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Честване на
връх Шипка

Национален туристически ски -поход -”Стара планина -2015”
Честването на 137 годишнина
от освобождението на България
от турско робство събра хиляди
българи на връх Шипка. Лошото време, силният вятър, събарящ знамената на 9-те страни
-участнички във войната срещу

турските поробители, прехвърчащият сняг и гъстата мъгла
не попречиха на признателните поколения да се преклонят
пред подвига и героизма , пред
паметта на загиналите руски
воини и български опълчен-

ци за свободата на България.
Неспирната колона от хора се
беше устремила към Върха на
свободата от ранни зори. Със
знамена в ръце, с цветя към 34
метровия доломитов Паметник
на свободата вървяха и стари и

млади, деца и ветерани туристи.
За туристите от България е
въпрос на чест да пристигнат
на трети март на Върха на свободата.
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137 ГОДИНИ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ –

ЧЕСТВАНЕ
НА ВРЪХ ШИПКА

Силен старт
за лознишките
„еделвайси”
Лознишките „еделвайси”
започнаха активно туристическата си дейност за
2015 година .Както всяка
година, така и през настоящата честите излети
се организират до хижа
”Младост” в търговищкия
Балкан. Освен близостта
с града ни тя привлича и с
друго. Към нея има няколко маршрути,които са разнообразни. През зимата е
завет, през лятото - сянка.
Хижата е една от най - обзаведените в страната, винаги се предлагат различни ястия .Уют и чистота.
Месечно правим минимум
3 излета до нея. Желателно е човек да посети района на хижата в средата на
месец май, когато цъфтят
божурите. Красота отвся-

къде .
Разбира се, организираме и други излети до
близки на нас хижи – „Пчелина” около гр.Разград. В
близките месеци следват
„Ахинора” – Исперих , „Патлейна” – Велики Преслав.
Така ще бъде и занапред,
защото тези маршрути ги
залагаме ежегодно и ежемесечно в годишните календарни планове.
Почивните дни около
Националния
празник
предизвика УС да организира поход в по-високите
части на планината. След
малко дебати решихме да
изкачим връх ”Васильов”
в Средния Предбалкан с
нощувки на хижа „Коман”.
Сред членовете на дружеството се прояви интерес,

ОБЯВА
УС на ТД ”Еделвайс” гр.Сандански на основание
чл.26,ал.1 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно отчетно събрание на 24.04.2015год. от 17,30 часа в сградата
на дружеството, при следния дневен ред:
1.Приемане на годишен отчет за дейността на
дружеството за 2014год.
2.Отчет за финансовия резултат от нестопанската и стопанската дейност за 2014год.
3.Приемане на проекто - бюджет за 2015год.
4.Приемане на новоучредените клубове по алпинизъм и воден туризъм като колективни членове на
ТД ”Еделвайс” - гр.Сандански.
5.Избиране на делегат за Общото събрание на
БТС.
6.Разни.
От Управителния съвет
На ТД ”Еделвайс” - гр.Сандански

ОБЯВА
УС на ТД „Калабак” гр. Петрич на основание чл.26
ал.1 от ЗЮЛНЦ и решение от протокол №2 от
04.04.2014г. на УС на дружеството свиква годишно
отчетно събрание на 24.04.2015г. от 18.00 часа в
сградата на дружеството при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Отчет на дейността на дружеството за 2014г.
Отчет за финансовия резултат от нестопанската и
стопанската дейност за 2014г.
Приемане на проекто бюджет за 2015г.
Избиране на делегат за Общото събрание на БТС.
Промени в УС.
От Управителния съвет
На ТД „Калабак” Гр. Петрич
Уведомяваме абонатите на вестник ”Ехо”, които
спечелиха награди от Томболата за 2015 г., че могат да си получат наградите от Централата на БТС
-гр. София, бул. ”Васил Левски” № 75 , ет.5, стр. 528.
Крайният срок за получаването им е 11 април
2015 г. /60 календарни дни от датата на изтеглянетона томболата/.

защото съвсем малко туристи са катерили в района. И така на 28 февруари
група от 25 туристи потеглихме за Предбалкана.
Една част от групата се
отклониха да посетят Троянския манастир и Природонаучен музей ”Черни
Осъм”. Другата група пристигна на хижа ”Коман” и
след малка почивка потегли по маршрут до с.Шипково. За съжаление маршрутът не се поддържа от
много отдавна, от което
личи, че пътеката е обрасла, маркировката почти
липсва. Въпреки всичко
успяхме да се одраскаме
сериозно. След едно курортно кафе се прибрахме
обратно.
На следващия ден рано

потеглихме за връх „Васильов”. Докато предварителните ни очаквания бяха
за сняг или дъжд, времето ни изненада приятно.
Слънчево и тихо. Приятен
излет. Настроението великолепно. На върха умората
се почуства и само едно
ядро от трима решихме
да слезем до хижа ”Васильов”, за да изпием по
едно кафе при земляка
Николай Кинаров. На връщане времето се промени,
но се прибрахме удовлетворени.
Най-доволни останаха
най-малките. 9-годишната
Андреа и 13- годишната
Катя.
Гален Тупев –
председател на
ТД ”Еделвайс” гр.Лозница

Честването на 137
годишнина от освобождението на България
от турско робство събра хиляди българи на
връх Шипка. Лошото
време, силният вятър,
събарящ знамената на
9-те страни -участнички във войната срещу
турските поробители,
прехвърчащият сняг и
гъстата мъгла не попречиха на признателните
поколения да се преклонят пред подвига и
героизма , пред паметта на загиналите руски
воини и български опълченци за свободата
на България. Неспирната колона от хора се
беше устремила към
Върха на свободата от
ранни зори. Със знамена в ръце, с цветя към
34 метровия доломитов
Паметник на свободата
вървяха и стари и млади, деца и ветерани туристи.
За туристите от България е въпрос на чест
да пристигнат на трети
март на Върха на свободата.
По билото на Балкана от х. Тъжа пристигнаха ски походници
от Габрово, Калофер,
Ловеч, Русе, София.
Рамо до рамо със 75
годишния ски турист от
Габрово Стоян Цонев,
минаващ за 28 път по
маршрута за 3-ти март

бяха и двете млади момичета – ски туристки
от София.
От южна България
пристигаха туристите
от Казанлък, от град
Шипка и х.Бузлуджа
Всички поднасяха цветя и застиваха в минута
мълчание пред паметниците към Върха и Паметника на свободата.
С вълнение и трепет
влизаха в него, разглеждаха обновената
експозиция, картините
на руските художници
– баталисти от Рускотурската освободителна война, униформите
, оръжията, наградите- ордени и медали на
руските воини и българските опълченци, маслените портрети на руските генерали- герои
от войната и българските опълченци. А горе, от
терасата на Паметника
се разкриваше картината на боевете: героичното Орлово гнездо,
стръмните долини от
юг, по които са пъплили
турските пълчища, върховете Бузлуджа на изток и Малуша на запад,
където са били турските батареи, района на
национален парк Шипка – Бузлуджа и на север- Габрово и освободената от турския гнет
свободна България.
инж. Милка
Караджова - Габрово

Асеновград ще бъде домакин
на ”Песните на България”

Националният песенен
празник ”Песните на България” тази година ще се
проведе в гр. Асеновград.
Решението за провеждането му беше взето на
първото заседание на
Управителния съвет на
Сдружението на туристическите хорове, което се
проведе на 17 февруари.
Поканата за домакинство
е отправена към Сдружението лично от кмета на
града д-р Емил Караиванов.
”Туристическият хор в
Асеновград се ползва с

авторитет в града и е един от
добрите
хорове
в
Сдружението.
Освен това, ръководството на хора
има възможност
да
организира
провеждането на
празника с подкрепата на общината, читалището
и хористите”, сподели след заседанието на
УС неговия председател
Димитър Гочев. На заседанието е решено да се
възложи на диригента и

композитор на хор ”Планинарска
песен-Филип
Аврамов”, Борис Христов
да направи обработка на
всички популярни планинарски песни / планински

фолклор/, да се направи
запис на всички планинарски романси и да се
издаде сборник с народни планинарски песни.
За Сдружението е ясно,
че това е дълга и нелека
задача, за реализарането
на която ще са необходими средства. За целта
Сдружението ще трябва
да се подготви и да участва с проекти пред държавните институции, имащи
отношение към този вид
дейност, за да подпомогнат техните начинания.
в.”Ехо”

“Златна мартеница “ за “Алпи Комерс”
БТС изпрати поздравителен
адрес до г-н Венцислав Пейчевуправител на “Алпи Комерс” по
повод награждаването на фирмата с наградата на Сдружение “ Произведено в България”
-“Златна мартеница” - 2015 г. за
иновативно малко и средно предприятие, завоювало позиции на
вътрешния и международните
пазари.
“За нас е гордост, че фирма
“Алпи Комерс” е един от основни-

те и най-сериозни партньори на
Българския туристически съюз в
реализирането на националното движение “Опознай България
- 100 национални туристически
обекта” и приобщаването на
младото поколение към културно-историческото и природна наследство на България. Съвместната ни инициатива “Опознай
България с дъвка “Идеал”- Събери и спечели” е поредното доказателство за иновативно мислене

и готовност да се изправяте пред
нови предизвикателства.
На Вас и на целия екип на
“Алпи комерс” пожелаваме много
здраве и успехи. Продължавайте
да поддържате новаторския си
дух и да радвате своите потребители с висококачествените си
продукти и неповторимия вкус на
“Идеал”, се казва в поздравлението, изпратено от Изпълнителния секретар на БТС Венцислав
Удев.

Памет
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Национален туристически ски
-поход -”Стара планина -2015”
Въпреки
дъждовното
време, рано сутринта на
27 февруари група от седем туристи от ТД ”Хайдут” – Калофер, и трима
от ТД” Стратеш”-Ловеч,
тръгнахме с джипове по
поречието на р.Тъжа до
”Хайдушкото хоро”. От тук
нагоре, сякаш бял губер
бе метнат на Стара планина. Облякохме се, сложихме ските и тръгнахме нагоре. След около 30 мин.
стигнахме Кадемлийското
пръскало . Въпреки гъстата мъгла и преваляване
от сняг, пръскалото беше
заледено.Снимахме се за
достоверност, че сме били
тук и продължихме. Колкото отивахме по- нагоре,
започваше да вали обилен
сняг и вятърът се усилваше..Спряхме да починем
на водосбора на ”Кръвенешко” и ”Пожар дере”
. Почивката беше
кратка и се отравихме към х.”Тъжа”.
В подножието й
свалихме ските.
Пред хижата ни
посрещна един
от най-старите
хижари в Стара планина Велико Великов
– Чочо.Здрависахме се, макар
и с премръзнали
ръце, събухме тежките обувки и влязохме. В хижата беше
топло, чисто и уютно. Наредихме масата за вечеря.
Около 18.00 часа към нас
се присъединиха трима туристи от ТД ”Узана”- Габрово. Един от тях беше Стоян
Цонев– ветеран в ски-туризма. Вечеряхме, попяхме, пошегувахме се, но
ни предстоеше най-трудния преход и решихме да
си легнем рано. Сутринта
след закуска пак се снимахме, сбогувахме се с хижаря, поставихме ските и
тръгнахме. След около 25
мин. бяхме в подножието
на ”Гърмяща гора”. Сва-

Връх ”Ботев” – Връх ”Шипка”– 27.02.2015 г.-03.03.2015 г.

лихме
раниците, поставихме коланите на ските и тръгнахме
нагоре. На три серпентини
изкачихме
”Пашовица”.
Качихме се на билото и
тръгнахме за „Росоватец”.
По маршрута се спряхме
на паметната плоча на загиналия от лавина началник на ПСС В.Търново Делян Станков .Положихме
стрък сибирска хвойна и
продължихме . След 20
мин. пристигнахме на гроба на дядо Фильо - обез-

главен от турците на 19 май
1876 г.Отпихме
глътка вино и почетохме паметта
му с едноминутно мълчание.
Тръгнахме нагоре.
Вятърът се усили,
а мъглата стана още
по-гъста. Неусетно излязохме на ”Росоватец”последния
двухилядник
до края на Стара планина. Поради силния вятър
свалихме коланите и тръгнахме надолу - карахме
бавно, тъй като времето се
влоши. Слязохме до ”Пеещите скали”.Там свалихме
ските, сложихме ги на раниците и тръгнахме бавно
и внимателно през скалите. Минахме покрай ”Челеби егрек”, подсякохме
от северната страна на
„Курт Башица”или както го
оприличават някои колеги
на ”Матерхорн”и слязохме

на хижа ”Мазалат”.Там ни
посрещна Боби. Печката бумтеше - беше топло
и приятно. След трудния
преход беше време за
вечеря. Развеселихме се,
попяхме песни и си спомнихме за предишните походи . На сутринта всички
бяхме бодри. Закусихме,
снимахме се. Сбогувахме
се с Боби и се спуснахме
по склона. А предстоеше
много лек маршрут. Подсякохме ”Бухала”. Пуснахме се до чешмата и там се
срещнахме с туристи от
Габрово и Ловеч. Кратка
почивка. Подкрепихме се
с шоколад и потеглихме.
Слязохме на х. Партизанска песен. Беше обяд и
доволно се нахранихме с
топла супа.
Потеглихме по пътя,
който беше добре изчистен. В 15,30 ч. пристигнахме в базата на ПСС Габрово.Посрещна ни Жаклин

- началник на ПСС, който
ни осигури нощувките.
Предстоеше ни един почивен ден и част от групата
реши да изкачи вр.Исполин. Вечерта отидохме
в х. Узана. Посрещна ни
Милена - една усмихната
и лъчезарна жена. Беше
опекла пет погачи, сирене и чубрица. Срещата
беше трогателна, тъй като
се видяхме с много стари
приятели. Повеселихме се
до късно и се прибрахме в
базата на ПСС за нощувка. За радост в похода
участваха и жени. Повече
от 20 години с нас беше
неотлъчно и Донна Иванова от ТД ”Хайдут”, младите
Десислава Тодорова от ТД
”Приста”, Каролина Томиславова от ”Стратеш” и
Виктория Ирманова от ТД
”Родни Балкани”- Варна
.Спасител на похода беше
Петър Радулов - началник
на ПСС Калофер. Дългого-

дишни участници , които
и тази година участваха
бяха Иван Танев, Христо
Радулов и неговият син
Владимир, Христо Михалев и др. Рано сутринта
на 3 март потеглихме за
вр. Шипка. Очаквахме северно от Шадраваните и
Малоша по пътя да има
сняг, но уви. Наложи се да
носим ските на гръб. Макар и уморени, с пришки
по краката пристигнахме
навреме за тържеството
на върха.
Положихме
лаврови
клонки на паметника на
освободители и българското опълчение. След
приключване на тържествената част се разделихме и си обещахме участие
в похода и следващата година.
Ръководител на похода
Лалю Стругарев
- председател на УС на
ТД ”Хайдут”- Калофер.

Ягодинци развяха националния
трибагреник на вр.”Свети Илия”
Над 500 туристи и жители на родопските села Ягодина и Борино отбелязаха подобаващо Националния празник 3 март
на вр. ”Свети Илия”.
По традиция внушителната група потегли към родопския връх от центъра на
с.Ягодино под звуците на четири кабагайди. В патриотичната проява, организирана от кметството в с. Ягодина и ТД ”Родопея” се включиха участници на различна
възраст - от 5 до 85 години. Всички носеха в ръцете си малки трибагреници.
Пешеходният преход продължи до
местността ”Долното бърце”, където участниците спряха, за да наблюдават състезанието по офроуд. В него тази година
имаше 9, като 7 от тях финишираха успешно. При изключително труден маршрут с кално и мокро трасе състезанието
спечели Христо Каленов от Смолян.
След това похода продължи към седловината под върха. Там участниците
се подкрепиха с топъл мурсалски чай и

продължиха към върха за тържествената
част.
Произнесени бяха слова от Александър
Караджов - за 3-ти март и от Снежана
Кукунджиева от ТД ”Родопея”- за 120 годишнината на организираното туристическо движение в България.
Участниците почетоха с 1 минутно мълчание паметта на всички знайни и незнайни герои. Накрая гръмнаха черешовото
топче. Малко по-късно с възрожденски
песни всички се спуснаха към седловината под върха за обяд и провеждането на
спортно състезателните игри. Проведени
бяха състезания по дърпане на въже, отборно бягане- щафета на 100 м, както и
щафета с букви ”120 г. организиран туризъм”. Освен победители в състезанията,
награди получиха най-възрастния участник в похода /Илия Мишев- на 85 г./ и наймалкия -5 годишен малчуган от Пловдив.
ТД ” Родопея”
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- Я ми кажи ти, отиваш ли да те заведа аз
тебе на Чепино?
- На Чепино? О, да, с
голямо
удоволствие.
Ама аз имам и другар.
- Добре, и него ще вземем. В събота по пладне на гарата, прието?
- Прието.
Наистина, не му беше
времето за полски и горски разходки през марта,
но аз толкова хвалби бях
чувал за туй Чепино, щото
на драго сърце приех любезното предложение на
моя приятел. В събота
по пладне качихме се от
софийската гара и часа
около четири слязохме на
станцията Белово, отгдето
на коне потеглихме през
върха Алабак за Чепино.
Едва изминахме селото,
и ситен дъждец ни заръси
върху оголените беловски
хълмове. Селяните, които смъкваха от върховете
чамови трупове и бързаха
да се приберат в Белово,
изглеждаха ни полуучудено,
полуиронически,
като че искаха да ни кажат: ”А бе вий шегувате
ли се, или сериозно сте
намислили в такваз нощ
да минувате Алабак?” Но
нашето
старнствуване
никак не приличаше на
шега, когато ни една точка от горните ни дрехи не
остана суха и особено пък
когато дъждът, тласкан от
вятъра, забръска по лицата ни. Ама търпи баба
за хубост... Търпим и ний,
жежки-жежки
туристи,
зер малодушие ще покажем, ако оставим един
мартенски дъждец да угаси пламенното ни ламтене
към природните красоти
на България. Но правичката да си кажем, като
се добрахме до горската
барака на върха, хайле се
позарадвахме. Тук и сушина, и топлина: накалената
до червено желязна печка пращеше от разпламналите смолисти главни.
Сушим се и закусваме, и
надуваме Винка Лозича, и
ни е весело-весело и леко.
Един-едничък си имаме
женски месец - марта, да
ни е живичка, ама пази
боже. Коварно и изменчиво създание! Нали уж
тъмна нощ беше, нали уж
вятър и дъжд ни бръскаха
в очите - а пък излизаме
из бараката и какво да видим? - Като грейнала оная
ми ти месечина и покрила
островърхите лесисти хълмове с една бледна фосфорическа мека светлина,
и гредаш смътни грамади от върхове, високи и
по-високи, близки и по-далечни, светли и по-тъмни,

Алеко Константинов
ПРЕЗ МАРТА НА ЧЕПИНО
и всичко това колкото се
снишава - тъмнее, тъмнее
и пропада в мрака на огромните долища. Дълбок
ли е долът, широк ли е,
далеч ли е хълмът, висок
ли е, бор ли расте там, бук
ли, през там ли ще минем
ний, през тук ли, онуй там
долу езеро ли е, сняг ли е
или е гъста млечна мъгла
- знаем ли ний! Ще кажеш
- ще сбъркаш. Не грей
слънце, да го видим ясно.
Всичко покрито с тайнствеността и фантастическата лунна нощ. Може да
не е денем тъй хубаво, тъй
величествено - кой знай,
но илюзията го прави сега
феерическо и ний сме доволни, весели, възхитени,
екзалтирани... (И конякът
помогна малко де, недей
си криви душата...)
- Я чакайте да опитаме
има ли ехо.
И гръмна първата пушка. Гърма с гръм посрещна първия хълм и през
дола с рев го предаде на
втория, с ръмжение го поема третият, въздишка изтръгна от четвъртия и тази
дълбока въздишка се сля
с диханието на нощта. Но
не оставихме ний на мира
дремливите
хълмове.
Едва ехтенето от първия
гръм изчезна в пространството, гръмна втора пушка, гръмна трета пушка и
тръгна от хълм през дол
на хълм ту гръм, ту рев разбудихме нощта.
- Е-хее! - обади се някой
от височините.

Легендарният хижар Чочо
издъхна в планината
Отиде си Велико Великов /
Чочо/-един от най-легендарните
хижари в страната. Той издъхна
от масивен инфаркт навръх 8-ми
март в планината- на половин час
от хижа ”Тъжа”.
Чочо е един от най-дългогодишните хижари в
България и изключително харизматична личност. В
продължение на около 25 години той стопанисваше
хижа ”Рай” и хижа ”Тъжа, и беше отговорник за туристическата маркировка в Стара планина.
Като хижар е посрещал хиляди туристи, а като
член на ПСС е участвал в десетки акции и е спасявал живота на стотици.
Поклон пред светлата му памет!
БТС, ТД”Хайдут”-гр.Калофер

- Е-хее! - отговорихме
ний на замръкналия заблуден пътник.
- Е-хе-хе-хее! - отзова се той отчаяно и ни
предизвика да му отговорим със същия възглас. И
едно нескончаемо ”е-хее”
се почна между нас и ни
накара да направим сума
предположения:
дърварин ли е някой замръкнал,
контрабандист ли с тютюн
от турската граница.
- Това е птица, господине, не е човек - обади се
равнодушно нашият водач Хюсеин.
- Птица ли? Как птица!
- Е така, птица, като
пиле - поясни помакът, за
да разсее моето крайно
изумление, - она така си
вика като човек, ама не е
човек.
Вярвайте бога, да бях
умрял до този момент, нямаше да зная, че съществуват таквиз птици на този
свят. Едва ли ще ти бъде
твърде леко на душата да
изпаднеш нощно време
сам в някой непознат лес
и да ти се пообадят такива
птички из тъмнината.
Но ний бяхме тъй възхитени от нощната картина и тъй въодушевени,
щото печалният рев на
нощната птица не можа
да повлияе на веселото
ни настроение. Като разбудихме веднаж нощта с
пушечните гръмове, ний
не преставахме да я тревожим с гласовете си. То
беше едно пеене, един
вик до небеса. Даже и
философът, Андрюшата, и
той се разпя, макар и да
не му се разбираше дотам
дали пее арнаутска юнашка песен или немски сантиментален романс, дали
възпява някоя черноока
елбасанка, или кърти сърцето на някоя русокоса
нюренберка.
Между туй ний слизахме все надолу и надолу,
потъвахме в тъмнината на
дола, ама и конякът в дългата бутилка все спадаше
по-надолу и по-надолу
и се приближаваше към
дъното. Два часа ли, три
часа ли слизахме - кой
ти гледа час при такова
блажено настроение; еле
най-сетне кракът ни стъпи

на равно поле, на равно
поле Чепинско. От лява
страна на склона се съзираше бледният силует на
едно минаре.
- Ето го Корово - обади
се Хюсеин, - оно е по-голямо от Лъджене.
Беше вече зад полунощ, нямаше защо да се
отбиваме от пътя и ний
подкарахме конете към
Лъджене. Край селото,
часа в един през нощта,
ни посрещна г.Ш., стопанинът на къщата, в която
ни очакваха като гости, за
хатъра на приятеля, който ни бе поканил на тази
разходка. Кметът на селото, бай Георги, остроумен
веселяк, като характеризова по-видните си съселяне, за нашия стопанин
се произнесе тъй: ”Ако искаш салтанати, иди у г.Ш.”
И нистина в неговата двуетажна къща ако не салтанати, то намерихме такива удобства, каквито дай
бог да намираме в много
градове из провинцията.
Угостиха ни с разнообразна и вкусна вечеря.
Едно меню от супа, заек
с винен сос, задушен бут
от сърна, печено прасе и
фрукти, като прибавихме и
нашите закуски-деликатеси, можеше да задоволи
не само селските гастрономически потребности.
Освен това ние имахме на
разположение три извънредно чисти легла, каквито, за съжаление, рядко
срещаме и досега из нашите прокопсани ”хотели”.
Разсърдена, че дала няколко дена хубаво време,
марта сега не преставаше
да се мръщи и да плаче.
В неделя осъмнахме (думата осъмнахме е употребена тук за украшение,
а всъщност ний се събудихме часа около девет),
при едно опърничаво време, което никак не ни разполагаше към разходки.
Ограничихме се само да
посетим селото Баня, което задънва откъм юг хоризонта на Чепинската долина и е на два километра
разстояние от Лъджене. В
Баня и до днес благополучно обитават най-отчаяните главорези, начело
с Алиш Ефенди, които,

заедно с други, през 1876
година изпиха кръвта на
баташкото
население.
Такива ужаси ни разказаха за туй диво помашко
население, напъплило из
целите Родопи, щото не
знаеш на кое по-напред
да се чудиш: на овчедушното ли търпение на българското население, или
на подлото бездействие
на нашите власти. И да
не мислите, че сега помаците са се покаяли? - Ни
сянка от подобно чувство. Само страхът пред
въоръжената сила спира
проявяванието на дивите им инстинкти. Ето ви
един прекрасен пример:
нашият стопанин от Лъджене, г.Ш., българин, е
предприел доставката на
траверси и изпратил свои
работници в определената от властите гора. Но
Алиш Ефенди, баташкият
герой, от яд защо той да
не вземе доставката на
траверсите - какво мислите направя? - Нагласява
30-40 души помаци из Турско да навлязат в нашата
граница и да сплашат и
разгонят работниците на
българина. И навлизат
тези разбойници един час
и половина навътре в българската територия и само
благодарение на бързите
и енергични мерки на нашата погранична стража
е била предупредена катастрофата.
И да не речете, че виновникът, Алиш Ефенди,
е хванат, осъден и лежи
закован във вериги за изплащане на новите си и
стари тежки грехове. О,
не, съвсем не: в неделя
след обяд в главното лъдженско кафене ний го
видяхме възседающ на
председателското място,
окръжен от първенците на
селото; той важно-важно
поглеждаше наоколо си
и благосклонно приемаше дълбоките поздрави
на входящите в кафенето.
Предавана незабележимо
от ръка на ръка, до моите
ръце достигна една хартийка, на която с молив
бяха написани следните
думи: ”Този е знаменитият Алиш Ефенди.” Знаменитият! Благодарим за

такива знаменитости. О,
робско племе, ще стръснеш ли ти някой път тия
робски чувства, или вечно
ще продължаваш с плач
права да печелиш...
Алиш Ефенди бе дошъл в Лъджене да разбере като какви са тия
хора, дошли от София
ни в туй, ни в ону време,
и като разбра, че ний не
сме някакви власт имущи
птици, от които може да
извлече полза, след като
им замаже очите - върна
се преспокойно в селото
си. А с големците той и
неговите събратя умеели
много добре да се отнасят: ще ги посрещнат, ще
ги нагостят богато, ще ги
изпратят с почести, най
на края ще им завъртят
мозъците тъй, щото ще ги
смяташ за светци, и току-виж, че капнала някоя
облага за тяхната община - я джамийката им ще
поправят, я училище ще
им направят на царски
пари. Недавно един от
министрите, като посетил Чепинско, отбил се и
в селото Баня, та като се
изсипали всичките помаци на улицата, наредили
се стройно в два реда,
че като заредили ония ти
”теменнЎ” от земята, ония
ти сърдечни поздравления - слисали министъра,
та не знаел где да си тури
ръцете. Българите, виж,
не им иде отръки да чинят
такъв ихтибар и затова,
види се, нищо не могат да
си изпросят. Алиш Ефенди, казват, не обичал да
клати чалма на какъв и да
е големец, а предпочитал
винаги, и за най-малка
нужда, да се сношава направо с министрите. Аферим кьопоолу!... Когато
помаците ходатайствуват
за нещо пред големците,
имали обичай да се препоръчват за чистокръвни
българи. ”Нá, господине,
виж тука, господине - и
сочат жилите на ръцете
си, - тука българска кръв
тече, господине, чиста
българска кръв.” А при
други случай, да ги обесиш, няма да ти признаят, че не са турци, макар
и думица по турски да не
знаят.
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ХИЖЕСТРОИТЕЛСТВОТО
- НАРОДНО ДЕЛО
Нашата планина влезе
в литературата ни в края
на миналия век като «Велика Рилска пустиня», а
авторът на този и досега ненадминат пътепис
— народният поет Иван
Вазов, няколко години
по-късно възкликна в
«Мусала»:
«Не би ли се намерили
от обожателите на българската природа добри
хора, които да съградят
тук от изобилните камъни едно грубо подслонче,
за да се укрият излетачите от вятър, дъжд, град
— изненади, тъй чести и
внезапни в тая своенравна приоблачна област?
Ето една благодарна задача, която се усмихва
на нашите туристически
дру-жества».
Такива хора се намериха. Те, след като минаха
чистилището на три войни, запретнаха ръкави
да строят не каменни
колиби и подслончета, а
солидни и гостоприемни
хижи.

кан отново прие народните борци. Те станаха
чести гости и на нашите хижи. На Узана даде
клетва Габровско-севлиевският партизански отряд. Около Бузлуджа,
Чавдар, Чумерна, Тъжа
и много други хижи запищяха куршуми, затрещяха бомби, в неравни
битки падаха свидни народни чеда.
А когато дойде свободата, през 1944 г. у нас
имаше 70 хижи и домове, над 10 от които изго-

барица от троянци, Бачо
Киро от дряновци, новата
Скакавица — от станкедимитровци. Не останаха назад и, шуменци с
хижа Мадарски конник
край българската Троя,
бан-скалии с туристическия си дом, беличани.
. . Нима може да се изброят всички? А чудото,
което стана в Родопите?
Довчера прокълнат и
изоставен край, Смолян
и Смолянско станаха
първокласен
оригинален европейски курорт-

модернизира, възникват
и нови, по-големи изисквания по стопанисването
и задоволяването на организирания и осмислен
културен отдих на стотици хиляди излетуващи.

рени, разрушени и необитаеми.
Нашият
изстрадал
народ се възмогна и запретна ръкави да оздравява тежките си рани

но-туристически район.
И когато новите хижи
разкриха двери, хората
ги наричаха «планински дворци». Такива те
бяха наистина не само в
сравнение със старите и
скромни техни посестрими, но и защото в тях бе
вграден духът на народа.
Да си послужим и с
езика на цифрите за нашето хижестроителство:
през 1958 г. имахме хижи
с 2887 легла и нарове;
през 1959 г. имахме 80
хижи с 3628 легла и нарове;
през 1968 г. имахме
174 хижи с 13 817 легла и нарове; , през 1969
г. имахме 186 хижи с
14,804 легла и нарове;
през 1970 г. имахме
196 хижи с 15 318 легла
и нарове;
С
хижи-паметници
бяха увековечени историческите места на съпротивата край местностите Каваклийка, Ровно,
Техеран, Барикадите и
много други. Нарасналите изисквания на международния туризъм бяха
посрещнати с комплексите Мальовица, Камчия и Иглика край Боровец.
А сега, когато хижният
ни фонд се разширява и

и игри, помещения за
специални нужди.

Необходими са повече
удобства в стаите, налага се постепенното ликвидиране на наровете и
общите спални, трябва
да се създадат санитарни възли, ресторанти,
кътове за развлечнения

наши имоти ще продължи неотслабващо и през
1971—1975 г., когато
според приетата от бюрото на ЦС на БТС концепция трябва да бъдат
осигурени за туристите
около 15 000 легла в новите туристически хижи,
заслони и домове.
Но новите изисквания
налагат не само просто
разширяване на туристическата база, което е
последица от невижданото досега развитие на
нашата икономика и на

предназначението
им.
Естествено е и вече е
наложено
удобствата
да се създават в хижите — планински хотели,
които са близо до удобни пътища или лифтове.
В преходните високи
хижи и в билните заслони, предназначени за
краткотрайни
престои,
удобствата ще бъдат
по-елементарни,
комфортът — по-скромен,
защото там природата не
позволява голямо строителство, а и хората не

В най-трудните
години на лишения
и изпитания започна
опитомяването на
нашата планина,
приближаването й
към хората.
След хижите Скакавица и Алеко, рожби на
спонтанен ентусиазъм,
през 1923 и 1924 г. изникнаха още няколко
нови хижи. Много дружества започваха леточислението си със строежа на хижа, а хиляди
обикновени хора деляха
от залъка си, мъкнеха
в раници тухли и керемиди, продаваха «марки-тухли». Може би няма
по-възрастен турист, който да не е носил тухли за
хижа Мусала, а Кумата
на Витоша стана здрава
връзка между учениците
членове на ЮТС. Туристическото строителство
в първото десетилетие
на нашия век/ 20 в./ стана народно дело, което
може да бъде сравнено
с читалищното, защото
от 2 хижи и един туристически дом — Трапезица, в 1925 г. те нараснаха
до 1940 г. на 60.1 Домът
на туриста тогава беше
беден, скромен или недовършен, но винаги
гостоприемен и топъл.
И докато в града реакционните сили се бореха
да заемат властта, а политикани и капиталисти
трупаха пари и имот, в
планината
спонтанно
БТС и ЮТС създаваха
етичните правила за отношение към дружествения имот и поведение в
планината.
Но дойдоха времената,
когато хайдушкият Бал-

За няколко петилетки
страната ни застана в
редиците на преуспяващите страни.
Туристите също се
заеха с благородната
задача да
възстановят и да
разширят хижния
фонд.
Ако трябва да се търси
междата в този подем,
определено трябва да
посочим 1957 г., когато
отново организатор на
туристическото движение стана БТС. Още на
неговия първи конгрес
бе сложено началото на
инициативите за строеж
на нови, модерни и културно обзаведени хижи,
утвърдено бе плановото
и перспективно туристическо
строителство
— общо дело на организираните туристи, народните съвети, заводите,
ведомствата, ТК.ЗС-та.
Не стихнал още възторгът от конгреса и .започна да се гради хижа Ам-

Никой вече не счита за
лукс електрическото осветление, парното, водното или с течно гориво
отопле-ние,
телефона,
радиото и телевизора в
хижите.
Но развитието на
туризма изпреварва
създаването на
базата.
В Пирин, Рила и в
Стара планина трябва
да се увеличи броят на
хижите, за да отговаря
на нарасналите нужди.
Трябва да се помисли и
за насищане районите
на хижите и маршрутите
около тях с панорамни
табла, със съоръжения
за зимни спортове, да се
помисли и за
атракции. Нужно е не
само да”се поддържа,
но и да се разшири маркировката във всички
високи планини. Налага
се също да се завърши
цялостната система от
маршрути, хижи, туристически пътища и съоръжения в планините
и затова стремежът за
изграждане на новите

растежа на национал- остават в тях дълго.
ния ни доход, но и едно
Туристическото
степенувано райониране, основано на научно
строителство
изследване, една катеобаче трябва да се
горизация на бъдещите
осъществява само
обекти по място и с оглед
като се запазва
да се задоволят нуждите.
природата, и то да
се вгражда като
Необходим е един
естествен елемент в
цялостен план за
ландшафта, без да
строителството
го разрушава или
на нашите хижи,
обезсмисля.
домове, заслони,
пътища, маркировка
Примерът е пред очите
и съоръжения,
ни: никой не би посетил
независимо от това,
Златните мостове във
кой ще ги инвестира, Витоша, ако каменната
като се определят и
река бе станала на павета, както някои «плавзаимоотношенията
новици» бяха намислили
на ведомствата
преди няколко години.
и обществените
Хижите трябва да стаорганизации и БТС
нат дом на повече турисна ба-зата на общия
ти, средище за културен
интерес.
отдих, извор за патриоНалага се също да бъ- тизъм и здраве. За тази
дат създадени както‘за цел не трябва да жалим
Витоша и Рила градоу- сили. Това ни задължава
стройствени решения и да продължим поетото
планове за преустрой-ва- дело за внедряване на
нето на нашите планини туризма в бита на народа
в национални паркове, в и за създаване на такава
бази за туризъм, спорт и база за него, че не само
отдих.
ентусиасти като ЩастлиПри това планиране на веца, но и всеки да може
преден план излизат въ- да възкликне: «Какво,
просите за комфорта, за Швейцария ли!»
удобствата и културата
Архив:
на обектите, съобразно
Лазар Байданов
мястото, капацитета и
Член на ЦС на БТС
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Зимен поход на ТД ”Калабак”
На 13 и 14 февруари се
проведе Осмият традиционен зимен поход по
билото на Беласица, организиран от Българската
фондация „Биоразнообразие” със съдействието на
Природен парк ”Беласица” и ТД ”Калабак”, гр.Петрич.
Походът започна от
х.”Беласица”,
откъдето
33-та участници поеха
към х.”Конгур”. Тук те бяха
посрещнати от гостоприемния домакин Георги
Сандански, който се бе
погрижил да посрещне
своите гости с вкусна храна и добре отоплени стаи.
Вечерта премина с
много настроение, тон за
което даде поканата на
ръководителя на групата
Росен Василев, всички да
кажат по няколко думи за
себе си, за да се опознаят
преди сериозното изпитание, което ги очакваше
на следващия ден. Оказа
се, че сред тях има представители на всички краища в България – София,
Видин, Пловдив, Шумен
Плевен, Каварна, Сливен,
Благоевград и от Петрич
- в лицето на председателя на ТД ”Калабак” Григор Дремджиев, който е
участвал в шест от осемте
издания на „Зимна Беласица”. Най-младият участник в похода бе 9-годишният Антонио, преминал
на осемгодишна възраст
500-километровото раз-

12-часова бяла одисея
по билото на Беласица

стояние на националния
поход „Ком-Емине”.
Отпочинали и бодри, на
сутринта на 14 февруари
на връх Голяма Задушница, преди Великия пост
и празника на виното и
любовта, групата пое
към връх Конгур, преминавайки през култовата
за петричани местност
Вършилото. От тук се откриват прекрасни гледки
към върха, панорамата
на пиринските първенци
и Огражден. След близо
тричасово трудно изкачване по стръмните и заледени склонове групата успя да се изкачи на
кота 1951м. След кратка
почивка походът продължи, като участниците се
разделиха на две групи.
Тези, които прецениха,
че силите им са дотук,
предпочетоха да се вър-

нат по обратния път до х.
„Конгур”. Останалите 19,
водени от Григор Дремджиев и Павел Павлов,
продължиха по билото с
маршрут – вр.йРадомир,
местността
Змиярника,
х.”Лопово”, с. Самуилово.
Сред тях бяха седем скиори, а останалите – оборудвани със снегоходки,
„котки” и пикели. По впечатленията на водачите в
изминалите седем издания на похода никога не

е имало такова съчетание
на хубаво време и дълбок сняг. Това превърна
трудният и опасен преход
в истинско удоволствие
от уникалните гледки в
четирите посоки. Пред
погледа на ентусиастите
Беласица откри цялото си
зимно великолепие. Това
бе едно непрекъснато
изкачване и слизане по
билото до най високата
точка - вр.Радомир. На
кота 2029 м групата се из-

качи малко преди залеза
и след обичайните снимки
за спомен продължи към
крайната цел – х.”Лопово”. Слизането по стръмните западни склонове
на Беласица се оказа
най-трудната част от похода, защото трябваше да
се преодолее денивелация от 300 м до подножието на върха. Минавайки
през местността Змиярника, групата се отправи
към х.”Лопово”, където

ЮБИЛЕЙ НА ДИМИТЪР ЛУКАНОВ

Още един наш
страстен планинар
и известен туристически деятел,
г-н Димитър Луканов, достигна
до своите 2 х 40 години!
Дългогодишен
планински
водач, инструктор по туризъм,
инструктор по воден туризъм и
активен спортист, той посвети
близо 60 години на планинарството и превръщането му в
същностна черта на житието
на хиляди хора. Запленен от
идеите на Алеко, той става техен следовник от ранната си
юношеска възраст, повлиян
от своите учители планинари.
Участвал е в състезания по
плуване в България, Унгария,
Словакия, Полша, Латвия,
както и в гребни регати, организирани от ФРГ и Унгария.
Любител на силни усещания,
в младежките си години той

се занимава с парашутизъм и
алпинизъм. Покорил е Балканските първенци: Мусала - 25
пъти, Митикас - 3 пъти, Триглав
- 2 пъти, и Молдовяну - 3 пъти.
Изкачвал се е и на: Рътън, Сува
и Косара (Сърбия); Кавказ (Русия); Юлийските Алпи (Словения); Татри (Словакия); Карпати (Румъния); Олимп (Гърция);
Алтай и Хиган (Монголия);
Бескиди (Полша); Алпи (Австрия, Франция). Над стотина
са преходите в нашите и чуждите планини и водните походи
по реки и езера, на които той
е бил през годините инициатор,
организатор или ръководител.
Много от участниците в тях са

станали впоследствие активни
планинари или са тръгнали по
стъпките му като организатори и планински водачи. Така
са го запомнили хората главно от Шумен, Русе, Разград и
Пловдив, които той е активирал
за системен досег с нашите и
чуждите планини. В тези градове той е живял и е изявил
своя организаторски талант и
туристически умения въпреки
заетостта му като стопански
деец и научен работник.
Много години г-н Луканов е
бил член на пленарните състави на окръжните съвети на БТС
в Шумен и Русе, член на УС
на ТД „Приста” и председател

на КТВ в Русе. Член е на УС
на БФТВ от 2000 г. и неин заместник-председател от 2005 г.
Носител е на всички съюзни отличия, в т.ч. два пъти на медал
„Алеко” и на медал „За особени
заслуги”, както и на медали от
гребните съюзи на ФРГ и Словакия.
В навечерието на годишнината му успяхме да направим с
него едно блиц интервю:
Г-н Луканов, има ли измежду многобройните ви туристически изяви такива, които
да са Ви впечатлили толкова
много, че и досега да се вълнувате, спомняйки си ги?

пристигна по тъмно в 19
ч. От там, с високопроходим камион, осигурен от
Природен парк Беласица
участниците пристигнаха
в с.Самуилово – крайната
цел на похода. Така завърши 12-часовата бяла
одисея, която ще остави
незабравими спомени за
всички, които успяха да
се докоснат до очарованието на Зимна Беласица.
Григор Дремджиев

- Много от проявите, в които
съм участвал, са впечатляващи, но за краткост откроявам
три от тях: изкачването ми
за пръв път на вр. Митикас в
планината Олимп – Гърция.
Невероятна среща с античността, с нейната митология...
Невероятно вълнение! Участието ми и като един от водачите на първия у нас експресен
поход Ком-Емине в Стара планина за 19 дни през далечната
1971 г. И преминаването ми с
едноместен туристически каяк
на цялото разстояние по Дунав
от гр. Донауешинген в Германия до делтата на реката в Румъния, общо 2734 км за 42 дни.
Отделяте ли и сега време
за туристически прояви?
- Да, според силите и възможностите си на тази възраст.
Усилията ми са насочени главно в рамките на ТД „Шипка” Пловдив и КТВ към дружеството, с чиито ръководства работя
много близк, и разбира се, във
Федерацията, където подпомагам клубовете от страната с методическата си помощ.
Какво ще пожелаете на
идващите след Вас по-млади
поколения туристи?
- Да не се отдалечават от
Алековия девиз „Опознай Родината, за да я обикнеш”. Да
продължават активно да бродят из планините, да опознават
красотите на страната ни, но
умно, грамотно, добре организирано!
Честит юбилей, г-н Луканов!
Бъди ни жив и здрав и все
така начело на походите!
Донка Янева
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Поход до ”Маркови
кладенци”

19 членове на ТД ”Калабак”
почетоха паметта на героите,
паднали за свободата на
Петрич на седми февруари
1908 г. над с.Долна Рибница
в сражение с турски аскер и
башибозук. Загиват 22 души
от четата на Петричкия околийски войвода на ВМРО
Мануш Георгиев. Събитието
остава в историята като Петричката епопея, възпята от
народа в песни, съхранени
и до днес. Сред загиналите

заедно с Мануш Георгиев са
и четиримата ръководители
на петричкия революционен
комитет Александър Унев,
Тома Митов, Михаил Вардев и Стоян Търнаджиев. По
инициатива на туристите от
клуба по пешеходен туризъм
към ТД ”Калабак” планирания
поход от с.Долна Рибница до
бившата хижа „Маркови кладенци” бе посветен на този
героичен епизод от нашата
история. Лошото време, не-

престанният снеговалеж и
придошлата Рибнишка река
не разколебаха нито за миг
участниците в похода и тяхното желание да изразят своята
признателност към саможертвата на нашите предци, загинали на този ден преди 107 г.
Прекосявайки придошлата
река, най-напред те се отправиха към Манушов гроб, за да
се поклонят пред подвига на
героите от Петричката епопея
и да положат венец от името

на ТД ”Калабак” гр.Петрич.
Походът продължи въпреки
гъстата мъгла към крайната
цел – бившата хижа „Маркови кладенци”. Тук вместо подслон измръзналите туристи
видяха една изоставена постройка, която някога е била
уютен кът за отмора в Огражден планина, а сега е един
тъжен символ на безстопанственост и безхаберие.
Дано в скоро време се
намери някакво решение

на проблема от сегашните
собственици на сградата,
построена от Горско стопанство с.Първомай през 1968 г.
С тази надежда и чувството
за изпълнен дълг към паметта на героите от Петричката
епопея завърши поредната
проява, организирана от клуба по пешеходен туризъм към
ТД ”Калабак”гр. Петрич.
Гр. Костадинов

Туристическо дружество
„Узана” почете Апостола
С изкачване на връх Исполин (1524 м.н.в.) ТД „Узана”
Габрово отбеляза 142 годишнината от гибелта на Апостола на свободата – Васил
Левски. Единадесет опитни
планинари, при ураганен вятър, осъществиха ски поход
от х. “Узана“ до вр.Исполин

Туристи ветерани посветиха
свои прояви на Апостола
Клуб ”Туристи ветерани” към ТД ”Сърнена гора” гр. Стара Загора
почете паметта на Апостола на свободата Васил Левски с поредица
мероприятия. На 18.02.2015 г. проведе тематична вечер: Васил Левски в Стара Загора. Интересни факти за живота на Левски в нашия
град емоционално разказаха Никола Колев и Евтим Кънчев. Изложбен кът с фотоси и печатни материали допълни информацията и развълнува всички.
На 19 февруари група туристи проведоха поход до х. ”Българка”
/1028 м н.в./ в Стара планина. Дълбокият сняг и големите преспи
не спряха опитните туристи /всички над 70 години/ . На следващия
ден при минусови градуси продължихме похода към хижа”Армеец”,
х. ”Планинец” и х. ”Ивайло”. С кратки почивки, на места затъващи
в преспите, правейки пъртина продължихме към село Ганчовец, минахме през с. Радевци и след шестчасов преход пристигнахме в гр.
Плачковци.
Под вещото ръководство на водача ни Продан Проданов групата
прояви воля,сили и дух да почете по достойноство 142-та годишнина
от гибелта на Васил Левски.
Донка Генчева
ТД”Сърнена гора” гр.Стара Загора

и подмениха Националния
трибагреник на върха.
По този начин вече над
десет години на 19 февруари по съвместна инициатива
между туристите и Планинска спасителна служба – Габрово се отдава почит към
Дякона и се поддържа па-

триотичният дух на бългрите, защото както е казал
Левски: „Дела трябват, а не
думи”.
Таня Моллова
Секретар на
ТД „Узана” - Габрово
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МУЗЕЕН КОМПЛЕКС - БАНСКО
Отдавна гр. Банско
си е извоювал достойно място сред
селищата с богато
културноисторическо
наследство,
превърнало се е в символ
и опора на българското
родолюбие. Неслучайно
някои автори го наричат
„духовната столица на
Пирина”.
Историческото му минало се губи далеч назад
във вековете. Днешните
земи на Банско са били
обитавани още от древните траки. Поселищният
живот продължава през
късната античност и средновековието. Доказателство за това са останките
от крепости, раннохристиянски базилики и разнообразните находки, разкрити при проведените
през последните години
археологически разкопки.
Волнолюбието и непрестанните схватки с
поробителя изковавали
характера на тукашните хора. В най-мрачните
години на робството, независимо от тиранията и
невероятните
прегради
пред духовния и икономическия напредък на народа ни, Банско изживява
своя разцвет като селище. Когато народът ни,
унизен е превивал рамене
под тежестта на робското
тегло, по пътищата на Отоманската империя и цяла

Европа пътуват керваните
на гордите бански търговци. Чрез тях достиженията на европейската материална и духовна култура
навлизат в пиринското
селище и трайно се настаняват в бита и обичаите
на банскалии. Тук българският дух витае навсякъде. Полетът му достига
до най-високите си върхове през Възраждането.
Изкуство, архитектура и
книжнина се преплитат в
една могъща култура.

КЪЩА-МУЗЕЙ
„НИКОЛА ВАПЦАРОВ”
Разположена в центъра на града,
тя е не само част от площадното оформление, но и един от символите на
планинското селище. Домът, в който е
израснал великият поет на България
и обичан син на Банско, е отворен за
посещения през 1952 г. във връзка с
удостояването на Никола Вапцаров с
престижната Международна награда
за мир. Така е поставено началото на
музейното дело в Банско. В подреждането на експозицията участва майката
на поета – баба Елена, тя и сестра му
Райна са сред първите екскурзоводи.
Оттогава, повече от шест десетилетия,
не спира потокът от хора, различни по
възраст, занимание, националност, но
обединени от желанието да се докоснат до живота на твореца, да се вдъхно-

Събития и личности, материално и духовно богатство
в неповторима хармония с
красивата пиринска природа. Къде е тайната, каква е
тази омагьосваща атмосфера? Отговорите могат да се
намерят в музеите на Банско – съхранили полъха на
миналото, приноса на видни
люде и достиженията на самобитния бански дух.
Няколко поколения години наред изграждат и реставрират старинни къщи,
събират разпилени зрън-

ца от историята на своите
деди, за да се стигне до
съществуващия днес Музеен комплекс, обхващащ
осем обекта, обслужвани от
компетентни и всеотдайни
специалисти. В тях са съхранени и експонирани свидетелства за материалната
и духовната култура от различни епохи, представени
са животът и делото на изтъкнати личности, родени и
отраснали в Банско и оставили значителна диря в изграждането и утвърждава-

КЪЩА-МУЗЕЙ
„НИКОЛА ВАПЦАРОВ”
вят от поезията му и да се преклонят
пред гения му. Според мнението на посетител „Да познаваш човека и поета
Вапцаров само на книга, е малко, а да
си в къщната му обстановка, да проследиш живота му, да видиш личните му
вещи, да ходиш по стъпките му, да подишаш въздуха, който е дишал, е вече
съвсем друго!”
През изтеклите години музеят е реконструиран и обновяван няколко пъти,
за да се стигне до последната експозиция, реализирана през 1992 година.
Идейният проект е дело на режисьора
Въло Радев, а с изпълнението се заемат водещи специалисти в тази област.
Използвани са нетрадиционни за мемориален музей методи на поднасяне
на информация. Включени са ефектно
осветление и озвучаване. Чрез специално подбрани видеофилми посетителите имат възможност да добият
по-пълна представа за Никола Вапцаров и неговото време.

ДОМ НА ИЗКУСТВАТА
Сградата, строена специално за музейни цели, е с модерна, впечатляваща
архитектура и е свързана с музей „Никола Вапцаров”. Вътрешно-пространственото оформление е съвременно и
многофункционално. Тук се уреждат
постоянни и временни изложби от исторически и общокултурен характер,
провеждат се научни форуми, срещи
с дейци на културата, кинолектории,
спектакли и др.
В една от залите е експонирана постоянна изложба „Банско – книжовен
център”. Реализацията й е следствие
от проведения през 1989 г. научен симпозиум на същата тема. По идея на изтъкнатия изследовател на българската
възрожденска литература проф. д-р
Илия Конев, видни учени обосноваха
тезата, че Банско е играло значима

нето на българската нация.
За изминалите години Музеен комплекс – Банско се
изгради и утвърди не само
като хранилище на културни ценности, но и като база
за научна работа и образователен институт, превръщайки се често концертна
или изложбена зала, център за отдих и развлечение,
предлагащ голямо разнообразие от музейни продукти и услуги. Това определя
дейността му като специфична и същевременно изключително разнообразна,
подчинена не само на необходимостта от знание за
миналото и търсене на упование в него, но и към задоволяване на нарасналите
духовни потребности в нашето съвремие. Функциите
на музейните работници не
се изчерпват само със създаване, поддържане и популяризиране на експозиции,
те са изключително разнородни и голяма част от тях
остават скрити за широката
публика.
Днес имаме основание да
се гордеем от постигнатото.
В подкрепа на това твърдение са и статистическите
данни, които сочат, че по
брой на посетителите, съобразен с площта на експозицията, Музеен комплекс
– Банско, заема едно от
първите места в България.
Със заслужена гордост можем да твърдим, че музеите
са паметта и гордостта на
Банско.

роля в създаването и развитието на
българската книжовност. Изложбата
съдържа разнообразен снимков и документален материал, книги, ръкописи
и др., показващи приноса на местните
хора в обогатяването на родната култура. Особено място е отделено на
тримата титани на националната духовност, които Банско дава на България
във всеки един от последните векове:
през ХVIII в. - Паисий Хилендарски,
през ХIХ в. - Неофит Рилски, и през ХХ
в. Никола Вапцаров.

ВЕЛАНОВА КЪЩА
Веляновата къща е открита за посещения през 1977 г. Обявена е за паметник на културата с национално значение и е образец на архитектурния тип
укрепена възрожденска къща. Интериорът й е характерен за епохата.
Строена e през ХVIII век и пред-
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ставлява каменна двуетажна сграда с
приземие и втори жилищен етаж с пет
стаи. Тя е една от старите къщи-крепости с дебели каменни зидове, подземни скривалища, вътрешни и външни бойници, малки прозорци с железни
решетки. Уникална и въздействаща е
със странното съчетание на строг архитектурен градеж и богата декорация от
дърворезба на таван и колони, характерни стенописи - както в стаите, така и
по централната фасада. Художествената украса е дело на стопанина й Велян
Огнев – представител на Дебърската
школа.

известният деец на национално-освободителните борби Хаджи Кандит Дъгарадин, сподвижник на Бенковски и
Левски. По-късно е откупена от Георги
Хаджирадонов. Обявена е за паметник
на културата с местно значение. Функционира като историко-етнографски
комплекс. В старата къща е представен богат снимков, веществен и документален материал от възникването на
селището до наши дни. В приземния
етаж на възстановените стопански
постройки е подредена експозиция, в

КЪЩА-МУЗЕЙ „НЕОФИТ
РИЛСКИ”
В 1981 г. Бенината къща, национален
паметник на културата, е превърната в
музей на Неофит Рилски, бележит български възрожденец с енциклопедични знания и разностранни интереси.
Строена през ХVIII век, тя е разположена в голям двор, ограден от масивни каменни зидове и тежка дървена
порта. Типична е за банската архитектура и следва традицията на старите
къщи-крепости. Цялата задна част на
приземния етаж е заета от скривалище, а на преден план е месилнята за
хляб. На втория са: женската стая, всекидневната, килийното училище, преддверие, което отвежда в стаята на поп
Петър.
Голям чардак свързва чрез външна
тераса къщата с бившите стопански
постройки, където е подредена документална експозиция от материали,
разказващи за дългогодишната многостранна и народополезна дейност на
Неофит Рилски. Сред тях са „Българска
граматика”, взаимоучителни таблици,
части от гръцко-български речник, книги от личната му библиотека.

ПОСТОЯННА ИЗЛОЖБА НА
БАНСКАТА ЖИВОПИСНА ШКОЛА
В сградата на бившия женски метох
към Хилендарския манастир, строена през 1749 г., като в съвсем естествена среда са подредени творбите на
майсторите от Банската художествена
школа - едно от най-ярките проявления
на българската култура през ХVIII и ХIХ
в.
През 1986 г. тук са експонирани оригинални икони и фотоси на стенописи,
представящи школата на Молерите.
Сред тях са творбите на основоположника й Тома Вишанов, сина му Димитър, внука Симеон и други иконописци,
творчеството на които издига Банско
като забележителен художествен център.

ИСТОРИКО-ЕТНОГРАФСКИ
КОМПЛЕКС „РАДОНОВА КЪЩА”
Къщата е построена в началото на
ХIХ век. Принадлежала е на богатата
фамилия Хадживълчеви. В нея е живял

която са показани интересни находки от археологическите проучвания
в региона. Керамичните фрагменти и
изцяло запазени съдове, разнообразният монетен материал, изобилието от
стъкло, изящните накити и др. свидетелстват за активност още от времето
на траките, продължила през античността и средновековието.
Богата етнографска експозиция
представя по неповторим начин същността и особеностите на банския бит.
Многообразието на веществения материал, характеризиращ се с изящна
простота, достъпност и способност да
служи на човека, съчетава чисто практическите изисквания на бита с естетическите представи на дедите ни.

ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
„СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
През 2008 г. в Банско отвори врати
мемориалът на Паисий Хилендарски.
Новопостроената сграда е на мястото,
където е била родната къща на великия възрожденец.
Така бе осъществена идеята да се
направи точно копие на килията в Хилендарския манастир /Атон, Гърция/,
където Паисий пише „История славянобългарска” /1762 г./ , манифест и първо-

програма на Българското възраждане.
Направена е и възстановка на параклиса „Св. Иван Рилски”, където скромният монах и велик българин е общувал
с Бог. Тук посетителите могат да се потопят в обстановката, в която е живял
първият български будител, да научат
повече за него и великото му дело. Отделено е и място и на достойните му
братя – игумена Лаврентий и щедрия
дарител Хаджи Вълчо.
Оборудвана е зала за временни изложби, семинари, конференции и други
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начинания, продиктувани от нарасналите духовни потребности на гостите и
жителите на града.

ИСТОРИКО-ЕТНОГРАФСКА
ЕКСПОЗИЦИЯ – ГР. ДОБРИНИЩЕ
От 2010 г. в град Добринище функционира историко-етнографска сбирка.
В нея са експонирани материали, проследяващи историята на селището от
древността до наши дни.
Минералните извори в района са
привличали заселници още в най-стари
времена. Особено богат е материалът
от римския период, набавен най-вече
чрез теренни обхождания и краеведчески проучвания. Приемствеността
на населението може да се проследи и
чрез експонатите от късната античност
и средновековието.
Основни акценти са поставени върху
революционните борби, книжовната и
просветната дейност. Характеристиките на местния бит са показани чрез
разнообразен етнографски материал.
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Международната туристическа борса
От 12 до 14 февруари в Интер
експо център София се проведе
32-ото издание на международната туристическа борса Ваканция & Спа Експо.
Туристическото
изложение
беше открито от министъра на
туризма Николина Ангелкова.
Тя посочи, че през 2014 година
в страната ни са реализирани 22
милиона нощувки, а приходите
от тях възлизат на близо 1 млрд.
лв. Около 300 млн.лв. от приходите са реализирани от български граждани, което показва,
че въпреки кризата туризма в

страната се развива, а българите имат голям потенциал като
туристи..
Сред основните акценти на изложението бяха насърчаването
на вътрешния туризъм и увеличаването на пътуванията на български туристи в страната. През
тази година в него участваха над
200 български представители
на туристическия бизнес и общини и около 130 участници от
цял свят. На изложбената площ,
която беше с 25 % по-голяма,
свои щандове разположиха още
15 национални туристически

организации и посолства, които
рекламираха своите страни.
По традиция по време на
изложението бяха проведени
дискусии по актуални теми за
българския туризъм. Сред тях
бяха състоянието на националния електронен маркетинг,
приоритетите в развитието на
туризма през следващите години и др. По време на дискусиите беше направено предложение от туристическия бранш
за създаване на изцяло нов
сайт на България като туристическа дестинация, вместо

подобряване
на
сегашния.
На международното изложение
туроператорите
представиха
изобилие от летни програми и
туристически продукти. Предложени бяха разнообразни оферти
за Великденските празници, за
морските ваканции и др., като
повечето туроператори акцентираха на ранните записвания,
които са значително по-евтини.
Общините представиха атрактивни туристически продукти,
с които ще привличат туристи
през годината..
По време на изложението

имаше и съпътстваща програма, в рамките на която бяха
представени много книги и пътеводители, направени бяха
презентации на нови маршрути
и туристически дестинации и др.
Българският
туристически
съюз се представи на международната туристическа борса с рекламно-информационен
щанд, с основен акцент 120 години на организираното туристическо движение в България.
По време на изложението списание ”Отдих и туризъм” раздаде годишните си награди.

внимание при промотирането на българския национален
продукт в тези страни е рекламата на културни обекти. В
този смисъл е препоръчително
в бъдеще да се мисли за реклама на България в чужбина
основно чрез култура.
Според оценката за ефективността на проведените кам-

пании през 2014 г. отношението към страната ни като място
за туризъм е положително в
исторически близките до нас
държави – Румъния, Русия,
Украйна и Полша, и по-скоро
неутрално в Германия и Швеция.
Проектът за промотиране
на националния туристически

продукт в чужбина стартира
през 2013 г., изпълнява се
за 36 месеца до началото на
април т.г. и включва разнообразни медийни дейности за
повишаване информираността
на чуждестранните туристи за
България като целогодишна
дестинация и за формиране на
позитивен имидж.

България трябва
да се рекламира
чрез културноисторическия
туризъм
Министерството на туризма
отчете изпълнението на проекта ” Интегрирани комуникационни кампании за България
на целеви пазари”, финансиран по Оперативна програма ”Регионално развитие”.
Кампанията беше проведена
в Германия, Румъния, Русия,
Украйна, Полша и Швеция и е
достигнала с една трета повече аудитория от планираната.
За една година публикуваните
рекламни карета и излъчени
телевизионни репортажи в медиите на шестте държави са
обхванали 59 млн. зрители и
читатели, вместо планираните
40 млн. При избора на рекламни канали са търсени такива,
които в най-голяма степен покриват целевите групи и оказ-

ват съществено въздействие
върху тях, като са взети предвид специфичното търсене и
с какво е позната България в
чужбина, заяви при отчитане
на резултатите Анелия Генова
– държавен експерт в Министерството на туризма и ръководител на проекта. Според
нея конкретната оценка на
ефективността на националния маркетинг и проведените
кампании в 6-те държави ще
бъде измерена тази и следващата година. Общата стойност
на сключените договори за
реклама в тях е 5.4 млн. лева,
без ДДС.
От проучването за оценка
на ефективността от изпълнението на проекта става ясно,
че основното, което привлича
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Човекът, който владееше 40 езика
СВЕТОСЛАВ КОЛЕВ УНИКАЛНО ЯВЛЕНИЕ
В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ
НА БЪЛГАРИЯ
Да. Ама не! както бе казал
някога именитият ни журналист Петко Бучаров, защото днес за този човек /Светослав Колев/ трябваше да
се говори и пише много. Не само за
огромното му творчество, което той
остави, а и за това, че на 24 януари
тази година трябваше да се отбележат 100 години от рождението му. Не
би. Та той не е Азис, Брендо, Николета, Златка или който и да е от бранша...
Във връзка с юбилейната му годишнина потърсих някакво съобщение в
многобройните ежедневници. Чаках
някоя от не малкото телевизии да
споменат нещо за този уникален полиглот. Намерих само едно съобщение, че през месец април в Свищов
ще се проведе викторина „Сравни
интелекта си чрез Светослав Колев”.
Когато реших чрез страниците на в.
„Ехо” да разкажа нещо повече за
този човек, потърсих данни в интернет. „Биографични данни за лицето
няма” – бе изписано в неговата страница. Изброени са само неговите книги – написани и преведени от чужди
автори. Поместени са статии, интервюта, помощни материали и ръководства за бързо изучаване на чужди
езици, като например „Как се научава
италиански език за 15 дни и други”.
Обадих се и в Съюза на преводачите в България /02-985-4500/. Нямаха
нищо за него. В старите им сведения бе отбелязано, че адресът му на
бул. „Дондуков” 53 и телефонният му
номер не са актуални. Там нищо не
знаеха за юбилейната му 100-годишнина. Когато позадълбочих с въпросите, побързаха да ми съобщят, че в
момента са на съвещание и трябва да
затворят телефона. Нищо не открих
за него и в Пловдив – нали той бе роден и живял известно време в Града
на тепетата. Спрях дотук и реших да
разкажа това, което знаех за него,
въпреки, че той избягваше да говори
подробности за живота си. Разбирах
защо и никога не се задълбочавах в
тази тема. А когато прочетете последното изречение на моя разказ и вие
ще разберете защо.
И така - познавах го добре. Въпреки голямата разлика в годините
ни – 20, мога да кажа, че дори бяхме
приятели. Наричаше ме „Кръстникът
на върховете”. Бил е рецензент на
мои книги. И аз съм бил на негови. По
едно и също време сътрудничихме на
вестник „Ехо”. Малко е да се каже, че
и той като мене е сътрудничил, защото неговото появяване на страниците
на вестника бе нещо много повече.
Ще ви разкажа повечe за това и вие
сами ще оцените приноса му за популяризирането и утвърждаването на
вестника не само в България, но и по
света.
Роден е на 24 януари 1915 г. в
Пловдив. От 1923 г. е член на ЮТС.
Бил е дългогодишен участник в неговото Централно ръководство, а в
продължение на 4 години е редактор
на списанията „Млад турист” и „Планинче”. Завършил е немска гимназия
в София и след това последователно
право, икономика, философия и география. Едва тридесетгодишен, Светослав Колев вече владее десетина
езика, има дипломи от 4 университета и значителен опит в ръководството
на туристическите ни организации.
Въпреки това, а може би и точно затова държавна работа за него няма.
Той работи като частен преводач каквото намери. Често остава без работа, дори и без финансови средства.
Отгоре е наредено негови материали
да не бъдат допускани в печата. Све-

тослав Колев не се отчайва. Полага
много усилия в изучаване на все повече и повече езици, за да достигне
до 40... „С китайския език се справях
по-добре, отколкото с многообразието на скандинавските езици” – споделяше той в по-близка компания.
Запознат добре с възможностите,
знанията и работоспособността му,
главният редактор на в. „Ехо” Кирил Станимиров използва личните
си връзки в най-висшите етажи на
партията и държавата и издейства
правото да ползва възможностите,
познанията и личните му контакти с
редица светила от елита на алпинизма, мореплаването, пътешествията, спелеологията, вулканологията и
редица още области от живота. Във
вестника години преди да се появи
Светослав Колев, сътрудничеха още
няколко големи журналисти с богати
езикови възможности – Руен Крумов,
Алфред Керемидаров, Юзеф Ника
Франци Савец, Ари Поляков, Павел
Рототаев. Спирам дотук, въпреки, че
списъкът е много дълъг. Нямам възможност да изброя всички, за което
се извинявам на тези, чиито имена не
споменах.
И чудно ли е, че в началото на 70-те
години на миналия век на страниците
на в. „Ехо” един след друг започнаха
да се появяват имената на Херман
Бул, Едмунд Хилари, Джон Хънт,
Крис Бонингтън, Райнхолд Меснер,
Пиер Мазо, Цезар Моралис, Адамз
Картър, Морис Ерцог. От тях научихме много за Харун Тазиев, Жак-Ив
Кусто, Тур Хейердал. Четяхме много и
за най-различните регати и обиколки
на света по море и суша.
Вестник „Ехо” бързо дръпна напред. За него вече се знаеше далеч
извън пределите на страната. Та малко ли е да чуеш от устата на един от
големите американски алпинисти и
главен редактор на най-реномираното американско списание „Америкън
Алпайн Джърнъл” Хюбърт Адамз Картър: Да, знам за вашия вестник „Ехо”
и го чета редовно”.
Още в първите си броеве вестник
„Ехо” откри рубриката „Ехо от всички
континенти”, заемаща едно прилично ъгълче на втората страница, но
благодарение на знаещите и можещите сътрудници и редактори, сред
които много лично място заемаше
Светослав Колев, рубриката бързо
се разрасна, за да запълни изцяло
последната си страница. Страница,
която доведе на вестника много чуждестранни абонати и читатели и да
достигне 120-хиляден тираж.
Когато БФА реши да започне подготовка за първата ни експедиция към
най-високите върхове в света – осем-

хилядниците, федерацията се обърна
за съвет към гореспоменатите сътрудници. Свика специално обсъждане
– кой да бъде първият ни осемхилядник? Тогава Светослав Колев бе един
от най-активните. Току-що бе издал
настолната за всеки алпинист книга
„Първопокорителите”, в която основно бе представил колосалната битка
на плеядата най-силни алпинисти на
планетата, най-добрите организатори, стратези и ръководители. В 140
страници той бе обобщил накратко,
но много точно и ясно големия опит
от успешните и най-вече от неуспешните експедиции. В това отношение
неговото мнение бе най-ценно, защото никой повече от него не бе запознат с хималайските проблеми.
Помощта, която федерацията получаваше от Светослав Колев, не спря
дотук. Той публикуваше материали за
историята и изкачването на вр. Лхоце, за който получихме разрешение.
Установи директни контакти с първопокорителите на върха Ернст Райс
и Фриц Луксингер, както и с Алберт
Еглер, ръководителя на успешната
швейцарска експедиция. И не само в
национален мащаб Светослав Колев
бе търсен за съвет и помощ по подобни въпроси. Ето още два случая:
Когато през 1984 година варненските алпинисти организираха своя
експедиция за Перу, бях поканен за
неин технически ръководител. Тогава
основните ни цели бяха две – изкачване на най-високия връх не само на
Перу, но и на целия Тропически пояс –
вр. Уаскаран /6768 м/. Като втора цел,
но не и по важност бе изкачването на
девствен връх, който да бъде наречен
„България”. Вече имах опит отпреди
години, когато пловдивски алпинисти
готвеха експедиция до първенеца на
Южна Америка - вр. Аконкагуа /6962
м/ и тогава най-богата информация
получих от Светослав Колев. Така
и сега отново се обърнах към него.
„Нямаш проблеми. Там имам много
добър и влиятелен приятел, който е
президент на андинистите на Перу /В
Южна Америка, катерещите върховете са андинисти/ и президент на Географското дружество на индианската
държава. Или, казано по-ясно, попадаме на точното място и на точния
човек”. Още на момента установихме
телефонна връзка и отговорът не закъсня. „Имаме много неизкачени върхове и те са над 5000 метра. Намират
се в района Чампара”. Това ни бе достатъчно! А когато стъпихме на перуанска земя, един от посрещачите ни
бе и приятелят на Светослав Колев
Сеньор Цезар Моралис Арнао, и вече
наш приятел. Няколко дни по-късно
на нарочна среща в българското по-

солство уточнихме координатите на
бъдещия ни връх и формалностите
за неговото узаконяване. Проблеми
нямахме и при двете ни изкачвания,
а само няколко месеца по-късно получих вестник „Национал”, Лима доминго 11 август 1985 г., в който се съобщава за вр. „България”. Заслугата
за това бе предимно на алпинистите,
развели родния трибагреник на двата върха, но и на голямата помощ от
страна на сеньор Цезар Армандо Моралис, приятеля на Светослав Колев.
Знам за още много подобни добрини на покойния вече Светослав
Колев. Нямам възможност да ги изброя всичките, защото би трябвало
да напиша цяла книга за това. Избрах
само едно и то е към неуморния ни
пътешественик, журналист, писател,
фотограф, Симеон Идакиев. Човекът,
който повече от 20 години ни приковаваше пред телевизорите, когато
той излъчваше своя пореден пътепис
под рубриката „Атлас”, когато очаквахме запазената марка „Един мъж,
един автомобил, една камера”. Преди да поднеса този материал, позвъних на Мони Идакиев. Разказах му
за моята идея да разкажа за нашия
много добър общ приятел Светослав
Колев. Идакиев се зарадва много и
ми разреши да взема част от едно негово интервю. Ето какво избрах като
финал на моя разказ. Предавам го
буквално, както се казва с точките и
запетайките.
Въпрос: Как сте се сдобивали с информация преди интернет? Отговор:
„Много ми помагаше Светослав
Колев, полиглот, който си служеше с
повече от 40 езика и имаше огромно
количество информация. Кореспондираше си с много Нобелови лауреати, с Агата Кристи също бяха в отлични отношения. Отивах при него,
преди да замина за Индия, Пакистан,
Бутан, Непал и не помня още къде,
а той ми спретваше за всяка страна
по една папчица с най-важното. Имаше обаче една отделна папка, която
най-вече си струваше труда и беше
много забавна - „Азиатски протокол”.
Така съм се смял! Това, което правя в
момента, не е прието в тази част на
света – когато седнеш на маса подметките не трябва да са обърнати към
събеседника. В дома на мюсюлмани
пък не е прието да питаш домакина
как е жена му, защото мъже говорят
за жени там, само ако става дума за
леки жени. Ако домакинът заговори –
може. Не е лошо да почерпим опит
от това! Или пък – на много места не
се използва тоалетна хартия, по друг
начин се прави личната хигиена. Затова в тези държави никога не трябва да подаваш храна на друг човек с
лявата ръка – тя се счита за мръсна.
В Азия няма ръкуване. И в „Азиатски
протокол” най-отдолу пишеше :”Найдобре е Идакиев да гледа какво правят другите и да прави като тях”! Ако
трябва да бъда точен, и интернет не е
достатъчен сега – това е синтезирана
информация, която трябва да знаеш
къде да търсиш”.
Бях ви обещал за моето последно
изречение. Ами, точно този човек,
който направи много за популяризирането на вестник „Ехо”, за българския алпинизъм, туризъм, ориентирането, спелеологията бе изключен
от редовете на туристическия съюз
през 1945 г. И за какво? За членството си в ЮТС, за ръководството си в
Централното му ръководство, за редакторството му на списанията „Млад
турист” и „Планинче”.
Светослав Колев изпълни достойно
мисията си към планината в нейните
разнообразности, дори и малко обиден. Дано там горе в онзи „По-добър
свят” е разбрал колко много хора са
го обичали и са му благодарни.
Доц. Санди Бешев
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Хижите на БТС
туристически
Изграждането на планинските хижи в България
е уникално явление, плод
на дълголетните принципи и традиции на туристическото движение у нас.
Изборът на подходящо
място за строителство на
хижи не се извършва самоцелно. Той е съобразен
с разположението им на
добре обмислени и подбрани туристически маршрути така, че разстоянията
между тях да се преодо-

ляват в рамките на един
ден. По този начин те се
обвързват в единна мрежа от туристически обекти, даващи възможност за
опознаване на планините.
От построяването през
1922 г. на първата планинска хижа „Скакавица” към
настоящия момент БТС
стопанисва 250 туристически обекта с около 13 000
легла.
БТС има дълга история в
трасирането и маркиране-

Местоположение: Берковска планина, в североизточното подножието на вр. Ком (2016 м н.в.),
м. Горна кория, 1515 м н.в. , GPS: 43. 188450oN 23.
081283oE.
Описание: Сграда с капацитет 100 места в стаи
със самостоятелни и етажни санитарните възли и
бани, локално отопление, туристическа столова и
кухня, ски писта с влек, паркинг. Хижата е начален
пункт от българския участък на Е-3.
Изходни пунктове: Берковица (обекти от 100-те
НТО) – 15 км асфалтово шосе (3.30 ч); Петрохански
проход – 3.30 ч.
Съседни обекти: х. Ком (стара) – 0.30 ч; вр. Ком
(начален пункт от българския участък на E-3 и обект
от 100-те НТО – 2016 м) – 2.30 ч; х. Петрохан – 3.30 ч.
Стопанин: ТД „Берковица” – Берковица.

Хижа Чавдар

Местоположение: Берковска планина, в северозападното подножие на вр. Ком, в м. Покоя, 1637 м
н.в. , GPS: 43.181634oN 23.078732oE.
Описание: Сграда с капацитет 24 места в 2 апартамента и в стаи с 2 и 3 легла със самостоятелни санитарните възли и бани, локално отопление,туристическа столова с летен навес. Хижата е пункт от Е-3.
Изходен пункт: Берковица – 18 км асфалтово
шосе и почвен път (4 ч).
Съседни обекти: х. Ком (нова) – 0.25 ч (3 км почвен път); вр. Ком (2016 м н. в) – 2 ч; х. Петрохан – 3 ч.
Стопанин: ТД „Берковица” – Берковица.

ческа маркировка беше
достойно оценен от Европейското сдружение за
пешеходен туризъм /ERA/,
чийто член още от 1990 г. е
БТС наред с над 50 туристически и планинарски организации. От създадените
от ERA 12 евромарщрута
единствено за България
беше определено маркирането и поддържането на
три евромаршрута, което
е изключително признание за БТС.Маршрутите

Е3 - Ком - Кашана

Хижа Ком – нова

Хижа Ком – стара

то на туристическите пътеки. Първият маркировъчен
метален стълб е монтиран
през 1901 г. край Драгалевския манастир. Оттогава към настоящия момент
са маркирани над 35 000
км пътеки със стандартна
лентова и стълбова маркировка, обхванати в единна
мрежа.
Приносът на БТС за съхраняване и подръжката
на солидната материална
база от хижи и туристи-

Местоположение: Етрополска планина, м. Вихрушки поляни, 1282 м н.в.,
GPS: 42.752688oN 23.938453oE.
Описание: Сграда с капацитет 40
места, вътрешни общи санитарни възли
и бани, локално отопление, туристическа столова. Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: жп гара Буново,
общ. Мирково (на Подбалканската жп
линия) – 2.30 ч; с. Стъргел, общ. Горна
Малина – 3.30 ч; Етрополе – 4 ч; гара
Мирково (на Подбалканската жп линия)
– 4 ч.
Съседни обекти: вр. Звездец (1655
м) – 1.30 ч; х. Мургана – 4 ч; х. Рудината – 5 ч.
Стопанин: ТД „Зелена България” –
София.

по Eвропейските
маршрути
са обозначени с кодовите
знаци Е-3,Е-4 и Е-8 с обща
дължина около 1700 км,
включващи и подходите
към тях. Създадените 12
евромаршрута са аналог
на транспортните коридори и енергийните и комуникационните магистрали
в Европа и са част от идеята за европейското сътрудничество и единство. Те са
голямо предизвикателство
за планинарите от всички
страни.

ЕВРОПЕЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ Е-3
Българският участък на
европейския маршруг Е-3
преминава по билото на
Стара планина от вр.Ком
до нос Емине на Черно
море. Той е открит през
1991 г. с обща дължина
около 720 км. Основната маркировка е лентова
с червен цвят между две
бели линии и метални стъл-

бове с жълто-черен-жълт
цвят. На много места лентовата и стълбовата маркировка съвпадат с билото на
Стара планина. Маршрутът преминава през трите
й големи части - Западна,
Средна и Източна и през
14 планински дяла. По
трасето се изкачват около 100 върха, от които 15
двухилядника/ от всичките
30 върха с височина над
2000 м/, включително първенецът вр. Ботев / 2376

м/, преминава през Национален парк Централен
Балкан и Природен парк
„Българка”. Маршрутът е
един от най-трудните, и
то само в една планина,
както по дължина, денивелация и времетраене,
така и по сложните климатико-метеорологични
особености, което изисква добра подготовка и
екипировка на туристите.
По Е-3 и в подходите към
него са разположени 50

Туристическа спалня Витиня
Местоположение: Проход Витиня, 986 м н.в.,
GPS: 42.783457oN 23.800178oE.
Описание: Панелно бунгало с капацитет 10 места, външни санитарни възли и мивки, локално отопление, паркинг. Спалнята е пункт от Е-3.
Изходен пункт: Отбивката от автомагистрала
„Хемус” по старото шосе за проход Витиня – 2 км.
Съседни обекти: х. Мургаш – 5.30 ч; х. Чавдар
– 6.30 ч.
Стопанин: ТД „ Старопланински турист” – Етрополе

Хижа Стражата
Местоположение: Златишко-Тетевенска планина, м.Кокалското, 1183 м.н.в.
Описание: Сграда с капацитет 29 места в стаи
с общи вътрешни санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова, бюфет,
ски гардероб, ски писта с влекове, паркинг.
Изходни пунктове: Етрополе-4,30 ч./19 км-12
км асфалтово шосе и 7 км по път с трошено каменна настилка/;с.Ямна, общ.Етрополе-2,30 ч.
Съседни обекти: х. Кашана-2,30 ч.;х. Свещи
плаз-4 ч.;Етрополският манастир “Света Троица”
/ обект от 100-те НТО/-3 ч.
Стопанин: ТД ”Старопланински турист”-Етрополе.

Хижа Кашана
Местоположение: На границата между Етрополска и Златишко-Тетевенска планина, седл. Кашана
– връхната точка на Златишкия проход, 1365 м н.в.,
GPS: 42.751550oN 24.077395oE.
Описание: Комплекс от масивна двуетажна сграда и три бунгала с общ капацитет 30 места, локално
отопление в бунгалата и с печки на твърдо гориво в
сградата, вътрешни общи санитарни възли и бани за
сградата, вътрешни санитарни възли и баня за 2 от
бунгалата и външнен санитарен възел за третото бунгало, туристическа столова с камина, паркинг. Хижата
е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: Етрополе –17 км асфалтово
шосе; Златица –10 км асфалтово шосе.
Съседни обекти: х. Мургана – 1.10 ч; х. Свищи плаз
– 3-4 ч в зависимост от избрания вариант; вр. Свищи
плаз – 2.30 ч; х. Стражата – 2.30 ч.
Стопанин: ТД „Старопланински турист” – Етрополе.

туристически обекта, като
36 от тях се стопанисват
от БТС. За маршрута е
издаден комплект от 7 туристически карти, както и
карти на отделни дялове
с обозначената маркировка и описание. Актуална и
по-подробна информация
за туристическите обекти
може да се получи от изданието на БТС „Хижите
в България”, от сайта www
btsb.org или от Инфоцентъра на БТС.
УЧАСТЪК КОМ-КАШАНА /ЗЛАТИШКИ ПРОХОД/
В този участък и в подходите към него са разположени 13 туристически
бази, като 6 от тях се стопанисват от БТС. Маршрутът започва от голямата
реновирана хижа „Ком” /
важен ски център за този
регион/, преминава през
основно реконструираната
малка хижа „Ком” /открита преди 80 г./ и достига
в подножието на вр. Ком
/ 2016 м н.в/ - първенецът
на Берковска планина. С
отбиването от основния
маршрут за около 40 мин.
той може да бъде изкачен.
Освен Берковска планина трасето следи билните
части на следващите дялове: Козница, Голема планина, Мургаш и Етрополска
планина /дял от Средна
Стара планина/ при средна
надморска височина 13001700 м.
Трасето пресича Петроханския проход /1404 м
н.в/ - един от най-старите проходи на Балкана и
най-краткия път от София
за р.Дунав, преминава
край първенеца на Козница - вр. Тодорини кукли
/1785 м н.в./,който може
да се изкачи за 0,30 ч. с
отклонение от маршрута и край х. „Пробойница”
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достига Искърския пролом
при гара Лакатник. Той е
най-величественият пролом у нас и един уникален
природен феномен, забележителен със скалните
си форми, пещери, извори
и др.
Искърският пролом е
най-ниският
Старопланински проход с много
важно стопанско значение - през него преминава
една от шосейните връзки
между Северна и Южна
България и жп линията
София-Варна. След vкато
навлезе в Голема планина,
маршрутът траверсира в
непосредствена близост
първенеца на този дял вр. Чукава / 1588 м н.в./,
изкачва или преминава
в близост край вр. Мургаш /1687 м н.в./, пресича
най-важната транспортна
връзка у нас - автомагистрала Хемус и достига
Ботевградския проход - западната условна граница
на Средна Стара планина
и на нейния най-западен
дял - Етрополска планина.
От този дял билото постепенно започва да набира
височина, а маркираната
пътека преминава в близост до обзорния исторически връх Баба /1787 м
н.в./, изкачва първенеца
на този дял - вр. Говедарника /1790 м н.в./ и прекосява красивия природен
феномен Зъберите - изваяни фантастични фигури,
представляващи самотни
канари, зъбери и огромни
камени блокове. След
него по избор може да се
изкачи вр. Мургана или да
се слезе на едноименната
хижа, а след 1 час се достига х. „Кашана”, разположена край Златишкия
проход /Кашана/ - източната граница на Етрополска
планина.
Йордан Йорданов

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
”ДОБРОТИЦА” - С.НОВО БОТЕВО,
ОБЩ. ДОБРИЧКА
ПОКАНА
УС на ТД ”Добротица”-с. Ново Ботево, общ. Добричка на основание чл.26, ал.1 от
ЗЮЛНЦ и чл.22, ал.2 от Устава на дружеството
свиква Общо събрание.
Общото събрание ще се проведе на 23.04.2015 г. в
залата на туристическа спалня
”Добротица” гр.Добрич от 18 часа при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за дейността на ТД ”Добротица”-с.Ново
Ботево за 2014 г.
Докладва Председателят на УС
2. Отчет на Инспектората на дружеството за
2014 г.
Докладва Председателят на Инспектората
3. Попълване състава на УС на дружеството.
4. Попълване състава на Инспектората.
5. Утвърждаване на нови членове на дружеството, изключване на нередовни членове съгласно
Устава на дружеството.
Докладва Секретаря на УС
6. Избор на делегат за Общото събрание на
БТС. При липса на кворум на основание чл.27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия
ден, същото място-един час по-късно.
Председател на УС на ТД”Добротица” - с.Ново
Ботево, общ Добричка
Неделчо Василев
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В ранната утрин очакваме
нашия малък автобус на Руски
паметник. Време е за приключение из Балканите. Трябваше просто да се шмугне някак
сред паркиралите големи събратя и... потегляме към Кюстендил и Гюешево. Поръчали
сме си ясно небе и слънце за
двата дни.
След час и нещо сме на
границата, а около 20 минути
по-късно вече се спускаме от
границата надолу към гр.Крива Паланка. Есента е изрисувала всичко наоколо в красиви
багри. Удоволствие е да снимаш и да се дивиш на природата. Един-два завоя и сме на
по-широко, града ей го къде е.
Но ние свиваме наляво и продължаваме към манастира.
Куполите на църквата и
манастирските сгради се появяват сред есенната гора.
Вземаме раници и към стаите.
Манастирският комплекс е голям. Всяка сграда е разположена на отделен кат. Стълби
водят надолу досами малката
и голямата църква, аязмото,
конаците. Слънцето приятно
напича и седнеш ли, ти става
едно мързеливо. Но върхът ни
зове, а вече наближава обед.
Взимаме по едно яке, вода,
сандвич и хайде към Царев
връх (по македонски – връв).
Бусът потегля, този път по шосето нагоре към подножието
на вр. Калин камен. Точно от
там започва екопътеката за
първенеца.Сговорна дружина
Осогово „повдига”. От 27 души
9 решиха да не се качват. Вървим все по коларски черен път,
по поляните, тук-таме изниква
някоя гъбка. Пъстрите гори ни
прегръщат. А надалеч се редуват връх, склон, връх, склон...
Отдавна вече е минало времето на боровинките, но личи
колко много са били. На изток
хоризонтът се губи сред морето от планини. На север се
издига билото на вр. Калин камен – 1817 м. Наоколо се виждат обширни пасища, стадо
крави подрънкват със звънци.
Достигаме една къща с кошари и двор, където си играят три
дребни кученца. Може би вътре има някой?
Пътят прави една огромна
дъга. Ясно беше, че трябва да
продължим право нагоре, като
Калин камен ни се пада отдясно, а първенецът в българската
част на Осогово Руен - отляво. На една височина с просто
око могат да се видят двата
гранични пункта. Времето се
изнизва, а ние все още не сме
стигнали крайната цел за деня.
Един баир, след него още
един, вишки тук-там, пътят се
изкачва, после е равно, но върхът все е далеч. В един момент
короната се появи. Слънцето
вече ни беше хванало по лицата, циганското лято ги беляза с последните си слънчеви
дни. Виждаха се голи била, а
някъде под връх Руен пъстра
листова коса придаваше на
околността по-разтоварващ за
очите и душата вид.

Царев връх
Последни метри и сме на
Царев връх. Царската корона
всъщност е масивен граничен
бункер. На една ръка разстояние има още една постройка.
Насядахме пред бункера и се
наслаждавахме на живописните гледки. Виждахме цялото Осогово, Беласица, Рила,
Пирин. Красиво, ясно, цветно,
зелено е във всяка падина, долина, връх, рид, склон.
Хапнахме, пийнахме и е ред
на фотосесията. Родният трибагреник се развява гордо на
македонска земя. Нашите дру-

Приключение из Балканите

Сред манастирите и
куклите на Македония

гари, които останаха долу пред
буса, ни очакваха. Трябваше
да потегляме по обратния път.
След три часа слизане сме на
финала на нашия преход за
деня.
Постепенно слънцето спадаше на запад и вечерта бавно настъпваше. Всичко се
обагряше в жълто-червено.
Доволни от деня, прекаран в
Осоговската планина, дойде
време да поседнем на масата.
Към 19 ч. бяхме пред входа на
манастирския комплекс. Ресторантът бе на път да затвори,
но помолихме да ни направят
нещо за вечеря. Келнерите
сновяха като совалки. Масите
бяха отрупани с мезета, ястия,
питиета. На другия ден ни очакваше
образователно-културна програма. Прибрахме се
по стаите, а наоколо всичко е
потънало в дълбока тишина.
С нож да я режеш. На заранта ни чакаше изненада. Не
бяха върнали документите ни
и поради тази причина търсехме човека, който отговаря за
хотела. Проблемът е решен и
отново сме в буса с личните си
карти. Ранобудни и нетърпеливи сме.
Отпочинали и освежени,
поемаме към град Кратово,
Лесновския манастир. Шосе-

то беше почти пусто. Осогово
се събуждаше. Къщи с добре
подредени дворове, преорани
ниви, село след село. Скоро се
отклонихме от главното шосе
и поехме по второкласен път.
Още в началото забелязахме
табела за Каменните кукли –
„споменик во природата”. И
без това се оказа, че са ни на
път.
Минаваме през безкрайни
долини с накацали китни къщички, малко разпилени по
баирите на планината. Прекрасно е да видиш една друга
страна, макар и балканска.
Пътят криволичеше нагоре,
надолу; наляво, надясно. По
едно време недостроена естакада изникна сред шарената
гора. Появиха се промишлена
сграда, комин, блокче. Вече
сме в Кратово. Градчето е разположено в кратер на вулкан
по двата бряга на Кратовска
или Табачка река. 600 м е
надморската му височина, а
на някои места височината му
варира от 400 до 1000 м заради стръмните ридове. По тази
причина из тесните улички
колите се разминават трудно,
но е по-живописно и приятно.
От 17-те средновековни моста,
пресичащи реката, в момента
функционират само 4 от тях.

Шест високи от общо 12 кули
се извисяват над кратовските
къщи. Районът е заселен още
по времето на Римската империя. Тогава е познат като рудодобивен център под името
Кратишкара. През Първото и
Второто българско царство в
кратовските рудници са се добивали желязо, мед, сяра, злато, сребро, а кратовските кули
помагали за сигурността на
миньорите и мостовете. През
1869 г. населението напуска
града, рудниците спират да работят.
Градът отстои на около 60 км
от Гюешево. През 19 в. е бил
българско-турски град, център
на кааза на Османската империя. Хотел „Кратис” с подредената с цветя тераса над реката
пръв ми хваща окото. Средновековната и съвременната
архитектура се преплитат по
уникален начин. Кратовчани
изглеждат като малки човечета, минавайки под стрехите на
сградите, почти долепени една
до друга.
Всички се разпиляхме, а
двамата с Митко се отдалечихме на лов за магнетични кадри, каквито градчето предлага в изобилие. Спокойно може
да се използва за сцена на исторически или документални

филми. На пръв поглед Кратово изглежда, сякаш е замрял,
но всъщност във всяка къща
хората с нещо се занимават,
човъркат...

Средновековната
църква „Св.Николай
Чудотворец”
Кривуличим с приятеля ми
из слънчевото градче. Местната средновековна църква
„Св. Николай Чудотворец” от
1848 г. привлича погледа ни.
Понеже и двамата нямахме
дребни пари, пуснаха ни да
запалим по свещичка, без да
плащаме. Църквата е събаряна и изграждана няколко пъти,
като последното й изграждане
е през 1822 г. От бележка от
1666 г., написана в евангелия
за същия храм, се разбира,
че е била съборна на Кратово.
Ръкописът е на чист български
език. Стенописите, които покриват стените, са от възрожденския период. А красивият
резбован иконостас е от 16-и
в.
През 1890 г. на запад от
храма в двора е изградена постройка на два ката. В нея се е
помещавало българско учили-
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ще, а местните я знаели като
„Старовремска школа”.
Асмата навън създава шарена сянка пред входа, където
можеш с удоволствие да поседиш. Потегляме по старателно
направената каменна улица,
която води към друга малко
по-нагоре. Последните къщи
са построени почти в скалите. Разбрахме, че има още
една църква, и се запътихме
към нея. Местен жител, който забеляза, че сме запалени
по фотографията, ни покани в
собствения си дом. Невероятният битов възрожденски кът,
в сградата, залепена за къщата му, ни пренесе в старо време. Огнище за хляб, стомни,
делви, плетени кошници с подредени тикви, вретена, чанове,
връзки лук, царевица, стари
сита, кръгли камъни с дупки,
старо радио, стари шкафове,
типични носии, станове за килими, здравец покрай тях; цедки, джезвета,буталка за биене
на масло, две стари колела от
каруца, подпрени на прозореца,череп на козел, закачен
на входа на този великолепен
скромен музей. Всичко това
Момчило бе изнамерил и подредил в своята къща и гордо
го показваше на гости и туристи. Някой ден смята да даде
къщата за гости. Пожелахме
му успех и продължихме разходката си. Времето неусетно
се изнизва. Почти всички улици нямат тротоар, а входните
врати на къщите са на самия
път. Преминаваме през нещо
като тунел и сме в центъра, а
в кафето е част от дружинката. По градската уличка има
пазар, магазин, фотоателие, а
по стълбовете по протежението й висят кабели за телефон,
телевизия и ток като на много
места и у нас. Стрехите на къщите приличат на българско
възрожденско село и се издигат над нас, докато вървим по
улицата. Стара къща едва се
държи на основите си, но съседната е поддържана.

Църквата
„Св. Йоан Предтеча“
Вече сме пред църквата „Св.
Йоан Предтеча” от 1836 г. в Рибарската махала на града. Огромният триредов иконостас
е с голям кръст – Венчилка, в
средата и два по-малки от две-

те страни. Влизайки в храма,
всеки отправя поглед към иконостаса. Всяка свята частица
- кръстове, царски двери и др.
елементи са дърворезбовани
и позлатени. Звучат църковни песнопения, светлината е
слаба. Църквата е изградена
от българския възрожденски
архитект Андрей Дамянов,
родом от велешкото село Папрадище. Част от иконите са
изписани през 1868 г. от Захарий Доспевски, български
живописец от Самоковската
художествена школа.
Време е да напуснем това
китно, красиво със средновековната си архитектура, богата
история и култура градче. В 13
ч. потегляме към следващата
ни цел.

Лесновският манастир
„Св. Архангел Михаил”
Сред склонове, цветни долини и хълмове се приближаваме
към манастира. След плетеница от завои излизаме на главния вход на Лесновския манастир „Св. Архангел Михаил” с
покровител Гаврил Лесновски.
Манастирът е разположен по
склоновете на Плавица планина. Той е бил книжовно средище на българщината през
Средновековието и Възраждането. Лесновската обител била
възобновена от духовния ученик на св. Иван Рилски Гаврил
Лесновски. През 13-и в. мощите на Светеца били пренесени
в Търновград, тъй като по това
време българските царе владеели тези земи. Манастирът
често бил посещаван и обсипван с богатства от българския
цар Михаил-Шишман (13231330 ). По време на Велбъждката битка владетелят загинал
и манастирът влязъл в пределите на сръбската държава на
крал Стефан Душан. В това
време обителта е възстановена от местния войвода Иван
Оливер. Той дарява имоти
на манастира и го подчинява
на Хилендарския манастир в
Атон. През 1381 г. деспот Константин Драгаш потвърждава
независимостта на манастира
от Хилендар.
Манастирският комплекс се
състои от жилищни, стопански сгради и съборната църква
„Св. Архангел Михаил”. Едно
от основните жилищни крила

е изградено във възрожденски
стил в началото на 19-и в. и
на пръв поглед прилича на
Роженския манастир. Наоколо се носи мирис на свежа и
подстригана трева, а пъстрите
лехи с цветя ухаят приятно.
Всичко е чисто, поддържано,
подредено.
За да разгледаш църквата и
да се разходиш из двора, задължително трябва да си облечен прилично. За мъжете - с
ризи и панталони, а за дамите
- с блузи с дълъг ръкав и поли,
които се обличат на влизане.
Монахът ни изчаква да се
съберем пред олтара, за да
каже няколко думи.
Време е да напуснем светата обител. Остава ни да видим
само още един обект в програмата ни - Куклишките кукли в
село Куклица.

Куклите
Пътят се вие сред китни
къщи, пресича зелената поляна, после мост над Крива река
и сме на около 15 минути пеша
от куклите.
Скалите са застинали на
групи – малки, големи, средни,
високи. Лъчите се пречупват
през тях или самите фигури
създават дебели сенки. Наподобяват малко на Белоградчишките скали, макар че са
по-ниски.
Каменните кукли са на повече от 50 хиляди години и са
създадени от вертикална ерозия на меки вулканчни скали.
Според една от легендите за
тях един мъж харесвал две
жени и се чудел какво да направи. Решил да се ожени
за тях, като го стори в един и
същи ден, но в различен час.
Започнала първата венчавка. Девойката, която щяла да
се венчае за мъжа по-късно
през деня, решила да види коя
е жената, дето се жени също
като нея. Когато разбрала, че
бъдещият съпруг минава под
венчило с друга девойка, проклела всички присъстващи и
те се вкаменили.
Естествено, уважихме и
местната механа „Куклица”,
след което хванахме обратния
път към родината.
До нови срещи,
Македония!
Юрий Стоянов
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Природа

МАРТ 2015 Г.

Природен парк „Беласица”
бе удостоен със „Златен приз”
за успешно съхраняване на
природата през отминалата
2014 година. Дирекцията на
парка получи наградата на
официална церемония в рамките на 23-ата Международна
туристическа борса „Ваканция
и СПА Експо”. Списание „Туризъм и отдих” връчи за дванадесети път традиционните си
„Златни призове” на лидерите,
допринесли за развитието на
туризма у нас. Критериите, по
които се избират победителите
в конкурса, са висока култура
на обслужване и професионален мениджмънт – фактори за
утвърждаването на България
като привлекателна туристическа дестинация.
Да се върнем към историята
и мотивите за обособяване на
планината Беласица в Природен парк. През 2003 г. Българска фондация „Биоразнообразие” (БФБ) в сътрудничество с
Българско-швейцарската програма за горите (БШПГ) финансираха проект „Опазване на
биоразнообразието и устойчиво стопанисване на природните
ресурси на планината Беласица”. В реализацията на проекта
бяха привлечени редица експерти, работещи в държавния
и неправителствения сектор.
В резултат на проведените
проучвания се установи, че цялостното природното богатство
на Беласица отговаря на критериите за създаване на природен парк.
Ето и аргументите на специалистите.
Беласица е разположена
в най-югозападната част на
страната ни между Рупелския
пролом на изток до Костуринската седловина на запад.
Дължината й е около 60 км, а
на наша територия е 30% от
общата площ на планината
Беласица. Останалата част е
в съседните Гърция и Македония. Това е естествена климатична и флористична граница
между Средиземноморския и
Преходно-континенталния регион. Въпреки че все още не е
обстойно проучена, тази планина се посочва като пример
с най-внушително биоразнообразие. Това е заради съчетанието на южна географска
ширина и сравнително голяма
надморска височина. Там са се
запазили уникални гори, флора
и фауна, както и цели фаунистични комплекси, незасегнати
от човешката дейност. Особен
интерес представляват вековните кестенови гори, които са
рядък за България хабитат.
Те се различават от тези в северната част на Балканския
полуостров по присъствието на редица медитерански
елементи като маклен (Acer
monspesulanum L.), източен
чинар (Platanus orientalis L.),
дървовиден плюскач (Colutea
arborescens
L.),
храстовдна зайчина (Coronilla emerus
L.), гръцки гърбач (Periploca
greaca L.), храстовиден жасмин
(Jasminium fruticans L.), което
ги прави уникални за Европа.
И така, въз основа на извършените проучвания и на основение на Закона за защитените
територии, през 2006 г. тогавашният земеделски министър
обяви със специална заповед
създаването на Природен парк
„Беласица”, простиращ се на
площ от почти 12 хиляди хектара и обхващащ землищата на
град Петрич и околните села
Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово и Беласица. Със създаване на новия парк са обявени и
основните цели:

Царството на
кълвачите и
кестените

Природен парк „Беласица”

1. Опазване на естествени
кестенови гори
2.Опазване на вековни смесени гори от обикновен бук
(Fagus sylvatica L.) и обикновен
кестен (Castanea sativa Mill.)
3. Естествени чинарови хабитати
4.Находища на застрашени от изчезване растителни и
животински видове – албански
крем (Lilium albanicum Grsb.),
обикновен тис (Taxus baccata

L.), бодливолистен джел (Ilex
aquifolium L.), карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq.
ssp. belassitzae Koz.) и др.
5.Развитие на екотуризъм и
устойчиви традиционни местни
ползвания от планината
6.Стимулиране на екстензивно пасищно животновъдство в
безлесната зона
7. Развитие на многофункционално горско стопанство
8.Трансгранично сътрудни-

чество за устойчиво развитие
на региона.
За туристите все пак ще
е интересно да набележим
някои обособени тематични
маршрути, които ще спомогнат да се опознаят природните красоти и дадености на
това най-югозападно кътче
от страната ни.
„Пеперудите и цветята на
Беласица” – лъчев маршрут от

с. Яворница до водопада. Продължителността му е 1,20 часа,
а дължината – 2,8 км. Маршрутът дава възможност за запознаване с някои дневни пеперуди и цветни растения, както и
любопитни факти за тях и защо
не могат едни без други.
„Животът на кестена” –
кръгов маршрут от с. Коларово,
през Гьолчето и обратно в с. Коларово. Продължителността му
е 2,30 часа, а дължината – 5,3
км. Туристите имат възможност
да се пренесат в непознатия
и уникален свят на кестеновата гора, пълен с очарователни
обитатели.
„Пътеката на мравката” –
тръгва от хижа Конгур, където
е разположено входното табло
за маршрута. Следвайки черния път на изток от хижата,
човек се пренася в един микрокосмос, пълен с интересни факти – света на мравките.
Продължителността на маршрута е 1,20 часа, а дължината
му в двете посоки – 3,6 км. По
пътеката са разположени три
информационни табла – Червена горска мравка, Поведение на мравките и Значение на
мравките.
„Приятели” – започва от
хижа „Беласица” и води до живописния Лешнишки водопад.
Следвайки синята маркировка, туристите ще се докоснат
до непознатия и уникален свят
на нашите приятели дърветата.
Продължителността на маршрута е 1,40 часа (без почивките:), а дължината му в двете посоки – 3,6 км. В хижата и около
нея са разположени интерактивни табла, които представят
10 най-често срещани дървета
на Беласица. По пътеката има
разположени табели.
„Тайните на водата” – тръгва от центъра на с. Коларово,
преминава покрай сградата
на ДПП „Беласица” и по черен
път стига до чакълирания път
Самуилово – Лопово. Продължителността на маршрута е
около 3 часа. Последната част
е стръмна и трябва повече внимание. Крайната точка е красивият Камешнишки водопад. По
пътеката има 5 информационни
табла, представящи интересна
информация за водата.
„Пътуване в историята” –
маршрутът е маркиран с лентова туристическа маркировка
със следната последователност
– зелен, жълт и червен цвят.
Общата му продължителност
е 4,40 часа. Началната точка е
центърът на с. Коларово. Този
маршрут дава възможност на
туристите да се докоснат до
най-интересните и драматични
събития от историята на планина Беласица. „Цветна приказка” – започва от центъра на
с. Самуилово и води до местността Бялата чешма. Този
маршрут предлага разходка в
чинаровите гори на Беласица,
които са дом на чудни цветя.
Продължителността му е около 20 минути (без почивките), а
дължината – 2 км. Пътеката е
маркирана със зелена туристическа маркировка.
„Кълвачите – пазители на
горите” – започва от центъра
на с. Габрене и достига до местността Пишена скала. Цялата
пътека е с дължина 2,5 км и се
изминава за около 45 минути.
По време на прехода туристите
ще се запознаят с любопитни
факти от живота на кълвачите
и ще се полюбуват на живописни гледки към долината на река
Струмешница.
Природен парк „Беласица” се
счита за царството на кълвачите у нас.
Младен Добрев

10 -те планински първенци
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Връх Руен

В

ръх Руен е първенецът на Осоговска
планина. Височината
му е 2251 м, което го нарежда на пето място сред
планинските първенци след Мусала, Вихрен, Ботев и Черни връх. Върхът
е включен в националното
движение „Опознай България - 100 национални
туристически обекта”. Той
е на границата с РМакедония, а близо до връхната
му кота има туристически
заслон. На Осогово са
очертани ясно две почти
перпендикулярни била с
много разклонения. Пресечната им точка е най-високата точка на планината
- вр.Руен.
От Руен в север-североизточна посока се разкрива като на длан планинският лабиринт Краище, а
при ясно време далеч на
запад се очертават няколко планински масива в Македония. На юг погледът
ни среща Влахина планина, Малешевска планина
и Огражден, а още пљ на
юг - Беласица. На изток-югоизток се извисяват
Рила и Пирин, на североизток - Конявска планина
и Витоша, а в далечината
Старопланинската верига.
Склоновете на Руен към
съседните дълбоки речни
долини са лавиноопасни.
От върха могат да се изкачат вр. Каменец - 1 ч., вр.
Ждрапаница - 1,40 ч., вр.
Човечето - 0,50 ч.
Най подходящият изходен пункт за изкачване
на вр. Руен е х. „Осогово”.
При желание слизането
може да се осъществи към
с. Гюешево.
Маршрутите са летни
и са по възможностите
на средно подготвения
турист.

Маршрут:
Хижа „Осогово” вр. Руен
/3,30 ч., червена
маркировка,
денивелация
около 640 м/
От хижата се тръгва по
асфалтово шосе за туристически комплекс „Три
буки” и след около 1,5 км
вдясно се отделя почвен
път, по който след около 15 мин. се достига м.
Грамадите с малък паметник и стълб с указателни
стрелки.
Пътят продължава с лек
наклон, подсичайки билото сред рядка иглолистна
гора и хвойни, пресича няколко потока, преминава
край изоставена сграда и
излиза на м. Превала при
едноименния заслон /1815
м н.в., 1,30 ч/. Наблизо има
чешма. Пътят продължава
нагоре по главното било,
заобикаляйки го отдясно,
после отляво и достига заслон „Шапка” /2120 м н.в.,
2,45 ч./, над който се издига едноименният връх.
След заслона вдясно се
отделя маркираната пътека, която по откритото
било постепенно излиза
на поляните на вр. Руен и
едноименния заслон /3,30
ч./.
При добро физическо
състояние на туристите е
възможно като вариант да
се продължи от вр. Руен по
маркирана с червен цвят
пътека към с. Гюешево. От
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началото тя следи граничното било до вр. Каменец,
а след него, преминавайки
през наклонени поляни
и горския пояс, се слиза
в Гюешево /3 ч./. Селото
има авто и жп връзка с гр.
Кюстендил /22 км/.
До х. „Осогово” се достига от гр. Кюстендил по
асфалтово шосе /18 км/.
Маркирана туристическа
пътека /червен цвят/ започва от хълма Хисарлъка над Кюстендил, преминава през с. Богослов,
изкачва билото край х.
„Иглика” и през м. Студен
кладенец достига хижата
/3,30 ч./.

Кюнек - 1ч., т.к. „Три буки” зост има чешма.
- 2 км /0,30 ч/, х. „Иглика” Съседни обекти: х.
6 км, засл. Превала - 1,30 „Осогово” - 1,30 ч., засл.
ч., засл. Шапка - 3 ч.
„Шапка” - 1,30 ч., вр. Руен
- 2 ч.
Туристически комплекс
„Три буки” се намира в
Заслон „Шапка” - в
едноименната местност югоизточното подножие
на 1564 м н.в. Капацитет на вр. Шапка, на 2120
95 места в сграда и
м н.в. Предназначен е
бунгала, самостоятелни за краткотраен отдих,
санитарни възли и
с две стаи, пейки,
бани, ресторант, бар,
маси, няма легла, не
конферентна зала, зала е електрифициран,
за тихи игри, фитнес,
вода няма. През
открит басейн, тенис
зимата районът е
корт, спортни терени,
лавиноопасен.
ски писта с влек, ски
Съседни обекти: вр.
гардероб, барбекю,
Руен - 0,40 ч., засл. „Препаркинг.
вала” - 1,15 ч.
Съседни обекти: х.
Хижа „Осогово” е
„Осогово” - 2км /0,30 ч./,
Заслон Руен - в непоедна от най-старите
вр. Кюнек - 1,30 ч., вр. средствена близост до
високопланински
Руен - 3,30 ч.
котата на вр. Руен, 2249
хижи, построена
м н.в. Разполага с две
от кюстендилските
Заслон „Превала”
стаи, оборудван с пейтуристи, открита през
- намира се в
ки, маси, нарове, печка
1929 г. Тя се намира
едноименната местност на твърдо гориво, не е
в м. Плавилото в
край маркираната
електрифициран, вода
подножието на вр.
туристическа пътека х.
няма. През зимата подКюнек на 1616 .н.в.
„Осогово”-вр. Руен на
стъпите са лавиноопасКапацитет 37 места,
1815 м н.в.
ни.
самостоятелни
Предназначен е за кратСъседни обекти: засл.
санитарни възли и бани, котраен отдих, оборудван „Шапка” - 0,30 ч., с. Гюетуристическа столова,
с печка на твърдо гориво, шево – 3 ч., х. „Осогово”
ресторант, ски писта,
пейки, маса, летен навес, - 3,30 ч.
влек, паркинг.
барбекю, няма легла, не
Съседни обекти: вр. е електрифициран, в блиЙордан Йорданов
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Каракорунското шосе

Охраната ни

Полицейска станция

Загадки

Пакистан -

Кой знае защо, като деца
наричахме интересните и
объркани игри „пакистанска
работа”. Детството отмина,
изтъркаляха се и още доста
години, и ми се случи истинска пакистанска работа.
Казах случи , но нямаше
случайност, а по-скоро любопитство към върховете на
Каракорум. Според ”Репортери без граници” най-горещите точки в света в
тази 2014 са : Бахрейн, Кот
д’Ивоар, Египет, Либия, Украйна , Сирия, Пакистан...
А на моята милост, заедно
с Петя и Явор, престоеше
визита именно в последната точка от списъка и то
в едната от размирните й
части – Северните територии, описвани като район,
в който нищо не е съвсем
твое, но не е и изцяло чуждо, където всеки има право,
но никой няма последната
дума; където можеш да попаднеш на враг, но и всеки
да ти спаси живота. Тук и до
днес има не само спорни,
но и ничии земи, в които никой не пристъпва и други, в
които са се водили фронтови войни или се водят местни терористични войнички;
има места без взаимно призната държавна граница, а
само „линия на разделяне”,
от двете страни на която са
дислоцирани хиляди войници.
СЪВРЕМЕННАТА
ИСТОРИЯ НА КАШМИР
Е ИЗПЪЛНЕНА СЪС
СЪБИТИЯ, ПРОИЗТЕКЛИ
ОТ СМЕСТА - ПОЛИТИКАРЕЛИГИЯ.

Отиваме на училище

С Петя и Явор в Каракорум

В 1846г индуският аристократ Гулаб Сингх купува
мюсюлманския район Кашмир от Източно-индийската
компания за 7 500 000 рупии (тогава $180 000), създава щата Джаму и Кашмир и го управлява като
част от Британска Индия.
След междуверска война
и основаване на Пакистан,
през 1947г Великобритания
поставя пред щата алтернативата: да се присъедини
или към Индия или към Пакистан. През същата годи-

на Пакистан завзема част
от щата, населен главно с
мюсюлмани. В отговор Махараджа Абдула Сингх присъединява щата към Индия,
а в 1948/49г проблемът е
внесен за решаване от Съвета за сигурност на ООН.
Първата „официална” война
между Индия и Пакистан
завършва в 1949 г с подялбата на Кашмир. В 1952 г
Индия и шейх Абдула се
споразумяват за автономия
на остатъка -Джаму и Кашмир, в рамката на Индия. И
за да е по голяма интригата,
през 1962г, Китай анексира
северната част на щата и го
преименува на Аксай Чин.
Пакистанската част днес се
нарича Балтистан, по името
на племето балти – нашите домакини. Споровете за
Кашмир продължават и до
наши дни, но не това е целта на нашия разказ.
КАРАКОРАМ /
ИЗВЕСТЕН ПРИ НАС
КАТО КАРАКОРУМ/,
Т.Е.ЧЕРНАТА СКАЛА/ Е
ЧАСТ ОТ МАСИВА НА
ЗАПАДНИТЕ ХИМАЛАИ;
тук се намират повече от
60 седем хилядника, като
някои от тях нямат имена,
както и пет от общо 14-те
осемхилядника – Броуд
Пик, К2 /Чогори/, Нанга
Парбат и Гаше брум 1 и 2.
Като казах Нанга Парбат,
няма как да не спомена
трагедията с убийството
от местни екстремисти на
11 алпинисти от различни нации, в базовия лагер
на Нанга Парбат, което бе
причината, ние да отложим
предишно пътуване до Каракорумския красавец вр.
Лейла. /~ 6100 м/
И така, на 13.07 2014
поемаме с Петя и Явор по
маршрута София –Цариград с автобус и от там до
Исламабад –самолет.
Водач на групата е „малката”Петя , вече с едно
посещение в Каракорум.
Времето до излитането
прекарваме в следобеден
рахат, на някаква полянка,
някъде в Цариград /така и
не се прекърших да го на-

ричам Истанбул/ и в късният следобяд, се чекираме
на летище Ататюрк, като
преди това платихме близо
40 долара „съхранение багаж”. На борда на турските
авиолинии сме. Добро обслужване с „бонус” - случи
се да седя до „Мис Пакистан 2006”, омъжена в Австрия, пътуваща за родната
си страна с двете си деца.
Съпругът й бил решил, че в
Пакистан е опасно за него...
Два и половина през нощта. Кацаме на летище Исламабад, и попадаме в прегръдките на нашият трекинг
водач, възторжен приятел
на България и домакин Мохамед Али.
В следващите дни, вече
си мислех, че в Пакистан
половината мъжки имена са
Мохамед, а другата половина Али./
Горещо 40 градуса и
влажно. По план продължаваме със самолет до гр. Гилгит – провинция Гилгит-Балтистан. Метеорологичното
време бе прекрасно. Минахме през двата скенера и
още три проверки, но полетът бе отменен 15 мин. преди излитането, без обяснения. Казват, че това често
се случвало тук, заради заемане на въздушните коридори от военните самолети.
Решихме да погледнем на
случая философски, развеселени от тукашен пътник,
който продължаваше да
чака: „Полетът е отменен
ноо, има надежда.” Имало
случаи на отмяна, на отмяната...
Отмяна на отмяната при
нас не се случи, та минахме
на резервния вариант,подготвен от Али:преспиване
в много приличен хотел с
уай-фай в Равалпинди, и на
сутринта поехме на
48 ЧАСОВО ПЪТУВАНЕ,
ПО КАРАКОРУМСКОТО
ШОСЕ КЪМ СКАРДУГЛАВНИЯ ГРАД НА
ПРОВИНЦИЯ БАЛТИСТАН

бус с пътници... На някои
места по Каракорумското
Шосе разминаването става
на „една боя”, а понякога
половината външна гума
виси над пропастта. В други случаи, колите дават газ
една срещу друга, докато
нервите на единият от шофьорите не издържат; тогава той спира и тръгва баавно назад, стотици метри, до
място, където двете коли се
разминават, с поздравления...
НАВЛИЗАМЕ В
СУНИТСКАТА
ПРОВИНЦИЯ
ДАРДИСТАН, С ГЛАВЕН
ГРАД ЧИЛАС.

Тук в автобуса ни бе
зачислена охрана – полицай с „Калашников”, който
се сменяше на всеки 10 км,
предавайки ни на следващия полицейски пункт.
Определението полицейски пункт буди определени
представи, но пунктовете
се оказаха, просто временни заслони от камъни и подръчни материали.
Стигаме Чилас, за нощувка в мотел Шангрила.
На излизане от провинцията, без много обяснения
ни отведоха, в нещо като
малка казарма, където ни
фотографираха под различен ъгъл и ни свалиха охраната. Така де, влизаме вече
в „нашата” си провинция
Балтистан. По пътя спираме да погледнем великана
Нанга Парбат , който за съжаление бе обвит в мъгла.
В Скарду пристигнахаме
направо в хотел „К2”, сборно място на повечето екпедиции. В хотела има интересен музей на италианските
експедиции, първите покорители на К2. /В същият
този момент пакистано-италианска експедиция вече
атакуваше К2 , но за това
по-после./ На следващият
ден проведохме формалното, но абсолютно задължителното интервю в местния
офис на министерството на
туризма, след което поехме
с джипа на Али към първата ни база -Канде родното
село на водача ни. Често
минавахме прашни селца с
кайсиеви дървета и ошав,
съхнещ направо на пътят,
заобикалян внимателно от
шофьора ни. Пристигаме в
с.Канде. И тук, пред къщата
на водача ни е подготвено
пре-официално посрещане; роднините на Али, половината строени, другите
просто надничащи през
стоборите, отпред с дъщеричките му, които с трогателна сериозност, присъща
само на децата,опъваха домашно бродиран транспарант:„Добре дошли наши
гости”.
Чувстваме се ВИП-ове,
но едва сдържаме сълзи...
Балтите имат собствено
езиково наречие и са от
мюсюлманите-софи.
Канде е бедно село на
около 3 0 00 м н.в. , но летни
температури от 40 градуса
С не са рядкост. Има около
280 жители, от общо 4 рода,
Семействата са от по десетина души.

За справка, Каракорумския път е строен съвместно
от Китай и Пакистан между
1966 и 1979 г. Строежът е
съпътстван от чести свлачища по стръмните планински склонове, при което
загиват 810 пакистански и
200 китайски работници.
Пътуваме шестима – двама
шофьори , водачът ни Али и
ние тримата. По някое време поемаме покрай река
Индус.
Реката събира притоци от
многото близки ледници, а
шосето се вие, закрепено
на честна дума, по наклонен ронлив сипей , криволичейки около разярената,
обикаляща огромни скални
късове водна маса, чийто
цвят на циментов разтвор,
прави реката още по-загадъчна. Температура на
водата - 4-5 градуса, при
дълбочина до 15 и повече
метра. Минахме няколко
места, където Али спомена за паднали наскоро във
водната паст коли, които
никой повече не бе видял.
По късно, на връщане вече,
подминахме близки на загинали, наклякали по речния
бряг, втренчени в някаква
точка в очакване на чудо- НА ВТОРИЯ ДЕН ПОЕХМЕ
то. Преди седмица, на това КЪМ ПЪРВАТА СИ ЦЕЛ –
място се бил свлякъл авто- ВР. МАЖРУХ.
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Тойотата

Връх Маджрокх

Каракорум
За пръв път съм на трекинг с водач, обслужване и
портъри /носачи/. Прочее,
миналата година фирмата
на Али „Машабрум ЕТТ” е
водила 12 групи, а тази година сме само ние -тримата
българи, обект на особено
внимание от местното население. Али напред, след
него са Мохамед – големия
син на готвачът ни Карим,
Ерфан помощникът му,
след тях братът на Али и
ние тримата. Разполагаме
се за нощувка в лагер Карпо Бракбо, но не ползваме
междиния лагер, върхът е
„само” 5000 м , а сме и солидно амбицирани. След
около 5 часа път пътеката
се размива, а ние се разпадаме на две групи с видима
връзка между нас –закъсалите за вода слязоха в кулоара отдясно, а моята милост
с Мохамед и Ерфан балансираме по реброто. Скалите
по тези места са нацепени
като домашна юфка- поддатливи и понякога при
стъпване върху им, се саморазпадат. Трябва изключително внимание, разбира
си и опит. Снегът вече бе
останал малко, само в няколкото кулоара които пресякохме. Това до някъде ни
успокои, да се движим без
въже, но при пресичането
на един от кулоарите, вибрановите ми подметки ме
подведоха и само близостта
на Али ме избави от свичане по опасната пързалка.
Около 2 следобед. Както
се казва, издрапахме върха. Чудна работа, 5000 м,18
градуса, тихо и слънчево. И
величествено. Около нас са
К2, Гашебрум 1,2 и 4 , Машабрум.
Няколко снимки, малко
шоколад и обратно по сипея. В лагера се прибираме
по тъмно, към 21 ч.
На следващия ден сме
отново в Канде. Предстои
ни превоз до Хуше и преход
до камп Шайшу, някъде в
началото на ледника Чаракуза.
23.07.2014. Превозът ще
се извършва с „бойната”
Тойота на Али- нещо сред-

но между джип и малък
автобус. Колата е модел на
възраст повече от петдесет
години, така че я кръстих
„Набора”.
Начинът на управлението й изисква известна
сръчност на боравене с
двата лоста -за основни и
междинни предавки, при
смяната на които, изотдолу
се идеше звук подобен на
този от каменотрошачка.
Изглежда и възрастта на
гумите бе същата като на
колата- никакви остатъци от
грайфери...Целта ни е базовия лагер К6-К7 и някой от
по-ниските около тях върхове. Първа спирка - с. Хуше.
Това е последното селище
в едноименната долина,
нещо като трудова борса за
носачите, които се включват веднага след „разтегляне” на багажа по 25 кг на
всеки гръб. Поемаме срещу
реката идеща от Чаракуза.
Реките от ледниците в ниското са широки до километри, разляти, а противно на
очакванията водата е суспензия от соли и не е годна
за пиене. Срещу нас е връх
Машабрум 7850 м, изкачен
досега само от един смелчак ,за съжаление, загинал
на слизане.
Нощуваме в Шайшу –романтична част от „Национален парк К6”, зелен оазис
сред неживата природа.
Лагерът представлява парче оградено от сух дувар ,
две бараки, няколко върби
и поточе чиста вода, което
оформя нивото на тукашен
„лукс”.
Дървена табела ни напомня , че снежният леопард е защитено животно.
Вече бяхме видели стъпките му...
На сутринта поемаме
вече по същинската „Чаракуза”.
Ледникът, най-долу в
края си е река, по нагоре
смес от чакъл и лед просечен от малки рекички, още
по нагоре, преминава в
кръстосани реки и ледени
езерца, а след километри,
най -горе, грамадни скали,
лед и пропастни цепнатини,

с тук таме чудновати образувания –огромни гъби,
състоящи се от леден пън
и каменна шапка. По-късно
ги огледахме отблизо: тълкуванието ми, е, че топлината за топенето тук идва
само от преките слънчеви
лъчи;огромните
камъни
са свлечени при по-дебел
сняг, вече стопен,докато
„пънът” под камъка остава
винаги на сянка.
Пътеката ни ту обикаля
валчестите монолити, някои с големина на жилищен
блок, ту се губи нейде из сипея; пакистанските носачи
изкачват скалите само по
чехли, или в бели пластмасови цървули.
Донякъде ни помагаше и
Божан.
Наближаваме лагера и
тук се налага да изгазим
ледена река, която вляво
мие пирамидата Низа, а
току отдясно до нас, със
спираловидно въртене изчезва в огромна ледена
фуния. Трябваше да се събуем и внимателно изгазим
10-тината метра. Дано само
камъните не са хлъзгави.
Слава на Господа и Аллаха,
не бяха , а и водата, заради силното слънце не бе
прекалено студена, та след
няколко време благополучно сме в Базов лагер К6-К7
- н.в. 4100 м.
В лагера вече е опънала
палатки тричленна японска
група воглаве с Джъмбо –
един от добрите японски
катерачи, както и английска
група - Джон Грифит и Кевин Махони и трети, който
май не спомена име...
Японците се целят в К7 , а
англичаните в Линксар. Ние
ще избираме, според случая; лагерът ни е към края
на ледника;върховете които
ни обикалят са: Намика, Капура, Дрифика, К6, Хасил,
Линксар, К7, безименни зъбери, пирамидата Низа. Височини – между 6- и малко
над 7000 м.
Ден първи: Събуждам се
се преди Петя и Явор и подавам нос от палатката: О!
Сякаш, сме в центъра на величествен театрален декор

–внушителен и помпозен...
Ако някой преди бе дръзнал
да ме убеждава в съществуването му, щях да го отдам
на развинтена фантазия.
Невъзможното трудно се
описва, но нека опитам: от
една страна , разтоянията
около нас са извънмерни,
от друга , поради окръглеността на пространството,
в чиито фокус се намирахме имаше нещо комфортно,
даже успокояващо- 3000
метровите стени „техни
величества” , изглеждаха
като стража, призвана да
ни пази... Здрачава се .На
светлината на месеца, очертанията на снежните –северните и източни склонове
ни препращат кристално
синята си вълшебна светлина, докато силуетите на
южните и западните мируват сумрачни, като забити
в земята титани. И тук някъде, в техните длани, сме
сгушени ние-неколцината
хорица – космически статисти, над които, Създателят
на всичко шепне: „Само Аз
съм непреходен. Не се опитвайте да ме имитирате.
Безмислено е...Земни хора,
вашето спасение е в добротата и любовта. Ако продължавате да вървите срещу
себе си, ще сложа край на
суетните ви заяждания.”
Да, някой ми говореше, не
с думи, а направо с мисли
...Бях вече уверен, че тук, в
краят на ледника Чаракуза
материалното естествено и
неусетно, преминава в духовно и това си е било така,
винаги така, от самото Начало...
25.07.Явор се чувства
„а-ритмичен”. С Петя решаваме да се качим отвъд реката, на североизток от нас,
между лагера и К7. Част от
маршрута си беше скално
катерене. Направихме го
без техника. Височина около 4600 м.
26.07. Посещение на добра воля в английския лагер. Пием английски чай
– домакинът- Джон Грифит
е един от топ фотографите
на сп. „Алпинизъм” носеше
и минихеликоптер-дрон с

Снежния леопард

Къмпинг Шайшо

Баланс на скала върху лед
камера. За съжаление при
транспорта, нещо се бе
повредил.Намираме обща
тема –Алпите, които той
познава като дланта си.
Разказвам му за премеждията си на Монблан. Накрая
правя традиционния си подарък-диск с българска народна музика.
28.07. С Явор тръгваме
към началото на ледника
Чаракуза. Ледът под нас
е дебел може би стотина
метра. Пресичаме ледени
реки с корита като за бобслей, спускаме се в скални
цепнатини и ледени улеи ,
докато накрая стигнем близо, в подножието на великана К6. По миналата година
„Златният пикел” е взет от
двама канадци, за качване
точно на К6.
29.07. Правим още един
трек по ледника този път с
Али, Петя и Явор.
Хм, най зловещите звуци, които съм чувал някога
са от пукането на ледник.
Нискочестотният звук идещ
из дълбокото влиза във вас,
обхожда и последната ви
клетка и напуска бавно...
Бил съм и на други ледници,
но по-високите температури
тук изглежда предизвикват
взаимното триене на пла-

стовете, придружено със
скърцане. Свиква се.
1.07.Сбогуваме се с близката ни вече Чаракуза;чака
ни връщане по обратния
път. От Скарду потегляме да срещнем героите на
Пакистанско-италианската
експедиция покорила К2.
Пътуваме конвой от двайсетина коли. Домакините ни
се радваха като деца. Радваме се и ние тримата българи. Изключителни моменти, само в подобни случаи,
с подобни хора, моменти
заради които човек си струва да живее.
Бяхме научили вече радостната новина, че нашия
приятел Боян Петров, също
е качил К2, след Канчендзьонга и Броуд пик. Три
осемхилядника за един сезон. Няма какво да добавя,
след именитият Райнхолд
Меснер: „Най голямото постижение на българския
алпинизъм”.
Сбогуваме се с милите ни
домакини -балтите. Довиждане Балтистан. От тук ни
чака обратния път -Каракорумското шосе, Исламабад,
Цариград, София- вече познат и близък, но по своему
неповторим.
Д-р Иван Гинев
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В окото на легендите:

Къде е „Градът на двойната дъга”? До „Долината
на пеперудите” в Мексико?
Не! Не е на другия край на
света. Градът на двойната дъга
е тук, на Балканите. Силата му,
изтъкана от енергията на водата и на слънцето, се преплита
като тежка моминска плитка и
се стели на едри дипли в Санданско-петричката котловина.
Сгушен в пазвите на Пирина,
Сандански ни намига от самото
сърце на планината, по хайдушки примамлив с дългата си мраморна усмивка.
Главната улица се протяга
вяло в сянката на два баира.
Вдигнеш ли глава, ще видиш
накитени по склоновете къщи
с червени покриви, които сякаш отвсякъде те прегръщат. А
качиш ли се по калдаръма, да
погледнеш отвисоко, очите ти
ще потънат в сините, мъгливи
сенки на пет планински хребета – западните и югозападните
склонове на Пирин, северните
склонове на Славянка, редом с
меките очертания на Малашевска планина и Огражден. Като
пет гърбини на пет яки змея са
полегнали околовръст планините, за да пазят с телата си тази
свещена земя – пазена от бащите и предавана на синовете
хилядолетия наред. Омагьосана
вовеки с дръзката и пъргава магия на македонските песнопения, предавани от уста на уста,
от девойче на девойче, от баба
на внуче, та да не се погуби българският корен.
Лежат планините, а по змейските им гърбини тихо и незримо като тънки мъгли се спускат
надолу приказки, предания и
легенди за яки македонски юнаци и за дръзки моми с искрящи
очи, за любов и нежност, за
кръв и за мъст, за чест и честност... нови и стари легенди,
пламтящи, трептящи и огнени
като жежкото слънце над Града
на двойната дъга.
ВЛЮБЕНО СЪРЦЕ
Хорската мълва още носи от
уста на уста старата легенда за
мома Калина. В земите на днешен Сандански, някога наричан
Свети Врач, живяла красива
девойка. Майка и баща нямала. При леля си живеела. Щом
се родила Калина, майка й очи
склопила и вече не се събудила. Баща й пък станал хайдутин
и хората казваха, че куршум го
бил отдавна застигнал.
Стройна била Калина, висока.
Очите й – зелени, изумрудени,
като на лисица се изтегляли
нагоре, с дълги ресници и вити
вежди. А усмивката й – тънка-тънка, като на змеица. Малка
била Калина, ала била луда глава. Все гледала да се отскубне
от вкъщи и да броди, билки да

И още преди да се пробуди дружината, Радан
сложил знамето в краката
на Крали Марко и тръгнал
по баира нагоре със своята
малка невеста. Никой вече
не ги видял, но казват, че
и днес техните потомци
живеят на мястото, където
Радан и Калина си свили
гнездо и отгледали многобройна челяд. Казват,
че при тях бягали всички
пристанали моми със своите момци години и години
наред. Казват, че точно
така, къща по къща, било
построено село Любовка.
Казват, че погледнеш ли
селото от птичи поглед,
ще видиш, че в плохите на
Пирин планина червените
покриви на къщите чертаят
сърце. Влюбеното сърце на
Калина и Радан – едно сърце, туптящо в две гърди.
УСМИВКАТА НА
ДВОЙНАТА ДЪГА

Слънчевият танц
на Сандански
сбира, косите си да кичи. Със
самодиви и русалки другарувала, от змейове се не плашила,
горите за дом имала. А докато
сбирала билки, все пеела. Пеела Калина на Горския цар за стари царе и царкини, за гъсти гори
и храбри хайдути. После полягала в сенките на някое вековно
дърво, опирала глава на дънера
му и Горският цар й разказвал
приказки. Приказки за загубени
в гората момичета и за страшни
на вид хайдути, дето идват като
тъмни облаци, но само нежност
носят като пролетен дъжд.
Така растяла Калина. Пораснала мома за женене, красива
като лисичка. От седем села
я искали. Заженил я чичо й,
избрал й жених, ала не рачил
Калина да пита. Като чула момата, че на „чужд човек” са я
дали, грабнала едничкото, дето
й останало от баща й, дялана
дървена бъклица с вино и хукнала към горите. Тичала ли тичала, дорде мръкнало. Накрая
капнала и ожадняла. Свлякла
се до едно старо буково дърво.
На една глътка изпила виното от
бъклицата. Сгушила се на кълбо
в тревата и се предала в обятията на съня.
А гъсто било виното в бъклицата, пет пъти мръзнало, сухо
като кобилешко мляко. От как
свят светува в рода й тъй било
останало – зиме виното пет пъти
да замръзне, и пет пъти ледовете му да се махат, та да стане толкоз гъсто, че в месал да
може да се носи.
Ала ето, че точно тогава по
тези места минавала Крали
Марковата дружина, а Радан,
байрактарят им, бил мъж като
канара. Три боя стърчал над
другарите си. Голям и силен,
вакъл и мрачен, като погледнел
през свъсени вежди и през май
замръзвали листата, а заговорел ли, или запеел, гръмовният
му глас ехтял като църковна камбана и всички други заглушавал.
Такъв си бил Радан – гръмовен и
страховит, като самия Бог Март,
древния тракийски бог на войната.
Вървял Радан през гората,
а тя се стелила под краката му

кротка, блага и позната, като бащиния и не щеш ли, що да види
– на земята бяла кърпа везана с
дантели и мъниста му се мернала през храсталака.
„Ю, бре, що ще е това
чудо!?” – хукнал Радан и що
да види – малка мома-лисичка, спи на кълбо свита, а устните й сини, сини, та морави.
„От вино ще да е!!”- ахнал
юнакът, а сърцето му се свило, свило, та примряло в непозната тръпка. Такова чудо
не бил виждал. Лисичка-момичка, като бяло кокиче в гората. Сам-самичка без страх

и уплаха, а вапцала с вино
устата.
Ни мисъл, ни въздух не останали на Радан. Грабнал на ръце
Калина. Отвел я при дружината,
а те се развикали и раздюдюкали, а Радан само ги погледнал
изпод вежди и глъчката мигом
стихнала. Не трепвала момата. Наспала се в прегръдките
на Радан, а на сутринта се събудила и вместо да се уплаши
само казала: „Теб сънувах. Ти ли
си?” Никой нищо не разбрал от
странния разговор на двамата
млади, но Радан само се усмихнал и казал: „Аз съм!”

„Град на двойната дъга?
Нищо чудно”, ще речете. „Много слънчеви дни, често-честичко
вали. Как да няма дъги”. И ще
бъдете прави. Но сега си представете, че живеете в този град.
Че там е домът ви, че отивате на
работа и се опитвате да не намокрите новите си обувки в локвата до оградата. И забравяте,
че някъде, не тук, другаде, на
лицето на небето невинаги грее
усмивката на дъгата. А Слънцето не се сърди, а се завърта на
пета, като девойче в невинен
пирует и пуска втора усмивка,
втъкана в първата. Двойна дъга.
Само за вас. Само сега! И тогава, ако не внимавате в краката
си, а внимавате в главата си, ще
започнете да се въртите като
пумпал в средата на улицата,
да се блъскате в разни хора,
оковани в сиви, огрижени очила, отвикнали да виждат дори
и двойни дъги. Ще започнете
да подскачате, като деца и да
бъдете пак тези, който сте забравили, че може да сте - малки
слънца сред слънцата от хора в
самото сърце на Пирин планина.
„Sun-dance-ki” – това значи
„слънчев танц на жизнена енергия”, нали?!” - така възкликна
един мой приятел от Корея, когато му разказах за приказния
пирински град. Той бе толкова
горд с откритието си, че на мен
не ми остана нищо друго, освен да поклатя глава и да кажа
просто: „Не е ли очевидно?!”
И ако още не сте се влюбили
в Сандански, чуйде една пленителна градска легенда. А до колко е вярна или не, ще трябва да
проверите сами.
ВЪЛШЕБНОТО ДЪРВО
Казват, че в парка на Сандански има вълшебно дърво. Едно
от стотиците дървета в прохладния парк, дом на над 200
екзотични средиземноморски
растения. То не е могъщо, не е
и столетно. Накитено с дребни,
перести като пеперуди листа,
които се раждат прозрачно-резидави на пролет, а на есен
подпалват короната на майка си
в дръзки пурпурно-червени цветове. После политат с вятъра и
застилат корените й. Казват, че
ако се докоснеш до това дърво, ако погалиш листата му, да
послушаш с нечуващите си уши
движението на соковете под
кората му, ако му прошепнеш
болката си, то ще я отнеме, ще я
поеме и ще я изпрати в дънземя.
А на теб ще ти остане само свободата. Свободата да се радваш
на живота и да допускаш нови
грешки, точно по човешки.
Галина Маринова

Пътешественички
Биографите на Флора
Тристан и изследователите на произведенията й са на мнение, че тя
е възбудила интереса
към Латинска Америка повече, отколкото откривателите
на субконтитента. В историята на женските движения
Тристан стои между първите
социално ангажирани жени,
дръзнали, макар и в утопичен вариант, да говорят за
равноправие на двата пола.
Тя била привърженичка на
ширещата се по онова време
идеология на сенсимонизма.
Бащата на Флора – Мариано Тристан, полковник от
Перу, пристига в Европа, за
да служи на испанския крал.
От връзката му с французойка, емигрантка на Иберийския полуостров, се ражда, 7
април 1803 г., Флора-Селестин-Тереза-Хенриет.
Бракът
бил изповядан само в църква,
без вписване в гражданския
регистър. Нещо, което лишило по-късно порасналото момиче от някои права като унаследяване.
След смъртта на баща си
Флора, 15-годишна, постъпва
на работа в парижко ателие
за гравиране и се омъжва за
собственика му Шазал, юноша на 16 години. Три години
по-късно те се разделят.
В Перу останал братът на
Мариано, държавен чиновник
на висш пост и много богат.
Като нямало отговор на многобройните писма от вдовицата до него, Флора, която се
отличавала с горещ темперамент и вкус към приключения, решава да замине за далечната страна. В Бордо (1833
г.) тя се качва на средно голям кораб с 11 души екипаж
и вместимост 200 тона. В пътеписа си „Скиталчествата на
една пария”, изд. 1838 г., Флора споменава, че за 133 дни
плаване нямало нито един
ден, без да търпи последствията на морската болест.
Към втората половина на
1833 г. корабът пристига в
най-голямото (тогава) пристанище на Перу – Валпарайсо,
разположено, според впечатленията на пасажерката,
в „райска долина”. Разстоянието от стотици километри
до Арекипа, селище, сгушено
в южния край на Перу, обиколено от три вулкана, Флора изминава върху гърба на
муле. Морската болест е заменена от неудобствата при
преминаване на мощната планинска верига -Кордилиерите
. Три дни след пристигането
в Арекипа земята се разтриса от земетресение, взело 18
жертви.
Полуфранцузойката отсяда
в родната къща на баща си
при братовчедката Кармен.
На многобройните портрети
били изобразени дами с неестествено малки стъпала.
Около 1830 г. размерът на стъпалото се смятал за признак
на аристократично потекло
у жените. Затова и в Арекипа, и в столицата Лима те избягвали да ходят дълго пеш.
Братовчедката не правела
изключение. Флора й казала: „Братовчедке, навсякъде,
където съществува подтисничество, има страдание. В
Европа, както и тук, жените са
слугини, зависими от мъжете,
и още много ще има да търпят
тиранията им. Но в Европа се
срещат повече женски същества, дарени от Бог с морални
качества и сили за отхвърляне на това иго.
В Перу мадам Шазал, родена Тристан, прави същото,
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ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ
ЕВРОПЕЙКИ,
ПЪТЕШЕСТВАЛА САМА ДО
И ИЗ ЛАТИНСКА АМЕРИКА

каквото и в Европа – наблюдава, пише, разсъждава, съветва, бунтува се срещу неправдите.
По това време в страната
се водят граждански войни.
Властите използвали индианци за „пушечно месо”. Тъй
като каузата на цветнокожите
била различна, за да не служат в армията, те се самоубивали масово. В „Скиталчествата…” Флора пише: „Нека
отбележа, че докато мъжът
индианец предпочита да се
самоубие пред изпълнението
на войнишка служба, индианките жени доброволно приемат тази участ – те понасят

Тя, жената, крачи
из гори и планини

опасностите със смелост, на
която мъжете от тяхната раса
са неспособни. Мисля, че не
бихте могли да посочите друго, по-фрапиращо доказателство за превъзходството на
жената в „детския период” на
народите. Но не е ли подобно
положението и в развитите
цивилизации?”.
Мадам Шазал се връща
във Франция през 1834 г.
без наследство и изтощена.
След като получава куршум
от законния си съпруг в спор
за правата над общата им
дъщеря, Флора се отдава на
борба за равноправно място
на жената: отправя петиции

към крал Луи Филип за узаконяване развода и отмяна на
смъртното наказание; пътува
до Лондон и издава брошурата „Разходка из Лондон или
за английската аристокрация
и работничеството”. В 1843 г.
се появява друга нейна брошура, призоваваща към обединение на всички френски
работници. Разпространява я
самата авторка, обикаляйки
из страната. „Вие разбирате,
обръща се тя към читателите, че причините за вашите
беди са невежеството и безразличието. Преодолейте ги!
Обичайте се! Четете! Знайте,
че като оставате разделени –

всеки поотделно за себе си –
няма да постигне нищо – само
единни бихте се спасили.”
Флора Тристан умира на 14
ноември 1844 г.
Век и половина след самостоятелното й пътешествие
до Перу, породило шумни коментарии в столицата на света – Париж, жени-пътешественички – сами или групово,
стават честа гледка из много
краища на глобуса. В 2005 г.
Вероник Жамбон създава туристическа агенция само за
жени – „По женски из света”.
В интервю г-жа Жамбон отговаря на въпроса „Проява
на феминизъм ли е пътешестването на жени поединично
или групово?” така: „В смисъл на борчески феминизъм
, ли? Мисля, че не… Целта е
да се запознаем с обичаите
на дадена страна. А техни пазителки са най-често жените.
В Панама, напр., разговаряхме за семейството, децата.
Панамските жени от горските
райони, като разбраха, че на
Запад повечето млади двойки
след брака заживяват отделно, останаха извънредно учудени: „Как!? Вие не живеете в
един дом с вашите родители!
Но как е възможно това да се
нарича „семейство”?”
В Камерун, продължава
г-жа Жамбон, има царица; тя
прие да покаже на нашата група жени с помощта на домакините от нейното царство традициите, които те грижливо
съхраняват за поколенията.
Независимо от създадената
представа за пълната свобода
на западните жени, много от
тях проявяват желание да научат начина на живот на своите сестри.
„Да разкажем за тях” е проектът на Моди и Барбара, две
влюбени в пътешествията
дами. Те се готвят с раница на
гърба да поемат по хималайските пътеки и да се срещнат
с женската половина на местното население, да споделят
ежедневието й.
Наред с всичко друго, Жената е и неуморим пътешественик.
Мариана Ангелова
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Туристически песни

Нови песни в
туристическия
репертоар
Едва ли има туристическа проява, в
която да не се запеят ”От Тимок вървим
все нагоре”, Небеса, вдигайте се”,
”Българийо, моя” и много други, станали
любими не само за туристите песни.
Туристическата песен е уникално
явление за България и неизменна част
от живота на туристите. Възникването
и става спонтанно през далечната 1959
година и е тясно свързано с името на
маестро Филип Аврамов. Тогавашният
учител по музика почувства, че е настъпил моментът повече да твори, да има
по-голяма изява не само на неговото
творчество, но и да обогати репертоара
си за създадените дотогава от него
певчески състави. Трябват песни за
гората, планината, за прекрасната ни
природа. Той упорито започва да търси
текстове на автори в тази област, но
все още туристическата тематика е
като нeразорана нива. Маестрото влиза
във връзка с някои писатели и търсената от него творческа искра пламва.

Новите текстове за песни са от Иван
Вазов, Рилко Рилец, Мария Радонова,Любомир Христов, Петко Славейков,
Иван Давидков, Найден Вълчев и др. Те
са патриотични, мелодични, родолюбиви, бързо се запомнят и се изпълняват
с лекота.
Днес репертоарът на туристическите
хорове се допълва и обогатява с нови
песни.. Текстописци и композитори
творят ръка за ръка, за да радват почитателите на уникалната туристическа
песен.
В този брой Ви предлагаме две
нови песни, които скоро ще се запеят от туристическите хорове, а
след тях и от туристите.
Песента ”Спри се слънце” е дело
на текстописеца Игнат Игнатов
и композитора Развигор Попов.
”Път, прокаран от Алеко” е плод на
творческия тандем.Харалан Недев
и Стефка Карапенева.

Спри се, слънце, спри!
Спри се, слънце, спри,
спри над континента стария!
Спри се, слънце, спри,
спри се точно над България!
Спри!
Ненагледа гледай от зори до мрак!
Спри!
Красотата виж през моите очи!
Спри!
Ненагледа гледай до насита чак!
Не лъчи ли красотата
със лъченето на твоите лъчи?!
Спри се, слънце, спри,
спри над континента стария!
Спри се, слънце, спри,
спри се точно над България!
Спри!
Виж Родопи, Рила, Странджа и
Пирєн!
Спри!
Красотата виж през моите очи!
Спри!
Виж Марица, Янтра, Вит и Дунав син!
Не лъчат ли с’красотата,
имащи я само твоите лъчи?!

Спри!
красотата на България
през очите мои, моля ти се, виж!
Спри!
На съня пред красотата
до земята чинно ще се поклониш!
Спри!
Красотата на България
във венци я със лъчите си вплети!
Нека са венците ЧАРЪТ на ВСЕМИРА!
Нека те са ни и НОВИТЕ ЗВЕЗДИ
Спри!
красотата на България
през очите мои, моля ти се, виж!
Спри!
На съня пред красотата
до земята чинно ще се поклониш!
Спри!
Красотата на България
във венци я със лъчите си вплети!
Нека са венците ЧАРЪТ на ВСЕМИРА!
Нека те са ни и НОВИТЕ ЗВЕЗДИ

Път прокаран от Алеко

1.Във витошки предели
сред чудни красоти
туристи път поели
към родни висоти./ 2
Припев:
Повел ги е Алеко
в планинския простор
да стигнат надалеко
сред райски кръгозор.
2.Той дал им посока
към ведри небеса
с душата си широка
разкрил им чудеса./2
Припев:
Повел ги е Алеко .....
И днес безброй туристи
с завета му крилат
и с устреми лъчисти
по пътя му вървят./2
Припев:
Повел ги е Алеко
в планинския простор
да стигнат надалеко
сред райски кръгозор.

Релакс
ÕÈÆÀ ÂÚÂ
ÂÐÀ×ÀÍÑÊÀÒÀ
ÏËÀÍÈÍÀ

ÐÅÉÍÑÊÀ
ÐÓÑÀËÊÀ
(ÌÈÒ.)

ÕÈÆÀ Â
ÑÅÂÅÐÅÍ
ÏÈÐÈÍ

ËÅÑ

ÑÅËÎ Â
ÐÓÑÅÍÑÊÎ

ÂÈÑÎÊ
ÏËÀÍÈÍÑÊÈ
ÂÐÚÕ,
ÎÁÐÀÑÚË
Ñ ÒÐÅÂÀ
ÍÀØ
ÌÓÇÈÊÀÍÒ,
ÔÑÁ

3,14
ÇÅÌÅÍ
ÍÀÑÈÏ
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ÍÀØÅ
ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎ
ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÅÑÒÐÀÄÍÀ
ÏÅÂÈÖÀ

ÀÇÈÀÒÑÊÀ
ÑÏÈÐÒÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ
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ÂÈÄ
ÃÚÁÀ

ÊÎÐÀËÎÂ
ÎÑÒÐÎÂ
ÃÅÐÎÈÍß
ÍÀ ÕÐÈÑÒÎ
ÑÂÈËÅÍÎÂ
“ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ”

ÄÐÅÂÍÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÑÒÀÐÀ
ÏËÀÍÈÍÀ

ÏÅÙÅÐÀ Â
ÈÑÊÚÐÑÊÈß
ÏÐÎËÎÌ

ÕÈÆÀ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ

ÕÎÐÈÇÎÍÒÀËÍÀ
ÏÎÄÇÅÌÍÀ
ÃÀËÅÐÈß

ÏËÀÍÈÍÑÊÈ
ÂÚÐÁÈ

ÍÀØ ÑÎÐÒ
ÄÎÌÀÒÈ

ÂÐÚÕ Â
ÏÈÐÈÍ,
2550 Ì

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß È
ÌÀÊÅÄÎÍÈß

ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÃÀÐÎÍÀ
ÃÐÀÄ Â
ÐÓÌÚÍÈß

ÑÅÂÅÐÍÎ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÈÍÄÓÑÊÈß
ÅÏÎÑ

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß,ÍÀ
ÎÑÒÐÎÂ
ÑÀÕÀËÈÍ

ÏÐÅÕÎÄÍÎÑÒ
(ÏÐÅÍ.)

ËÈ×ÍÎ ÌÅÑÒÎÈÌÅÍÈÅ
ÄÐÓÃÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÍÎÑ ÀÊÈÍ
Â ÁÓÐÃÀÑÊÈß
ÇÀËÈÂ

ÃÎËßÌÀ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀ
ÒÂÎÐÁÀ

ÂÈÑÎÊÎ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÎ
ÄÚÐÂÎ

ÕÈÆÀ Â
ÒÐÎßÍÑÊÀÒÀ
ÏËÀÍÈÍÀ

ÌÀÐÎÊÀÍÑÊÀ
ÌßÐÊÀ
ÇÀ ÎÁÅÌ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÒÂ ÑÅÐÈÀË
“4400”

ÃÐÀÄ Â
ÈÑÏÀÍÈß

×ÎÂÅØÊÎ
ÒßËÎ,ÑÒÀÍ
(ÍÀÐ.)

ÈÃËÎËÈÑÒÅÍ
ÌÀÒÅÐÈÀË

ÐÀÇÊÀÇ
ÎÒ ÑÒ.Ö.
ÄÀÑÊÀËÎÂ
ÂÐÚÕ
Â ÐÈËÀ,
2691 Ì

ÕÈËßÄÀ ËÅÂÀ
(ÐÀÇÃ.)

ÊÀÒÎËÈ×ÅÑÊÈ
ÑÂÅÙÅÍÈÊ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÍÎÐÂÅÃÈß

ÕÈÆÀ Â
ÅËÅÍÑÊÈß
ÁÀËÊÀÍ
ÐÅÊÀ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß
ÊÂÀÐÒÀË ÍÀ
ÏÅÐÍÈÊ
ÂÚÎÄÓØÅÂËÅÍÈÅ,
ÂÚÇÒÎÐÃ

ÕÈÄÐÎÏËÀÍÚÒ ÍÀ
ÀÌÓÍÄÑÅÍ
ÏËÀÍÈÍÑÊÀ
ÂÅÐÈÃÀ
Â ÐÓÑÈß

ÏÎÑÎÁÈß ÇÀ
ÏÚÐÇÀËßÍÅ
ÐÅÊÀ Â
ÏÎËØÀ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÈ
ÏÎ ÎÏÀÇÂÀÍÅ
ÍÀ ÎÊÎËÍÀÒÀ
ÑÐÅÄÀ

ËÅÒÈÙÅ
ÍÀ ÀÒÈÍÀ

ÏÐÎËÅÒÍÈ
ÖÂÅÒß

ÒÅ×ÍÀ
ÊÈÑÅËÀ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÁÓÅÍ
ÆÐÅÁÅÖ

R

ÕÚËÌ ÊÐÀÉ
ÁÅËÃÐÀÄ
ÌÀËÎÀÇÈÀÒÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÊÈÍÎÀÐÒÈÑÒ
“ØÀÒÎÂÀËÎÍ”

ÑÒÀÐÀ
ÍÀØÀ
ÌÎÍÅÒÀ

ÂÊÀÌÅÍÅÍÀ
ÐÀÊÎÂÈÍÀ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ
ÕÐÀÑÒ
ÎÒ ÑÅÌ.
ÌËÅ×ÊÎÂÈ

ÃÎÐÀ
ÎÒ ÅËÈ

ÏÐÈÞÒ ÊÚÌ
ÄÆÀÌÈß

ÒÎ×ÍÀ
ÈÇÂÀÄÊÀ
ÎÒ ÒÅÊÑÒ

ÏÐÅÔÅÊÒÓÐÀ
Â ßÏÎÍÈß

×ÀÑÒ ÎÒ
ÁÅËÈß ÄÐÎÁ

ÂÐÚÕ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ,
560 Ì

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÀÂÒÎÏÈËÎÒ ÎÒ
ÔÎÐÌÓËÀ 1

ÃÐÀÄ
Â ×ÈËÈ
ÊËÀÂÈÐÅÍ ÌÓÇ.
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÂÐÅÄÍÎ
ÍÀÑÅÊÎÌÎ,
ÏÐÎßÆÄÀÙÎ
ÂÚËÍÅÍÈ
ÒÚÊÀÍÈ
ÌÀÐÊÀ
ÁÀÐÀÁÀÍÈ

ÏÀÑÒÈÐ ÍÀ
ÖÀÐ ÍÅËÅÉ
(ÃÐ.ÌÈÒ.)

ÌÀÐÊÀ
ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÑÊÈ
ÌÅÑÒÍÎÑÒ
ÊÐÀÉ ßÇÎÂÈÐ
ÈÑÊÚÐ

ÃÐÚÖÊÈ
ÑËÀÄÎËÅÄÈ

ÄÅÒÑÊÈ ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÅÍ
ÃÅÐÎÉ
×ÀÑÒ ÎÒ
ÊÀÐÓÖÀ
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÇÀ
ÂÚÇÕÂÀËÀ

ÍÀØ ÏÎÅÒ
1907-1991
“ÂÈÑÎÊÈ
ÑÈÍÈ
ÏËÀÍÈÍÈ”

ÍÀØ ÏÐÈÐÎÄÅÍ ÏÀÐÊ

ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÅÍÈÑÅÉ

ÎÂÀËÍÈ
ÌÈÍÅÐÀËÍÈ
ÎÁÐÀÇÓÂÀÍÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ
“ÊÚÌ ÏÐÎÏÀÑÒ”

ßÏÎÍÑÊÈ
ÃÌÓÐÊÀ×ÊÈ
ÏÎËÓÌÀÉÌÓÍÈ ÎÒ
ÐÎÄÀ ÍÀ
ËÅÌÓÐÈÒÅ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀ
ÊÈÍÎÀÊÒÐÈÑÀ
“ÃÐÀÄ ÍÀ
ÃÐÅÕÀ”

ÐÓÑÊÈ
ÂÅÐÒÎËÅÒÈ

ÀÂÒÎÌÀÒÈ
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ

ÕÚËÌÎÂÅ ÎÒ
ËÅÄÍÈÊÎÂÈ
ÍÀÍÎÑÈ
ØÓÌÅÐÑÊÈ
ÁÎÃ ÍÀ
ÁÓÐÈÒÅ

ÄÐÓÃÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÂÐÚÕ
ÐÓÑÀËÊÀ

ÏÓÑÒÈÍß
Â ×ÈËÈ

ÐÅ×ÍÈÊ : ÀÁÀÊÀÍ, ÀÅÌÎÍ, ÀÖÈÍ, ÅÍÒÎËÎÌÀ, ÈÂÀÒÅ, ÈÊÈÊÅ, ËÎÐÅËÀÉ, ÎËÎÒ, ÎÍÎÐ
ÎÒÃÎÂÎÐÈ:

ÀËÁÅÍÀ ÂÀÍÊÎÂÀ

éë. Îëîò. ×àì. Ñíàãà. Áîí.
ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ : Àðàê. “Áåãîâèöà”. Åíòîëîìà. Äîðà. Åëàòà. Àåìîí. “Ïåðåëèê”. Òîäîðêà. Íàë. Âîëîâàð. Îíîð. Òè. Àòèâîëî. Òèê. Ñà. Êà
îøà”. Èñàåâ (Ìëàäåí). Îê.
Îñëî. Àáàò. Òåâà. Óðàë. Ïàòîñ. Ñêè. Èíà. Îöåò. Àò. Åð. Àâàëà. Ìàíèîêà. Èìàðåò. Àëîíñî (Ôåðíàíäî). Àöèí. Ìîëåö. Îîëè. “Âèò
Àáàêàí. Êàòà. Îçè. ÀÒÎÌÈÊ. Ìàðà Ãèäèê. Ñòåíàòà. Àòàêàìà.
Ïè. Èâè. Àìîíèò. Öåêîâ
ÎÒÂÅÑÍÎ : “Ëåäåíèêà”. “Áóêîâåö”. Áàò. Ãîðà. “Àìáàðèöà”. Èâàòå. Ëîðåëàé. “Îòà”. Åëèíèêîí. Âàë. Òëåí. “Ëàòàì”. ÒÀÌÀ.
Ñî. Ïèàíî. ÅÂÃÀ. “Àëåêî
(Êîíñòàíòèí). Ãðîø. ÊÀ. ×àë. Ëî. Åëàê. Àòîë. Àòå (Ïèåð). Àìà. Òåòîâî. Öèòàò. Íàäà. Ìà. Ñàðà. ÒÒ. Îðò. Àëáà (Äæåñèêà). ÀÊ. Îàð.
Êîíñòàíòèíîâ”. Èì. Ðîìàí. Ëàëåòà. Îñî. Îäà. Àìî. Îñîãîâî. Åêîëîçè. Êàíàðàòà. Àñàðà. Èêèêå.

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
тория, цели, нормативна уредба и
www.btsbg.org уп
равленска структура на БТС.
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Екскурзии

В какви
предстоящи
прояви
можете да се
включите ?

От 9 до 16 април можете да се включите в екскурзия до САНКТПЕТЕРБУРГ
Градът на белите нощи, културната столица на Русия, Северната Венеция
– така наричат Санкт-Петербург. Туристите пристигат тук от различни краища
на света, за да видят слънцето в полунощ и мостовете, вдигащи се към небето.
Незабравима гледка!
Екскурзията включва 7 нощувки в Санкт – Петербург, разглеждане на забележителностите на града и околностите
Цената е 505 евро + цената на самолетния билет
Справки и записвания на телефони;
02 989 22 41 ; 0897 731 992
При проявено желание, има възможност за посещение на църковна служба в
действащ храм, по време на Великденските празници.

Походи и празници
Воден поход по река Янтра - 30
април-3 май, организиран от БТС и
ТД ”Приста”-Русе. Старът е на 30
април от гр.Бяла. Походът по вода
продължава през Беляново, Стълпище и на 3 май финишира в Русе.
Записвания за участие могат да се
направят на тел. 0896/ 688 552 Милка Влахова
Песенен празник ”Прекрасна си
мила Родино”, Казанлък, организиран от БТС и ТД ”Орлово гнездо”.

Посрещане на първа пролет
на х.”Върбишки проход”с нощувка на хижата и 3 часов
пешеходен преход из Върбишкия балкан. Организатор
на проявата е ТД ”Еделвайс”
Лозница.
Пролетен концерт карнавал на хижа ”Планинарска песен”, организиран от
хор ”Планинарска песен” и
ТД ”Еделвайс”.

Как да изберем
ски яке?
Ски якето е една от
най-важните части на
зимната екипировка, която притежавате. То ще Ви
държи топло в някои от
най-екстремните метеорологични условия, затова е важно да е здраво и
практично.
Изберете най-добрата марка
При избора на подходящо яке много лесно може
да се превърнете в сноб.
Но понякога, когато става
дума за ски яке, това не е
трудно. Хубавите якета са
направени от скъпи материали и не са от най-евтините.
Намерете
най-подходящия
модел
Нека да го си го признаем - дори и да търсите най-практичното ски
яке, никой няма да иска
да прилича на цветен чувал с картофи. Особено
като се има предвид, че
ски якето ще е една от
най-скъпите дрехи във
Вашия гардероб, със сигурност ще искате да изглеждате добре в него. За

1.

2.

щастие, производителите
на ски облекла са взели
това предвид. По-дългите
якета, които покриват седалището, са идеални за
неизбежните падания в
снега. Освен това издължават тялото. За разлика
от големите пухкави якета, вталените ще очертаят и фигурата Ви.
Изберете светли
цветове
Независимо от това
какво яке си търсите вталено или не, цветът е
много важен. Освен, че
ще го носите един сезон
(или десет), хората ще
Ви разпознават точно по
цвета. Ще се отличите
от останалите, ако изберете светъл цвят. Едни
от най-подходящите са
искрящо зелено и оранжево.

3.

Обърнете внима4.
ние на съставките
Едно от най-важните

неща, на които трябва да
обърнете внимание при
покупката на яке е степента на водоустойчивост
– тя варира от 3000 мм до
20 000 мм (и 5 000 ще Ви
свърши работа). Другата
важна характеристика е
дишаща повърхност –от
3000 г/м2/24 ч до 20 000 г/
м2/24 ч.
Устойчивите ципове и
вътрешния колан за сняг
също не трябва да се пренебрегват.
Не се притеснявайте да
похарчите малко повече пари, защото колкото
повече дадете, толкова
по-издръжливо ще бъде
якето.
Със съдействието на
Extreme sport

От 10 до 13 април можe да се
запишете за екскурзия до Замъците на Трансилвания
Марщрутът е София-Букурещ-Синая-Бран-Брашов- Сигишоара-София
Екскурзията включва четири дни с
три нощувки; Цена - 259 лв.
По време на екскурзията ще бъдат
посетени най-интересните забележителности в тези градове.
В Букурещ ще имате възможност да
направите разходка в Стария град, да
се докоснете до очарователната историческа част на града с преплетени
калдаръмени улички, работилнички и
множество традиционни заведения.
В Синая ще видите Замъка Пелеш –
бившата лятна кралска резиденция на
първия румънски крал Карол I, смятан
за една от най-красивите постройки
не само на Балканите, а и в цяла Европа. Ще разгледате Синайския манастир, построен през XVII в., свързан
с основаването и името на града. В
Брат ще посетите Замъка на граф
Дракула,разположен живописно на
60 метрова скала, една от най-популярните туристически дестинации на

Румъния.
В Бран е предвидено свободно време, след което групата ще отпътува
към Брашов , наричан още с немското
си название Kronstadt, един от големите културни центрове в Румъния.
Сигишоара - родният град на княз
Влад Дракула Цепеш ще ви очарова
със средновековната си архитектура,
тесни улички и малки кафенета и ресторантчета, скрити в старите сгради.
Старата част на града е част от световното културното наследство на
ЮНЕСКО. В Сибиу, сърцето на Трансилвания, както го наричат румънците,
ще разгледате изключително добре
запазеното културно наследство-крепостните стени, Големия площад - музея Брюкентал (Синята къща), сградата на съвета, Люксембургската къща,
православната катедрала, католическата църква „Св. Тройца”, зала „Талия”, площад Шилер, Моста на лъжите, Музея на фармацията, Ниския град
и др.забележителности.
(В програмата за Великден е
включено посещение на празнична литургия). Записвания - на тел.
02 989 22 41 ; 0897 731 992

