, Полша,
Италия, Сърбия и България се
събраха на пленер в Парка.
Заснеха се репортажи, изработиха се клипове за Витоша, кои-

то бяха излъчени многократно
по БНТ и БНР. В юбилейната за
Природен парк „Витоша“ година бяха издадени 9 книги, множество дипляни, туристически
карти и рекламни материали.
Организираха се туристически
турове в планината. Честванията завършиха с двудневна научна конференция в БАН. Имаше представители на държавни
институции, неправителствени
организации и много граждани,
свързани с Парка, неговата история и бъдеще. Заслужилите
деятели, работили за Природния
парк, бяха удостоени с юбилейни плакети и грамоти. Изнесени
бяха 22 доклада за дейността на
парковата администрация през
последните няколко години.
Представен беше напредъкът по
проектите на ДПП „Витоша“, финансирани от ЕФРР и Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.“,
а именно: „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за
управление на Природен парк
„Витоша“ – Фаза II“ и „Дейности по устойчиво управление на
Природен парк „Витоша“. Накрая талантливите деца от столичното 144-то СОУ „Народни
будители“ развълнуваха до сълзи публиката.
По думите на проф. Христо Цаков, директор на Института за
гората при БАН, големият салон
на Академията не помни такова
честване.
Но Витоша го заслужава,
нали?!
Юлия Михайлова, Дирекция
на Природен парк „Витоша“
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Туризмът по света просперира
Броят на туристите по
света, пътували в чужбина, достигна нов рекорд
през 2014 година. Общо
1,1 милиарда души са се
възползвали от шанса да
посетят нови места, да се
запознаят с исторически
и културни забележителности, да се докоснат до
впечатляващи природни
красоти. Това съобщават
от Световната туристическа организация. Може
да се отбележи, туризмът
по света просперира с
бързи темпове. Като съпоставка: през 1950 година туристите, предприели пътуване по света, са
били 25 милиона, през
1980 година – 280 милиона, а през 1995 година
– 550 милиона. През 2013
година тази цифра вече
надхвърли милиард.
Най-сериозен ръст има
при посещенията в Северна и Южна Америка
– 8%, солидно туристическо присъствие има и
в Азия и Тихоокеанския
регион. Дори и в Африка, при целия шок вследствие епидемията от ебо-

ПОКАНА –
ОБЯВА
ТД
„Добруджанец”,гр. Генерал Тошево,обл.Добрич
ще
проведе годишно отчетно-изборно събрание на 20.03.2015г от
18.00ч. в Залата на
Клуба на инвалида –
Улицата на услугите
при следния дневен
ред:
1. Отчет за работата
на УС на ТД „Добруджанец” за периода
2010-2014г
2. Отчет на Контролния съвет за периода
2010-2014г
3. Приемане и освобождаване на членове на ТД „Добруджанец”
4. Приемане на програма за работата на
ТД през 2015г.
5. Приемане на бюджета на ТД за 2015г.
6. Разисквания по
горните точки и приемане на отчетите
7. Избор на Управителен съвет на ТД
„Добруджанец” за периода 2015-2019г
8. Избор на Контролен съвет на ТД
„Добруджанец” за периода 2015-2019г
9. Избор на Председател на УС на ТД
„Добруджанец” за периода 2015-2019г
10. Избор на делегат
за участие в Общото
събрание на БТС
11. Разни
УС на
ТД „Добруджанец”
Генерал Тошево

ла, се отчита ръст от 5%
в туризма, в сравнение с
предходната година.
При европейските страни се забелязва известен
застой, но това не е изненада. Все пак туристическият бизнес в Европа
е развит почти до съвър-

шенство и най-популярните зимни и летни курорти
са запълнени едва ли не
целогодишно. В този смисъл няма как да се отчита
кой знае какъв ръст на туристите. Все пак европейските културни и исторически забележителности

винаги са представлявали
особен интерес за знатни
гости от Изток – американци, японци, корейци,
китайци. Огромни круизни кораби целогодишно
кръстосват европейските
води, а туроператорските
фирми предлагат най-раз-

лични маршрути за гостите, дошли да се запознаят
с порядките и цивилизацията в страните от Стария континент.
За европейците пък,
най-примамливи са екзотичните дестинации, където човек, преситен от

цивилизацията, може да
се докосне до първичната
природа, да се наслади
на спокойствие и приятен климат, да се отдаде
на забавление по своя си
начин.
Младен Добрев
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Â ÏÈÐÈÍ
ÕÈÆÀ
ÏÎÄ ÂÐÚÕ
ÌÎÌÈÍÑÊÈ
×ÓÊÀÐ

ÃÐÀÄ Â
ÊÓÁÀ

×ÀÐÎÄÅÉ,
ÂÚËØÅÁÍÈÊ

ÐÅÊÀ Â
ÈÒÀËÈß

ËÓÊÎÂÈ×ÍÎ
ÑÒÀÉÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÕÈÆÀ Â
ÊÀËÎÔÅÐÑÊÀÒÀ ÏËÀÍÈÍÀ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ
ÐÀÂÍÈÍÈ

ÂÚÐÇÎÏ

Януари 2015 г.
ÏÚÒÍÀ
ÏÎËÈÖÈß

ÐÅÊÀ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÅËÈÍ ÏÅËÈÍ
“ÊÀË”

ÃÎÐÀ
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ÏÐÎÇÂÈÙÅ ÍÀ
“ÐÈËÑÊÈ
ÑÏÎÐÒÈÑÒ”
ßÄËÈÂÀ
ÃÚÁÀ ÎÒ ÐÎÄ
ÌËÅ×ÍÈÖÀ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÒÂ ÑÅÐÈÀË
“ÄÚÐÇÎÑÒ È
ÊÐÀÑÎÒÀ”

ÂÐÚÕ
Â ÐÈËÀ,
2691 Ì

ÏËÀÍÈÍÑÊÀ
ÂÚÐÁÀ
ÐÎÌÀÍ ÎÒ
Ê.ÒÅÒÌÀÉÅÐ

ÌÈÅÙÈ
ÌÅ×ÊÈ

ÍÀØÀ
ÐÅÊÀ
×ÎÂÅÊ,
ÊÎÉÒÎ
ÎÒÃËÅÆÄÀ
ËÎÇÅ

ÏÎÄÂÎÄÍÈ
ÌÎÐÑÊÈ
ÐÀÑÒÅÍÈß

ÏÚÐÂÀÒÀ
ÆÅÍÀ
(ÁÈÁË.)
ÂÐÚÕ Â
ÒÅÒÅÂÅÍÑÊÈß
ÁÀËÊÀÍ,
2198 Ì
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ
À.ÌÈÖÊÅÂÈ×

ÑÚÎÐÚÆÅÍÈÅ
ÇÀ ÏÎÄÂÎÄÍÀ
ÐÀÁÎÒÀ
ÑÚÂÅÒÑÊÈ
ÑÀÌÎËÅÒÈ
ÍÀØ
ÀËÏÈÍÈÑÒ

ÕÈÆÀ Â
ÑÅÂÅÐÍÈß
ÄßË ÍÀ
ÏÈÐÈÍ

ÐÅÊÀ Â
ÀÔÐÈÊÀ

ÃÐÀÄ Â
ÌÀËÈ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÐÀÔÀÅËÎ
ÄÆÎÂÀÍÜÎËÈ
ÏÅÙÅÐÀ ÂÚÂ
ÂÐÀ×ÀÍÑÊÈß
ÁÀËÊÀÍ

ÅÕÎ,ÎÒÃËÀÑ

ÏÐÎËÅÒÍÎ
ÖÂÅÒÅ

ÈÃËÎËÈÑÒÍÎ
ÄÚÐÂÎ

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ÆÈÂÎÏÈÑÅÖ
1617-1692
ØÓÌÅÐÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß
ÂÅËÈÊÀÍ ÎÒ
ÃÐÚÖÊÀÒÀ
ÌÈÒÎËÎÃÈß
ÂÐÚÕ Â ÑÒÀÐÀ
ÏËÀÍÈÍÀ

ÄÐÅÂÍÈÒÅ
ÃÚÐÖÈ
ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
×ÀÐËÇ ÄÈÊÅÍÑ
“ÄÅÉÂÈÄ
ÊÎÏÚÐÔÈÉËÄ”

ÒÅÐÌÈÍ Â
ÄÆÓÄÎÒÎ
ÕÈÆÀ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ,Â
ÌÅÑÒÍÎÑÒÒÀ
ÑÎÂÀÒß

ÑÏÎÑÎÁ Â
ÀËÏÈÍÈÇÌÀ

ÕÈÆÀ Â
ÑÐÅÄÍÀ ÃÎÐÀ

ÏÐÅÏÈÍÀÒÅËÅÍ ÇÍÀÊ

ÐÅÊÀ,
ÈÇÂÈÐÀÙÀ ÎÒ
ÏËÀÍÈÍÀÒÀ
ÎÑÎÃÎÂÎ
ÌÀÐÊÀ
ÍÀØÈ
ÑËÀÄÎËÅÄÈ

ÐÅÊÀ Â ÑÅÂÅÐÍÀ ÏÎËØÀ
ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ä.ÄÈÌÎÂ
“ÏÎ×ÈÂÊÀ Â
ÀÐÊÎ ÈÐÈÑ”

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÞÃÎÇÀÏÀÄÍÀ
ÁÚËÃÀÐÈß

ÊÀÐÑÒÎÂÀ
ÎÁËÀÑÒ Â
ÇÀÏÀÄÍÀ
ÑÒÀÐÀ
ÏËÀÍÈÍÀ

ÑÏÎÐÒÍÎ ÎÁËÅÊËÎ

ÍÀØ
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ
ÂÐÚÕ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÇÀÏÀÄÍÀ
ÁÚËÃÀÐÈß È
ÌÀÊÅÄÎÍÈß

ÔÈËÌ Ñ
ÄÆÎÄÈ
ÔÎÑÒÚÐ

ÕÚËÌÎÂÅ ÎÒ
ËÅÄÍÈÊÎÂÈ
ÍÀÍÎÑÈ
ÍÀØ ÒÂ
ÆÓÐÍÀËÈÑÒ

ÂÐÚÕ Â
ÏÈÐÈÍ,
ÍÀÄ ÕÈÆÀ
“ßÂÎÐÎÂ”
ÍÀÊËÎÍÅÍ
ÏÅ×ÀÒÀÐÑÊÈ
ØÐÈÔÒ

ÑÚÏÅÐÍÈÊ

ËÈ×ÍÎ ÌÅÑÒÎÈÌÅÍÈÅ

ÅÇÅÐÎ ÂÚÂ
ÔÈÍËÀÍÄÈß

ÏÎËÎÆÈÒÅËÅÍ ÂÎÒ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÄÆÓËÈß
ÐÎÁÚÐÒÑ

ÃÐÀÄ Â
ÄÐ ÊÎÍÃÎ

ÐÀÄÀÐ

ÊÐÅÏÎÑÒ,
ÒÂÚÐÄÈÍÀ

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅÒÎ
ÒÅËÅÖ

ÌÎÄÅË
ÍÀ ÏÎÐØÅ

ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÍÎÒÀ

ÃÎËßÌÎ
ÏËÀÍÈÍÑÊÎ
ÂÚÇÂÈØÅÍÈÅ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÄÈÌÈÒÚÐ ÏÅÅÂ

ÄÚÐÂÅÍÎ
ËÅÃËÎ
Â ÕÈÆÀ

ÒÈØÈÍÀ,
ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ

ÍÀØ
ÏËÀÍÈÍÑÊÈ
ßÇÎÂÈÐ

ÏÎËÑÊÈ
ÏÈÊÀÏÈ

ÄÈÂÀ ÌÅÍÒÀ

ÊÐÀÉÏÚÒÅÍ
ÕÎÒÅË

ÂÐÚÕ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ

ÃÐÀÄ Â
ÐÓÑÈß,
ÊÀËÌÈÊÈß

ÐÓÑÊÈ ÊÈÍÎÑÖÅÍÀÐÈÑÒ
“ÏÎÑËÅÄÍÀÒÀ
ÍÎÙ ÍÀ
ØÅÕÅÐÀÇÀÄÀ”
ÏÓÑÒÈÍß Â
ÈÍÄÈß È
ÏÀÊÈÑÒÀÍ

ÑÚÄ ÇÀ
ÊÚÏÀÍÅ
ÂÈÄ
ÃÎÐÑÊÈ
ÄÚÁ

ÏËÈÒÊÀ
ÄÎËÈÍÀ
ÁÅÇ ÐÅÊÀ
ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Â.ÄÐÓÌÅÂ
“ÈÂÀÍÊÎ”

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀ
ÒÎÐÁÀ
ÐÓÑÊÈ
ÂÅÐÒÎËÅÒÈ

ÑÅ×ÈÂÎ ÍÀ
ÄÐÅÂÍÈÒÅ
ÁÀÑÊÈ

ÏÚÐÂÅÍÅÖ

ÏÀÏÑÊÀÒÀ
ÄÚÐÆÀÂÀ

ÏÐÈÐÎÄÅÍ
ÏÀÐÊ Â
ÏÅÒÐÈ×ÊÎ

ÄÐÓÃÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÁÎÐÀ
ÎÁËÀÑÒ Â
ÑÅÂÅÐÎÇÀÏÀÄÍÀ
ÃÚÐÖÈß

ÐÅ×ÍÈÊ : ÀÄÈÊ, ÀÊÅÒÈ, ÀÊÎÐ, ÂÈÒÅ, ÅÏÈÐ, ÊÀÐÅÍ, ÌÈÍÀÑ, ÏÈËÀÐ, ÐÀÏÅË
ÎÒÃÎÂÎÐÈ

Ó×ÅÍÈÊ ÍÀ
ÑÂ.ÑÂ.ÊÈÐÈË
È ÌÅÒÎÄÈÉ

ÀËÁÅÍÀ ÂÀÍÊÎÂÀ

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ : “Ìîìèíà ïîëÿíà”. Åðèê. Ïàíåãà. Åíîòè. “Èëà”. Ëîçàð. Êåñîí. Âåæåí. Âàñèëåâ (Äîé÷èí). “Ñèíàíèöà”. Íèë. “Íàòàëèíà”. Àêîð.
Ëàëå. Åëà. Âèòå (Åìàíóåë). Êè. Îò. Äå. Äîðà. Ðàïåë. Òèðå. ÄÅÍÈ. Åëê. Ïèðèí. Ïèëàð. Åêèï. Íàò. Êàëå. Âîëà. Îêàäåí. Äèêîâ (Ñàøî). Ñè. Èíàðè.
Åðèí (Áðîêîâè÷). Çà. Ëîêàòîð. “Êàëèí”. Ìèð. Êàðåí (Âàëåðèé). Âàíà. Ìîòåë. Ðàíèöà. Èñàê. Âàòèêàí. “Áåëàñèöà”. Áîðèêà. Åïèð. Ñàâà.
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национални туристически обекта, телефони
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Как да изберем
ски-облекло?

Празник на
Снежанка
ТД „Купена”-гр.Пещера от- отбелязва всяка година в пърпразнува 54-я рожден ден на вата събота на месец януари.
пещерата „Снежанка”. Той се
Празникът събра над 200

любители на пещерата от
цялата страна. Специално
за него пристигнаха гости от
туристическите
дружества
в
Септември,Панагюрище,
Пловдив, София,Драгалевци,
Трявна, Бургас, Ловеч и др.
Участниците разгледаха пещерата, след което извиха
кръшни хора под звуците на
гайда в изпълнение на гайдаря Митко от Брацигово.
В продължение на целия
ден председателят на ТД„Купена” Георги Киев и неговите
колеги приемаха поздравления.
В края на празника, заредени с енергията на пещерата и
обогатени с хубави спомени,
гостите отпътуваха за родните
си места.

В годината на Сатурн
и Дървената овца
Изпратихме старата година и със свежи
сили и надежда се взираме в Новата 2015-а.
Каква ще бъде тя, какво ни вещаят планетите, тези въпроси вълнуват всички.
Според астролозите 2015 година е годината на Сатурн. Като цяло Сатурн е една
добра планета, която има благотворно влияние върху хората. Сатурн символизира
и отговаря за мъдростта и отговорността,
принуждава ни да се трудим продължително и упорито, за да подобрим живота си към
по-добро. Но ни предупреждава, че трябва
да сме дисциплинирани и по- смирени. Сатурн ни вещае 2015 г. да бъде една по-позитивна година от изминалата.
Според източния календар пък 2015 г. е
годината на дървената овца / коза/. Легендата гласи, че когато Буда призовал всички
животни при себе си, в уречения час пристигнали само 12. Пристигнали плъх, вол, тигър, заек, дракон, змия, кон, коза, маймуна,
петел, куче и глиган. Всяко от животните получавало по едно число по реда на тяхното
пристигане. Козата пристигнала 8-а по ред.
Според китайците числото 8 символизира
благоденствие. Годината на дървената овца
/коза/ ще започне на 19 февруари 2015 г. и
ще завърши на 7 февруари 2016 г.
Козата е символ на творческото начало и
придобиване на богатство. Късметът се усмихва обаче на онези, които полагат усърдие, труд и са дисциплинирани.
Щастливите цветове през годината ще
бъдат зелено, черно и синьо. А щастливите
числа -3, 9 и 4.
Късмет ще жънат през годината най-вече
пет от знаците на зодиака. Това са Водолей,
Везни, Овен, Близнаци и Лъв. На хората, родени под тези знаци, всичко ще им се удава
с лекота. Годината им ще измине без неуредици и сериозни проблеми.

На Телец, Рак и Козирог годината също
ще бъде успешна, но само ако сами да не
си търсят проблемите и не умеят да виждат перспективата. Зодиакът им препоръчва през 2015 г. по-малко да се тревожат за
своето бъдеще.
Козирозите трябва да приемат това, което
ще им се случва, без да се опитват на всяка
цена да го предотвратят. Това само ще им
помогне, няма да им навреди.
Раците си струва да се замислят сериозно
през годината за истинските си желания и
стремежи.
За Телците годината ще е като трън в петата, за да се задействат най-после и да постигат поставените цели.
На Стрелец, Риби, Скорпион и Деви ще
им се наложи да се борят за щастието си.
Нещо повече, за да ги застигне наистина
късметът през тази година, зодиакът им препоръчва да повярват в чудото и в собствения
си късмет.
И най-важното – през 2015 г. всички хора
ще трябва да се научат да мислят колкото
се може по-позитивно. Защото, според астролозите, в годината на Дървената овца
мислите много бързо се материализират.
Годината ще бъде много благодатна за
положителни промени.Подредбата на планетите дава основание на китайските астролози да смятат, че има реална възможност
за осъществяване на промени от положителен характер както в световен план, така и
в персонален.
Западните астролози също потвърждават
тези планетарни аспекти и положителния им
характер, както и позицията им една спрямо
друга. Различните хороскопи за 2015 година
подчертават цялостната тенденция към стабилизиране и общо подобрение.

Планината е прекрасно място за почивка и спорт през зимата, стига да сте екипирани
добре. Ето и няколко съвета
по темата от онлайн магазин
"Екстрем спорт".

по-добре на пистата, ще сте
здрави, а и има качествени марки, чиито дрехи и аксесоари ще
ползвате години наред.
Кои са те? Например Alpine
pro, Kilpi, Husky, Envy – чешки
марки с доказано качество;
Di Pama (Холандия) и Lhotse
(Франция) – страхотен избор,
когато си купувате полари.
Посрещнете зимата, екипирани
за спорт и забавления!

Решени сте през този сезон
да покорите ски-пистите? Подкрепяме ви абсолютно. Няма
нищо по-хубаво от това човек да
се спуска със ски или сноуборд
и после да пие
топъл чай край
печката с приятели. За да се
насладите обаче
на всички зимни
планински
хубости, е много
важно да сте с
подходящата
Няколко разяснения и препоръки от онекипировка. В
лайн магазин „Екстрем спорт”
противен
случай хремата ще
Може да хвърлите много пари за качесте най-малкият
вена ски-екипировка и пак да ви е студено и
ви проблем.
това да убива цялото удоволствие от спускането. Причината обаче няма да е в дрехите,
За какво да
които сте подбрали – добро ски-яке, полар
внимавам, кои водоустойчив ски-панталон. Проблемът
гато избирам
най-вероятно ще е в това, че не сте с терски-облекло?
мобельо.
Започнете с
термобельото.
Защо е важно да носите термобельо
Четете внимапри спускане със ски или със сноуборд?
телно етикетиТермобельото ви топли. Удобно е, не ограте. На пазара
ничава движенията ви и винаги отвежда потсе
предлагат
та навън, т. е. не позволява на кожата ви да
страхотни мосе намокри. Оставате сухи и запазвате уседели от иноващането за комфорт през цялото време, дотивни материи,
като карате.
които предпазват тялото от
Какво термобельо да си купя?
преохлаждане
Различните модели термобельо се рази от прегряване.
делят по слоеве и зона на комфорт според
Има термобельо
температурата навън. Зимното термобельо
специално
за
обикновено е със зона на комфорт – -25 до
зимни спортове,
-5. Ако го комбинирате с добър полар, канасочете се към
чествени ски-яке и ски-панталон, ще се
него.
чувствате страхотно. Тялото ви ще е сухо, тоСки-пантапло (запазено както от преохлаждане, така и
лони – търсете
от прегряване).
модели, които
Едни от най-добрите марки, които ви преса
водоустойпоръчваме, са Craft и Brille.
чиви – с висок
Craft е шведска марка, която съществува
воден стълб, паот 1973 година. Нейните дрехи се ползват
ропропускливи
не само от любители, но и от професионали ветроустойчини ски-състезатели и световни шампиони.
ви,
най-добре
Brille е страхотна българска марка, която ви
с регулируеми
гарантира удобно, качествено термобельо в
маншети срещу
разнообразни разцветки.
сняг.
Ски-якета
– проверявайте с какъв воден стълб са, пробвайте избрания модел, за да видите
дава ли достатъчно свобода
на движенията ви. Водоустойчиво, студоустойчиво и
ветроустойчиво яке, което се
цапа трудно и има безброй
малки джобчета и улеснения
– това е идеалната дреха за
любителите на зимните спортове, а значи и за вас.

Защо термобельото
е важно за зимните
спортове

Какво ми е необходимо
освен основните неща –
ски, якета, панталони, термобельо
За да останете сухи и да ви
е топло и удобно, докато карате, погрижете се да си набавите пълна ски-екипировка. Това включва още: полар,
термочорапи, ски-ръкавици,
ски-шапки и ски-очила.
Не жалете средства, купете си качествена екипировка. Така ще се чувствате

