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Издание на БТС

Успешно приключи зимният
курс за планински водачи
О

И
не
забравяйте: Времето е в
нас и ние
сме във
времето,
то
нас
обръща и
ние него
обръщаме.

т 18 до 28 януари в УЦ
„Мальовица” БТС проведе зимен курс за планински водачи. В него взеха
участие 18 човека от София,
Смолян, Русе, Пловдив, Монтана, Златоград, Стара Загора,
Ловеч, Панагюрище, Мездра и
Самоков, като 14 от тях продължиха подготовката си от
предходната година.
Основните модули в учебната
програма бяха: Планинско водене, Топография и ориентиране,
Опасности в планината, Етика и туристическо поведение,
Маркетинг в туризма, Долекарска помощ и Ски подготовка.
Преподаватели в курса бяха
доц. Тодор Тодоров, д-р Десислава Николова и Ирина Доросиева.
Лъчезар Лазаров

БТС на Международното туристическо
изложение - 2019
И тази година БТС имаше
свой щанд в поредното 36-о
издание на Международното
туристическо изложение „Ваканция&Спа експо“ в София
с участието на ТД „Мотен”
- София, ТД „Орфей 1970“ - гр.
Девин, ТД „Купена“ - гр. Пещера, ТД „Родопея“ - с. Ягодина.
Те представиха материали
за своята дейност и за интересните културни, природни
и исторически забележителности в своите региони. Изложението се проведе от 14 до
16 февруари под патронажа
на Министерството на туризма. Това е най-престижният
туристически форум у нас и
на Балканите. Началото на
изложението по традиция бе
дадено с приветствено слово
към участниците от министъра на туризма г-жа Николина
Ангелкова. Тя пожела успех на
всички участници и изрази увереност, че България ще пока-

же най-пълно
възможнос
си
тите
като
целогодишна туристическа
дестинация,
и в този
смисъл
се
обърна и към
представителите
на дипломатическите
мисии у нас
да
станат
посланици на
българския
туризъм
в
своите страни. Наблягайки на силния
сезон
през
изминалата
година,
тя
представи и инициативата на за тази година – „Естествено
Министерството на туризма България: 2019 - година на въ-

трешния туризъм“, която има
за цел да насърчи притока на
туристи към малко познати
места в страната ни.
В изложението тази година
участваха над 370 фирми от
25 страни. Приятно впечатление направиха българските
общини и фирми с колоритните си щандове, на които бяха
представени богатството и
самобитността на българския
бит, култура, природа и национална кухня. Силно присъст-

вие имаха и малките общини:
Банско, Берковица, Брацигово, Дряново, Трявна, Поморие,
Приморско, Царево, Вършец,
Ивайловград, Разлог и др.
Традиционно силно присъствие имаха нашите съседи от
Сърбия, Северна Македония,
Хърватска, Гърция, Турция, Румъния. За първи път тази година имаше и представители
на Виетнам и Литва.
Искра Чернева

Среща на Балканския планинарски съюз в Скопие
От 18 до 20 януари в Скопие се проведе среща на Балканския планинарски съюз. В
нея взеха участие проф. Йовица Угриновски – президент
на Балканския планинарски
съюз и на Македонския планинарски съюз, Мирко Детичек
- генерален секретар на Съюза, Боян Ротовник - член на
Изпълнителното бюро, проф.
д-р Алексей Стоев - член на
Изпълнителното бюро, и
Зорница Радонова – изпълни-

телен секретар на БТС. Заради служебни ангажименти
отсъстваше членът на Изпълнителното бюро - проф.
д-р Ерзан Башар.
Събитието бе посветено
изцяло на изтичането на
мандата на сегашното ръководство и на обсъждането
на кандидатурите за следващ президент и Контролен
съвет на Съюза. По същото
време в Скопие имаше заседание и на Изпълнителното

бюро на EUMA - Европейска алпийска асоциация.
Това беше една чудесна
възможност за ползотворна съвместна среща,
на която бяха очертани
бъдещите действия между двете организации.
На 19 януари, събота,
за всички гости бе организирана разходка в
планината Водно до връх
Кръстовар.
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2019 – година на вътрешния туризъм
Н
а 9 февруари в зала 8 на
НДК Министерството
на туризма представи пред кметовете
на общини от страната инициативата си „Естествено
България - 2019 година на вътрешния туризъм”. Тя е под
патронажа на председателя
на Народното събрание на
Р България г-жа Цвета Караянчева, а рекламно лице е
известният български спортист Кубрат Пулев. С негово
участие е и рекламният клип,
с който бе открита конференцията. Представените дестинации в България са в три
направления: културно-исторически забележителности,
балнео- и СПА центрове, винени маршрути.
Сред официалните гости
бяха председателят на Народното събрание на Р България г-жа Цвета Караянчева,
министърът на туризма г-жа
Николина Ангелкова, министърът на младежта и спорта
г-н Красен Кралев, заместник-кметът на София г-н Дончо Барбалов, изпълнителният директор на Националния
борд по туризъм г-жа Поли

Карастоянова.
Превръщането на България
в целогодишна 4-сезонна туристическа дестинация, насърчаването за посещение на
нейните интересни и красиви
места, свързани с природните
забележителности и с богатото историческо, културно
и етнографско наследство,
превръщането й в притегателно място за ваканцията
на все повече българи - това
е част от амбициозната задача, която си поставя Министерството на туризма през
настоящата година. През
2018 г. броят на българите, избрали да почиват в България,
е бил 3 млн., а чужденците,
посетили страната ни, са над
9 млн. Приходите възлизат на
около 8 млрд. лева. Тези факти
превръщат туризма в един
от основните отрасли на българската икономика. Това подчерта министър Ангелкова в
словото си. През 2019 година
специално внимание ще бъде
отделено на малките общини, които да разкрият в още
по-голяма степен самобитните и привлекателни места в
своите региони.

Безспорно едно от основните постижения на форума е,
че си дадоха среща експерти,
представители на законодателната и изпълнителната
власт, представители на бизнеса, медиите и кметовете

Министърът на туризма Николина Ангелкова и експертът в БТС
Карел Маринович

на общините.
В приветствието си към
присъстващите г-жа Цвета
Караянчева изрази увереност,
че България ще се превръща
във все по-атрактивна туристическа страна през всички
годишни сезони и българите
ще преоткриват отново и
отново красотата на родината си, както ни завещаха
големите радетели Алеко
Константинов и Иван Вазов.
Г-н Красен Кралев благодари
на Министерството на туризма, че са признали Министерството на младежта и
спорта за свой маркетингов
партньор и по този начин се

създават благоприятни условия за обединяване на спорта
и туризма. За отпускане на
повече средства за рекламиране на България в трудната
конкурентна среда призова
г-жа Поли Карастоянова от
Националния борд по туризъм.
Конференцията продължи с
мултимедийно представяне
на отделните общини. Бяха
представени не само големите - Русе, Сливен, Враца,
Благоевград, но и малките:
Баните, Камено, Чепеларе,
Костинброд.
Текст и снимки:
Искра Чернева

Томбола за абонатите на вестник „Ехо”
На 8 февруари в присъствието на
комисия в състав Емилия Матеина –
председател, и членове: Адриана Иванова и Даниела Златева, бе теглена
томболата за абонатите на вестник
„Ехо”. Председателят на БТС проф. д-р
Алексей Стоев изтегли печелившите
имена, които получават сувенирна
чаша.
1. Муса Велиев Дурлев - гр. Разград
2. Маргарита Витанова – гр. Кюстендил
3. Маник Кюркчиян – гр. Пловдив
4. Петър Вълчев – гр. Петрич
5. Красимир Янков – гр. Лозница
6. КТВ „Коста Поптодоров” – гр. Сандански
7. Недка Икономова
8. Стоянка Борисова Христова – с.
Левуново
9. Румяна Пейковска
10. Пенка Иванова Данова – гр. Айтос
11. Асен Янев Манолев – с. Микрево
12. Росица Стойнева Борисова – гр.
Кюстендил

13. Радка Желязкова – гр. София
14. Тинка Стаматова Чанева – гр.
Айтос
15. Георги Росенов Урумов
16. Никола Георгиев – гр. Димитровград
17. Йорданка Златева – гр. Кюстендил
18. Зорка Ненова
19. Муса Горелски – с. Синя вода
20. Донка Петкова
21. Спирия Спириев – гр. Сандански
22. Стоян Харизанов – гр. Сандански
23. Петър Галчев – гр. Кресна
24. Стефка Георгиева Александрова
– гр. Русе
25. Васил Кръстев – гр. Петрич
26. ТД „Средногорец” – гр. Чирпан
27. ТД „Милеви скали” – гр. Септември
28. Стоян Коцев
29. Димитър Атанасов
30. ТД „Черноморски простори” – гр.
Варна
31. Димитър Луканов – гр. Пловдив
32. Лилия Узунова – гр. Димитров-

град
33. Кирил Петков –
гр. Бургас
34. Марин Бонев – гр.
Велико Търново
35. Скаутски туристически клуб – гр. Габрово
36. Николай Добрев –
гр. Пловдив
37. ДГС „Струмяни” –
с. Струмяни
38. Тонка Божилова –
с. Горна Козница
39. Мария Йовчева
Христова – гр. Русе
40. Кати Дочева – гр.
Етрополе
41. Григор Христов –
гр. Търговище
42. Иванка Цанева
Димова – гр. Трявна
43. Димитринка Ценова – гр. София
44. Христо Пиргов – с. Терзийско
45. Гален Тупев – гр. Лозница
46. Милчо Капанаров – гр. Разлог

47. Румяна Василева – гр. Айтос
48. Неда Панайотова – гр. Велинград
49. Кирил Петков – гр. Бургас
50. Явор Манов – гр. София

За пръв път в планината тази година
И ето ни отново, в 7:30 сутринта,
на Баня Пиперка, в очакване на автобуса. С купчина раници и сънливи усмивки. Прехвърляме се час и половина
по-късно. Вече сме в село Едрево, началната точка на нашия преход. Селският площад е огласен от вече по-бодър смях, музика и танци (студено е, а
танците са най-добрият начин да се
стоплиш).
Разведрени от първите по-топли
лъчи на слънцето, заедно потегляме
със същия дух, необезпокоени от дълбоката лепкава кал и локвите по пътя.
Запъхтени, катерим неуморно. Интересните разговори междувременно не
са дочакали да стигнем до топлата
трапезария на хижата и текат ли,
текат...
3 часа следобед е и покривът й вече
се вижда през клоните на зимната
гора - хижа „Морулей”!
Разотиваме се по стаите за топла
баня и почивка и из коридорите на
хижата се разлива уморена тишина.
Никой не подозира каква дива вечер

предстои.
Привечер се разнася слух и всички
скачат и се втурват към столовата
- бобената чорба е готова! Вечерта
минава в песни и танци - млади и ветерани се радват на български народни песни и стари рок хитове. Умората
от неколкочасовото ходене никога не
е била фактор. Накрая решаваме, че е
време за сън, и се отправяме към леглата - утре ни предстои обратният
път.
На следващата сутрин долу ни чака
тенджерата с горещ чай, който хижарят ни е направил. Столовата малко
по малко се пълни и само час по-късно
всички са вече отвън, обувайки все
още калните от вчерашния преход
обувки.
На връщане минаваме през Милкини
скали. Там ни разказват легендата за
двете сестри, сплели косите си и скочили в пропастта, след като научили
за смъртта на брат си в сражението
срещу турците.
Слънцето грее приветливо, подухва

хладен вятър, а ние вече чакаме автобуса в село Колена. Усмивките на лицата са още по-ярки, а на душата е леко.
Още първия път, в който стъпих в
планината, разбрах защо хората го
правят с такъв ентусиазъм и още
повече - защо за някои това е начин
на живот. Планинарството ни дава
досег с природата в нейните най-красиви и най-опасни аспекти. В планина-

та можеш да срещнеш най-чистите
и свободни хора, които притежават
дисциплина, но и умеят да се забавляват както никой друг. А чувството
да изкачиш връх с тези хора не може
да се замени с нищо. Разбира се, днес
този връх ще бъде средногорският
Морулей, утре - Ботев, Мусала...
Мира Чорчопова

100 национални туристически обекта
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Нов обект – Къща-музей „Елин
Пелин“ - с. Байлово
К
ласикът на българската литература, писателят Елин Пелин е
роден в село Байлово.
Това малко живописно селце
се намира на около 40 км из-

проекти, обявени от Министерството на културата. В
красивата сграда има киносалон със 185 места, малки зали
и гримьорни, музейна експозиция „Живот и творчество

точно от град София. Селото е изключително красиво,
уютно, с чиста природа и с
много зеленина. Тук силно се
усеща духът на писателя,
всичко напомня за него.
През 1977 г., на 11 ноември,
тържествено са открити построеният в чест на 100-годишнината от рождението
на писателя Дом-паметник
„Елин Пелин” и реставрираната за музей родна къща
(дарена от наследниците на
фонд „Тринадесет века България), днес филиал на Националния литературен музей –
София към Министерството
на културата.
В Дом-паметника се помещава богата библиотека на
читалище „Елин Пелин – 1922”
с над 13 400 тома литература. Книжният фонд се обогатява с нови издания, закупени със средства от спечелени

ОБЯВА

УС на ТД „Калабак” – гр. Петрич, на
основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 2 от 24.01.2019
г. на УС на дружеството свиква Общо
отчетно събрание на 16.03.2019 г. от
18 часа в столовата на хижа „Беласица” при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на дружеството за 2018 г.
2. Отчет за финансовия резултат
от нестопанска и стопанска дейност
за 2018 г.
3. Отчетен доклад на Контролния
съвет.
4. Приемане на проектобюджета за
2019 г.
5. Избиране на делегат за Общо събрание на БТС.
6. Разни.
Председател на ТД „Калабак”,
Елена Милушева

на Елин Пелин”, която се посещава от групи от цялата
страна и чужбина. От откриването до сега са преминали
стотици хиляди посетители.
Къщата-музей е привлекателен обект за посетителите от цялата страна. Широкият двор с големия орех,
плевнята, навесът, под който е събран селскостопански
инвентар, ни връщат към атмосферата, в която е живял
и творил Елин Пелин.
Музеят на Елин Пелин е
подходящ за еднодневни ученически екскурзии, тържества и раздаване на бележници за края на учебната
година.
Жадните да усетят магията на словото на писателя
ще се потопят в естествената атмосфера на неговия
свят, ще научат много за
живота и творчеството му.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ

ПОКАНА
Уп р а в и т е л н и я т
съвет на Българската федерация на туристите ветерани,
на основание чл. 23,
ал.1 от Устава на
Федерацията свиква Общо събрание
на 3 април 2019 г. от
10 часа в хотел „Таганрог“ – гр. Червен
бряг, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността през 2018 г.
2. Финансов отчет за 2018 г.
3. Приемане на нови членове.
4. Приемане на Календарен план за 2019 г.
5. Промени в състава на Управителния съвет.
6. Определяне размера на членския внос.
7. Избор на делегат за Извънредния конгрес на
БТС.
Поканват се делегатите от всички клубове,
членуващи в БФТВ, за участие в Общото събрание.
Председател: Румен Узунов

ОБЯВА

Управителният съвет на
сдружение ТД ‚Момини двори“ - гр. Гоце Делчев, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
и решение от протокол №
4 от 24.01.2019 г. на УС на
дружеството, свиква Общо
събрание на 22.03.2019 г. от
17,30 часа в залата на читалище „Просвета“ - гр. Гоце
Делчев, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчетен доклад за дейността на ТД „Момини двори“ за 2018 г.
2. Финансов отчет за 2018
г.
Мартина Димова и Делчо
Димов от Димитровград имат
събрани 100 печата от Националното движение „Опознай
България - 100 НТО” и са носители на златни значки. Впечатлени са от идеята на движението и с много желание са
посетили обектите. Мартина
е получила книжката си като
подарък за един Трети март.
Хубав спомен у тях са оставили Историческият музей в Силистра и този в Перущица и с
удоволствие биха ги посетили
пак.

3. Доклад на Контролната
комисия за 2018 г.
4. Приемане бюджета за
2019 г.
5. Разисквания по т. 1, 2, 3
и 4 и приемане от Общото
събрание.
6. Приемане програмите за
работа на клубовете през
2019 г.
7. Избор на делегат и заместник-делегат за участие в Конгреси и Общи събрания на БТС - гр. София.
УС на ТД „Момини двори“,
гр. Гоце Делчев
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Валентин Косев - туристическият
гуру на исперихчани

Връх Брайтхорн, Швейцария

двама
приятели да превземат Стара
планина. Стигат до Дряново, където живее големият
му брат (един
голям турист,
макар и незрящ). Какво ли си е казал
Христо, като е видял платненките на
момчетата. Дал им пари да стигнат
до Габрово и ги оборудвал с обувки, раници и анураци. Като стигнали до с.
Донино и погледнали наляво, разбрали
какво нещо е планината – навсякъде
било снежно. Не било като „Чуката” и
пещерите на Демир баба от детството, когато се отвързвал от родителската опека. В Нови пазар правели
преходи до близки местности, но това
бил първият сериозен преход в планината – хижа „Узана” – хижа „Мазалат”
– хижа „Тъжа” – с. Острец. Харесала им
на момчетата тази авантюра. Въпреки че Вальо бил активен спортист (рекордьор на Шуменски окръг за 1979 г. –
192 см висок скок), доброто планинско
оборудване от баткото било важно и
той направил завинаги извод.
Да припомня на днешните младежи,
че татковците им някога преминаваха две години през казарма. Човекът с
мисия - Валентин Косев, е граничар и
заедно с вярното служебно куче Глутен е на туризъм всеки ден на пресечен терен. В Берковица двамата
бягат всеки ден по 25 км в продължение на четири месеца. Физическата
подготовка и животът в планината,
на границата, затвърждава вероятно
усещането за приятност при съприкосновение с всичко навън.
След казармата една бърза кариера в завода за фаянсови плочки. Нещо
нормално за времето на соца, когато
се правеше в производството кариера, но заплащането не беше в същия
ритъм. През 1986 г. заминава за СССР
и работи на газопровод. Връща се преди събитията от 1989 г. и отново е в
завода за фаянс. Отново идва и времето на туризма. До 1996 г. непрекъснато е в българските планини заедно
със семейството си и това на брат
му. Повежда малката си дъщеря в Пирин само на 3,5 години, а на 4,5 я качва
на връх Мусала. От брат си научава
всичко за планината, получава много
информация и той му е бил „живата
карта”. Учителят е бил добър, защото

„От върха целият свят е като на длан
и ням от щастие малко завиждаш на тези,
за които върхът още предстои.”
Владимир Висоцки

Н

а 5 септември 2018 г. един влюбен в планините заклет турист от Исперих навърши 60
години. Казват, че времето е
това, което не разрешава на нещата
да се случват изведнъж. И как иначе
Вальо Косев щеше да натрупа такава
богата туристическа биография. Има
много туристи с биография (ще си
помисли читателят), но да не бърза.
Дали има толкова луди, които през целия си живот организират безплатно
и с удоволствие многодневни преходи
в българските планини? Формиране
на група, уреждане на транспорт,
нощувки, храна, инструктиране на
участниците и търпеливо понасяне
на мърморене и упреци при неудачи
– това прави организаторът. Мърморенето - то съпътства българската
душевност, но и вътрешната потребност да прощаваш, да си безкористен,
е също наше светоусещане. Вальо Косев прави за исперихчани това, което
прави една съвременна туристическа
фирма. От това тя се издържа и съществува в регистъра. Разликата е,
че Вальо го прави освен за себе си, и
за исперихчани, и то за – „много мерси”. Иска му се и други хора да направят живота си по-добър, да усетят
природата, да не забравят, че са били
деца и са ходили боси, да погледнат на
себе си като на нещо важно и значимо,
да си вярват повече и да не се страхуват от бъдещето. По мое мнение –
това е мисия. Хубаво е да си турист и
да се радваш на природата, но да внушиш и организирано да накараш хора
да се връщат към нея или тепърва да
я откриват – това наистина е мисия.
Един приятел в разговор за туризма
в Исперих ми каза: „Той е вашият туристически гуру.” Но ще е хубаво да ви
запозная с този мустакат „младеж”,
който виждате на снимките и който
е наш обичан приятел. Може да сте го
срещали по българските планини. Винаги носеше китара и камера.
През един топъл априлски ден на
1974 г., като ученик в Нови пазар, нашият човек тръгва по гуменки с още

до този момент Вальо не е претърпял
нито един инцидент в планината, което не е случайно и може да се гордее.
С натрупания опит и съпричастност
от колегите идеята за създаване на
туристическо дружество в завода
узрява. Провеждат общо събрание на
20.02.1996 г. и дружеството с председател Валентин Косев и под име „Хан
Аспарух” е факт. Той вече е началник-корпус и много популярен в завода.
Срещат подкрепа от ръководството
в лицето на инж. Р. Николов. Определено им е помещение за сбирки. За регистрираните при учредяването 57
души закупуват видеокамера, раници,
якета, дъждобрани, туристически пособия и др. Тук ще цитирам В. Косев:
„Първото организирано излизане беше
до резиденция Воден - февруари, през
март - хижа „Българка”, а през април
до хижа „Яворова лъка” и хижа „Амбарица” с по около 45 души. Бяха прекрасни излети и походи в планината, всеки
месец по един тридневен, юни – 6-дневен и август 10-12-дневен. Хората се
зареждаха с положителни емоции, с
енергия и едва дочакваха следващото
излизане в планината (особено след
3-дневните). Нямаме прекъсване нито
месец от 1996 до 2002 г. Нямаше недоразумения, явно времената са били
Иванка
Керефеина
е член на
ТД
„Рилски
турист“
от 2010 г. и
оттогава
посещава
обектите
от
Националното движение „Опознай България
- 100 НТО“.
Активен турист е, обича високите
планински
върхове
и
любимите
й места са
връх Мусала, връх Ком,
връх Мальовица и Черни
връх.

такива, че хората се вслушваха в мен,
пък и бях с най-голям опит сред тях. Е,
когато понатрупаха опит, започнаха
да се организират и сами.”
Уважаемият читател е наясно, че
за 22 години българските планини са
обходени от членовете на дружеството с председател Косев. Не мога да не
спомена една доведена докрай групова ходенка до най-крайните точки на
Родината: североизток - Дуранкулак,
югоизток - Резовска река, северозапад - устието на р. Тимок, юг – връх
Вейката, югозапад – връх Тумба.
Заедно с дружества от Русе, Варна,
Преслав, Дряново качват върхове и в
чужбина: Словения – връх Триглав, Черна гора - връх Боботов Кук, Испания –
връх Ането, Германия – връх Цугшпитце, Полша – връх Риси, Румъния – връх
Молдовяну, Македония – връх Кораб,
Швейцария – връх Брайтхорн, Турция –
връх Ерджиес. Вальо има и опит в изкачване на връх Монблан при лоши метеорологични условия. Това са големи
постижения, но са съпроводени с притеснителни и дори сурови, мъчително
преживени часове и дни. Нещо кратко
от Вальо ще цитирам: „... 2006 г. - юни
месец, студен фронт от запад, ниски
температури, мъгла, хижа „Планински
извори”, разбита, оглозгана. Шест
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Голям Купен, Стара планина

души успяхме да стъкнем една стая
и да запалим печка. Три дни на фъшкии (конски и кравешки изпражнения
- направо атомно гориво). Да е жива и
здрава женицата, която ги е събирала
лятото зад вратата на хижата. Вода
събирахме от капчука и преварявахме
(имахме газови котлончета).
Не искам никога да забравя и как
този заклет турист уреди от завода
да му продадат изгодно огромни като
стаи дървени сандъци от внесени машини и как с другите туристи ги влачеха в гората като „Бурлаки на Волге”.
В резултат исперихчани имат заслон
в резервата Сборяново и там стават
срещите след няколкочасови преходи.
Там се пали огнището и там се затвърждава туристическата банкетна
култура.
Новите собственици на завода не
се интересуват от туризъм или колкото „на сто вълка кози крак”, но дружеството действа и днес, въпреки че
Вальо не е в завода. През 2017 г., след
онкологична операция, благодарение
на проф. Чалъков, Валентин Косев живее втори живот. Трудно говори, но с
мимика, жестове и шепот който иска,
го разбира. Истината е, че туристите са като семейство и със знаци могат да комуникират. Жалкото е, че
не чуваме онзи хубав тембър, който

правеше песните му прочувствени
и ведри. Мисля си - ако не беше това
непрекъснато съприкосновение с природата, дали би могъл да преживее

това разтърсващо премеждие. И не
само това. Той не пее, но може да свири. Старата китара, закупена в детството, е жива и готова за нови из-

Пред хижа „Ком”

Най-красивият кът на Балканите според Иречек

Водопадът Полска Скакавица

Р

азположен само на
18 километра североизточно от град
Кюстендил,
водопадът Полска Скакавица впечатлява с могъщия си воден
пад от 53 метра. През 1968
година е обявен за природна
забележителност и се нарежда на трето място в България.
Според преданието, по
тези места почти девет
години е живял свети Иван
Рилски. Почти на самия връх
на водопада се намира и православният храм “Свети Димитър”.

Има две възможности да се
стигне до водопада. Първата
е да пътувате с влак по жп
линията Кюстендил - София
и да слезете на жп спирка
Скакавица. След 30 минути
се стига до водопада.
Другият начин е с автомобил. От Кюстендил се преминава през село Ръждавица и
се поема по пътя за селата
Полска Скакавица и Полетинци. Малко преди да влезете в
село Полска Скакавица, има
указателна табела, която ви
упътва да завиете надясно
по черния път.

пълнения. След кратко време в мисли
– „за” и „против”, отново води групи.
През 2017 г. – Стара планина, 2018 г.
– 10 дни в Рила и 3 дни през ноември
- хижа „Ком”.
В Делиормана турците казват: „Танас гелди - яз гидти” или „дойде Атанасовден - зимата свърши”. Земеделецът прави планове какво ще посее,
а туристът вади картите и определя маршрутите. Вальо вече формира група за празника на сланината и
греяната ракия в Априлци на 2 март
срещу Месни заговезни. Започва новата туристическа година за Вальо
и исперихчани. Отново в щедрите и
добронамерени, независими и силни,
изпълнени с живот и вдъхновение български планини. И ако ви се случи, на
някой връх, да срещнете огромен мъж
с посребрени мустаци и синя кърпа на
главата, който говори с жестове и
мимика и е водач на групата – да знаете, че това е Валентин Косев - туристическият гуру на Исперих. Вероятно ще ви се види малко тъжен, но
не е... Той просто ще е ням от щастие
и малко ще завижда на тези, за които
върхът още предстои.
Милена Николова,
гр. Исперих
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Ламар – първият главен редактор
на вестник „Ехо”
Л
амар (Лалю Маринов
Пончев) е български
писател, роден на 1
януари 1898 г. в село
Калейца, Ловешка област. Завършва основно образование
в родното си село, търговска
гимназия в Свищов (1916).
Участва в Първата световна

война през 1918 г., след като
завършва ШЗО. Първото му
публикувано стихотворение
е в сп. „Млад турист” (Русе,
1915 г.). Сътрудничи на сп.
„Всеобщ преглед” (1917). След
войната работи в Троян като
чиновник, уволнен за анархистичните си възгледи (1923).

Мисли за гората
Когато вали ситен, зърнест
сняг, той изпълва иглолистните чашки и там налива виното
на студа, за да укрепи волята
на стволовете!
***
Няма поет, който да не е
възпял гората, освен ония,
които не са я видели!
***
Гората и дървото като
труп, като дъска и греда е
дала на народа велика благодат.
***
Аз познавам всички гори по
нашите планини. И през лятото, и през зимата. В усойните
места те растат големи: на
припека са жилави.
***
Дъските служат за къщи. В

къщите има дървета, рязани
преди векове.
***
Един куршум в гората звъни
повече, отколкото в равнината.
***
Всяко отсечено дърво ми навява тъга, но всяка подпора в
мините е опора!
***
Рекло желязото на дървото:
“Аз съм по-яко от тебе!” “Вярно
е - рекло дървото, - но тебе те
хваща ръжда! И в тебе няма
красота!”
***
Когато изсекат всички гори,
тогава дори и слънцето няма
откъде да се покаже!
Ламар

Установява се
в София, сближава се с Гео
Милев и Христо
Ясенов.
Сътрудничи
в сп. „Везни”
и
„Пламък”
(1923-1925).
Ръководи печатница „Ново
изкуство”
(1925-1947), издава сп. „Новис”
(1929-1932 г.). Редактор на органа
на създадения през
1932 г. Съюз на трудово-борческите писатели - в. „Фронт на трудово-борческите писатели”.
Подлаган на обиски и арести.
Издава сп. „Пробив” (1936), от
което излизат само няколко
броя. Участва в Отечествената война като ръководител на културния отдел към
щаба на Първа българска
армия. Член на БКП от 1944
г. След 9 септември 1944 г.
работи като редактор в списания „Български воин” и „Турист”, вестник „Ехо”. Като
поет се развива от модернизъм към реализъм (през 30-те
години). Умира на 21.02.1974
г. в София.

Първа публикация на Ламар
Сп. „Млад турист”, май 1915 г.
Замлъкна бавно дневното гъмжило
и вечер падна в малкото поле:
светулки трепкат, житото класило
от лек зефир се шумно полюле.
Протяжен ехот сливат далнините,
разбиван плахо в сините скали,
а там подел се други от реките
кат земен дъх се вредом разкрили.

Маестро Борис Стрински – за музиката и живота
Миналата есен Хорът на туристите ветерани от Самоков стана на половин век. Съставът е създаден през
далечната 1968 г. По повод на юбилея с дългогодишния диригент Борис
Стрински разговаря Евгения Попова.
– Маестро Стрински, кога и как се
роди идеята за създаване на хора?
– На един концерт на хор „Планинарска песен”, когато се качихме на сцената да поздравим диригента Филип
Аврамов, той се обърна към нас с бай
Димитър Тончев: „Какво чакате?! Вие
сте в полите на великата Рила! Та вие
трябва да имате туристически хор!…”
Запалихме се от идеята. Бай Димитър каза: „Хайде, Боре, да се захващаме!…” И се почна. Поканихме хора, за
които знаехме, че могат да пеят. На
10 октомври 68-ма с 32-ма хористи направихме първата репетиция. Тончев
бе диригент, а аз – корепетитор.
– Ти откога си диригент на хора?
– През 1970 г. бай Димитър се разболя. Когато почувствал края си, той
пак мислел за хора и поръчал: „Аз си
отивам. Да знаете, друг диригент не
ви трябва, освен Боре…” И така продължих делото му.
– Каква е равносметката за изминалите години?
– През хора за това време са минали
182-ма души хористи. През годините
се доказа, че духът на първооснователите е жив. За това време хорът има
1008 регистрирани изяви (всичко това
е записано по място и дата), което се
пада средно по 20 изяви на година. Това
е изключително постижение за хоров
състав!
Може би думите на хористката Верка Бандрова най-добре илюстрират активната ни дейност: „Пели сме в цяла
България и в половин Европа!…” Няма
туристически празник и фестивал в
страната, в които да не сме участвали. Били сме на откриване и на разширение на 11 хижи и заслони. Гостували
сме в Румъния, Гърция, Македония, Тур-

ция, Босна и Херцеговина. В Германия
имаме 4 турнета с 20 концерта.
– Какво бихте казали за репертоара?
– Хорът е изпълнявал общо 140 песни
– класика, туристически, черковни, народни, всички бойни маршове.
– А къде е мястото на композитора Борис Стрински във всичко
това?
– Много от туристическите песни,
изпълнявани от хора, са по моя музика.
Мои композиции има в изпълнение на
всички туристически хорове в страната. Издадени са шест сборника с
мои композиции. Сега ще излезе седми.
Чест е за мен, че съм обявен за доайен
на туристическите хорове в България
и ми е присъдено званието „Маестро”.
– Хорът има и доста награди…
– Трудно е да се изброят. Получили
сме над 80 купи, статуетки, плакети
и предметни награди, четири медала
„Алеко Константинов”, два медала „За
особени заслуги” – първа степен, медал „1300 години България”, „Златен
вимпел” на Областния съвет – София,
златен медал от гр. Зебниц, Германия.
Лауреати сме на Четвъртия, Петия
и Шестия републикански фестивал на

художествената самодейност. Много
са грамотите, поздравителните адреси, благодарствените писма.
– Би ли споменал имената на някои
от най-активните хористи?
– Трудно е, защото са много хората,
които имат своето място в полувековната история на хора. Държа да отбележа имената на председателите
на хора през годините – Кирил Симчев,
Васил Марков, Виолета Коцева, Димитър Караиванов, Дора Пиперкова. Особено ми е приятно да подчертая, че в
хора са пели 13 семейни двойки, сред
които Мария и Кирил Симчеви, Виолета и Димитър Михайлови… С риск да
пропусна някого, ще спомена имената

на някои дългогодишни хористи: Иван
Попиванов, Огнян Андонов, д-р Андрей
Андреев, Цветанка Петкова, Гена Илиева, Верка Бандрова, Илинка Цинзова,
Мария Диманова, Искра Русева, Боянка
Димова, Соня Георгиева, Сашка Кугийска, Димитрина Костова…
– Какво е състоянието на хора
сега?
– Хорът беше в състав от 64 души. И
сега е смесен, но оредя. 112 от активните участници през годините вече
не са между живите. От първоначалния състав аз единствен съм останал.
Надявам се, че любовта към музиката,
към туристическата песен е била и ще
бъде основата и за бъдещата активна
творческа дейност на състава на Хора
на туристите ветерани в Самоков.
– Ще чествате ли юбилея?
– Разбира се, но през пролетта. Естествено, с концерт.

Калейдоскоп
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Равносметката на ТД „Еделвайс”
- гр. Пловдив за 2018 година
К
акто традиционно, и тази година отчетното събрание за
работата на Клуба по пешеходен туризъм към ТД „Еделвайс“
– гр. Пловдив, за 2018 година се проведе в планината - този път на хижа
„Чернатица“ в Родопите.
В походни колони от хижа „Здравец“
и от местността Студенец туристите през заснежения пейзаж на
гората достигнаха в хижата и бяха
гостоприемно посрещнати от стопанина Здравко Дошков. В добре затоплената столова прочетохме отчета за туристическата дейност в
клуба за 2018 г. Плануваните туристически прояви са изпълнени, както
следва:
17 излета със 147 участници;
11 двудневни похода със 135 участници;
5 тридневни похода с 57 участници.

Интерес представлява участието в
първия празник на теснолинейката на
гара Аврамово, поход от с. Лилково до
хижа „Персенк“ за участие в честването на 90-годишнината на хижата.
Проведени са две срещи със з.м.с. по
алпинизъм Сандю Бешев.
Международната проява за годината бе в Република Македония с изкачването на връх Пелистер 2601 м н.в.
Стараем се да разнообразяваме
проявите с участието във възпоменателното честване на връх Кадрафил
по повод 150 години от гибелта на Хаджи Димитър, 140 години от 3 март
1878 г. на връх Шипка, националния поход по стъпките на четата на Цанко
Дюстабанов.
През 2018 г. членовете на клуба,
които са над 80, отчитаме участието си в Националното движение
„Опознай България – 100 НТО“ с 13

златни значки, 16 сребърни и 19 бронзови. 11 туристи са носители на значката „Покорител на 10-те планински
първенци“. При нас бе и късметлията
доцент Иван Обрешков, който спечели от томболата на 100-те НТО лека
кола „Дачия“. Нашите туристи Йордан Гинчев и Андон Шопов преминаха
похода Ком-Емине, а семейство Гичнини участваха в „Камино“ - Испания.
Получихме грамоти от БТС за участие на тържествата на Черни връх по
случай 123 години организиран туризъм в България и за участие в 20-ия
Национален поход „Черноморски бряг2018“.
Гост на отчитането бе председателят на ТД „Еделвайс“ Атанас Манолов, който приветства делегатите
и пожела успешна туристическа дейност през 2019 година.
На 80-годишния юбилей на Кънчо

Михов беше връчено отличие от БТС отличник на БТС, на 80-годишния наш
писател Пейчо Пейчев – грамота от
БТС. Грамоти за годишнини бяха връчени още на 88-годишния Михайл Михайлов, на 85-годишния Петър Петков, на 75-годишния Цоко Петров, на
55-годишната Стефка Ставрева и др.
Раздаден бе планът за дейността
на клуба за 2019 г., в който е включено
изкачване на Титов връх – 2748 м н.в.
в Република Македония. Дейността за
2019 г. ще премине под знака на 55-годишнината на ТД „Еделвайс“.
Събранието продължи с веселие и
хора до късно вечерта, а на следващия
ден отново в поход до хижа „Здравец”,
ободрени, се отправяме към Пловдив.
М.с. по туризъм Николай Добрев,
председател на Клуба
по пешеходен туризъм

Еднодневен поход до Родопова
чешма в Стара планина
На 20.01.2019 г. се проведе първата
за 2019 година туристическа проява
на Клуба по пешеходен туризъм към ТД
„Орлово гнездо“, Казанлък - еднодневен
поход до Родопова чешма в Енинския
дял на Стара планина. Дъждовното
време отказа някои от записалите се
туристи. В указаното време, на спирката и в центъра на село Енина, се
явиха 12 туристи, за които времето
не беше проблем – след толкова празКонстантин Купенов е на 23 години и на 1 февруари
стана член на БТС.
На въпроса какво
го е подтикнало
към това, отговори: „От малък съм
планинар. Завършил
съм курс за планински водачи, карам
ски. Чета от години
вестник „Ехо”. Със
своята дългогодишна история БТС за
мен е национален
символ,
съхранил
посланията на Алеко Константинов.”

Виктор Белчев - на
12 г., Александър Белчев - на 8 г., Габриела
Хинкова - на 12 г. и
Биляна Хинкова - на
14 г. от 2013 г. посещават обектите от Националното движение
„Опознай България 100 НТО“. Инициатор е
баба им - Лилия Великденова, която вече е
получила златна значка през 2018 г. Всички
те са активни туристи. Макар и малки, вече
са изкачили едни от
най-високите върхове:
Мусала, Черни връх,
връх Ботев. И съвсем
естествено, любимите им обекти са Мусала и Ботев връх! И
четиримата изкачват
ежегодно Черни връх за
Деня на туризма!

ници и софри имаха нужда от движение
в планината и лошото време не беше
фактор за отказване. Най-малкият
участник, Софиа Матеова на 11 години, ни беше талисманът на групата
за деня, а най-възрастният беше г-н
Йоргов – на 77 години. С тръгването
ни по пътеката на Стара река заваля
ситен, мокрещ дъждец, наложи се още
в самото начало да сложим дъждобраните. Дъждът спря след 15-ина минути,

но някои участници предпочетоха да си
останат с дъждобраните дълго време.
За 2 часа и 20 минути групата стигна
крайната цел – Родопова чешма, където духаше леден ветрец. По една-две
снимки и поехме към заслон „Урумбеица“, на завет и топло, за планирана почивка и обяд. Запалихме печката – бързо се затопли, запалихме свещите на
масата за по-голям уют, всеки извади
каквото си носеше за храна и в сладки

приказки мина следващият час и половина. Оказа се, че масата в заслона,
като места, е най-подходяща точно за
12 души. На връщане тръгнахме в 13:15
ч. и в 14:50 ч. бяхме вече на автогарата
в село Енина. И както беше по план, по
живо – по здраво, в 15 часа хванахме автобуса за Казанлък.
Атанас Балкански, планински водач
към ТД „Орлово гнездо“ - гр. Казанлък

ПОКАНА

УС на Сдружение ТД „Хайдут“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.
23, т. 1 от Устава на Сдружението, кани всички редовни членове
на Сдружението на редовно Общо отчетно събрание, което ще се
проведе на 28.03.2019 г. от 18 часа в столовата на туристическа
спалня „Тинтява” в гр. Калофер, ул. „Георги Шопов“ № 64, при следния дневен ред:
1. Отчет на УС за 2018 г.
2. Отчет на Инспектората за 2018 г.
3. Финансов отчет за 2018 г.
4. Проект на Календарен план за 2019 г.
5. Проект на щатно разписание за 2019 г.
6. Проект на бюджет за 2019 г.
7. Освобождаване на членове, които отпадат по чл. 14, т. 1 и чл.
15, т. 1 от Устава на Сдружението.
8. Приемане на нови членове.
9. Избор на делегати за ОС на БТС.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото
събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред
от 19.00 часа.
УС на Сдружение ТД „Хайдут“

ПОКАНА
Управителният съвет на ТД ,,Чудни скали” - гр. Айтос, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно събрание на дружеството за 2018 г. на 09.03.2019 г. от 09.30 часа в Заседателната
зала на Община Айтос при следния дневен ред:
г.

1. Отчет на дейностите на ТД ,,Чудни скали” - гр. Айтос, за 2018

2. Отчет на Ревизионната комисия за 2018 г.
3. Избор за делегат на Общото събрание на БТС - гр. София през
месец май 2019 г.
4. Приемане план на дейностите на ТД ,,Чудни скали” - гр. Айтос, за 2019 г.
5. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден от 10.00 часа на същото място и при
същия дневен ред.
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Снежно-ледената грамада на
4318-метровия връх Гран Комбен

90 години

организиран алпинизъм в България
Н
а 19 ноември 2019 г. българските алпинисти ще отпразнуват своя достоен 90-годишен
юбилей и както се полага, на
такива дати се прави равносметка
на изминатия път. Ще се отбележат
най-важните събития, белязали развитието на алпинизма у нас. Развитие, което на 20 април 1984 година
достига своя връх, развявайки родния
трибагреник на световния първенец
Еверест (8848) метра.
По този повод ще се опитаме накратко да проследим развитието на
родния алпинизъм и както е редно,
когато става въпрос за достоен юбилей, винаги трябва да се започне от
самото начало. Поради това даваме
правото на връх Гран Комбен и Параскев Стоянов – от 1895 година, когато
е изкачен и първият ни висок алпийски
връх.

Преди Българския планински
клуб (БПК)
Датата 19 ноември 1929 г. бележи
нов момент в развитието на туристическото ни движение. Тогава 18
ентусиазирани планинари полагат
началото на една нова организация
– Българския планински клуб, която
впоследствие изиграва важна роля за
бъдещото развитие на родния алпинизъм.
Ако върнем лентата назад в годините, ще открием, че макар и неорганизирани, а в някои случаи и без
определена алпийска стойност, проявите на българските планинари от
предорганизационния период имат
важно значение за историята на туристическото ни и алпийското движение. Така още в зората на зараждащото се туристическо движение в
България (1895 г.) един млад студент
по медицина, а по-късно известен професор-хирург – Параскев Стоянов, с
дръзновението на своите 24 години
изкачва връх Гран Комбен (4318 м) в
Швейцария. Датата е 1 август 1895
г., или 28 дни преди Алеко Константи-

нов да изведе 300 души на Черни връх,
където да основе първата туристическа организация в България.
За изкачването на този връх младият студент получава специални
поздравления лично от Алеко Константинов. „И покойният Алеко през
1895 г., когато се завърнах от тая
моя екскурзия, ми козирува и ме поздрави” – пише в спомените си години
по-късно Параскев Стоянов. За това
свое изкачване българинът заплаща
50 златни лева, дава подарък и подсигурява храната на своя гид.
За историята ни това е първото
изкачване на висок алпийски връх от
българин. „Стар турист съм - пише
той, – от 1895 до 1903 г. бях първият
българин, който се е качил най-високо – на връх Гран Комбен (Швейцария)
4318 м.”
От архивни документи и от това,
което ни е оставил като биографични данни към увода на написаното от
него „Практично и пълно Ръководство
по туризма” (1929 г.), научаваме, че
авторът е осъществил и други изкачвания на незначителни върхове и
маршрути в планината Салев, близо
до Женева. Преди да предприеме това
трудно изкачване, в продължение на
няколко седмици Параскев Стоянов
прави специални упражнения под ръководството на своя бъдещ гид. „Никога няма да забравя първия ми урок
по катерене в комин на планината
Салев. По едно време гърбът ми се
плъзна надолу, аз цял изтръпнах, като
виждах под себе си черната бездна,
но инстинктивно се опнах по-силно и
се задържах и полека излязох от комина.” Тези и други негови занимания
ни дават основание да считаме, че
изкачването на връх Гран Комбен не е
инцидентно, а е плод на разумна и целенасочена планинарска дейност.

Върхът
На границата между Швейцария и
Италия, недалеч от прочутия проход
Гран Сан Бернар, един връх се издига
на 4318 м. Изходните пунктове за из-

Корица на първата книга у нас, в която на 30 страници е написано що е то алпинизъм, техника
на алпинизма и екипировка и съоръжения за алпинизъм

Алпинизъм
качването му са няколко. Най-популярен е този от изток откъм долината
на река Вагнес. С превозно средство
се достига селцето Фионау, откъдето по изключително стръмна пътека след около 6-7 часа умерен ход се
достига хижа „Паносиер” – 2669 м. От
хижата за един ден може да се изкачи
връх Гран Комбен – 4318 м, или неговият съименник Петит Комбен - 3672 м.
В този район, в градчето Вербиер,
има сдружение на гидовете, откъдето през 1895 г. нашият сънародник
Параскев Стоянов наема водач, с чиято помощ се изкачва на по-високия от
двата върха. От тази страна целият
път към върха преминава през снежно-ледени участъци. От самата хижа
постепенно се набира височина, а излизането на самия връх и днес затруднява и добре подготвени алпинисти.
С техниката и екипировката, която
е имал преди 123 г. Параскев Стоянов,
неговото изкачване може да се окачестви като истински подвиг.
По този път през 1979 г., когато
българските алпинисти честваха
своя 50-годишен юбилей, на върха се
изкачват петима алпинисти от гр.
Дебелец, водени от Христо Шипчанов. Няколко години по-късно, когато
световният алпинизъм чества своята 200-годишнина, няколко студенти
от „Академик” – Пловдив, провеждат
специална експедиция „По пътя на историята”, но влошените атмосферни
условия не им позволиха да се изкачат
по-високо от хижата. Това е всичко,
което досега са направили нашите
алпинисти към този толкова знаков
връх за историята на родния алпинизъм.

Кой е Параскев Стоянов?
Параскев Стоянов е роден на 30
януари 1871 г. в Гюргево, в семейство
на будни родители. Баща му – Иванчо
Стоянов, е онзи родолюбив българин,
който е закупил билетите за кораба
„Радецки” на Ботевите четници, а
след Освобождението е депутат в
Народното събрание. Майка му, която
е французойка, оказва голямо влияние
върху неговото образование, а благодарение на пословичната му любознателност той владее 11 езика, което
му помага да следи всички новости в

Авторът на първото българско изкачване на висок алпийски връх
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областта на медицината.
Основното си образование Параскев Стоянов получава в Букурещ,
след което постъпва в лицея „Свети
Сава”. Завършването на лицея съвпада с Освобождението на България
и семейството му се завръща в България. В Русе, както и в другите градове на страната, той не може да
продължи образованието си и отново
се връща в Букурещ. После заминава
за Париж, където записва медицина.
По различни причини последователно
преминава през студентските аудитории на Париж, Женева, Букурещ
и накрая, след блестяща защита на
докторската си теза „Върху сърдечния карцином”, се дипломира във
Вюрцбург, Германия.
Завърнал се в България, младият
лекар работи последователно в Ловеч, Русе, Плевен, Варна и София. На
10 юни 1918 г. е избран за професор
по хирургическа пропедевтика с оперативна медицина и заедно с проф.
Васил Моллов стават първите професори по медицина в България.
Най-трайни спомени в живота му
обаче са от Ловеч. Там наред с лекарските си задължения той води много
активна обществена дейност. По
негово предложение и настояване основно е възстановено забравеното
Къкринско ханче, издигнат е монументален паметник на съратника на Васил Левски Тодор Кирков, а една от
първите биографии на Васил Левски
е плод на неговото перо. Днес многопрофилната болница в града на люляците носи неговото име - „Проф. Д-р
Параскев Стоянов”. Приживе в едно
от многобройните си интервюта за
град Ловеч той казва: „Когато умра,
отворете сърцето ми и там ще прочетете – Ловеч”...
Въпреки голямата му заетост като
лекар и учен от международен мащаб
проф. Параскев Стоянов намира време да излиза в планината. Там негови
постоянни спътници са Иван Вазов и
проф. Иван Шишманов, както и неговите студенти, с които обичта им
е взаимна. Проф. Параскев Стоянов
умира на 14 ноември 1940 г. само месец след като е излязъл в заслужена
пенсия.
Доц. Сандю Бешев

Марияна Илиева с престижна награда от Сърбия
Академия по случай 70-годишнината на Белградския
планинарския клуб „Победа“ се
състоя в столицата на Сърбия в навечерието на Нова
година. „Победа” е едно от
най-големите туристически
сдружения на Балканите с

над 2500 членове и е основоположник на Организацията
на балканските туристически клубове и дружества. Тази
организация е създадена през
1999 г. с цел активизиране
на сътрудничеството, взаимопомощта и съвместната

туристическа дейност.
На форума бяха отчетени
изключително богатата дейност и впечатляващите постижения на планинарите от
сдружението през годините,
както и взаимодействието
им с дружества и туристи в
международен аспект.
На официална церемония
бяха наградени планинари
и туристически сдружения
с изключителни заслуги за
дългогодишното успешно съ-

трудничество и разширяване
на туристическата дейност.
Сред осемте отличени бе и
Марияна Илиева, председател
на самоковското Дружество
за планинарство, екология и
спорт „Мусала“. Илиева бе наградена за особени заслуги и
активна туристическа дейност, участие в многобройни
съвместни походи и за високопланинските й постижения,
както и за нейната отзивчивост и установените топли

приятелски
взаимоотношения.
Това е второ голямо признание за дейността на известната самоковска планинарка
през миналата година, след
като през юни на Балканска
среща в Риека, Хърватия, тя
бе обявена за почетен член на
Организацията на Балканските туристически клубове и
дружества.
Любомир Кузев
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Зимен поход на ТД „Стратеш“ в чест на 156 години
от рождението на Алеко Константинов
Т
Д „Стратеш”, Ловеч,
посвети зимния си двудневен поход във Васильовска планина на
156-годишнината от рождението на Алеко Константинов, вдъхновител и основател
на организирания туризъм у
нас.
23-ма
туристи
смелчаци потеглихме в леденото
утро на 12 януари от Ловеч
към най-високата и красива
планина в Предбалкана - Васильовската. Оставихме автомобилите в седловината
Богое и се отправихме право
към най-високия й връх - Васильовски, 1490 м н.в. Водени
от председателя на друже-

ството Светослав Генков,
мъжете започнаха да правят
пъртина в дълбокия на места
до 50-60 см сняг. Времето бе
тихо и слънчево, снегът - сух
и ситен като пудра, настроението - великолепно. Скоро
излязохме от гората и зад
нас на юг се разкри величавата гледка на мощната снага
на Стара планина, увенчана
от върховете на Централен
Балкан от Триглав и Ботев
на изток до Вежен на запад.
Сред безкрайните, стръмни,
бели поляни изникваха приказните силуети на храсти
и високи треви, покрити с
кристали от скреж. Големите
бели ветрогенератори под

Начало на похода в седловината Богое

върха придаваха футуристичен изглед на пейзажа. На
връх Васильов ни очакваше
леден вятър, издухал дебелия
сняг и оставил причудливи
следи по тънката бяла покривка. Съоръженията на върха, антени и метеорологични
уреди бяха със скрежни криле.
Бързо се спуснахме по стръмната урва надолу в боровата
гора, сред която се криеше
гостоприемната, топла хижа
„Васильов”. Ремонтирана и с
екип мотивирани хижари, тя
предлага топла храна и напитки в уютната си столова.
Успяхме да гледаме на голям
екран и церемонията за от-

На връх Васильов

Планинари от ТД „Владислав
Варненчик“ изкачиха връх Ботев
Те посветиха това свое
първо за годината мероприятие на избора на Варна за
Европейски град на спорта.
На 12.01.2019 г. група от 8
планинари от Туристическо
дружество „Владислав Варненчик“, под ръководството
на известния български алпинист Атанас Скатов и опитния планинар и секретар на
туристическото дружество
Върбан Петков, изкачиха връх
Ботев. Изкачването бе по
северния маршрут от хижа
„Плевен“, при ясно време, но
при много тежки зимни условия, повече от метър нова
снежна покривка и температура от -15 градуса. Въпреки
умората от мъчителното
5-часово изкачване, цялата
група демонстрира добро
настроение и екипен дух в
прекарването на пъртината,
вдъхновени от желанието си
да достигнат върха.
Варненските
планинари,
за някои от които това бе
първото зимно изкачване на
връх Ботев, наставлявани
от Атанас Скатов, за който
това изкачване бе част от
подготовката за новото му
хималайско предизвикател-

криването на Пловдив - Европейска столица на културата
2019. На следващия ден, неделя, във ветровито и облачно
време тръгнахме обратно
надолу по склоновете на Васильовска планина, избирайки
друг, по-къс път. Сива, плътна облачна пелена покриваше
планината, леден вятър се
спускаше от билото, а отсреща над Балкана грееше слънце и небето беше яркосиньо.
Енергията на високото и красивата зимна планина се вля в
душите ни.
Текст и снимки:
д-р Дарина Петрова

ПОКАНА

Управителният съвет на ТД „Узана“ – гр. Габрово, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1, 2 и 5 от устава
на дружеството, свиква редовно Общо събрание на 29 март
2019 година от 18 часа в репетиционната зала на НЧ „Априлов-Палаузов“ - Габрово, при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2018 година.
2. Финансов отчет за 2018 година.
3. Отчет на Контролния съвет.
4. Приемане на Календарен план за 2019 година и бюджет
за неговото осъществяване.
5. Избор на делегат за Общото събрание на Сдружение
„БТС” за 2019 година.
6. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно съгласно чл. 23 на
устава.

ТД „Еделвайс“ - гр. Лозница
ство - връх Канчендзьонга,
третия по височина връх на
Земята (след Еверест и К2),
успяха да достигнат върха,
като се преборят със сложното трасе и незапомнената
от повече от 15 години снежна покривка в района.
Незабравимите и наситени
с адреналин моменти, прекарани в суровия зимен „Джандем“, топлото посрещане в
хижа „Плевен“ и заслон „Ботев“ и непосредственият
досег с красотата на високата планина, са невероятен
мотиватор за новите ни проекти и мероприятия в стра-

ната и в чужбина.
Туристическо дружество
„Владислав Варненчик“ пожелава на всички български
планинари и любители на
природата нови предизвикателства и ги кани на организираните от дружеството
мероприятия, между които
– ХХVI туристически преход
„100 км за 24 часа” около Варна, който ще се проведе на
14 и 15 юни, и Първи Черноморски туристически маратон, който ще стартира на
21 септември от гр. Варна.
Красимир Керчев

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество Еделвайс”
- гр. Лозница, област Разград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1
от Устава свиква Общо събрание на 15 март 2019 година от 17.30 часа в
Заседателната зала на Общинска администрация - гр. Лозница, ул. „Васил
Левски” № 6 при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за 2018 г.
2. Отчет на Инспектората (Контролен съвет) за 2018 г.
3. Приемане на нови членове на дружеството.
4. Избор на делегат за Извънреден конгрес на сдружение „БТС“ през 2019
г.
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 5 от
Устава на дружеството събранието ще се проведе същия ден в 18.30 часа
на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Председател: Гален Тупев
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По пътеките на осем планини
Н
а 23.01.2019 г. туристите ветерани от ТД
„Сърнена гора“ проведохме годишно отчетно събрание. Председателят
на клуба Красимира Маринова
анализира
туристическата
ни дейност през 2018 г. Една
година с много походи, излети
и екскурзии и разнообразни
културно-просветни прояви.
Незабравими ще останат спомените ни от 30-те похода по
пътеките на Стара планина,
Средна гора, Рила, Пирин, Витоша, Славянка, Родопи и Сакар.
През студения месец януари
бяхме в Природен парк „Сините камъни“ в южното подножие на Източна Стара планина. Радвахме се като деца
на натрупания сняг и не усещахме трудността на маршрута. Омайваше ни белоснежната дантела на разперилите
за прегръдка замразени клони
на дърветата. С тази белота
се срещнахме и в друг кът на
Балкана – хижа „Узана“. Сърдечното гостоприемство на
хижарката не се забравя. Дълбокият сняг скърцаше под бавните ни крачки и напомняше
за безгрижното ни детство.
На Трети март неизменно
участваме в тържествата
на връх Шипка. Изкачваш 894
стъпала, водещи до Паметника. Е, не си вече пъргав, но
крачиш сред толкова млади
момичета и момчета и си казваш: „Ще стигна до върха, ще
стигна!“ И стигаш. Паметта е жива, преклонението и
признателността към героите оставят следи. Шипка!
Най-високият връх в сърцето
на българина!
Неусетно пролетта дойде
заедно с експлозия от цветове, аромати и цветя. Като
палав хлапак вятърът роши
зелените клони. Тръгваме за
хижа „Върбишки проход“. Разглеждаме с. Жеравна - село,
съхранено в шепите на времето. Вървим между живописни дървени двукатни къщи с
издадени широки стрехи над
тесните калдъръмени улички. С трепет прекрачваме
прага на къщата на големия
майстор на разказа - Йордан
Йовков. Тук ли е бялата лястовица?
През април по традиция проведохме поход до Мъглижкия
манастир и изкачихме връх Винишки камък. Слънцето се процежда през клоните и стопля
ръцете ни, стиснали щеки или
тояжки. Уж всичко тук ни е познато, близко, а винаги откриваме нещо ново - легенда, камък, дърво, приятел. Същото
чувство изпитваме и в еднодневния поход до манастира в
с. Златна ливада до гр. Чирпан.
Старопланинските ни маршрути продължават и по екопътеките около хижа „Русалка“.
Преход около три часа из колоритна пътека и панорамни
гледки. На втория ден едни
се изкачиха до хижа „Триглав“
(1400 м н.в.), а други до Бапското пръскало - внушително
чудо на природата.
Особено вълнуващ е походът ни до лобното място на
създателя на организирания
туризъм в България - Алеко
Константинов. Двудневният
ни маршрут в този Родопски
край включи и язовир „Батак“
и летовището „Св. Константин“. Сиви къделисти облачета бързо запъплиха и заваля
майски дъждец. Обичам дъжда
- носи със себе си аромата на

небето. Мокри, но окрилени от
красивите изгледи, пристигнахме в Батак. Разгледахме
каменната църква „Св. Неделя“, превърната в костница-музей. Не отминаваме и
светите места в Брацигово
- музея на Васил Петлешков,
кладенеца „Синджирли бунар“
и запазените възрожденски
къщи.
Продължихме до гр. Пещера
и местността Лилова скала.
Пътечка със закачливи табелки ни отвежда до красивата пещера „Снежанка“. Тук
синевата в небето е ослепителна и ухае на горска свежест. В пещерата - изобилие
от форми: замъци, човешки и
животински фигури, каменни
водопади. Разгледахме и крепостта Перистера.
В други два похода продължихме по пътеките на Родопа
планина - място, в което сякаш животът е спрял, времето си почива и хората са усмихнати. Пред очите ми още
са красивите гледки край хижа
„Триградски скали“. Преходът
до връх „Св. Илия“, панорамната площадка „Орлово око“. Невероятният красив подземен
свят на Ягодинската пещера,
каменното тайнство на скалните образувания в Дяволското гърло. След тази шеметна
хубост се спираме до язовир
„Въча“. Над него хълмът сякаш
се оглежда във водите му сини и незабравими като очите на несподелена любов...
Въображението услужливо
ми напомня за похода ни до
Кръстова гора и тайнствено строгия Караджов камък.
Тръпката е голяма, но тя бързо се укротява пред портите
на един от най-старите български манастири - Бачковския. Уникална архитектура,
изящни стенописи и панорамни картини. В близост тече
река Чая, спокойно и дружелюбно облива душата ти. И
тази година Родопа ни дари
със смайващите се панорами,
реки, сюрреалистични пещери
и тучни зелени поляни.
Не сме забравили старопланинските пътеки, по които организирахме още 9 похода: до
заслона Саръяр, хижа „Божура“, Тетевенските водопади,
Карлово, Сопот, Троян... Троян
- съхранил българщината, сливовата ракия, прекрасна природа и балканджии с широка
душа. Приютен в пазвите на
Балкана, далеч от главните
пътища, разположен на двата
бряга на река Бели Вит, за Тетевен е достатъчно да си припомним думите на Иван Вазов:
„Ако не бях дошъл в Тетевен,
и аз щях да бъда чужденец на
Майка България“. Ние, старозагорските туристи ветерани, обичаме този град и поехме
по горската пътека, минахме
под пръските на водопада.
Порадвахме се на дивни гледки и бяхме благодарни, че сме
на път. През октомврийската златна есен - жълтокоса,
листопадна, цветна, обагрила
красиво земята, друг път ни
отведе до хижа „Мургана“, минавайки през Карлово - родния
град на Дякона Левски, борческа Клисура с емблематичния
паметник на Боримечката.
Нова дестинация ни беше
Еленската базилика - средище на книжовността през
Втората българска държава.
Сега са останали само руини,
но горди руини. Дълбоко в себе
си усетих тъга, но и връзка с
нашето славно минало. Допъл-

нително очарование предават
извисяващите се близки склонове на Златишко-Тетевенския дял на Стара планина. От
хижа „Мургана“ към Рила и Пирин гледката е прекрасна! Два
дни, изпълнени с преходи, приказни гледки, средновековни
църкви и отлично настроение.
Така се чувствахме и в околностите на хижа „Ябълка“ и
хижа „Бачо Киро“ в Плачковци,
в Дряново.
В еднодневен поход осъществихме преход от Прохода
на Републиката по екопътека
„Грамадлива“. Не чувстваш
теглото на раницата и само
учестеният ритъм на сърцето ти показва, че си се изключил от реалността и си част
от планината. Ухае на мащерка и големи лилави туфи край
нас като че ли нежно шептят:
„Спри, виж ни, отпий от аромата ни.“ В мислите си вече
сме по склона, катерим се
стъпка по стъпка. Кратка почивка до езерото „Мандрата“,
огнището за пикник и последните площадки. На връщане
спираме пред паметника на
загиналите руски разузнавачи. Мълчалив поклон и решаваме да почистим около него,
а защо не и постоянно да се
грижим за него.
И си спомням думите на писателя Антон Дончев: „Планината може да направи с човека всичко, което поиска.“
Иска да сме добри и благодарни...
С раница на гърба сред гори
и красиви пейзажи преминахме
по много пътеки и из Средна
гора – хижа „Морулей“, хижа
„Каваклийка“, хижа „Свежен“.
Походът до свеженската хижа
ни върна към едно героично минало с преклонение пред гроба
на Хаджи Димитър - място
светиня! Удивление от делата на нашите предци, строили килийни и светски училища,
църкви и красиви къщи. Срещнахме се с кмета на с. Свежен
г-н Христо Еюков, от когото
научихме много за историята
на селището. Продължихме
по стръмнината, а на голяма
поляна грациозно развяваха
гриви стадо коне. Вечерта от
терасата на уютната хижа
пред нас в ниското заблестяха светлините на селата
като огромен орляк от трептящи светулки.
Не забравихме и малката
Сакар планина с уникалната средновековна крепост
„Букелон“ и скалната църква
до с. Михалич. Следвайки указателните табели, стигнахме до началото на пътеката.
Оттук панорамните гледки
са страхотни. Голям интерес

предизвика
вътрешността
на църквата и стичащата се
по стените вода (казват, че е
лечебна).
Отмина горещото лято и
посрещнахме красивата пъстра есен пак по планините.
Разходихме се из най-високопланинския град у нас - Доспат
(1358 м н.в.), с вековни зелени
гори, планински ручеи, омаен
звън на чанове. Язовир „Доспат“ блести като елмаз, а по
високите склонове на Западните Родопи са накацали къщички и хотели. И още нещо
- в района на Доспат има над
140 чешми, дарени от местни
жители.
В Долно Дряново разгледахме тракийските светилища
„Градището“ и „Правият камък“, положихме цветя пред
паметника на Яне Сандански.
Нощувахме в хижа „Извора“ в
пределите на Славянка планина и на сутринта посетихме
село Златолист и Роженския манастир. Дегустирахме
руйно вино в Кордопуловата
къща в приказния Мелник. Продължихме до Рупите и отседнахме в Рилския манастир. На
следващия ден се изкачихме до
пещерата на св. Иван Рилски.
В полите на Рила е природният феномен Стобските
пирамиди. Приятна разходка
сред уникални гледки към изваяните от природните стихии жълто-червени пясъчни
пирамиди, увенчани с тежки
каменни шапки.
Деня на туризма отбелязахме с изкачване на Черни връх.
Побродихме из Боянските ливади и по морените на Витоша, вечерта се наслаждавахме на красивата гледка към
София.
Проведохме и четиридневна
екскурзия из Североизточна
България с маршрут: Разград
– Шумен – Силистра – Тутракан – Добрич – Балчик – Варна
– Девня - Провадия. Водач на
групата бе председателят на
клуба ни Красимира Маринова,
която създаде много добра организация и успяхме да видим
красотите на тази част от
нашата родина. Разгледахме
Златната църква във Велики
Преслав, шуменската прелест, Двора на кирилицата в
Плиска, забележителностите
около хижа „Мадарски конник“.
Трудно откъснахме поглед от
тракийската гробница в Свещари, включена в Списъка на
природното и културно наследство на ЮНЕСКО. В каньона на река Крапинец открихме
алианското теке Демир баба
(Железният баща). Достигнахме до река Дунав и спряхме
в Тутракан, където с интерес

изслушахме екскурзовода на
Музея на дунавския риболов.
В Силистра се изкачихме на
хълма, където е крепостта
„Меджиди табия“ - в шестоъгълната й форма е скрита
една страница от историческото ни минало. От нея се
прехвърляме в настоящето
- биосферния резерват „Сребърна“. Видяхме богат птичи
свят - пеликани, ибиси, чапли
и др., богата водна растителност - водни лилии, блатно кокиче... красота! Качваме
се на автобуса да успокоим
емоциите и пристигаме в Добрич. Без предварителна уговорка, само с едно телефонно
позвъняване, при нас дойде
дългогодишният ни туристически приятел и секретар
на местното туристическо
дружество. Благодарим ви,
приятели, за приятната среща! Нашият път продължава
към скалистия нос Калиакра и
архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ в Балчик. После Златните пясъци, Аладжа
манастир и перлата на нашето Черноморие - Варна. Много
обекти по тази дестинация
ни са познати, но всеки от нас
откри нещо ново като знание
и преживяване. Екскурзията
ни е към своя финал и тръгваме към последните обекти. Спираме пред скалните
феномени Побитите камъни
- скални стълбове, сред пясъчен терен, осеян с останки от
миди, морски охлюви и други с
възраст над 50 млн. години. В
Девня дълго гледаме експонатите в Музея на мозайките.
Така е и в Провадия - град с
вековна история и най-ранният център за добив на сол в
Европа.
Туристическата 2018 година приключихме със зимен
поход до хижа „Каваклийка“.
Въпреки снега достигнахме
до тракийското светилище
„Кутела“ - мистериозен съд, в
който спокойно може да влезе човек. Посетихме родната
къща на писателя Чудомир,
снимахме се пред Кичестия
габър край с. Турия, което е
рядко срещано дърво на 700
години.
Много планински пътеки,
много вълнения и преживявания, приятелски срещи, нови
планове, това се подчерта в
отчетния доклад и в изказванията на туристите ветерани. Очаква ни една интересна
нова туристическа година. До
нови срещи по планинските
пътеки и туристически хижи!
Донка Генчева,
ТД „Сърнена гора“,
гр. Стара Загора
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ПИРИН, МАРШРУТ 101
Изходен пункт: Добринище; 1-ви ден: самостоятелно
пристигане в Добринище до
13 ч., трансфер до хижа „Гоце
Делчев” и оттам пеша до хижа
„Безбог”, настаняване и пешеходни разходки наоколо, вечеря в хижата; 2-ри ден: закуска
в хижата, след това изкачване на връх Полежан, сух пакет
за обяд, следва спускане към
връх Безбог и прибиране в хижата; 3-и ден: закуска и преход
до Попово езеро, през циркуса
на Момини езера и през Лява
Краледворска порта пристигане на заслон „Тевно езеро”,
където е обядът, кратка почивка, а за тези, които желаят, следва изкачване на връх
Джангал; вечеря и нощувка
в заслона; 4-и ден: закуска в
заслона, следва изкачване на
Беговишкия превал и оттам към връх Каменица, откъдето
се открива невероятна гледка, сух пакет за обяд, после
слизане към хижа „Беговица”,
настаняване и вечеря; 5-и ден:
закуска в хижата, разходка
до заслон „Спано поле”, обяд
на Спано поле, връщане в заслона за вечеря и нощувка; 6-и
ден: закуска в заслона, следва
изкачване на връх Синаница
и връх Муратов, след това
- спускане към езерата, сух
пакет за обяд и кратка почивка, после - пристигане в хижа
„Вихрен” за вечеря и нощувка;
7-ми ден: закуска и изкачване
на връх Вихрен през Големия
Казан и Кончето (тези, кои-

Дати: 20 юли, 3 август, 10
август, 17 август, 24 август.

ПИРИН, МАРШРУТ 102
Изходен пункт: Добринище; 1-ви ден: самостоятелно
пристигане
в
Добринище
до 11 ч., трансфер до хижа
„Гоце Делчев”, оттам пеша
или с лифта до хижа „Безбог”, настаняване в хижата
и след това - изкачване на
връх Полежан и връх Безбог,
връщане в хижата за вечеря
и нощувка; 2-ри ден: закуска
в хижата, разходка до живописните Кременски езера и
изкачване на връх Джано, ако
времето и съставът на групата позволяват - преход до
Кадиев рид и Горно Брезниш-

и пристигане в хижа „Яворов”
за вечеря и нощувка; 7-ми ден:
закуска в хижата, спускане
до местността Бетоловото,
оттам - трансфер до Разлог
или Банско за отпътуване,
който иска - с влака Добринище-Септември.
ПРОГРАМАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА ПОД 8 г.!
АКО ИМАТЕ ТРУДНОСТИ С
ХОДЕНЕТО И ДЕНИВЕЛАЦИЯТА - ТОВА НЕ Е ВАШИЯТ
МАРШРУТ!
Минимален брой туристи:
15; срок за уведомяване на несъбрана група - 7 дни.
Цена: 279 лв., включва: 6 нощувки в хижи, храна, планинска застраховка, планински
водач.
Цената не включва транс-

порт, лифт - 10 лв., трансферите по програмата, които са
около 10 лв., личните разходи.
Отстъпки: ученици, студенти и семейства от минимум 3 души: съпруг, съпруга и
дете - 5%.
Дати: 28 юли, 11 август, 25
август.

РИЛА, МАРШРУТ 201

то не могат да минат през
Кончето, чакат), обяд на хижа
„Вихрен” (в зависимост от
групата - може и сух пакет за
обяд на върха), връщане обратно в хижата, оттам ще има
трансфер до хотела с. Баня,
където има минерален басейн,
настаняване и вечеря; 8-ми
ден: отпътуване от с. Баня.
Желаещите могат да вземат влака Добринище-Септември.
ПРОГРАМАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА ПОД 8 г.!
АКО ИМАТЕ ТРУДНОСТИ С
ХОДЕНЕТО И ДЕНИВЕЛАЦИЯТА - ТОВА НЕ Е ВАШИЯТ
МАРШРУТ!
Минимален брой туристи:
15; срок за уведомяване за несъбрана група - 7 дни.
Цена: 329 лв., включва: 6
нощувки в хижи и 1 в хотел с
минерален басейн, храна, планинска застраховка, планински водач.
Цената не включва транспорт, лифт, трансферите по
програмата, които са около
10-15 лв., личните разходи.
Отстъпки: ученици, студенти и семейства от минимум 3-ма души: съпруг, съпруга и дете - 5%.

ко езеро, сух пакет за обяд,
връщане в хижата за вечеря
и нощувка; 3-и ден: закуска в
хижата, разходка до Попово
езеро, изкачване на циркуса
на Момини езера и през Лява
Краледворска порта и Белемето пристигане на заслон
„Тевно езеро”, където ще е
обядът, кратка почивка, следва изкачване на връх Джангал,
връщане в заслона за вечеря
и нощувка; 4-и ден: закуска в
заслона, преход до Превалски
чукар, Малкото конче и Типик,
откъдето се открива чудна
гледка към връх Вихрен, сух
пакет за обяд на Жабешкото
езеро, пристигане в хижа „Вихрен” за вечеря и нощувка; 5-и
ден: ранно ставане, сух пакет
за закуска и обяд от хижата,
изкачване на връх Вихрен през
Джамджиеви скали, спускане
към Кабата и през Хвойнати
връх се стига до Муратово
езеро за обяд и почивка, връщане в хижата за вечеря и
нощувка; 6-и ден: транспортиране на багажа до хижа
„Яворов”, преход до Премката,
минаване през алпийския ръб
Кончето, спирка по пътя за
обяд със сух пакет, след това
- плаж на Суходолското езеро

Изходен пункт: разклонът
за УЦ „Мальовица”; 1-ви ден:
самостоятелно пристигане
на разклона за УЦ „Мальовица” до 11.30 ч., преход до хижа
„Ловна”, по пътя, ако групата желае - изкачване на връх
Зекирица, настаняване в хижата, вечеря и нощувка; 2-ри
ден: закуска в хижата, преход
до Седемте рилски езера и изкачване на връх Отовица, откъдето има уникална гледка

към циркуса на езерата и към
цяла Рила, сух пакет за обяд,
пристигане в хижа „Иван Вазов”; 3-и ден: закуска в хижата,
изкачване на връх Мальовица,
обяд със сух пакет и почивка,
слизане покрай Еленино езеро
до хижа „Мальовица”; 4-и ден:
закуска в хижата, целта през
този ден е Страшното езеро
- първо е заслонът БАК, после
са Попова капа, Купена, Орловец и Белият зъб, сух пакет за
обяд, слизане до планинската
школа „Христо Проданов” и
оттам - трансфер до хотел в
Боровец, настаняване и вечеря и нощувка; 5-и ден: закуска в
хотела, после с лифта до хижа
„Ястребец”, целта е връх Мусала, изкачването е през връх
Алеко, сух пакет за обяд, след
това - връщане с лифта през
заслон „Ледено езеро” и хижа
„Мусала” до Боровец и хоте-

ла, вечеря и нощувка; 6-и ден:
разходка из и около Боровец,
до Черната скала и посещение
на двореца „Царска Бистрица“, отпътуване от Боровец.
ПРОГРАМАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА ПОД 8 г.!
АКО ИМАТЕ ТРУДНОСТИ С
ХОДЕНЕТО И ДЕНИВЕЛАЦИЯТА - ТОВА НЕ Е ВАШИЯТ
МАРШРУТ! Програмата е
подходяща за лично МПС!
Минимален брой туристи:
15; срок за уведомяване на несъбрана група - 7 дни.
Цена: 285 лв., включва: 3
нощувки в хижа и 2 - в хотел,
храна, планинска застраховка,
планински водач.
Цената не включва транспорт, лифт около 14 лв.,
трансферите по програмата,
които са около 10 лв., личните
разходи.
Отстъпки: ученици, студенти и семейства от минимум 3-ма души: съпруг, съпруга и дете - 5%.
Дати: 14 юли, 28 юли, 4 август, 18 август.

РОДОПИ, МАРШРУТ 301
Изходен пункт: гр. Смолян; 1-ви ден: самостоятелно
пристигане в гр. Смолян, преход из Каньона на водопадите,
отново в гр. Смолян и придвижване до с. Широка лъка и
настаняване в къща за гости
за вечеря и нощувка; 2-ри ден:
закуска в къщата, трансфер
до с. Гела - родното място
на Орфей според преданията, изкачване на връх Орфей
(2188 м), обяд със сух пакет и
преход до с. Мугла и Казанджъ
дере, настаняване в хотел в с.
Мугла за вечеря и нощувка; 3-и
ден: закуска в хотела и преход
до тайнственото Кралство
Чамла и Чаирските езера, обядът е по родопските поляни
или на Чаирски езера, пристигане в хижа „Чаирски езера”,
настаняване, вечеря и нощувка; 4-и ден: закуска в хижата,
изкачване на връх Шабаница,
достигане до границата с Гърция, обяд със сух пакет и почивка из родопските поляни,
връщане до хижата за вечеря
и нощувка; 5-и ден: закуска,
пешеходен преход до Триград,
пристигане в хижа „Триградски скали”, обяд в хижата,
посещение на пещера „Дяволско гърло” и на Триградското
ждрело, връщане в хижата за
вечеря и нощувка; 6-и ден: закуска, преход до панорамната
площадка на връх Свети Илия
- Орлово око, обяд със сух пакет на Орлово око, пристигане в Ягодина, посещение на
Ягодинската пещера, връщане в хижа „Триградски скали”

С офертите на БТС
за вечеря и нощувка; 7-ми ден:
закуска, по желание - минерален плаж в Девин, и отпътуване от хижа „Триградски скали”
или от Девин.
ПРОГРАМАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НАД 5 г.
Минимален брой туристи:
15; срок за уведомяване на несъбрана група - 7 дни.
Цена: 275 лв., включва: нощувка в къща за гости в с. Широка лъка, в хотел в с. Мугла, 2
нощувки в хижа „Чаирски езера”, 2 - в хижа „Триградски скали”, храна, планинска застраховка, планински водач.
Цената не включва транспорт, трансферите по програмата, които са около 10-15
лв., личните разходи.
Отстъпки: ученици, студенти и семейства от минимум 3-ма души: съпруг, съпруга и дете - 5%.
Дати: 23 юни, 30 юни, 7 юли,
14 юли, 21 юли, 28 юли, 11 август, 18 август, 25 август, 1
септември.

СТАРА ПЛАНИНА,
МАРШРУТ 401

РОДОПИ, МАРШРУТ 302
Изходен пункт: гр. Чепеларе; 1-ви ден: самостоятелно
пристигане в гр. Чепеларе,
настаняване в хотел или
къща за гости, разходка из
града и нощувка; 2-ри ден: закуска, преход до хижа „Момчил
юнак”, по пътя - разходка из
националната обсерватория
на Рожен, обяд със сух пакет
в късния следобед, пристигане в хижата, нощувка; 3-и ден:
закуска, преход до хижа „Свобода” през с. Манастир и хижа
„Преспа”, обяд със сух пакет,
нощувка в хижа „Свобода”;
4-и ден: закуска, преход през
хижа „Акватепе” и под връх
Поглед, пристигане на мястото за бивак, строене на
бивака, обяд в бивака, вечеря
на лагерен огън; 5-и ден: закуска, разходка до Кръстова
гора, връщане през Караджов
камък, обяд и вечеря в бивака;
6-и ден: закуска, поход към Къз
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Кая, Ин Кая, Белинташ, обяд
по пътя, разглеждане на култовия център Белинташ, вечеря и нощувка на платото
Белинташ; 7-ми ден: закуска,
разходка из района, посещение на Бачковския манастир
и Асеновата крепост, трансфер от Белинташ до Пловдив
- в зависимост от групата.
Минимален брой туристи:
15; срок за уведомяване на не
събрана група - 7 дни.
Цена: 295 лв., вкл.: 2 нощувки в къща за гости/хотел, 2
нощувки в хижи, 2 нощувки
на палатка, храна, продукти
за приготвяне на храна за биваците (4-и и 5-и ден), транспорт за багажа до биваците,
планинска застраховка, планински водач.
Цената не включва транспорт, разходи от личен характер, джип за превоз на личен
багаж.
Отстъпки: ученици, студенти и семейства от минимум 3 души: съпруг, съпруга и
12 август, 26 август.

Допълнителна дата: 1 август - 7-дневна екскурзия с 2
нощувки в с. Мугла, цената е
275 лв.
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дете - 5%.
Дати: 23 юни, 14 юли, 11 август.

ПОЧИВКА В РОДОПИТЕ
Изходен пункт: разклонът за Триградското ждрело
до 12.00 ч.; преход към хижа
„Чаирски езера”, багажът ще
бъде извозен, нощувка в хижата; 2-ри – 5-и ден: нощувки
в хижата, преходи в района
сред магията на Родопите: с.
Мугла, Чамла, резерват Шабаница на границата с Гърция
и още красиви и зареждащи
места; 6-и ден: закуска, пеша
от хижа „Чаирски езера” до
Триград, багажът ще бъде
извозен дотам, разглеждане
на Триградското ждрело и на
пещерите, отпътуване от
Триград.
Минимален брой туристи:
15; срок за уведомяване на несъбрана група - 7 дни.
Цена: 245 лв., вкл.: 5 нощувки в хижа „Чаирски езера”,
храна, трансфер на багажа,
планинска застраховка, планински водач.
Дати: 1 юли, 15 юли, 29 юли,

Изходен пункт: гр. Троян; 1-ви ден: самостоятелно
пристигане в гр. Троян до 10
ч., трансфер до гр. Априлци и
оттам преход до хижа „Тъжа”,
настаняване в хижата, следва кратка разходка наоколо
и изкачване на връх Марагидик, вечеря и нощувка; 2-ри
ден: преход покрай река Тъжа
до Кадемлийското пръскало,
почивка на хижа „Триглав”,
изкачване на масива Триглав, пристигане на водопада
Бабското пръскало, връщане
на хижа „Триглав” за обяд и
почивка, след това - обратно в хижа „Тъжа” за вечеря
и нощувка; 3-и ден: закуска в
хижата, изкачване на връх
Ботев (2376 м) през Северен
Джендем, настаняване в туристическата спалня на върха за обяд, вечеря и нощувка;
4-и ден: закуска, чака ви дълъг
преход по билото на Балкана,
по пътя - обяд със сух пакет
на някоя поляна и пристигане
в хижа „Добрила”, настаняване за вечеря и нощувка; 5-и
ден: закуска, преход до хижа
„Дерменка”, спиране за обяд и
почивка на хижата, след това
преход до заслон „Орлово
гнездо”, настаняване за вечеря и нощувка; 6-и ден: закуска
в заслона, преход към Беклемето до прохода Троян-Кърнаре, изкачване на връх Козя
стена, обяд или на Чифлика,
или със сух пакет, наоколо е
пълно с еделвайси, разходка

до хижата и след това спускане до хотел с басейн в Чифлик, вечеря и нощувка; 7-ми
ден: трансфер до Троян за отпътуване.
МАРШРУТЪТ Е ТРУДЕН!
ОСВЕН ТОВА ПРОГРАМАТА
НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА
ПОД 8 г.! АКО ИМАТЕ ПРОБ
ЛЕМИ С ХОДЕНЕТО И ДЕНИВЕЛАЦИЯТА, ТОВА НЕ Е ВАШИЯТ МАРШРУТ!
Минимален брой туристи:
15; срок за уведомяване на несъбрана група - 7 дни.
Цена: 325 лв., включва: 5 нощувки в хижи, 1 - в хотел с минерален басейн и сауна, храна,
планинска застраховка, планински водач.
Цената не включва транспорта, трансферите по програмата, личните разходи.
Отстъпки: ученици, студенти и семейства от минимум 3-ма души: съпруг, съпруга и дете - 5%.
Дати: 21 юли, 4 август, 18
август.

СТАРА ПЛАНИНА,
МАРШРУТ 402
Изходен пункт: с. Рибарица; 1-ви ден: самостоятелно
пристигане до с. Рибарица до
12 ч., преход до хижа „Вежен”
за вечеря и нощувка; 2-ри ден:
закуска в хижата, изкачване
на връх Вежен, преход до хижа
„Ехо”, настаняване, обяд и
почивка в хижата, изкачване
на връх Юмрука, връщане за
вечеря и нощувка в хижата,
3-и ден: закуска в хижата, изкачване на връх Ушите и на
връх Козя стена, слизане към

Беклемето и настаняване в
хотел в Беклемето, обяд, вечеря и нощувка в хотела; 4-и
ден: закуска в хотела, преход
до хижа „Дерменка”, обяд в хижата и разходка наоколо, настаняване в хижата за вечеря
и нощувка; 5-и ден: закуска в
хижата, преход до хижа „Добрила”, обяд в хижата, изкачване на връх Амбарица, по желание - и на върховете Малък
и Голям Купен, спускане към
хижа „Амбарица”, настаняване за вечеря и нощувка; 6-и
ден: закуска в хижата, пеша
до мястото за трансфер до
Троянския манастир, чай на
Яворова лъка и разходка из
Троянския манастир, обяд в
заведение в Орешака, след
това - до хотела с минерален
басейн и сауна в Чифлик, вечеря и нощувка в хотела; 7-ми
ден: закуска в хотела, отпътуване от с. Рибарица или от
Чифлик.
ПРОГРАМАТА Е ПОДХОДЯЩА И ЗА ДЕЦА.
Минимален брой туристи:
15; срок за уведомяване на несъбрана група - 7 дни.
Цена: 325 лв., включва: 5
нощувки в хижи, 1 - в хотел в
Чифлик, храна, планинска застраховка, планински водач.
Цената не включва транспорта, трансферите по програмата, личните разходи.
Отстъпки: ученици, студенти и семейства от минимум 3-ма души: съпруг, съпруга и дете - 5%.
Дати: 14 юли, 28 юли, 11 август.
Продължава
в следващия брой
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Туристически маршрут в Рила
Б
оровец – хижа „Чакър войвода” (2.40
часа; лифт) – хижа
„Марица” (2 часа)
– хижа „Заврачица” (1.15
часа) – хижа „Грънчар” (3
часа) – хижа „Семково” (5
часа) – хижа „Македония”
(3 часа) – хижа „Бодрост”
(3.15 часа) – Благоевград
(28 км)
От Боровец до хижа „Чакър войвода” може да се
стигне по 2 варианта. 1.
Пешеходен преход: Маркираната с жълт цвят пътека започва от шанцата за
скокове и за около 1.30 часа

отвежда до двореца „Ситняково“. След още 10 минути (1.40 часа) в южна посока
се достига малка седловина
недалеч от Ситняковската
скала, а в непосредствена
близост е горната станция
на седалковата въжена линия. Оттук може да се продължи по горския път, но
пряката маркирана пътека
съкращава разстоянието и
след 1 час (общо 2.40 часа)
се достига хижа „Чакър
войвода” (2000 м н.в., 35
места, външни тоалетни,
собствено ел. захранване,
туристическа столова и

Хижа „Грънчар”

Хижа „Македония”

Хижа „Бодрост”

Хижа „Заврачица”
Хижа „Марица”

кухня).
Вторият вариант е със
седалковия лифт от Боровец до горната станция –
около 20 минути, а от нея до
хижа „Чакър войвода” – още
1.10 часа пешеходен преход
(общо 1.30 часа).
Пътеката за хижа „Марица” преминава през Саръгьолската поляна, покрай
бунгалата и двореца „Саръгьол“. Продължава се по
трасето на стария „кайзеров” път, който преминава
през резервата Маричини
езера и през моста на Студеното дере малко преди
водослива на река Марица и
река Права Марица се достига до сградите на хижа
„Марица” (1800 м н.в., 48
места, вътрешни тоалетни и бани, собствено ел.
захранване, туристическа
столова и кухня) – 2 часа.
За хижа „Заврачица” се
продължава на юг, за броени
минути се достига маркираната в зелен цвят пътека,
която се отклонява вдясно
(на запад) срещу течението
на река Марица и извежда
на връх Мусала. Маршрутът, който се следва, продължава на юг по стария
„кайзеров” път. Той прави
два големи завоя, които се
пресичат от пряката маркирана пътека и излиза на
речния праг в долината на
река Права Марица. Право
на юг, на горния коритен
праг, се вижда хижа „Заврачица”, до която се стига за
1.15 часа от хижа „Марица”.
Хижа „Заврачица” е на 2200
м н.в., 60 места, външни

Маршрути
тоалетни, собствено ел. захранване, туристическа столова, кухня, бюфет.
От хижа „Заврачица” за хижа
„Грънчар” започва изкачване в южна
посока по трасето на европейския
маршрут Е8 (червена лентова и
стълбова маркировка) и след 45 минути се излиза на седловината Заврачица. Тя е важно туристическо
кръстовище – на запад маркираната пътека води към Маришки връх,
а на изток към хижа „Белмекен”. За
хижа „Грънчар” червената лентова
маркировка се насочва на югозапад, с множество извивки започва
спускане към Ропалишкия циркус и
река Ропалица, която се пресича от
мост. След него с леки изкачвания
и слизания се прекосява източният склон на връх Песоклива вапа.
По-надолу пътят пресича рида,
който се спуска от Песоклива вапа
към водослива на реките Грънчарска
и Ропалица, и след няколко извивки
в подножието на връх Песоклива
вапа и връх Овчарец се съединява със стария път за долината на
река Бели Искър. След около 1.5 км
преход по пътя с обща посока юг за
2.15 часа от седловината Заврачица (общо 3 часа) се достига хижа
„Грънчар” (2180 м н.в., 120 места,
външни тоалетни, собствено ел.
захранване, туристическа столова, бюфет).
За хижа „Семково” се тръгва по
маркираната със син цвят пътека
в северозападна посока край телефонните стълбове и за около 20
минути се изкачва седловината
Джанка (Долни Куки). От нея се следи червената лентова маркировка в
южна посока, която с продължително изкачване отвежда западно от
котата на връх Ковач. Пътеката
продължава на юг, минава югозападно от връх Курджилък (Стражник) и рязко завива на запад. Маркировката следи северните склонове
на Лопатнишки и Средния връх и
излиза на седловината Горни Куки
(3 часа). Червената лентова маркировка продължава на запад за хижа
„Рибни езера”, а за хижа „Семково”
започва слизане на юг по маркираната със син цвят пътека. Маршрутът следи долината на Станкова
река, като в началото е отляво на
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реката, а след това първият долинен праг се приближава към речното корито и се прехвърля десният
бряг. Пътеката е ясно очертана по
източния склон на рида Чемерна.
По нея за около 40 минути (общо 5
часа) се стига до хижа „Семково”
(1750 м н.в., 60 места, туристическа столова и кухня, вътрешни
тоалетни и бани).
За хижа „Македония” по маркираната със син цвят пътека се слиза до летовище Семково, пресича
се обширна поляна и през гората в
западна посока пряка стръмна пътека отвежда до горски постройки. Пътеката продължава да се
изкачва стръмно в западна посока
срещу течението на река Динков
дол, като я пресича няколко пъти.
Маршрутът неотлъчно следи долината на реката, по-нагоре подсича
ниско южните склонове на Ангелов
връх и северните склонове на Малък Мечи връх, стръмно се изкачва
по голям опороен улей и излиза на
седловината Мечи проход, където
е разположена хижа „Македония”
(2157 м н.в., 40 места, вътрешни
тоалетни и бани, локално отопление, собствено ел. захранване,
туристическа столова, бюфет) –
3 часа от хижа „Семково”.
За хижа „Бодрост” се тръгва на
запад по маркираната със син цвят
пътека, която се спуска стръмно
по склона вляво на реката до местността Черната скала. От нея пътеката следи каскадния път, като
на много места пресича завоите
му. Преминава се през обширната
поляна Говедарника, а по-надолу
през местността Биволарника, и
се излиза в местността Карталска
поляна, разположена на основното
шосе за Благоевград (3.15 часа).
Продължава се по шосето на запад
и след около 45 минути (3.15 часа)
се достига хижа „Бодрост” (1280
м н.в., 40 места, самостоятелни
общи тоалетни и бани, локално
отопление, туристическа столова, ресторант).
Хижа „Бодрост” отстои на 28 км
от Благоевград по асфалтово шосе,
което следи долината на река Благоевградска Бистрица.

Хижа „Семково”

Йордан Йорданов, експерт в БТС

Хижа „Чакър войвода”

Кога може заслужено да се смяташ за истински турист
Туризмът е едно от средствата
за физическо укрепване и духовно
обогатяване на човека. Пешеходният туризъм се явява като основа на
всички видове туризъм, тъй като е
леснодостъпен за всички. Най-много
се практикува планинският туризъм.
Наличието на 37 планини в България
е причина за масовото им посещение,
особено във високите Рила, Пирин,
Стара планина, Родопите, Славянка
и др.
Туристическите походи в планината изискват добра предварителна подготовка; избиране на опитен
водач, определяне на маршрута и
неговото подробно разучаване, изработване на графика на движението,
подбор и подготовка на участниците. В планините трябва да преобладава маршрутно-познавателният
туризъм – при него чрез наблюдения
се научават все нови и нови неща.
Истинският природолюбител не
гледа на туризма само като спорт,
за него не толкова изминатите километри са от значение, отколкото
емоциите, впечатленията, познанията, които получава от общуването
с природата. Така например, ако бродите из алпийските части на Рила и
Пирин, чиято красота до голяма степен се определя и от яркоцветните
тревисти растения, дали познавате примерно планинските божури,
алпийската незабравка, камбанките, жълтите и петнисти тинтяви,
алпийските макове и омайничета и
т.н.?

Истинският турист след всяко
идване тук увеличава броя на познаваните от него тревисти представители.
А когато сте в гора, може ли да
различите белия от черния бор, бялата от черната мура, кое е смърч
и кое ела?
Истинският турист познава добре
храстовидните растения – обикновен и воден габър, мъждрян, космат
дъб, благун, леска, хвойна и др. Елементарни познания са необходими и
по отношение на скалния състав –
различаване на гранита от варовиците и мраморите, кои скали са кристалинни шисти и т.н.
Няколко дни преди туристическата проява се следи прогнозата за
времето, но все пак полезно е по време на похода да разпознавате кои облаци са дъждоносни и кои не, за да се
предпазите от евентуални внезапни
валежи.
За по-важните обекти по маршрута е необходимо да разполагате
с предварителна информация за тях
– примерно защо върхът или местността се наричат така, има ли легенди или предания за тях и това,
което знаете, непременно го споделете с участниците в похода, пък и
очаквате и от други от групата да
научите нещо интересно за местата, през които преминавате.
Истинският турист е добре запознат с каква екипировка и съоръжения трябва да разполага, как да
се придвижва при различните видове

релеф, какъв хранителен режим да
спазва, какви опасности крие планината и как да се предпазим от тях
и, не на последно място, какви наблюдения ще прави по време на похода
– метеорологични, хидроложки, геоложки и минераложки, ботанически
и др. Т.е. общуването с природата да
бъде приоритет по време на похода
и всичко това несъмнено ще спомогне за формиране на такива ценни човешки качества, като любознателност и дисциплина, природозащита и

обич към родната природа.
Истинският турист, когато е
сред природата, се чувства възроден, обогатен и вдъхновен, изпълнен
с нови усещания и сила, той разбира
езика и гласовете на природата, „разговаря“ с нея, тя го пречиства нравствено, откъсва го от тревогите на
деня и изостря усета и стремежа му
към красота и добро в живота.
Атанас Панчелиев,
турист ветеран
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Българската картография - спътник
на туризма
С
лед учредяването на
27 август 1895 г. на
Черни връх на Клуба на
българските туристи
възниква въпросът за построяване на туристически хижи,
за определяне на туристически маршрути и тяхното
отразяване в едромащабни
карти с цел изучаването и
опознаването на родните планини и повишаване на сигурността при летуване в тях.
По това време само единици
са тези, които дръзват да посещават високите части на
големите наши планини. Първите посетители с цел туризъм в Рила, Пирин, Витоша са
млади хора, завършили своето
образование в Европа и убедили се в ползата от туризма.
Те откриват, че българските
планини по нищо не отстъпват на тези в другите страни, липсват само подслон,
маркирани маршрути и едромащабни карти.
Трябва да споменем, че и в
така наречените алпийски
страни дълго време за туризъм се ползват едромащабни
топографски карти, които
вършат чудесна работа. По
същия начин и у нас се ползва
Триверстовата топографска
карта (М 1:126 000). Тя обаче
няма българска редакция и не
е много достъпна за всеки. Освен това в нея има допуснати
много неточности, повече от
които открива и поправя още
Павел Делирадев в своята
първа туристическа карта на
Рила (1935 г.).
Много по-рано от Павел
Делирадев, още през 1904 г.,
дупнишкият учител Никола
Додов – отличен познавач на
планините и пропагандатор
на туризма, особено сред учащите, създава релефни карти на Рила, Пирин и Осогово.
Като отчитаме дейността
на учителя планинар и използването на споменатите релефни карти като средство
за обучение и привличане на
нови туристи, можем с известна уговорка да ги считаме за първите туристически
карти за нашите планини.
Основен недостатък на тези
карти е, че те не са тиражирани и са трудно преносими.
Дълго време картите на Павел Делирадев са единствените специално издадени, за да

бъдат в помощ на туристите. Особено ценно е второто
издание на „Туристическа карта на Рила“ в М 1:75 000 с 60
страници пояснения за картата, всичко това поставено в
луксозен калъф с чудесна графика на връх Мальовица на корицата. Изданието е на Държавната печатница – фонд
„Летовища”.
Междувременно се правят
опити за изработване на орографски схеми на някои планини или на най-посещаваните
части от тях. В това отношение за отбелязване са схемите на Пирин – изработена
от Георги Цонев – Футората, и особено тази на Рила
на Живко Радучев. Подробни,
наситени с туристическо съдържание, с популярни туристически маршрути и богата
топонимия, тези карти са
ползвани дълго време от планинарите.
В периода до Втората световна война БТС укрепва
(особено след обединението
на 16.08.1934 г.), строят се
много туристически хижи с
доброволен труд, полага се
началото на алпинизма и пещерното дело, създават се
Планинска спасителна служба
(1933 г.) и туристически хорове, издават се туристически
списания, вестници и пътеводители.
Случват се и нещастия
в планините. В мартенския
брой от 1931 г. на сп. „Български турист” в статията си
„Опасности в планината” П.
Пеев отбелязва, че само за 1
година в планините са загинали четири човека, между които и Павел Романски близо до
хижа „Алеко” на Витоша.
Съставянето на специални
карти за туризъм вече е крайно наложително, но Втората
световна война отлага за дълго време тяхното появяване.
По понятни причини по време
на войната дейностите в БТС
затихват, за да започне сериозен възход през петдесетте
години на миналия век. Хижестроителството се развива с
ускорени темпове. Държавата отделя сериозни средства
за туризъм. След реорганизации през 1945, 1946, 1948 и
1950 г. през 1957 г. секциите
по туризъм и алпинизъм се
обединяват в БТС. Започва

да излиза списание „Турист”,
а през 1959 г. - вестник „Ехо”.
Издават се първите пътеводители за планините и се поставя въпросът за съставяне
на туристически карти.
По това време завършвах
образованието си по геодезия, фотограметрия и картография. Бях назначен в П.О.
„Картпроект”, където направих дипломната си работа, и
разбирайки, че съм планинар
и планински спасител, ръководството ми възложи да подготвя методика, изисквания и
правила за картите за туризъм. Но конкретно трябваше
да направя две карти за два
маршрута за екскурзионно
летуване в М 1:50 000 - „връх
Вежен – връх Ботев” и „връх
Ботев – хижа „Бузлуджа”. БТС
ми осигури помощта на Иван
Райков – един от авторите
на пътеводителя за Средна
Стара планина. С него извървяхме двата маршрута и
извършихме реамбулация на
топографската карта в М
1:50000 за този район.
Този поход беше много важен за мен, защото от Иван
Райков и ветерана Левтеров,
който също ме придружаваше, научих толкова много!
Това беше своего рода бойно
кръщение, в което посветих
своето бъдеще на туристическата картография.
За съжаление двете карти
не бяха издадени. Държавната тайна ги забрани за тиражиране, защото бяха много
подробни и точни. От този
момент насетне трябваше да
се съобразявам с това, кое е
държавна тайна и кое – не!
По-важно беше обаче да

изградим стил на оформяне
и начин на интерпретиране
на елементите на туристическите карти, които да са
характерни за нашите български карти, така както се
отличават например френските карти.
Трябваше да се създадат изразителни условни знаци, които сами да говорят за обектите, които означават. Да се
подберат подходящи четливи шрифтове, които, имайки
предвид богатото съдържание на картите за туризъм,
да не пречат на четливостта и бързото ориентиране,
когато сме на терен. Тези и
още куп други проблеми се
решаваха в движение, защото трябваше да откликнем и
на острата нужда от картографски продукти за морския,
балнеоложкия и конгресния
туризъм.
Тук е мястото да отбележим, че истинско щастие бе,
че в „Картпроект” успяхме да
създадем екип от млади картографи активни туристи и
скиори, за които професия и
хоби се съчетаваха по прекрасен начин.
Успехите в областта на туристическото картографиране обаче биха били немислими
без помощта и активното
участие на БТС. Нещо повече,
бидейки приятели и съмишленици, кръстосвайки заедно
родните планини с едни от
най-активните сътрудници
на БТС, много от темите за
картографска реализация се
раждаха спонтанно и по предложение на приятелите от
БТС.
През 1957 г. бяха издадени
две карти на маршрути в Пирин и Родопите, които, макар с
ограничени подробности, бяха
посрещнати с голям интерес
от туристите. Особено плодоносна бе 1962 г. Тогава бяха
издадени 26 туристически
карти, подготвени през последните три години. Между
тях бяха две за маршрути в
Рила – „Към Мусала, Мальовица и Рилския манастир“, „Източна Рила”, „Родопи”, „Стара
планина – Средна Стара планина“ в две части, „Витоша”,
план-указатели с карти на
туристическите околности
на Пловдив, Плевен, Велико
Търново, Казанлък, Велинград,
Бургас, Русе, Стара Загора и
Хисаря.
БТС беше много активен и
всяка година изготвяше списък от заглавия, които трябваше да издадем. Бай Георги
Данов, Иван Панайотов, Ни-

кола Миронски, Наско Вълчев,
Александър Андреев, Никола
Папазов, Живко Радучев, Добри Душков, Васил Петров,
Христо Пейчев, Ясен Антов,
Тодор Ненов, Георги Чорчопов, Владимир Попов, Петър
Трантеев, Кирил Захаринов,
Илия Зоински, Георги Кърпачев, Грую Янков, Иван Коняров
и още много други бяха експертите и авторите, с които си сътрудничех и които
помагаха със знанията си за
осъществяването на амбициозните годишни програми на
БТС.
През 1963 г. създадохме „Общотуристическа карта на
България” на чужди езици, защото броят на чужденците,
посещаващи страната, растеше постоянно. Освен това
преиздадохме Рила, Пирин и
нова карта на Витоша. За
първи път пуснахме на пазара карти на Златни пясъци,
Дружба (Св. св. Константин
и Елена) и Слънчев бряг, а по
предложение на Васил Петров
от вестник „Ехо” специална
карта-диплян „По пътя на Ботевата чета”.
През 1964 г. издадохме панорамна карта на Белоградчишките скали и специална
диплянка с карта на пещерата Магурата, а в началото
на 1965 г., специално за чуждестранните автотуристи,
съставихме пътна карта „С
автомобил из България”, която бе отпечатана в един от
най-големите полиграфически
комбинати в света – „Мондадори”, Италия. Годините
1965/66 бяха особено наситени с издания за туризъм. След
осъвременяване
преиздадохме всички карти за планините. Заедно с приятелите от
БТС решихме да пристъпим
към издаване на туристически карти в по-едри мащаби –
1:50000, 1:25000, и по-едри за
ограничени по площ планински
и морски курорти, като черноморските комплекси, планинските Боровец, Пампорово
и др.
Ставайки член на сдружението ТИД, БТС изпрати
своите първи участници в
гребния поход по голямата
река. Желаещите да участват в тази интересна проява
ежегодно се увеличаваха. Група приятели, вече преминали
различни етапи от Инголщат
до Силистра, между които
Ясен Антов, Филип Аврамов,
Христо Пейчев, Георги Манев,
Любчо Томов и Мартин Мартинов – Марто, предложиха
да направим карта на частта
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от ТИД на българска територия. Така на бял свят се появи
карта лоция за българската
част на Дунав.
Поради бързото изчерпване през 1967 г. се наложи да
преиздадем картите на Рила,
Пирин, Родопите и Витоша в
тиражи от по 20 000 екземпляра всяка. Подготвихме и
пуснахме първия български
„Пътен атлас”. Същата година по идея на БТС беше учредено движението „Опознай
България - 100 национални туристически обекта”, а на мен
се падна честта и отговорната задача да бъда отговорен
редактор и автор на „Атлас
на 100-те национални туристически обекта в България“.
Работата по атласа приключи за рекордно кратко време,
защото от страна на БТС се
ангажираха да помагат проф.
Васил Захариев, доц. Мартин
Гловня, Живко Радучев, Стефан Станчев, Васил Петров
и др. Атласът бе издаден
в 100 000 тираж! Хиляди
българи, а и чужденци
поеха по пътища и пътеки към най-привлекателните туристически обекти на
България.
В
следващите
няколко
години
БТС осигуряваше
пазара с туристически карти, като
правеше
поръчки за преиздаване
от по 15-20 хиляди
екземпляра от наличните
туристически карти. По идея
на Окръжния съвет на
БТС – Смолян, бе издаден
„Туристически атлас на
Смолянски окръг”, който
намери много добър прием от туристическата
общественост. Най-после бе поставен въпросът за издаване на туристически карти на
Стара планина и Средна
гора, а по идея на Васил
Петров от вестник „Ехо”
бе учредена „Картно-диплянна библиотека” по подобие
на „Малка туристическа библиотека”. Целта на поредицата бе в малки по обхват,
но в едри мащаби, да бъдат
картирани най-атрактивните върхове, групи езера, исторически събития и други
обекти от нашите планини,
и не само от планините, а и
пещери, зимни спортни центрове, балнеоложки курорти,
туристически възпоменателни комплекси и др.
Само за няколко години издадохме над 70 заглавия от
Картната библиотека. Автори на текстовете в тези
издания бяха най-изявените
активисти на БТС – Георги
Данов, Васил Петров, Ясен
Антов, Христо Георгиев, Владимир Попов, Живко Радучев,
Тодор Ненов, Георги Чорчопов,
Христо Пейчев, Иван Панайотов, Илия Зойнски, Добри
Душков и др. През 1975 г. найсетне пуснахме на пазара,
макар и обзорни, в М 1:250000,
туристически карти на Западна, Средна и Източна Стара планина и Средна гора в М
1:300000. Издадохме и карта
на Рила с версии на френски,
немски и английски, тъй като
интересът на туристите
чужденци към нашите планини нарастваше непрестанно.
През 1977 г. БТС и Профсъюзите учредиха „Екскурзионно летуване за ученици”. Бяха
избрани 25 маршрута в нашите планини, съобразени с възможностите на учащите, за
които направихме специални

дипляни с карти, илюстрации
и чудесни текстове с туристическа информация. Отчитайки важното значение на
картографията за развитие
на туризма през ноември 1978
г., се организира Национална
научно-техническа конференция „Картографията в служба на туризма”. В нея освен
докладите на българските
специалисти,
третиращи
най-важните аспекти от картографската наука в областта на туризма, своя опит
споделиха и учени от Чехословакия, Полша, СССР, ГДР, Югославия и Унгария. Основният
извод от конференцията бе,
че България е развита туристическа страна, при това
една от най-обезпечената
с
картографски
продукти
з
а

на панорамни карти за тях –
моя дългогодишна мечта. Такива карти „от птичи поглед”
отдавна бяхме направили за
морските курорти по поръчка
на „Балкантурист”. БТС пожела такива карти най-напред
за Витоша и комплекс „Мальовица”. След това Олимпийският комитет поръча Витоша с
всичките бъдещи съоръжения,
които щяхме да построим,
ако спечелим домакинството на Игрите. За съжаление
кандидатурата ни пропадна
и бяха реализирани само малка част от проектите, които ни дадоха възможност да
организираме Зимна универсиада. „Балкантурист” обаче
заяви и четирите зимни центрове: Боровец, Пампорово,
Банско и Витоша. Тези особено изразителни и отлично полиграфично реализирани
панорами бяха широко използвани за
най-различни
издания с цел
реклама.
Така зимните ни
спортн
и
цен-
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В края на 80-те години рязко
намаля и спря финансирането
от държавата за БТС. Картографският институт бе
преструктуриран в държавна
фирма „Картография” ЕООД.
Но както вече споменахме, в
бившия Институт по картография БТС имаше не само
свои членове, а истински приятели – висококвалифицирани
професионалисти. Благодарение на тях издаването на карти за туризъм продължи. Найсетне получихме възможност
да създадем едромащабни и
точни карти за планините.
За кратко време издадохме
едромащабни и точни карти
за всички наши планини, които поради бързото им изчерпване преиздавахме ежегодно.
За първи път издадохме туристическа карта за Беласица, Осоговска планина, Южен
Пирин и Славянка, Огражден,
подробни карти за Северното и Южното Черноморие и
в М 1:100000 за Странджа.
Такива карти бяха немислими
до 1989 г. БТС, бидейки член
на сдружението „Европейски
маршрути“, трябваше бързо
да осигури едромащабен материал за трите трансевропейски маршрута, които
преминаваха през нашите
планини. На нас се падна тази
нелека задача в първите години на прехода да създадем
7 карти за маршрута Е3 по
Стара планина, 5 карти за
Е4 и 7 карти за Е8, основно
през Родопите.
В
рамките
само на 2
годи-

ни
туризма! Издаваните у
нас туристически
карти са с непрекъснато разширяваща се тематика,
обогатяване на съдържанието и повишаване на художествената им стойност. На
конференцията БТС насочи
вниманието и към по-малките, но не по-малко интересни
планини в България: Плана,
Лозенска планина, Осогово,
Конявска планина, Странджа,
Голо бърдо, Славянка. Време беше да се премине към
детайлно изобразяване на
планински дялове и отделни
туристически обекти, да се
създадат карти за коло-, воден и пещерен туризъм и специални карти за алпинизъм. В
същото време атласът „Сто
национални
туристически
обекта” беше изчерпан. Тъй
като в списъка на обектите
имаше промени, а изискванията към атласа се бяха повишили, се наложи да изработим
нов атлас. Той излезе от печат през 1978 г. отново в 100
000 тираж! Движението бе
обхванало много голям брой
наши и чужди туристи.
Развитието на зимните
спортни центрове, и особено
двукратното кандидатстване за домакинство за Зимни
олимпийски игри, наложи необходимостта от изработване

трове се сдобиха с висококачествени панорамни карти,
подобни на тези за всеки алпийски център.
От сектор „Маркировка“
при БТС поставиха изискване
за едромащабни орографски
схеми, необходими за кадастъра на маркираните туристически маршрути. Те бяха 14
на брой. Освен това БТС заяви нова едромащабна карта
на Родопите в 6 картни листа
в М1:100000. Картите бяха
наситени с богато съдържание с чудесни текстове, написани от Филчо Филчев и Георги Манев. Тези карти днес са
библиографска рядкост. През
1987 г. за поредния конгрес на
БТС в Туристически комплекс
„Леденика”, с активното участие на ОС на БТС – Враца, издадохме три карти: „Врачанска планина”, „Туристически
комплекс „Леденика” и „Туристически комплекс „Околчица”.
Периодично актуализирани,
всяка година преиздавахме
картите за нашите планини.

тези
общо
19 едромащабни
к а р т и
излязоха
от печат и
бяха в ръцете на туристите. Най-силно впечатлени от този факт
бяха нашите чуждестранни
приятели от Австрия и Германия, защото България бе
страна, която първа издаде
едромащабни точни карти
с прекрасни текстове, написани от Тодор Ненов и Иван
Кандиларов за маршрутите
на своя територия.
„Картография” ЕООД откликна на ловците и рибарите и на хората с ограничени финансови възможности,
които в онзи период не бяха
малко, като създаде и пусна
на пазара карти за дивеча,
рибите,
разпространението на гъбите в България
и най-популярните билки в
страната. Тези четири карти
бяха консултирани от научни
сътрудници от БАН, бяха чудесно илюстрирани, а някои
от тях съдържаха и рецепти
за приготвяне на ястия от
риби и гъби. Преиздавани многократно, днес тези карти са
истинска рядкост.
С благословията на Него-
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во светейшество патриарх
Максим
издадохме
карта
„Манастирите в България” и
„Чудотворните икони на България”. Те също претърпяха
много преиздавания. БТС възроди движението „Опознай
България - 100 национални туристически обекта”, като го
обогати с нови атрактивни
обекти. Издаването на нова
карта за многобройните туристи, поели по пътищата на
България, за да се запознаят
с нейните красоти, беше възложено на троянската фирма
„КартПроект”. Съставена от
бивши служители на БТС, отлични планинари и планински
спасители в троянския отряд
на ПСС, те вече бяха изработили една чудесна карта за
Троянския Балкан в М 1:65000.
„КартПроект” на практика
продължи
дългогодишното
сътрудничество между БТС
и „Картография”, като го издигна на по-високо ниво. Колегите от „КартПроект” създадоха и фирмата „Картгео” с
офис и в София. След пенсионирането ми и ликвидацията на „Картография” ЕООД,
за мен най-естествено беше
да се присъединя към колегите от Троян и да помагам с
каквото мога.
През годините на прехода
БТС изпитва сериозни финансови затруднения, но с
помощта на „КартПроект” и
„Картгео” успява да осигурява издаването на карти за
туризма. На пазара през последните години се появиха
издадени от „КартПроект”:
„Регион Централна Стара
планина” - 1:160 000, „Априлци” - 1:20 000, „България
– защитени територии”
- 1:600 000, „Троян” - 1:12
500, „Странджа” - 1:110
000, „Еркесията” - 1:200
000, „Троянският Балкан” 1:70 000, „Старосел” - 1:50
000, „Камчия” - 1:70 000, „Ропотамо” - 100 000, „Община
Бяла” - 1:10 000, „Община Приморско” - 1:100 000, „Община
Троян” - 1:90 000.
„Картгео” издаде: „Странджа” – цялата планина, заедно
с Турция, „Осоговска планина”,
заедно с частта в Македония
- 1:50 000, „Беласица и Огражден” - 1:70 000, „Юндола” - 1:30
000, „Дивите Родопи” - 1:70
000, „България – защитени
територии” - 1:600 000, „Десетте планински първенци”,
„София и околностите” - 1:120
000, „Софийската Мала Света гора” - 1:140 000, „Софийски Светогорски маршрути”
- 1:100 000. А картата на 100те национални туристически
обекта вече бе преиздавана
няколко пъти.
Новите приятели на БТС
са подготвили за издаване
едромащабни туристически
карти за „Пирин” - 1:50 000,
„Витоша” - 1:30 000, „Западна
Стара планина” - 1:100 000,
„Голо бърдо”, „Конявска планина”, „Земенска планина”, „Лисец”, „Кобилска планина”, „Влахина планина”, „Малешевска
планина”, „Благоустроените
пещери в България”, „Рибите
в България”, „Гъбите в България” и др. Усилено се работи и
се подготвя за издаване „Атлас на Южното Черноморие”.
Макар че сегашното финансово състояние на БТС не е
цветущо, ние вярваме, че ще
настъпят по-добри времена и
Сдружението ще продължи да
играе важна и водеща роля в
издателската дейност, третираща създаването на продукти с туристическа тематика.
Инж. Иван Петров

18

ФЕВРУАРИ 2019 г.

Дестинации

Пармаклъ кая – гигантски фалос или
Светилището на Сътворението
С
амо на 40 км от Асеновград,
по посока Кърджали, малка табелка ни сочи отбивка вляво
към с. Ночево – 6 км. Пътят е
тесен и с недотам добра асфалтова
настилка. След километър-два започват отделни полуизоставени къщи
и още до първата от тях, вляво от
нас, телена ограда привлича вниманието ни. Тя спира достъпа до нея и
предпазва пропадането на животни
в Голямата щерна, служила някога
за съхранение на дъждовните води.
Продължаваме напред и на не повече
от километър пътят се разделя. Направо е за с. Ночево, а вдясно, по леко
наклонен път, влизаме в махала Емин
чауш (Памук махала), община Ночево.
Тук на малка тревна поляна с каменна чешма паркираме колите. Поемаме пеша по добре оформена пътека и
само след 300-400 метра от малкото
възвишение пред нас се открива прекрасна панорама от далечни върхове,
долини и вековни гори, сред които
две огромни скални образувания привличат вниманието ни – Светилището на Сътворението, или както е
по-известно Пармаклъ кая (Скалата
с фалоса-палец). По малка пътечка
преминаваме поточето, слизащо към
реката в Улу дере. Тук пътечката се
разклонява, като лявата излиза на нивото на горната част на двете скали.
Ние продължаваме по долната, която
само след минути ни отвежда до подножието на скалния комплекс, откъдето най-добре се разглеждат както
утробата, така и скалите, на които
са издълбани 42 ниши.
Високи стотина метра, двете скали, в пълен отвес, се разделят от
пещера тип „утроба”. На дясната,
по-голямата скала, точно по средата
природата или човешка ръка е сътворила характерния скален камък с формата на човешки палец, навярно дал
и името на феномена – Пармаклъ кая.
А според някои 3-4-метровият скален издатък, оприличаван на фалос,
говори за един от древните символи
на размножението. Намиращ се в непосредствена близост до Утробата
пък, кара специалистите да говорят
за второто му име – тракийско Све-

тилище на Сътворението.
Пещерата на Пармаклъ кая е подобна на по-известната пещера Утробата (Тангардък кая), намираща се над
язовир „Кърджали”. „Малката утроба”,
както някои автори и специалисти
я наричат, е двурога, като едното
разклонение вляво е по-малко, от два
метра, и по него няма признаци на човешка намеса. Второто е с дължина
около 10 метра, и то навярно е удължено, а на тавана е направен процеп,
през който в определени дни – лятното и зимното равноденствие, слънчевият лъч бавно преминава през процепа на пещерата, за да достигне до
дъното й. Според тракийските вярвания ритуалът символизира момента, когато Бащата-слънце опложда
Майката-земя и дава началото на нов
живот. Към дъното на второто разклонение пристъпвайте бавно, внимателно и тихо,
за да не нарушите спокойствието
на прилепите,
които тук са
чести гости.
По мнение
на специалистите
комплексът
е
оформен преди повече от
2000-2500 г.,
поради
което
земната
ос малко се е
променила
и
невинаги лъчът може да
достигне до
същото положение, както
по времето на
създаването
му.
Тук особен
интерес
не
само за специалистите, но и за туристите са нишите, които се срещат
на много места в Източните Родопи.
Те имат трапецовидна форма с височина 60-80 см, в ширина 30-40 см и

в
дълбочина
10-15 см. Според някои изследователи
това са скални некрополи
– места, където са били
поставяни
урните с праха на обикновените хора.
Според други
версии в нишите са поставяни статуи
на божества,
а според трети – младежите, които са
навършвали
пълнолетие,
са били посвещавани в орфическия тракийски култ,
издълбавайки
нишите на труднодостъпни места,
с което доказвали своето възмъжаване. Каквото и да е било предназначението им, едно е ясно – изсичането
им е било голямо изпитание за тези,

които са извършвали това дело.
Ако пък се изкачим на върха на двете скали, ще видим очертаващите се
и пресичащи се линии и улеи, както и
множество ямки, някои от които са
доста заличени от въздействието
на изминалите години и климатичните условия. Пак там са контурите на
легнало животно или птица с глава,
насочена на югоизток - към Улу дере.
Вглеждайки се внимателно, ще открием и намесата на човешка ръка.
От върха на скалите също се открива гледка към долината на реката, а
в далечината се забелязват няколко
групи скали, по които също има скални
ниши и пещери – част от тракийско
светилище. Продължим ли нагоре, на
върха на хълма ще видим останки и от
древнотракийска твърдина (крепост).
Тъй като до това място няма регулярен
обществен
транспорт,
най-удобно е пътуването с лични превозни средства. От Пловдив до скалния феномен край Памук махала еднопосочно е около 60 км. Близък и много
интересен обект е и с. Ночево, което
отстои на още 4-5 км. Най-добре е
двата обекта да се свържат в една
дестинация.
Текст и снимки: доц. Сандю Бешев

Една сбъдната мечта

П

реди няколко години в дружеството възникна идеята да
се премине „Ком - Емине“. След
като са изкачени 10-те планински първенци в България, както първенците на Гърция и Румъния, логично
беше да се помисли за друг забележителен маршрут. Темата ставаше все
по-актуална, но не беше дошъл моментът тази идея да бъде включена
като решение на Управителния съвет.
Имаше причини. След много разговори
се убедихме, че не сме в състояние да
се включим с организираните групи,
които ежегодно обявяват графика
си. Оказа се, че никой от нас не е в
състояние да отсъства около 20 дни
от местоработата си. Този вариант
отпада. И последва затишие. В някои
туристи и отчаяние. Желанието обаче остана. Казано накратко минахме
на друг вариант - да започнем етапно
преминаване. В по-голямата си част
членовете на дружеството споделиха,
че може да се отклоняват от домашни и служебни задължения около 3 дни.
Решихме и през месец юни 2015 година осем човека поставихме началото,
стигнахме до гара Лакатник. На хижа
„Петрохан“ уточнихме, че следващите
излети за продължение на маршрута
ще се организират, когато „Осмица-

та“ е в пълен състав. След време се
убедихме, че това е невъзможно. За
година време успяхме да стигнем до
прохода „Витиня“. През 2017 година бяхме на гара Кръстец, чак през ноември
2018 година стигнахме нос Емине. По
време на етапите се включваха и други членове. Нямам намерение в точния
вестник да описвам подробности. Например, в колко сме станали, какво сме

закусвали, как сме се чувствали, колко
сме вървели и т.н., защото четящите
са прочели достатъчно за най-известния маршрут. Само накратко ще спомена някои впечатления. Известният
бай Фидос от „Петрохан“, въпреки недоволствата на някои, се оказа доста
гостоприемен и добър тенисист. Но
при нужда от помощ не разчитай. За
разлика от него кметът на Гара Ла-

катник се доказа отзивчив. На хижа
„Тръстеная“ даже ще ви почерпят с
малиново вино. На „Чавдар“ ще ви нагостят с биосалата. За Николай от
„Кашана“ и колегите му от „Момина поляна“ само добри думи. Дано като преминавате върховете Паскал и Вежен,
не ви посрещат ветровете и градушките. На „Добрила“ не зачитат туристическите карти. А беше избрана за
хижа на годината. На заслон „Ботев“,
щом не си носиш членската карта,
няма намаление за нощувка. Правилно.
В „Тъжа“ ще хапнете добре сготвен
боб. На „Мазалат“ бира колкото искаш докарали, но вода за миене няма.
А беше избирана за хижа на годината.
Милена от „Узана“ - винаги оригинална.
В „Бузлуджа“ – малка, и в „Топчийско“
ще ви посрещнат учтиво.
Искам да споделя, че етапното преминаване освен друго, носи и положителен смисъл. С изключение на декември и януари, през останалите месеци
бяхме по трасето.
Въпреки всичко, ако решим да повторим, ще изберем етапното преминаване на маршрута „Ком – Емине”.
Гален Тупев,
председател на ТД „Еделвайс“ гр. Лозница
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Исландия –

Р

епублика Исландия е островна
държава в северната част на
Атлантическия океан, северозападно от Великобритания.
Територията на държавата се състои
от остров Исландия и редица малки
острови около него. Осеяна е с повече от 120 ледника, голям брой езера
и реки. Характерни за нея са голям
брой вулкани, кратери и горещи извори. От общо над 100 вулкана 25 са изригнали през последните хиляда години. Най-известните сред тях са Хекла
и Лаки, които имат около 100 кратера.
Големият гейзер, или Великият
гейзер, в Исландия се нарича просто
Гейсир. Това е собствено име, дадено

Исландия е не само сняг и гейзери, но и приказни населени места

красота, по-силна от страха

В подножията на исландските вулкани се срещат вълшебни цветни килими

му от исландците в стари времена.
Именно от него произлиза и думата
„гейзер“, превърната в нарицателно
от другите народи. На исландски език
„гейзер“ се превежда с друга дума –
„хвер“ или „гошвер“. Първото писмено
споменаване на Гейсир е през 1294 г.,
но според геолозите той е на възраст
поне 10 000 години. Намира се в долината Хьойкадалюр, на 50 километра
от вулкана Хекла и на около 100 от
столицата Рейкявик.
Дълго време Гейсир бил смятан за
най-мощния гейзер в Исландия. Височината на топлата вода, изхвърляна от него, достигала 60 метра, а
според други източници - 170 метра.
След 1630 г., когато бил пикът на гейзерната активност в Исландия, Гейсир „заспал“ за доста дълго време. Но
през 2000 г. започнал да изригва по 8
пъти на ден, ала височината на водния
стълб достигала само 10 метра. След
2003 г. честотата на изригванията е
не повече от 3 пъти дневно. Когато
„спи”, представлява тихо зелено езеро.
Гейсир е един от символите на страната. Всеки 17 юни – Националния ден
на Исландия, геолозите, с разрешение
на правителството, стимулират изригването му.
Водопадът Гюдлфос („Златният
водопад“) се намира на река Кхвитау
– Бялата река, която се пълни от
третия по големина ледник на Исландия, Ховсиекудъл. Обемът на водата,
преминаваща през Гюдлфос, зависи от
интензивността на топене на ледниците и средно е 109 куб. м в секунда
– но по време на дъждове се увеличава
многократно, като рекордният обем
достига 2000 куб. м. Височината на
водопада е 70 м. Затова тук преди
време се опитали да построят водноелектрическа централа. Но природозащитничката Сигридюр Тоумасдоухтир заплашила, че ще се хвърли във

водопада, ако започне строеж. Нейните благодарни съграждани поставили барелеф с профила й на ръба на
Гюдлфос. Сега водопадът е под закрилата на държавата.
Гюдлфос е изключително красив. Състои се от две каскади, намиращи се на 90 градуса една спрямо
друга. Остава загадка защо се нарича
„златен“. Някои казват, че зад водната завеса се намира пещера, пълна
със съкровища. Според други, просто
защото в лъчите на северното слънце
водопадът наистина сияе като злато. Водата в него е с необикновен син
цвят и толкова чиста, че спокойно
може да се пие.
Най-големият национален парк не
само в Исландия, но и в цяла Европа е
„Ватнайокюдъл“. Неговата площ е 12
000 кв. км. Той е основан на 7 юни 2008
г. чрез сливане на два парка – северния Йокулсаурглювур и южния Скафтафетъл, с най-големия в Исландия
ледник Ватнайокюдъл, чиято площ е
повече от 8000 квадратни километра.
По този начин паркът включил всички
специфични характеристики на Исландия: реки, езера, ледници, вулкани, живописни планини, хълмове, долини, водопади, полета от лава, черни пясъци.
Националният парк „Ватнайокюдъл“
е разделен на 4 територии, всяка от
които се управлява самостоятелно и
се патрулира от рейнджъри. Северната територия обхваща северозападната част на ледника и вулкана Аскя.
Това е зона на сеизмична активност,
където постоянно се усеща трептенето на Земята. А за пустинята Оудаудакройн, с черни пясъци и трудно
проходими полета от застинала лава,
местните жители разказват загадъчни и мистични истории за тролове,
джуджета, елфи и феи – и обикновено
избягват да минават през нея.
Северната територия на парка

включва каньона Йокулсаурглювур,
дълъг 25 километра и дълбок 100 м, и
реката Йокулсау-Ау-Фьодлюм. Това е
втората по дължина река в Исландия,
която пренася разтопените снегове на ледника Ватнайокюдъл в залива
Скяулфанди, Гренландско море. На нея
се намира най-мощният по сила на падащата вода водопад в Европа – Детифос.
В парка има и други невероятни места: Червената планина, която наистина е с необичаен червен цвят, както
и известният каньон Аусбирги. Той е
необикновено красиво място, където,
според легендите, се намира столицата на исландските елфи.
Източната територия на парка
включва планините Кверкфьотъл,
североизточната част на ледника и
снежните планински хребети Снайфетълсьорайви.
Южната територия обхваща и
част от парка „Скафтафетъл“. Самият парк е подходящ базов лагер за
изкачване на най-високата точка на
Исландия – връх Кванадалсхнюкур, висок 2110 м. Паркът „Скафтафетъл“ е
известен още с добрия си климат и
многото слънчеви дни в годината, особено през лятото. Тук растат брези,

гнездят птици и живеят арктически
лисици. Местна забележителност е
водопадът Свартифос („Черният водопад“). Той е висок 12 метра. Водите
му се стичат по базалтова стена,
оградена от черни колони с по 6 стени, които наподобяват тръби за орган. Образът на тези колони е използван неведнъж от исландски архитекти
в техните проекти. Най-ярките им
преображения са в прочутата църква
„Халгримур” в Рейкявик и сградата на
Националния театър.
Западната територия минава по
протежение на югозападната част на
ледника Ватнайокюдъл, а извън ледника обхваща вулкана Лаки с неговата
долина. През Средновековието в тези
земи се намирали няколко големи селища и град Скалхолт – средновековният духовен и интелектуален център
на Исландия. Но изригването на вулкана Лаки през 1783 г., съпроводено със
силни земетресения, унищожило града
и околните села, погубило едрия рогат
добитък, дивите животни и птици,
както и една пета от населението.
Страната била парализирана в продължение на 2 години.
Въпреки зловещата си слава, днес
вулканът Лаки не губи привлекателността си за много туристи. Красотата на тези места е по-силна от
страха.
Ледникът Ватнайокюдъл има средна
дебелина на леда 400 метра, а максимална – 1000. Под него се намират няколко вулкана, сред тях и активни. В
недрата му има живописни ледени
пещери, понякога пълни с топли, термални води. В тях е особено приятно
да плуваш под ледените куполи и да
осъзнаваш, че се намираш недалеч от
Северния Полярен кръг.
Една от основните забележителности на Националния парк „Ватнайокюдъл“ е ледниковата лагуна Йокулсаурлоун. Тя представлява голямо
езеро с плаващи айсберги в най-неочаквани форми. Лагуната се свързва с
океана чрез малка река, а сместа от
морска и прясна вода привлича много риби. След тях в търсене на храна
идват и тюлени. Те весело играят за
удоволствие на туристите, които се
разхождат сред айсбергите с катери-амфибии.
Велимир Христанов

Честит юбилей!
Дългогодишната туристическа деятелка и секретар на ТД „Шипка“ в гр.
Пловдив Анна Бориславова Камчева навърши 75 години!
Като инструктор по туризъм и ориентиране, планински водач и деятел тя
отдаде много усилия и талант за осъществяване идеалите на Алеко в район
„Южен“ на гр. Пловдив. Организатор и ръководител е на стотици излети,
екскурзии и преходи в планините. Носител на всички отличия на БТС.
Туристическо дружество „Шипка“, гр. Пловдив, и КТВ
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Антарктида – една мечта
Г
оворейки за Антарктида и за моите контакти
с нея, си мисля, че тя е
един естествен резултат на нещо, което съм следвал цял живот – контактите
с дивата природа и планините. Това винаги ме е зареждало. Човек винаги се чувства
добре там – изследване на
диви места, наблюдения и фотографиране на животински
и растителен свят и, разбира
се, не на последно място – катерене и ски.
Винаги ми е било интересно
да видя и това лице на Земята – полярните области с огромните бели пространства,
леда и снега, екстремното
време.
Имах щастието първо да
видя част от Антарктида, прекарвайки три лета
(2008-2009, 2009-2010, 20102011) в българската база „Св.
Климент Охридски” на остров
Ливингстън. Изкарахме незабравими дни там, помагайки в
строежа на двете нови къщи,
а и много други задачи, главно
по поддръжка на базата и помощ за учените при тяхната
работа по терена и ледниците наоколо.
Междувременно кандидатствах за работа в базите на
Американската и Британската антарктическа програма. И както е казано, който
търси... намира. Спомням си
каква радост беше, когато
получих писмо, че търсят
дърводелец за базата „Мак
Мърдо” за зимата на 2015 и
това би ли ме интересувало. Разбира се! Защото на
базата има над 1000 човека през лятото, но са около
200 души през зимата. Рядка
възможност. Медицинският
преглед беше доста труден
за преминаване, стриктни са
в това отношение, защото
достъпът до базата е доста
ограничен през 7-те зимни
месеца. Най-накрая получих
очакваното одобрение от медицинската и зъболекарската

комисия. Следваше серия от
дълги полети от Сиатъл, където живеем, до Крайсчърс,
Нова Зеландия, където всички
си получават дрехите и обувките преди последния 6-часов
полет до базата. Крайсчърч
е много приятно малко зелено градче с много паркове и
красиви океански брегове. А и
бирата е доста качествена.
Тук, очаквайки хубаво време
за полета (очакването може
да трае до 10 дни), хората
разпускат и се срещат със
стари приятели.
След последния, около 2600
км полет, обслужван обикновено от големи военни самолети, машините кацат на
една от двете писти на базата Мак Мърдо. На тях могат
да кацнат всякакъв размер
самолети. Пистите са върху
шелфовия лед, там с дебелина
около 35 метра. Много труд
се полага от хора и машини да
се поддържат пистите готови за експлоатация, особено
през зимата. 2015 беше първата зима, когато официално
започнаха да се провеждат
зимни полети. (Все пак там,
където е базата на 77,5 градуса южна ширина, тъмнината продължава почти 4 месеца.) Дотогава са провеждани
само полети за животоспасяващи ситуации. Всеки месец и
половина след март имаше самолет, идващ от Крайсчърч.
Пилотите използваха очила
за нощно виждане, а всички
светлини по двекилометровата писта се гасяха, и слагахме специални отразяващи
пирамиди на всеки 50 м. Аз бях
част от доброволците, помагайки при зимните полети.
Студено си беше, но красотата от пълното звездно небе,
честите полярни сияния и
тази огромна, тиха тъмна необятност наоколо не може да
се види никъде другаде.
Мак Мърдо е построена на
южния край на остров Рос, в
морето Рос през февруари
1957 г. Островът е на около

50 км от самия континент и
на него пуши единственият
действащ вулкан в Антарктида – Еребъс (ако не броим
не особено активния вулкан
на остров Дисепшън, близо
до българската база). 1956 и
1957 година са били международните геофизични години
и тогава е започнало по-масовото „заселване” на континента. Построени са над 50
бази от 12-те страни, които
са били най-активни в изследванията на континента през
последните 200 години. Това
са Аржентина, Австралия,
Белгия, Чили, Франция, Япония, Нова Зеландия, Норвегия,
Южна Африка, Съветският
съюз, Англия и САЩ.
В радиус от 50-60 км са разположени и дървените къщи
от първите експедиции на Робърт Скот и Ърнест Шакълтън. Една от тях е на 500 м от
Мак Мърдо (от първата експедиция на Скот през 1901-1903
г.). Беше много вълнуващо да
вляза в две от тях и да видя
вещи, непокътнати от 1917
година, когато е последната
експедиция на Шакълтън. Дрехи, спални чували, тюленово
месо, храна, брашно, алкохол.

Всъщност всичко е много
внимателно реставрирано и
оставено както е било по програма, подпомагана от новозеландското правителство.
Месото няма видими признаци да се е развалило, защото
влажността на въздуха е 1012%, а летните температури
много рядко се вдигат над минус 10 C – перфектни условия
за липса на гниене.
Всъщност част от желанието ми да дойда в Мак Мърдо се
дължеше и на това да видя на
място в какви условия и как
са преживявали тези железни хора, в тези първи опити
да се изследва това огромно
замръзнало и напълно непознато парче от картата на Земята, каквото е било Белият
континент тогава. Мога само
да си мисля с голяма почит и
респект към тях. Само да си
представим – изкарвали са по
2-3 години тук, без никаква
връзка със света, повечето
време живеещи в палатки и
теглещи тежки шейни. Добавяме и еднообразната храна,
много често на намалени дажби. Екипировката и дрехите
са били доста по-примитивни
от днешните, спалните чу-

вали са били мокри с дни. Този
тип хора май са на изчезване
днес. Само от края на ноември
до началото на януари температурите са по-поносими
(средни от -10 до -17 градуса).
През септември, октомври,
февруари и март средните
температури падат до около
-20 /-25 градуса по Целзий, а в
студените дни с добавката
и на ветровия фактор има и
температури -35 и -40 градуса. При температура от -30
до -40 градуса и вятър всеки
непокрит сантиметър от лицето измръзва бързо.
Зимата е доста по-сурова. Освен тъмнината между
края на април до 3-ата седмица на август (със средни
температури около -35 градуса) вятърът е почти винаги присъстващ и има дни,
когато с ветровития фактор температурата пада до
-65 или -70 градуса Целзий.
Сняг вали малко, но ветровете постоянно носят сняг от
вътрешността на континента. Като цяло те духат от
полюса към периферията.
Базата е една от най-южно
разположените в Антарктида. Само „Амундсен Скот”,
също американска, на полюса
е по на юг, а руската „Восток”
е почти на ширината на Мак
Мърдо. Пред нея на юг започва
най-голямото поле от шелфов
лед (лед от континента, плуващ във водата) на Земята,
полето Рос. То е с размери
около 1000 х 800 км, с дебелина на леда около 7-8 м на самия край пред Американската
и пред Новозеландската база
„Скот”, до няколкостотин метра в южните краища, където почва сушата. Това е една
гигантска пластична маса,
следваща пътя на гравитацията, а и някои свои уникални
закони. Движи се със скорост
15-50 см/ден, напуква се на
определени места (някъде
пукнатините са широки 3-5
метра), а пред островите,
там, където среща земя и в
резултат на огромния натиск
се образува една хаотична
гледка, състояща се от стърчащи ледени кули и блокове,
и цепнатини. Там има много
водни дупки и лятото се наблюдават стотици тюлени,
разпускащи на леда.
Част от северната красота на зимата са сиянията,
магични драперии на големия
нощен екран, танцуващи бавно в почти всички цветове на
спектъра. Или невероятните жълти, оранжеви, червени, розови цветове в небето
най-вече в периодите на скри-
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ване и появяване на Слънцето
(април и август). Всъщност,
тогава се разрових и разбрах,
че сиянията се наблюдават,
когато силно натоварени
енергийни частици от Слънцето (след изригванията на
повърхността му) навлизат
в земната атмосфера и проникват в полярните ширини.
Може би не са напълно безвредни, но са красиви.
Когато можех, прекарвах
навън. (Освен зимата бях там
и през лятото на 2016-2017
година.) През зимата карахме
ски няколко пъти, беше наистина екстремно. Но е интересно човек да го изпита.
Излизах на леда с екипа,
който трасираше пътища
за верижните машини за идващото лято. Поставят се
флагове и се картират пукнатините по новия зимен лед,
който е дебел 1.60 м, където
ще се движат машините с
учени и персонал. Този лед
обикновено се топи до февруари-март.
През зимата разбрах, че
българското присъствие на
Мак Мърдо е било до момента съвсем минимално. Един
хеликоптерен пилот, работил
няколко лета, и един учен, живеещ някъде в САЩ. Най-дълго
беше идвал Стефан Пашов, 14
лета мисля, но никога не беше
зимувал. Аз се оказах първият българин, който е зимувал
там или на такава ширина.
Със Стефчо се видяхме през
септември 2015 г., когато
той дойде за лятото и в столовата звучеше български, а
наоколо имаше усмихнати или
озадачени лица.
Хората знаем много малко

за Белия континент. Една от
главните причини да споделям
какво съм видял е, че опознавайки по-добре природата и
Земята, в частност Антарктида, и процесите, които
протичат там, ние ще имаме
повече разбиране и симпатия
и ще мислим как да се грижим

по-добре за нашия дом. Незнанието е просто един бял
екран. А всичко на Земята
– хора, животни, растения,
климат, вода, е свързано явно
с много сложни процеси и взаимоотношения. Толкова перфектно е, че е удоволствие
да се наблюдават. Скоро може
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би няма да ги разберем… и
дали трябва да знаем всичко?
Май от нас се иска само да не
разрушаваме баланса.
Белият континент например крие все още много тайни
под леда. Това е тема за друг
разказ, но мога да спомена
някои любопитни неща. Знае
се вече, че има над 300 древни (от 5 до 20 милиона години
стари) сладки езера под леда
(който стига до 4 км дебелина на платото). Вече се взеха
проби от езерото Восток, намиращо се под руската станция, и са открити доста нови
неща. Например на дълбочина
под 1500 м руснаците откриват, че ледът там прави
кристали с големина до 1 метър. Също от няколко години
се знае, че има лед, стар до
1.5-2 милиона години заради
факта, че по платото ледниците се движат много бавно.
От дълбоките проби, вземани
от леда през последните 5-8
години, се правят доста точни изводи за климата на Земята през последните 100-200
000 години чрез микроанализи
на въздуха и всички други елементи и бактерии, запечатани в долните слоеве стар лед.
Наблюдавах интересен проект за живота на тюлените,
който се провежда от 3-4 години. Чрез прикрепването на
специални камери на тях вече
се знае, че те могат да слязат до 200 м дълбочина (нормално ловуват риба на 20-40
метра) и да не дишат до 40-50
минути. Тялото им се е адаптирало така, че имат много
повече червени кръвни телца
от нас, кръвта им е по-гъста
и имат два големи далака, където складират чиста кръв.
Изследваните тюлени са Уедъл.
Част от красотата човек
да е в Мак Мърдо през лятото
е, че там има над 400 учени,
работещи по най-различни
проекти, и може да се разговаря с тях за проектите и
резултатите им. Както се
казва, това е информация от
извора.
Имах щастието през лятото да живея една седмица
на палатка в едно уникално,
странно място – Сухите до-
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лини. Единствените големи
сухи от лед големи площи в
Антарктида (всъщност има
и други видени, но официално
се споменават само те). Те са
на самия континент, на около
60 км от Мак Мърдо. 4-5 долини, дълги по 40-50 км, напълно
сухи от 2-3 милиона години, с
десетина разпръснати туктам замръзнали сладки езера.
Тук е най соленото езеро на
Земята - Дон Хуан (100 м дълго, 10 см дълбоко, 40% соленост!) Ледници се спускат от
хребетите между долините,
но стигнат ли дъното – изчезват. Обяснението за този
феномен е, че са заобиколени
от високи до 4000 м хребети,
които ги пазят от бурните
ветрове, носещи сняг от платото на юг, а и от фронтовете, идващи от океана на
север. Летата там са тихи,
пълна тишина цари наоколо,
слънцето е 24 часа горе. Не
знам къде другаде може да се
изпита такава тишина, може
би в някои отдалечени планини. Във въздуха няма мухи,
насекоми, птици или животни по повърхността. Въобще
не ми се тръгваше оттам,
когато свършихме ремонта
на една постройка, за която
бяхме пратени. Особена хармония и спокойствие витаеха
във въздуха.
Известно е, че сега Антарктида е отворена за научни
цели без добиване на изкопаеми, поставяне на граници
или военно присъствие. Така
са решили държавите-членки
на Антарктическия договор,
влязъл в сила през 1961 г. Отношенията между персонала и учените от различните
бази са приятелски и на взаимопомощ едни към други. Дано
се запазят такива и в бъдеще.
Създадох приятелства там,
които остават за цял живот.
Незабравими дни съм изживял
и на двете бази. Помагали сме
си, оцелявали сме и най-важното – дали сме някакъв скромен
принос в помощ на учените,
за да разберем повече за тайните на Антарктида.
Текст и снимки:
Анастас Абаджиев
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Пътешествия

Експедициите към Лапландия
и руския Северозапад
П
рез 1653 г. французинът
Пиер
Мартин
дьо
Ламартиньер
участвал като корабен
лекар в датска експедиция до северните брегове на Московия, както на
Запад наричали тогава
Русия. През март трите
кораба, разнебитени по
време на буря, хвърлили
котва за ремонт във фиорда Варангер.
Ламартиньер използвал двумесечния престой, за да се запознае
с лапландците. Така станал първият западноевропеец, който подробно
описал техния бит и
обичаи.
Заедно с трима други
членове той тръгнал навътре в сушата. „През
гори, планини и долини,
без да срещнат жива
душа“, те стигнали до
руска Лапландия и с еленови впрягове продължили към Колския полуостров. В края на май се
завърнали обратно.
Сетне плаването на
изток траяло около десет дни и флотилията
достигнала остров Борандай (вероятно днешния остров Песяков).
Видът на тамошните
жители учудил Ламартиньер: „Те бяха още
по-ниски от лапландците. Главата голяма, лицето плоско и широко,
много чипоносо и изключително мургаво, краката големи.“
След като направили
успешна търговия, купувайки ценни кожи, датчаните и Ламартиньер
поели към континента,
„към неголям град на Печора (вероятно изчезналия днес Пустозерск
– б.а.) на брега на малко
море, което носи неговото име“. Там също купили
много кожи. В началото
на юни с еленови шейни
стигнали до Полярния

Урал. След като преминали планината за около 12 часа, датчаните
пристигнали в сибирско
село и били гостоприемно посрещнати от
руските ловци. Подир
угощение и почивка Ламартиньер и спътниците му за пореден път
купили кожи (с изключение на най-ценните – самурени, но още тогава
самурите били редки
животни) и продължили
пътя си.
Ненците, през чиито
земи минали, той описва така: „Самоедите са
още по-ниски и набити
дори от лапландците.
Лицата им са плоски,
чипоноси, а цветът им
е землист и по тях няма
окосмяване.“
Ламартиньер слушал
за „планините Патенотр“. Смята се, че „Патенотр” е може би изопаченото ненецко название
на Полярния Урал: има
далечна прилика с названието на връх Пайер. От
острова Борандай експедицията поела към Нова
Земя, неуспешно се опитала да навлезе в Карско
море и била принудена да
спре до остров Вайгач.
Там била нападната от
бели мечки.
В края на август корабите поели на запад
към Гренландия, но след
Шпицберген буря ги
отнесла към Исландия,
където екипажите си
починали и огледали гейзерите, както и вулкана
Хеклу. През октомври
флотилията се завърнала в Дания.
Книгата на Ламартиньер, когото тогава
мнозина смятали за фантазьор, е достигнала до
нас в редица френски,
немски и английски издания след 1671 г. Публикациите обаче значително
се различават една от
друга. В някои са напра-

вени толкова големи и
значителни вмъквания,
че те напълно променят
характера й. Все пак
било доказано, че нелепите описания, срещани
в нея, са написани не от
автора, а от издатели,
които изопачили първоначалния текст.
Около 90 години след
експедицията на Ламартиньер, в началото на
1740-те години, руската
Адмиралтейска колегия
решила да остави бойни
кораби за презимуване
в незамръзващите води
при днешния Мурманск.
За да стане това, било
необходимо да се проучи
брегът, да се изберете
удобен залив и да се построят жилища за екипажите.
През лятото на 1741
г. към устието на река
Кола бил изпратен лейтенант Василий Винков,
който
картографирал
остров Килдин и неголям участък на запад от
него до Колския залив.
Това било първото, при
това точно изследване
на брега на Лапландия,
което направили руснаците.
Същото
лято
флот-майсторът (старши щурман) Евтихий
Бестужев описал целия
западен бряг на полуостров Канин. Дневниците
му не са достигнали до
нас. На съставените от
него карти всички реки
и завои на брега са подробно обозначени – но
липсват бележки за морската дълбочина.
Благодарение на неговата работа за пръв
път станало известно
истинското положение
на Канинския бряг, а
проучването на реките
Чижа и Чоша, проведено
от Е. Бестужев, чак до
1850 г. оставало единствено по рода си.
Второто описание на
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Илюстрация от книгата на Ламартиньер

Руски едномачтов кораб от ХVIII век, тип „бот”

Бяло море, по-ценно от
хидрографска
гледна
точка, било направено през 1756-1757 г. от
щурмана Беляев, който
плавал на малък едномачтов бот. Той описал
остров Моржовец, двата бряга на Мезенския
залив и целия Зимен
бряг (повече от 500 км).
Извършил и първите
измервания на дълбочините между устията
на Мезен и Двина. Неговите описания се отличават с прецизност и
детайлност, които са
изненадващи, като се
имат предвид средствата, с които е разполагал. Може би този деен
изследовател умира скоро след завръщането си,
понеже картата излязла
под името на неговия
помощник Толмачов – ма-

кар по-голямата част
от описанията да са направени от Беляев.
През 1769 г. Михаил
Степанович Немтинов
картографирал цялото
крайбрежие на Онежкия
полуостров, от устието на Двина до устието
на Онега.
Така, след като добавило и коригирало
холандските карти от
17-и век въз основа на
материалите от тези
три описания, Морското
ведомство на Русия съставило първата сравнително точна карта на
източната половина на
северното Бяло море,
която се използвала от
1770 до 1778 г.
В
годините
17781779 Пьотр Иванович
Григорков и Дмитрий
Андреевич
Доможиров

приключили
описанието на Терския бряг и
отбелязали на картите полуостров Свети
Нос с лежащия зад него
Светоноски залив. Те изследвали няколко плитчини, особено в Гърлото
на Бяло море, което след
тяхната работа било
включено в доста точна
карта.
Запазено е само копие от общата карта,
съставена от двамата
пътешественици. Междувременно
тяхното
дело, забравено от Адмиралтейската колегия,
придобило
заслужено
одобрение и доверие от
страна на мореплавателите, които навлизали и
прекосявали водите на
руския Северозапад.
Любомир Атанасов

Отмора

можете да намерите информация за: стоте
национални туристически обекта, телефони
адреси на туристически дружества и хижи;
НА БТС - иклу
бове в състава на БТС и федерации; ис
рия, цели, нормативна уредба и
www.btsbg.org то
управленска структура на БТС.

www.pss-bg.bg

При нещастен случай
дежурни телефони:
GSM: 1470
за абонати на МTel и VIVACOM
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000 - стационарен телефон
Централен денонощен пост,
свързан с телефон 112
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З

а трета поредна година туристите от
ТД „Калабак” - град Петрич, взеха участие
в тържественото и традиционно честване на празника
Свети Атанас, организирано
от туристите на Етрополе в
лицето на Кати Дочева и Община Етрополе.
Началото на празника започна с пешеходен поход до
Етрополския манастир, който е с дължина от няколко
километра и се изминава за
1,30 мин. Зимата е прекрасен
сезон за преходи, ходехме в
сняг, дълбок около 50-60 см.
Колоната наброяваше 150
туристи от цялата страна,
като в черквата „Св. Троица“
бе отслужен молебен за здраве. Водопадът, който е само
на няколко метра от черквата, беше очарователно кра-

Празник на Свети Атанас в
Етрополе
сив, замръзнал и образувал
хиляди красиви фигури, а пък
за доброто настроение на
туристите домакините се
бяха подготвили с топъл чай,
греяно вино, топла скара и
традиционната духова музика, която още повече повдигна настроението на участниците.
Вечерта в ресторант „Еверест” програмата продължи с
посрещането на Свети Атанас и прекрасните танци на
деца от града, богата томбола и всички туристически
дружества бяха удостоени с
грамоти за участие в празника. На следващия ден много от туристите изкачиха
емблематичния връх Свети
Атанас, който е само на
1250 м н.в., като на самия
връх се палят огньове, пече
се месо на шиш и се свалят
шишове в града, за да се почерпят тези, които не са успели да изкачат върха. Това
е една отколешна традиция

на този ден.
Празникът
завърши
на
площада с приветствие на
кмета, а под звуците на духовата музика се изви дълго
кръшно хоро.

Това сме ние, туристите
- хора, които не само обикаляме планините, изкачваме
техните върхове, но и знаем
чудесно да се веселим.
Огромна благодарност на

Кати Дочева за поканата и
прекрасните преживявания.
Елена Милушева,
председател на
ТД „Калабак”

Мила Родино, обичаме те

О

бичаме да ходим
и да се радваме
на твоите красоти. За нас, туристите, няма сезон, в
който да почиваме. През
зимата правим по-леки
преходи, като започнахме на 16 януари - Деня на
снега. След това излети
до близки места. Запомнящо беше посещението
на Мадарския конник и
срещите ни с колеги от
Червен бряг, Кнежа, Горна Оряховица, Луковит.
Всички знаем колко са
хубави срещите с приятели, особено на такова
магнетично място и при
топлото посрещане на
хижарите.
Следващото посещение беше на водопада
„Скока“ при село Веселиново, в дебрите на
Стара планина. Спряхме
автобуса в края на селото и поехме по доста чакълест път. Повървяхме
около час и чухме тътена на водата, която падаше отвисоко. Тръгнахме по тясна и стръмна
пътечка и не след дълго
пред нас се откри чудна
гледка. Падащата вода
се пръскаше с грохот и
ни мокреше освежаващо.
След снимките за спо-

мен тръгнахме към пещерата по-нагоре, като
прекосихме рекичката и
малките водопади, а след
това и скалните образувания „Софрата“.
На връщане посетихме
къщата на Жельо Желев.
Следващата спирка беше
Преслав. Много пъти сме
идвали, но винаги сме
преоткривали нещо ново
за историята ни.
По покана на колегите от град Самоков им
бяхме на гости. Благодарим на председателката за разнообразните
мероприятия, в които
ни включи, особено прехода към хижа „Мечит”.
На връщане от Самоков
посетихме водопада в
Карлово,
Калояновата
крепост, хижа „Бунтовна”, връх Шипка.
Следващото мероприятие беше посещението на хижа „Русалка” в
Средна Стара планина.
Пътуването беше дълго, първо с влак, после
с автобус, но следобед
благополучно
пристигнахме. Решихме, че за
нас лъчевото ходене е
по-разумно и по-добро за
годините ни. От хижата
на другия ден направихме
преход до водопада „Ка-

ПОКАНА–ОБЯВА

ТД „Добруджанец”, гр. Генерал
Тошево, обл. Добрич, ще проведе
годишно отчетно събрание на
22.03.2019 г. от 18.00 ч. в залата
на Клуба на инвалида – Улицата
на услугите, при следния дневен
ред:
1. Отчет за работата на УС
на ТД „Добруджанец” за 2018 г.
2. Отчет на Контролния съвет за работата на УС за 2018 г.
3. Приемане на членове в ТД
„Добруджанец”.
4. Приемане на Програма за
работата на ТД през 2019 г. и

бюджет за нейното осъществяване.
5. Разисквания по горните
точки и вземане на решения.
6. Избор на делегат за участие в Извънредния конгрес на
БТС.
7. Разни.
При липса на кворум от
50%+1 членове на ТД събранието
ще се проведе с 1 час по-късно на
същото място.
УС на ТД „Добруджанец”,
гр. Генерал Тошево

демлийското пръскало“.
А на третия ден поехме
към връх Триглав. Хижарите от хижа „Русалка”
бяха изключително гостоприемни, а гъбената и
бобената чорба, с които
ни гостиха, незабравими.
Имахме време да починем, да се любуваме на
природата, да берем билки и гъби.
Дойде време за изкачване на връх Миджур
откъм сръбската страна. Пристигнахме на
Драгоман за срещата
с основната група туристи, водени от нашия
председател Румен Узунов. Преминаването на
граничния пункт беше
бавно и след дълго чакане поехме към Бабин зуб.
Местността е красива с
накацали малки хижички.
Времето беше хубаво и
желанието да покорим
върха беше голямо. Независимо от дългото
изкачване си беше едно
прекрасно
изживяване.
След като се разделихме
с основната група, поехме към Белоградчик и
пещерата Венеца. Това е
една много красива и богата на образувания пещера. На следващия ден
посетихме Лом, Козлодуй и кораба „Радецки”.
И надвечер се прибрахме
доволни от преживените
няколко дни.
Участвахме в мероприятието,
организирано
от клуб „Троян“ – „Баба
и внуче“ на хижа „Узана”.
Пословично е гостоприемството на хижарката,
а самата проява беше
изключително
забавна
за децата. Водещите Румен Узунов и Сашо Гуненски бяха подбрали полезни съвети как се оцелява
в планината.
След кратка почивка
раниците отново бяха

стегнати, този път посока Пирин, хижа „Дамяница”. Следващите два
дни бяха направени преходи към Тевното езеро,
Василашките езера и
връх Тодорка. Природата
е прекрасна, времето
хубаво. Езера, върхове, в
далечината водопади и
много, много камъни, но
това е Пирин. На третия
ден слязохме до Банско на
гости на нашата колежка Лили Рискъова. Благодарим й за гостоприемството.
На хижа „Бачо Киро”
единадесет клуба от Североизточна България си
направихме среща през
есента. Място с богата история и интересни
дестинации.
По традиция на 3 март

ходим до село Светлен на
паметника на падналите
руски войници.
Вече няколко години
стигаме до хижа „Узана”,
откъдето правим лъчево ходене до връх Исполин, хижа „Партизанска
песен”, връх Шипка, панорамната хижа „Балкански”, Марков стол и
Географския център на
България. Това са няколко
дни, прекарани прекрасно.
Стараем се да водим
активен живот, участвайки в общински мероприятия и тези на Българската федерация на
туристите
ветерани,
както и всички, свързани
с ходене.
Отзовахме се на поканите на колегите от гр.
Кюстендил и гр. Видин.

При направените екскурзии до исторически места се стараем да посетим и водопади, пещери,
за да можем да вървим.
Така направихме с пещерата „Снежанка”, водопада „Синият вир” до село
Медвен, „Пирински джендем” до село Иванча. Взехме участие в похода „По
стъпките на Таньо войвода”. А излетите, които
правим целогодишно за
левурда, гъби, билки, са
били винаги желани от
всички, защото излизаме
сред природата. Това ни
зарежда, дава ни сили и
надежда.
Клуб на туристите
ветерани
„Черноломец”,
гр. Попово

In memoriam
На 22 януари почина заслужилият
майстор на спорта дългогодишният
секретар и председател на ТД „Амбарица” – гр. Троян

Иван Ненов
Неповторима личност, всеобхватна личност, добър пример за
достойно поведение – той излъчва-

ше оптимизъм. Малцина могат да
са носители на такъв висок морал.
За мен лично едва ли някога ще има
по-добър учител и колега и така скъп
приятел едновременно. Но ми остана утехата, че съм познавала този
светъл човек.
Почивай в мир!
Валентина Чакърска,
ТД „Амбарица” - гр. Троян

