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Издание на БТС

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ
ДА ПРЕРАСНЕ В ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПЪРВО
ЗАСЕДАНИЕ

по повод 120-годишнината от
организираното туристическо
движение в България
Първото заседание на Организационния комитет, сформиран от БТС, по повод 120-годишнината на организираното туристическо движение в България, се състоя на 29 април т.г. в
Министерството на младежта и спорта.
Продължава на стр. 24

Равносметката ’2014

Общото събрание даде много добра оценка за работата на БТС
ЕКСПОЗЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА
БТС ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА, ПРОЧЕТЕНО
ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР НА БТС
ВЕНЦИСЛАВ УДЕВ
Уважаеми делегати,
Днешното Общо събрание провеждаме в годината на едно изключително събитие, което предстои да честваме – 120-годишния юбилей на Българския туристически съюз. Сам по себе си този
факт ни кара да се чувстваме горди и да имаме
самочувствие, защото нашият прекрасен празник
ще се чества от над 35 000 организирани туристи
и от над 950 000 участници в националните движения, организирани и осъществявани от БТС.
За съжаление, от доста години вече държавата ни се държи като мащеха към организацията и
нейните туристически дружества, защото понятието „социален туризъм”, който ние практикуваме,
отдавна не е атрактивно в един несоциален модел
на управление, установен от десетилетия.
Въпреки трудностите ние все още съществуваме и продължаваме да вярваме, че сме нужни на
много българи. Стремим се да се обновяваме и да
се развиваме, да привличаме все повече любители
на планината и красотите на България. За много от
нас планинарството е професия, начин на живот
и мислене, защита и опазване на природата и историята, възпитание в родолюбие и патриотизъм.
Преди да коментирам какво ни липсва и какво
ни пречи при реализирането на многостранната ни
дейност, искам да ви информирам какво сме планирали и докъде сме стигнали, за да посрещнем
достойно юбилея на БТС. Под ръководството на
председателя на Съюза се изготви Национална
програма за честване на 120-годишнината, която
бе подложена на широко обсъждане от туристическите дружества. Съгласно тази Програма беше
създаден Организационен комитет за реализацията й. В него бяха поканени представители на
различни държавни институции и медии. За наша
радост всички поканени откликнаха и изпратиха
свои представители за провеждане на първото
заседание на Организационния комитет, което
беше определено за 29 април и което ни донесе
голямо удовлетворение от проявената активност,
съпричастност и готовност за съдействие по подготовката и реализацията на честването. Изключение направи само Министерството на младежта
и спорта, което нито отговори на нашата покана,
нито изпрати свой представител.Обясними са разочарованието и огорчението, което изпитахме не
само поради това, че съжителстваме и развиваме
дейността си под един покрив през два етажа и че
го наричаме „нашето” министерство.
Продължава на стр. 2

На 9 май т.г. в гр.
Банкя се проведе Общо
отчетно събрание на
Българския туристически съюз /БТС/ за 2014
г., чиято работа протече
при следния

Абаджиев; Бюджетна – с
председател
Красимир
Статков и Комисия по
отпадането на туристически дружества от БТС
и приемането на нови с
председател Ангел Башов.
ДНЕВЕН РЕД:
Председателят на БТС
Отчет на Управителния Алексей Стоев откри засъвет на БТС за 2014 г.,
по който докладва изпълнителният секретар Венцислав Удев;
Отчет за изпълнение
бюджета на БТС с докладчик Красимир Статков – председател на Бюджетната комисия;
Приемане на консолидирания финансов отчет
за 2014 г., представен
пред делегатите от главния счетоводител на БТС
Дочка Григорова;
Утвърждаване на бюджета за 2015 г. – докладван от председателя на
Бюджетната комисия Красимир Статков;
Приемане на прокта за
бюджет за 2016 г. – с докладчик председателят на
Бюджетната комисия Красимир Статков;
Отпадане на туристи- седанието, което започчески дружества от Сдру- на своята работа след
жение БТС и приемане отчитане на факта, че е
на нови членове – с до- налице кворум. Повечето
кладчик председателят на от делегатите бяха предКомисията по отпадане и седатели и секретари на
приемане на нови члено- туристически дружества.
ве в БТС Ангел Башов.
Изпълнителният секретар
За да бъде по-ефектив- на Сдружението предстана работата на Общото ви на вниманието на присъбрание бяха избрани състващите експозе, коечетири комисии:
то публикуваме изцяло.
Мандатната с председател Паскал Паскалев; КоОРГАНИЗАЦИОНЕН
мисия по предложенияЖИВОТ
та – с председател Христо
До момента в БТС чле-

нуват 161 туристически
сдружения. От тях 156 са
туристически дружества,
2 федерации – Българската федерация по ориентиране и Федерацията
на туристите ветерани,
2 сдружения – Сдружението на туристическите
хорове в България и Сдру-

ни в Централния регистър
на Министерство на правосъдието и ежегодно от
тях се изисква да подават
годишен счетоводен отчет, годишен отчетен доклад за дейността, както
и декларация за липса на
задължения.
В изпълнение на анга-

жението на алпинистите
ветерани в България и 1
асоциация – Българска
асоциация по спелеология.
За 2014 г. 121 туристически дружества са
платили колективния си
членски внос и са закупили членски марки и всяко
едно от тях е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска
цел в обществена полза.
Всички членове на Сдружение БТС са регистрира-

жиментите по чл.52, ал. 6
от Закона за туризма всяка година до 31 май регистрираните в Националания туристически регистър
туристически дружества
подават декларация по
образец, съдържащ действителния брой членове,
платения от тях членски
внос за предходната година и доказателства за
редовен организационен
живот, съгласно Устава на
Сдружението.
Продължава на стр. 3
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Съюзен живот

Равносметката
ВЕНЦИСЛАВ УДЕВ – изпълнителен секретар на БТС:

Продължение от стр 1
Приехме го като поредния
знак за безразличие към организацията, просъществувала
и съхранила се през различни
епохи и обществени строеве, приобщила към туризма и
спорта и възпитала в редовете си немалко от тези, които
сега са на ръководни държавни
постове.
Убедени сме, че членовете
на нашето Сдружение в лицето
на туристическите дружества
по места поеха отговорност за
провеждане на мероприятията
през 2015 г. в чест на юбилея.
На него е посветено провеждането на националните прояви: „69-и национален поход
По стъпките на Ботевата чета
- Козлодуй-Околчица”, Детски
туристически празник в Южния парк на София, Национален преглед на туристическите
сръчности за приз „Кристален
еделвайс” на яз. „Копринка”,
засаждане на „Алекова гора”
на Витоша, Национален колопоход „НЕ на наркотиците” –
гр. Сандански, Международна
среща на Балканския планинарски съюз с домакинството
на БТС, която ще се проведе в
Туристическия дом в гр. Плевен
през май. Там гостоприемство
и съдействие ще окаже едно
от най-активните туристически
дружества – „Кайлъшка долина”.
КУЛМИНАЦИЯТА НА
ТЪРЖЕСТВАТА ЩЕ БЪДЕ НА
ЧЕРНИ ВРЪХ, КЪДЕТО ЩЕ
СЕ ПРОВЕДЕ ПОРЕДНОТО
120-ГОДИШНО ИЗКАЧВАНЕ
НА
ВИТОШКИЯ ПЪРВЕНЕЦ.
За честването на върха Управителният съвет на БТС ще
подготви специален сценарий,
но най- важното условие е присъствието на всички туристически дружества от страната, за
което горещо апелирам. Нека
всички се съберем под върха и
развеем знамената! За всички
дружества, заявили участие
в тържествата на Витоша, ще
бъдат поръчани и изработени
специални знамена със символите на БТС, надпис „120 години” и името на туристическото
дружество. Предвиждаме и
концерт на сцената на хижа
„Алеко” след слизането от върха, където ще бъдат поканени

известни и любими изпълнители. Ще се изявят и туристически хорове от страната.
ПЛАНИРАЙКИ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ТАЗИ ПРОГРАМА, БТС
СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА
ИЗЛЕЗЕ ОТ СЯНКАТА
НА ЗАБВЕНИЕТО И ДА
СЕ БОРИ, ЗА ДА СИ
ИЗВОЮВА ДОСТОЙНО
МЯСТО В ОБЩЕСТВЕНОПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА
СТРАНАТА И ЗА МЕДИЙНО
ОТРАЗЯВАНЕ НА ВСИЧКИ
НАШИ НАЦИОНАЛНИ
ПРОЯВИ.
По тази причина сме отправили покана към министъра на
туризма г-жа Николина Ангелкова да оглави Организационния комитет.
И през изтеклата 2014 г., и
сега, в навечерието на юбилейните тържества през настоящата година, усилията ни
са насочени към провеждане
на традиционните ни прояви,
иницииране на нови, изготвяне
на предложения за законодателни промени и осигуряване
на силна подкрепа на организацията и социалния туризъм
като цяло в парламентарните
среди и управленските структури на държавно, областно и
общинско ниво.
Проявявали сме подобна
иницииатива още през 2003 г.
и 2005 г., когато за първи път
след промените в Закона за
спорта се въведе понятието
„социален туризъм”. Тази извънредно важна промяна затвърди позицията на БТС като
национална спортна организация и му осигури възможност
за финансиране на мероприятията и поддръжката на материалната база. Това се случи
благодарение на тогавашния
министър на спорта Васил Иванов – Лучано, като отговорно
завявам, че той беше единственият министър, разбиращ
проблемите на спорта и туризма, откликващ на проблемите
и инициативите. С неговата
финансова подкрепа през 2003
г. беше възстановено Националното движение „Опознай
България – 100 НТО”. Пак той
беше единственият министър
на спорта, уважаващ Празника
на туризма, и изкачвал Черни
връх заедно с десетки хиляди

туристи.
Какво се случи след неговото
управление? През 2013 г. Министерството на спорта внесе
предложение за промяна в Закона за физическото възпитание и спорта, чрез което се даваше възможност на общините
да изземат хижите на БТС, които са с актове за общинска
собственост, след което твърде
вероятно беше да следва тотална разпродажба, на което
преди години сме били свидетели, и по такъв начин БТС е загубил над 50 обекта. Реагирахме
остро, като представихме пред
министерството писмени аргументи срещу промяната, потърсихме обществена подкрепа и
съдействие от неправителствени природозащитни организации, както и медийно отразяване на възникналите проблеми.
В резултат на тези действия
министър Нейков оттегли предложението си.
ГОЛЕМИ УСИЛИЯ
ПОЛОЖИХМЕ ДА УТВЪРДИМ
МОДУЛ „ТУРИЗЪМ” СРЕД
ПОДРАСТВАЩИТЕ В
УЧИЛИЩАТА.
В резултат на нашия труд модулът обхвана повече от 54% от
учащите се в страната, а 46%
останаха за всички други спортове. Окрилени от този резултат, чрез получения от Агенцията за професионално обучение
лиценз за обучителна дейност
създадохме организация и
обхванахме в центровете за
професионално обучение над
860 учители от цялата страна,
преподаватели по физическо,
география, биология, история
и др. предмети, които обучихме
по модул „Туризъм”.
Със същата цел, съвместно
с областните управи в Ловеч,
София, Кюстендил, Добрич,
Велико Търново, Русе, Варна
отпечатахме пътеводители за
движението „Опознай родния
край”, което обхвана над 80%
от учащите се в посочените области.
Това е една от приоритетните ни дейности и ние я развиваме с убеждение и любов. Но
независимо от постигнатото,
Министерството на младежта
и спорта, вместо очакваната
подкрепа /поне морална/, ни
сюрпризира с едно инициирано от него Постановление 77
от април 2014 г. за изменение
на Правилника за прилагане на Закона за физическото
възпитание и спорта, където в
параграф 17 към чл. 29 е създадена нова алинея 2, гласяща:
„Организирането и провеждането на учебния час, определен за провеждане на спортни
дейности на открито в училищата, се осъществява от лица със
завършено висше образование
и с придобита професионална
квалификация учител по физическо възпитание или треньор
по съответния вид спорт. ”
Разбира се, учители по физическо възпитание – защо не? С
много от тях работим успешно.
Но треньор по социален туризъм още не съм срещал на
наши прояви. По този начин не
само се ограничава, а направо
се спира дейността на всички

досегашни преподаватели със
специалност по други предмети, които водят модул „Туризъм”
в училище. За мен това е резултат от лобизъм, прокаран чрез
Министерството на спорта.
Не ни е присъщо само да се
оплакваме. Опитваме се да се
справяме с възникналите проблеми.
ТЪРСИМ НОВИ ХОРИЗОНТИ
И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА
МНОГОСТРАННАТА НИ
ДЕЙНОСТ.
Такава перспектива се открива в отношенията ни с Министерството на туризма. Макар
и новосъздадена държавна
структура, към днешна дата си
партнираме все по-успешно,
радваме се на чуваемост към
нашите проблеми и предложения. Имаме големи надежди за
бъдещата ни съвместна дейност. Знаете, че през годините
ние успешно изготвихме проект
на Наредбата за категоризация
на туристическите ни обекти.
Тя не само се прие единодушно, но и успешно се реализира,
и благодарение на нея над 90%
от обектите ни вече са получили категоризация.
В началото на тази година,
във връзка с подготвяни промени в Закона за туризма, от страна на наши партньорски неправителствени организации,
отново беше поставен въпросът за разглеждане на Наредбата за категоризация, като за
наше голямо удовлетворение
тя беше одобрена без съществени промени. Впоследствие,
Министерството на туризма ни
покани да представим наше
становище относно промените
в Закона за туризма. Ние реагирахме бързо с предложение
Националният регистър на туристическите хижи в България,
който сега се води от Министерството на младежта и спорта,
да премине към Министерството на туризма. Аргументите ни
за това предложение са:
На първо място, че регистърът на хижите, който ММС води
съвсем формално, е непълен.
Липсват интерес и мотивация
за поддръжката и обновяването му, дори това задължение ги
обременява. На желанието ни
да бъдат регистрирани всички
хижи отвръщат с оправдание,
че нямат достатъчно основание
за това, тъй като в наличните
досиета на обектите липсват
строителна документация по
архитектурната и конструктивната част, както и разрешителни за строеж. Всички знаете
как преди много години са строени повечето от хижите на Съюза – предимно с доброволен
труд, носене на камъни и тухли
на гръб. Едва ли преди 80 години първите хижестроители са
предполагали какви документи
ще бъдат нужни на потомците
им, за да докажат съществуването на една туристическа
хижа. Помолихме ММС да ни
окаже финансова помощ за
изработването и окомплектоването на всички необходими
строителни документи, за което имаме готовност, но не получихме отговор. Непълнотата в

регистъра ни създава сериозни
проблеми при стопанисване
на обектите и възникналите по
този повод отношения с различни държавни институции,
явява се и пречка при кандидатстването ни по европроекти.
Друг наш аргумент е, че в Националния регистър в Министерството на туризма са вписани всички места за подслон
и няма такива строги изисквания, за да се докаже наличието
на даден туристически обект.
Освен това, много по-голяма е
възможността и по-улеснено е
кандидатстването по Европейските програми за финансиране, което открива възможност и
ние да се включим в тях.
Направихме и друго предложение на Министерството на
туризма: към Закона за туризма да се създаде нова точка,
узаконяващи изграждането и
поддръжката на туристическата маркировка по туристическите пътеки и пътища. Целта
ни е държавата да започне
отново да финансира тази вменена на БТС дейност. Като пример посочихме, че част от балканските страни, членове на
Балканския планинарски съюз
– Словения, Черна гора, Македония и др., не само са приели
подобни текстове за поддръжка на туристическите пътеки и
пътища, а са налице специални
закони за туристическата маркировка.
Уважаеми делегати,
Драги колеги,
Проблемите,
съпътстващи
нашата вековна организация,
са много, но вярвам, че са решими във времето, за което
ние ЗАЕДНО трябва да работим. Сега повече от всичко
ни е нужно единство, взаимно
уважение, съюзна дисциплина,
толерантност и най-важното –
ПРИЕМСТВЕНОСТ
МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА
Винаги говорим – и на събрания, и на тържества, че трябва
да подмладяваме състава на
членовете си, да привличаме
повече млади хора в редовете
на Съюза.
Обръщам се към вас, по-старото поколение: Вие сте опитни, мъдри и достойни, ваша е
задачата да бъдете пример за
младите.
В доста от дружествата на
събранията се заформят пререкания и отявлени скандали,
често породени от определени
интереси към стопанисването
на обектите; други пък си мерят заслугите към туризма през
годините. Ние трябва да осъзнаем, че с тези кавги и лоши
междуличностни
отношения
отблъскваме младите хора,
които са още чисти души, необременени от разпри и делби.
Съберем ли се с тях, трябва да
говорим преди всичко за туризъм, за дейността на дружествата, а спомените ни трябва
да са за прекрасните изживявания, дарени ни от съюзния
живот.
Само така организацията ни
ще продължи да съществува.

Съюзен живот
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Алексей Стоев – Председател на БТС:

„Трябва да има стабилност и
оптимизация в дейността на
туристическите дружества”
Продължение от стр 1
През 2014 г. са били проведени два регионални семинара, на които са се обсъждали
програмата за честването на
120-годишнината от организираното туристическо движение в България, издаването на
кратка история на БТС, регистрациите на дружествата в националните регистри и други
организационни въпроси.
През изминалата година е
имало 6 заседания на УС на
БТС, които са преминали при
наличието на необходимия
кворум и законосъобразност
на взетите решения.
По точка 3 от Дневния ред
главният счетоводител представи Консолидирания бюджет.
Отчетът за дейността на
БТС, отчетът за изпълнение на
бюджета и консолидираният
отчет бяха приети с болшинство. Утвърден бе и бюджетът
за 2015 г.

отчете, че през изтеклата година са били направени 13
комплексни проверки и срещи.
Установено е, че има дружества, в които няма организационен живот, липсват разходно-оправдателни документи и
др., констатирани са различни
нарушения, което изисква засилване на финансовата и организационната дисциплина.
АКТИВИТЕ
Продължава
политиката
на УС за установяване на съсобственост между БТС и туристическите дружества на
туристическите обекти с нотариални актове с цел опазване

ИНСПЕКТОРАТЪТ
Председателят на Инспектората на БТС Валентин Симов

След изчерпване на Дневния ред на Общото събрание
Председателят
Алексей Стоев
каза:”ПОЖЕЛАВАМ
ОРГАНИЗАЦИОННО ЗДРАВЕ
НА НАШИЯ СЪЮЗ. НИЕ
ИМАМЕ СЛАВНА ИСТОРИЯ, ТРУДНО НАСТОЯЩЕ
И СВЕТЛО БЪДЕЩЕ”.Той
прикани
туристическите
дружества да описват историята си за периода след
1990 г. и да я изпращат в
централата на БТС, защото по повод 120-годишнината на организираното
туристическо движение ще
се издаде кратка история
на Сдружението. „Трудно
се намират стратегически
спонсори. Основните финансови потоци трябва да
дойдат от проектното финансиране, защото нямаме
друга алтернатива.”
от продажби и злоупотреби
със съюзни имоти.
Все още има дружества, които не съгласуват наемните си
договори с ръководството на
БТС и това води до последици
в ущърб на Сдружението. Едно
от основните оплаквания на
туристите, посещаващи хижите е, че хижарите отказват да
им правят 20% отстъпка заради членството им в БТС, а тази
клауза трябва да фигурира във
всички договори за даване под
наем. Друг основен пропуск в
договорите е е липсата на клауза за попълване на годишен
отчет за броя на реализираните нощувки. Това води след
себе си последица: туристиче-

еските дружества не могат да
изготвят своя обобщен годишен отчет с данни до 31 март
и съответния анализ.
През 2014 г. комисии на БТС
извършиха категоризация на
десетки обекти - хижи и прилежащите към тях заведения.
Категоризирането продължава активно.
Сдружението членува в Европейското сдружение за пешеходен туризъм /ERA/, което
обхваща повече от 55 туристически и планинарски организации от 29 страни. Българският принос е поддръжката
на три европейски туристически маршрута с обща дължина
в България от 1600 км.
ДИСКУСИЯТА
По време на дискусиите
бяха поставени редица въпроси. Отново бе акцентирано
върху факта, че БТС трябва
да работи по посока подмладяване на своя състав, защото
без вливането на нова смяна и
привличането на млади хора
не го чака добро бъдеще. В
този смисъл направи изказване Мартин Трантеев, председател на Асоциацията по спелеология, член на Сдружение
БТС. Той заяви, че Асоциацията, която представлява е важен партньор и представлява
своеобразен мост към ученическия туризъм.
В учебните центрове има
обучение за инструктури по
спелеология, алпинизъм, ориентиране, което също е добра
предпоставка за привличането на повече млади хора в
Сдружението.
Сред основните проблеми
бе изведен и този, свързан
с маркировката. От 1992 г.
държавата не отпуска пари
за тази дейност. БТС работи
в това отношение според фи-

Християн Андреев – студент по електроника в Техническия университет, ТД „Боерица”:
„Създадохме дружеството преди 2 години.
Ние сме 5-6 човека и работим във Владайския
регион. Идеята ни е да се развива многодневния туризъм. На Общото събрание присъствам за първи път и си задавам въпроса как да
обменим опит между самите дружества. За
нас – младите хора - това е много важно.”

За 68-и път Алекова седмица

Делегат по време на регистрацията

Преди 119 години на злощастния 11 май 1897 г.
Щастливеца е убит по погрешка, пътувайки от Пещера за Пазарджик. Цялата пазарджишка общественост е покрусена от нелепата смърт, предназначена за Михаил Такев, който е бил спътник на Алеко
в късния вечерен час. В чест на великия българин,
чиито произведения и днес звучат актуално, пазарджиклии построяват паметник на лобното му място,
където всяка година му отдават почит. А от 68 години насам се провеждат Алекови чествания – цяла
седмица около 11 май се организират спортно-туристически и културно-исторически и образователни прояви. Тази година туристическо дружество
„Алеко” – Пазарджик и Община Пазарджик организират 3 национални и 5 регионални прояви в рамките на Алековата седмица. Честванията, посветени
на Алеко, започват на 1,2 и 3 май с образователна
екскурзия до гр.Свищов – родния град на Щастливеца. На 9 май е старта на националния туристиче-

нансовите си възможности, но
основните усилия трябва да се
насочат и към търсене на финансиране от европейски проекти и програми, както каза
председателят Алексей Стоев.
Ремонтът на хижа Славянка е
един много добър пример за
осигуряване на средства от
външно финансиране.
Сред оптимистично звучащите изказвания бе и това на
Ангел Башов от ТД „Момини
двори” - Гоце Делчев. Освен
предложението му дружествата, членуващи в БТС, да
се включат в националната
инициатива „Да почистим България за един ден”, той сподели радостта си от факта, че в
тестове на четвъртокласници
са били включени въпроси за
Алеко и Витоша.
Редуцирането на влаковете
и премахването на автобуса
до „Златните мостове” в Природен парк Витоша бяха две
други теми, обсъдени по време
на дискусията.
Събранието прие да адресира до Министъра на транспорта и до Столична община
писма с настояване да бъдат
възстановени тези комуникации, за да не се затрудняват
гражданите в достъпа им до
планината.
Предстои да се направят
последващите стъпки за изпълнението на решенията на
Общото събрание.
По т. 7 от дневния ред за
системно неучастие в съюзния
живот, неплащане на членски
внос и други нарушения бе
гласувано да отпадат следните туристически дружества:
ТД „Сърбеница-2011” – с.
Софрониево, което за периода
2011-2015 не е закупило марки, не е представило годишнеш счетоводен отчет, не се
е включвало в дейностите
окалендарния план, не се е
регистрирарало в Националния регистър на Мнистерство
на туризма. За подобни нарушения отпадат и Младежко туристическо дружество
„Пълдин”- Пловдив,както и ТД
„Кале” – Стралджа. Делегатите гласуваха и приеха единодушно ТД „Момчил юнак” – с.
Момчиловци, ТД „Атанас Спиридонов”- гр. Стамболийски,
ТД „Караджата”- гр. Дулово за
членове на Сдружение ”БТС”.

ски маратон „Алеко – 100 км за 24 ч.”,
за който са записани 45 участници със
средна възраст 24 години. На 10 май
над 600 участници от цялата страна се
поклониха на лобното място на Алеко, а след това
на хижа ”Добра вода” се проведоха лъчеви походи
до околните местности. Бяха наградени финиширалите маратонци и участниците в колопохода, посветен на Алеко. На 10 май бе проведен туристически
поход в рид Каркария с маршрут: с. Радилово – м.
„Камилище” – м. „Никулска църква” – м. „Потома” – х.
„Добра вода” – с. Дебращица. На 11 май в памет на
Алеко би изнесена музикално-литературна програма пред паметника в парк – остров „Свобода”. Спортен празник за ученици в местността ”Ливадите се
проведе на 15 май. На 20 май предстои алпийското
катерене на източната стена на Община Пазарджик
с демонстрация на професионална алпийска техника. Алековите чествания ще приключат на 23 май с
литературно четене и с конкурс за есе на тема „Моята среща с героите на Алеко”.
Ирина Харалампиева
секретар на ТД „Алеко”- Пазарджик
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ПРОЛЕТНИ ИЗЯВИ на туристическия
ансамбъл „Здравец” от Пловдив
По утвърдена вече традиция
вокално-инст рументалния
ансамбъл „Здравец” при ТД
„Шипка” в Пловдив изнесе поредния си концерт-спектакъл,
този път посветен на големия
християнски празник Великден. Завоювал вече достойно
място сред останалите музикални състави на града, ансамбълът събра внушителна
публика в залата на Военния
клуб в Пловдив. Сред почитателите на хоровото изкуство,
дошли на този прекрасен форум, имаше много планинари,
самодейци от други подобни
колективи, музикални дейци и
любители на хоровото изпълнение. В препълнения салон
се открояваше присъствието
на много млади хора, което
бе радостен факт.
Ансамбълът, под ръководството на своя художествен ръководител и диригент,
маестро Стоян Марев, представи на слушателите си
широк репертоар, на който
могат да завидят и професионалисти – църковни тропари, старобългарски разпев,
църковен химн, туристически
масови песни. Нивото на поднесеното бе в унисон с големите имена: Макаров, В.
А. Моцарт, Франц Шуберт,
П. И. Чайковски, наред с нашите Филип Аврамов, Филип
Кутев, Г. Тимев и др. Истински
фурор предизвикаха последните изпълнения, съвместно

дело на ансамбъла и Клуба
за фолклорни изкуства „Родопа”, в които се представиха
мелодиите на стоте родопски
каба гайди. Младите гайдари
и тяхното емоционално изпълнение бяха изпратени с
бурни овации от публиката.
Предстоеше обаче за ансамбъла още едно творческо
изпитание, участие в международния певчески фестивал
на църковната музика в гр.
Гюргево, Република Румъния.
Поканата за този голям международен музикален форум
бе отправена от инициативен
комитет под патронажа на
кмета на града. Предизвикателството беше голямо и след
напрегнати репетиции, трупата, оркестър, хор и солисти се
отправи на 18 април за Румъния. Вълнението на всички бе
голямо, тъй като маршрутът

По еко маршрут „Бузовград –
Пътека през вековете”
На 4 април Туристичеко
дружество „Орлово гнездо” и кметство с. Бузовград, основните изпълнители на разширението
на еко пътека „Бузовград
– Пътека през вековете”,
организираха поход по
маршрута. В него бяха
поканени лектори, гости,

представители на общинското ръководство с цел
запознаване на забележителностите aпо маршрута и рекламиране на
новоизградената пътека.
В 10.00 часът в центъра
на с. Бузовград на светлия християнски празник
Лазаровден туристите и

включваше освен Гюргево и
Букурещ, свързани трайно с
нашата история през Възраждането и предосвобожденските революционни борби, още
Плоещ и Синая – все обекти с
природни и архитектурни забележителности.
През първия ден по пътя
за Гюргево участниците посетиха връх Шипка, върхът
на нашата опълченска бойна
слава, чието име носи и туристическото ни дружество.
Отдадена бе почит и положени цветя на лобните места на
героите. Със същото преклонение бяха почетени и героите, паднали край Дряновския
манастир. И още един обект
впечатли силно всички – музея на Освободителната руско-турска война 1877 – 78г. в
гр. Бяла – място, което всеки
българин трябва да види, за

гостите бяха приветствани от кмета Михаил Янушев. Лазарки от местното
читалище „Любен Каравелов”, облечени в носии
с венчета от цветя на главите, приветстваха гостите, като изиграха танца
„лазаруване”. След това
групата, наброяваща над
50 човека, включваща и
малки деца пое по маршрута.
На „Мегалита” доцент

да осъзнае от къде е тръгнала свободата ни.
В Гюргево групата пристигна привечер и след
оказаното й радушно гостоприемство от любезните
домакини всички се отдадоха на заслужена почивка.
Особено натоварен бе
вторият ден – предстоеше
до към следобед да се посетят центъра на румънското
нефтено богатство Плоещ
и карпатския бисер Синая.
Отново се натрупаха впечатления от видяното и преживяното.
В късните следобедни часове ансамбъл „Здравец” застана на сцената. Голямото вълнение от тази първа изява тук
и срещата с една непозната
публика не попречиха на изпълнителите ни да излязат с
чест от изпитанието. Изпълненията на подбраните песни
бяха от високо качество, което бе забелязано от безспорно компетентната публика и
заслужено аплодирани. След
последните музикални творби
всички си отдъхнаха – „изпитът” бе взет успешно, продължителните ръкопляскания го
доказаха!
Наред с останалите състави и ансамбъл „Здравец” бе
награден от организаторите с
грамота и плакет и му бе отправена покана за следващо
участие през 2016г.
Димитър Антонов

д-р Алексей Стоев – началник на Астрономическата
обсерватория
в град Стара Загора и
председател на УС на
Българския туристически
съюз, изнесе лекция за
мегалитните съоръжения
в България. Той подчерта,
че това, което е направено, и включването на
„Мегалита” в екопътеката
ще има голямо значение
за развитието на туризма

На 20 март 2015 г, съгласно Устава на дружеството се проведе
годишно отчетно-изборно събрание на ТД „Добруджанец”. След
изтичане на 5-годишен мандат,
Управителен съвет и Инспекторат
се избират отново.
С кратко резюме председателят отчете същественото, което е
постигнато през годините – учредяване на национален поход „По
стъпките на певеца на Добруджа
Йордан Йовков” в чест на Деня на
народните будители и празниците
на града; учредяване на „Колопоход на дружбата – гр. Г. Тошево –
гр. Негру вода (Р. Румъния)”; „Автопоход на дружбата гр. Г.Тошево
– Болград (Р. Украйна) – Тараклия
(Р. Молдова)”.
Отчетено бе, че Община Генерал Тошево осъществява финансова подкрепа, така че годишните
програми на дружеството да бъдат изпълнени. Предоставено бе
помещение за Клуб на туриста.
По-подробно бе отчетена дейността на дружеството за 2014 г,
през която освен традиционните
походи бе реализирано екскурзионно летуване до Р. Македония –
Шар планина и Охрид. Направен
бе отчет на Контролния съвет за
изразходваните средства на дружеството. Избран бе Управителен
съвет – Д. Димов (председател),
М. Щерева и Кр. Антонов; инспекторат – П. Енчева (председател),
Ст. Стоев и А. Иванова. За делегат на годишното отчетно-изборно
събрание на БТС бе избран Ст.
Стоянов.
Димо Димов
ТД „Добруджанец”

в региона.
Гл.ас. д-р Деян Рабовянов, археолог в НАИМ при
БАН, запозна присъстващите туристи с историята на крепостта „Бузово
кале” и обредната местност „Черковището”, с
вида на строителството,
етапите на тяхното изграждане, стила, формата на крепостта и значението им в древността.
Момчил Маринов –ди-

ректор на Исторически
музей „Искра” показа на
присъстващите тракийската гробница с есхарите и им предостави възможност да я разгледат.
Походът завърши с
организиран
пикник.
Последваха много песни
и веселие в този прекрасен пролетен ден.
Кръстьо Петков –
секретар на
ТД „Орлово гнездо”

101-а години от
първия туристически
поход в Кюстендил

Работата с младежите
е приоритет
Годишно отчетно събрание проведе Туристическо дружество „Осогово” в залата
на читалище „Братство” в Кюстендил. В
началото председателят на дружеството
Христо Абаджиев награди най-младите
планинари, участници в томболата „Опознай 15-те туристически обекта в област
Кюстендил”. Кампанията, подкрепена от
Областната управа, бе ориентирана към
училищата, с цел представянето на емблематичните туристически обекти, както и да
събуди интерес и желание за обстойното
им опознаване.
На събранието се отчете дейността на
Управителния съвет и дружеството през
2014 г.
Христо Абаджиев акцентира в доклада си
на работата с децата, учащите се и младежите към привличането им в туристическото движение. Той благодари за съдействието на Областната и Общинската управа
на Кюстендил, Българският Червен кръст,
Планинско-спасителната служба, приятелите на ТД „Осогово” и секретарят Силвия
Михова за помощта и съдействието. Членовете на дружеството гласуваха единодушно
проектобюджета за 2015 год., промените и
допълненията в Устава на ТД „Осогово”.
Даниела Стоименова
Кюстендил

ТД „Добруджанец”
проведе отчетноизборно събрание

Възпоменателен поход
По време на Априлското
въстание на 1 май 1876 година на Соколския манастир е сформирана четата
на воеводата Цанко Дюстабанов. Пътят и минава през
няколко села, достигайки до
Моровежките скали, където 219-те четници полагат
клетва под кръстосаните
саби на Цанко Дюстабанов и
Тотю Иванов. Оттам започва
славния и трагичен път на
четата до последното и сражение под връх Марагидик.
За почит и възпоменание

на героичния път на четата, туристическо дружество
„Узана” проведе поход до
скромния паметник на мястото на клетвата, където
петокласничката Даяна прочете кратка история за събитията от онова време.
Пътят ни премина през
живописни местностти, за
съжаление и през изоставени села, с прекрасна гледка
към билото на Стара планина, Габрово и язовир „Смирненски”.
Таня Моллова

С излет до местността
„Ючбунар” до село Богослов туристите от ТД „Осогово” отбелязаха 101 години от първия организиран
поход в Кюстендил. Група
от около 30 планинари,
ветерани и деца се събра
пред паметната плоча на
туризма.
Историята... На 25 март
1914 година 20 ученика от
кюстендилската
Мъжка

гимназия се срещат в една
беседка на градската градина и основават младежко туристическо дружество „Руен” с председател
Кирил Цонев. Приема се,
че тази дата е началото на
организирания туризъм в
Кюстендилския край. На
2 април1914 г. е организиран и първият поход до
местността „Ючбунар”.
Даниела Стоименова

Съюзен живот
Той бе организиран
на 3 май от туристическо дружество „Калабак”гр.Петрич.
Това
е абсолютен рекорд в
17-годишната история на
тази най-масова проява,
посветена на празника на
града – Гергьовден. В дългата колона, тръгнала към
най-посещавания връх в
Беласица, имаше и много
млади туристи от София,
15 представители на студентско дружество „Академик”от Русе с ръководител Пламенка Христова
и планинарско дружество
„Ентусиаст” от Струмица
–РМакедония с ръководител Васе Серафимовски.
Хубавото време и доброто
настроение на участниците превърнаха похода в
истински пролетен празник сред природата. Но
истинското украшение на
тази проява бяха 60-те
деца от основните училища в града, които за пръв
път усетиха красотата на
родната планина. Сред
тях се открояваше групата
от 22-мата шестокласника
от училище „Кочо Мавродиев”, водени от своя учител Иван Стоилов, които
бяха сред първите, стъпили на върха. Този ден ще
остане незабравим и за
малките туристи от клуб
„Млад планинар” с ръководител Иван Траянов.
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189 души взеха участие
в общоградския поход
до връх Конгур

За пръв път те видяха от
високо своя роден град и
дълго се любуваха на прекрасната панорама, която
се открива от местността
„Вършилото” към околните планини Огражден,
Пирин и Славянка. По
традиция в похода взеха

участие и представители
на клуб „Екопътеки” към
Професионална гимназия
по икономика и туризъм
„Проф.Асен
Златаров”,
водени от своята ръководителка Бистра Таракова.
Най-малките планинари
се оказаха осемгодишни-

те Симеон Дивлев и Габриела Захова и деветгодишния Радослав Милушев.
Доайени отново бяха 85
годишните Кирил Гогушев
и Никола Ковачев, който
е единственият изкачил
върха в досегашните 17
издания на похода.

Всички
участници
собственоръчно вписаха
имената си в Летописната
книга и получиха значки с
изображение на върха.
Григор Дремджиев
Председател на
ТД ”Калабак” - гр.Петрич
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Младите
туристи по
пътеките
на Ботев
Ние сме младите
туристи към ТД ”Сърнена гора” - Стара
Загора. Занимаваме
се с пешеходенн туризъм. Групата ни се
развива от 3-4 години. Основната ни цел
е физическото и психическо укрепване на
младите хора, както
и патриотичното възпитание на децата.
Вече трета поредна година вземаме
участие в похода ”По
стъпките на Ботев”.
Всеки уикенд провеждаме тренировки
в околностите на града ни. На тях се учим
как да организираме
бивак, на строева
подготовка и др.
Пращаме поздрави
на всички от голямото семейство на БТС.

Годишно
отчетно
събрание на
ТД „Осогово”
Годишно отчетно събрание на
Туристическо дружество „Осогово” се проведе в залата на читалище „Братство” в Кюстендил. В
началото председателят на дружеството Христо Абаджиев награди
най-младите планинари, участници
в томболата „Опознай 15-те туристически обекта в област Кюстендил”. Кампанията, подкрепена от
Областната управа, бе ориентирана към училищата, с цел представянето на емблематичните туристически обекти за региона, както
и да събуди интерес и желание за
обстойното им опознаване.

На събранието се отчете дейността на Управителния съвет и
дружеството през 2014 г.
Христо Абаджиев акцентира в
доклада си на работата с децата,
учениците и младежите за привличането им към туристическото движение. Той благодари за съдействието на Областната и Общинската
управа на Кюстендил, Българския

Червен кръст, Планинско-спасителната служба, приятелите на ТД
„Осогово” и секретаря Силвия Михова за помощта и съдействието.
Членовете на дружеството гласуваха единодушно проектобюджета
за 2015 год. и промените и допълненията в Устава на ТД „Осогово”.
Даниела Стоименова
Кюстендил

Нова туристическа
атракция край град Разлог
На 16 април 2015 г. официално бе открита Панорамна алея „Стъпалата” – екопътека с множество
спирки за отдих, с информационни табла, дървени
люлки, пейки, шезлонги за наблюдение на природата. Безспорно най-атрактивният обект е високата
12 метра спираловидна кула, от която се разкрива
360-градусова панорама на Разложката котловина
и величествените Пирин, Рила и Родопите. Кулата
се издига на хълма Голак и до нея се достига по
400 стъпала. Сред местното население мястото е
популярно и като „Пътеката на свободата”, тъй като
именно от там слизат освободителите на Разлог от
османските поробители.
Преди броени дни /18.04.2015/ послучай 103
години от Освобождението на града и 100 години
от първото залесяване - на Голак бяха засадени
103 борчета. В организираната от Сдружение „Еко
Разлог” кампания „Засади, а не режи дърво” се
включиха и туристки от Клуб „Планинарка” към ТД
„Пирин”, с което за пореден път те доказаха своето
отговорно отношение и активна грижа за опазване
и съхраняване на българската природа.
Станислава Тулилова
Председател на Клуб „Планинар

”По стъпките на Кървавото писмо”
На 18 и 19 април се проведе Националния поход
”По стъпките на Кървавото
писмо” по повод 139 години от Априлското въстание
и 138 години от началото
на Руско-турската освободителна война. Походът
е организиран от БТС, ТД
”Бунай”-гр.
Панагюрище
и Община Панагюрище.

На 18 април пред вечният
огън на Мемориалния комплекс ”Априлци” многото
гости и участници в похода
бяха посрещнати от дружеството домакин с хляб
и сол по стар български
обичай. Приветствие към
туристите, преминали по
пътя на ”Кървавото писмо”
и преклонили се пред под-

вига и саможертвата на
героите от Април 1876 година, произнесе председателят на дружеството Спас
Кърпаров. Бяха поднесени
венци и цветя пред вечния
огън. В 9,30 часа туристите
отпътуваха за град Капривщица, където бяха посрещнати от кмета на града и
неговия екип. Те посетиха

музеите в града, където
в къщата-музей на Тодор
Каблешков кметът прочете и връчи на туристите
”Кървавото писмо”, за да
го занесат в Панагюрище.
Към 12,30 часа туристите
отпътуваха за местността Манзул и за нощувка в
хижа Кръстьо Чолаков. /
преход 5 часа / На следващия ден поеха от хижата
за град Панагюрище /преход 5,5 часа/, като донесоха писмото в къщата-музей
”Тутевата къща”, където е
било обявено началото на
въстанието. В 14,30 походът бе закрит. В него взеха
участие над 100 туристи от
градовете Видин, Варна,
Силистра, Бургас, Несебър, Стара Загора ,Пловдив ,В.Търново ,Пирдоп и
Панагюрище. На 2 май ТД
”Бунай” - гр.Панагюрище
организира поход от града
до местността ”Оборище”
/преход 2 часа/ послучай
139 години от провеждането на Първото Велико
народно събрание.
ТД ”Бунай”
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Детска школа ”Планинарче”
...Цялата прелест на планинарството е
да разбереш на какво си
способен...
Виждали ли сте чифт детски
очи вперени в теб? Умножете
ги по 20. Прибавете любознателност, доверие и любов. И
огромно желание да даваш и
споделяш знанията си. Точно
на тези очи. Ето кое доведе до
създаването на детска школа
”Планинарче”. Всеки учител
и родител търси отговор на
въпросите: ”Как да помогнем
на нашите деца да прекарват
по-разнообразно и пълноценно
своето свободно време? Как да
възпитаме у тях уважение към
себе си, към своите приятели,
родители, учители? Как да ги
насочим към ценности като толерантност, любознателност,
творчество?”
Като дългогодишен учител по
музика и инструктор по туризъм знам, че отговорът на тези
въпроси е - детското планинарство. Убедена съм, че всяко
едно докосване до природата
променя светоусещането на детето и оставя траен отпечатък
в душата му. В образованието
чрез преживявания в планината стоят знания, отнасящи
се до личностното развитие и
възпитание. Планинарството е
нещо много повече от техника
или колекция от върхове. То е
начин на живот.

Детска школа ”Планинарче”
към ТД ”Сърнена гора” - Стара
Загора отвори врати на 30 март
т.г. Обновената стая трудно побра желаещите да се запишат.
В празничната вечер децата
показаха знания за природата,
решавайки ребус с планинарски въпроси, рецитираха стихове за България, разпознаваха
билки с помощта на гатанки

и снимки. Всеки участник се
представи с рисунка на тема
”Аз и планината”. Някои деца
рисуваха своите представи за
върховете, други - за езера, а
едно дете беше нарисувало х.
”Вихрен” и връх Тодорка, без
да ги е виждало, само по мой
разказ. Приликата беше поразителна. Завършихме вечерта
с изпълнение на песента ”Ро-

Гоцеделчевски поход,

организиран от ТД „Момини двори”
Минах край девет планини, прекосих половин България, за да стигна
град Гоце Делчев, където туристическо
дружество „Момини двори” провеждаше своя традиционен осмомартенски
поход, който тази година поради лоши
метереологични условия бе отложен
за 24, 25 и 26 април. Гледах белоснежните върхове, тъмнеещите и зеленеещи склонове, разцъфналите дървета
и поляни на Стара планина, Витоша,
Люлин, Голо бърдо, Oсогово, Верила,
Рила, Пирин и Родопите и пред очите
ми блесна окъпана в слънце Неврокопската котловина с ширналия се възроден град, със скътаните по склоновете
на Пирин и Родопа китни селца.
Походът започна с посещение на
стария римски град на победата: Никополис ад Иструм отстоящ на 14 км от
града, край с. Гърмен, издигнат от император Август Траян по случай победата
му над даките. Последва посешение на
малка експозиция от различни видове
родопски скали по пътя за Доспат и
разходка в древното светилище край
село Долно Дряново в Родопа планина.
Следващият ден премина на територията на Република Гърция. Посетени
бяха: Музея на укреплението Лисе в
котловината на Кати Неврокопи – възстановен бункер от отбранителната
линия „Метаксас”, превзет от германците с помощта на български магарета;
Елешките дупки – две понорни пещери,
поемащи водите на Елеската котловина, които изтичат като 12 километрова
подземна река под планината и
излизат на повърхността в Драмското поле при село Раменце в подножието на планината Щудер; красивата
пещера Ангити с многоцветно разнообразие от сталактити, съчетани с подземна флора и фауна в землището на
село Кокиногия в община Просочани,
където излиза на повърхността подземна река, извираща от планината

Филакро, която задвижва водно колело, изпращащо водите й за напояване
в Драмското поле и град Драма с Варварините извори и езера, църквата „Св.
Варвара”, градския парк със старинния
амфитеатър.
В късния следобед учстнците в похода стигнаха до село Парил, откъдето
се отправиха към х.”Славянка”. От малкото селце с уникални училище, църква
и сгради се разкриваше чудна гледка
- Пирин, Родопите и Славянка планина
с белоснежния си първенец Гоцев връх
-2212 м., Цари връх с лавиноопасните
си улеи, гористия Константинов връх,
ромонещи планински потоци от двете
страни на опороения, разрушен на някои места път и птича песен - волна и
красива, омайваща като планината, по
чието било минава граничната линия
между България и Гърция, заключена
между планините Пирин, Черна гора,
Сенгелска и Стъргач. Неусетно пред
очите се изправиха обновените сгради на х. „Славянка”. Бившата гранична
застава сега е модерна хижа, предоставяща идеали условия за краткотраен
отдих и почивка.
На третият ден петричани от ТД
”Калабак” поеха към х. „Извора”- обновена бивша гранична застава и
през село Голещево се отправиха към
Пирин, а неврокопци се спуснаха към
с. Тешево.То ги посрещна окъпаното в
слънце, кацнало на планинския склон с
параклисите си по околните хълмове, с
ресраврираните църковен комплекс на
църквата „Свети Димитър”, Килийното
училище, Средновековната кула от 16
век, музейната и етнографска сбирка на
читалище „Просвета”, мелница, валявица,тепавица, мандра и бюст-паметника
на Атанас Тешовалията /1865-1905/ деец на национално-освободителното
движение.
инж. Милка Караджова
Габрово

дина”.
Детската школа стартира
дейността си с 20 деца на възраст от 8 до 12 години. Два пъти
месечно те ще посещават теоретични занятия, провеждащи
се в туристическото дружество.
Като настолно помагало ще ни
бъде книгата ”Записки по детско планинарство”, чиито съавтор съм. Тя е плод на дългого-

дишната ни съвместна работа с
планинския водач Руен Павлов
и обобщава опита ни във воденето на детски групи по различни международни проекти.
Книгата съдържа четири части. Най-важната е свързана с
”азбуката” на планинарството
- екипировка, хранителен режим, движение и опасности във
високите части на планината.
Особено внимание отделяме на
въпросите за детската психика
в планината. Във втората част
на книгата е използван богатия опит на БЧК и Планинската
спасителна служба. Тази част
от книгата е ценно помагало в
оказване на първа долекарска
помощ в планината. В третата
част на ”Най-големите планини в България. Националните
паркове и най-известните резервати. Манастири” има много
полезна и интересна за децата
информация. Последната част ”Фитотерапия”- ги запознава с
необятния свят на билките.
Теоретичните занятия ще бъдат съпътствани и от еднодневни и двудневни походи, както
и от лагери. В момента тече
трескава подготовка за първия
ни еднодневен поход до Втория
баир на парк Аязмото и с. Дъбрава.
Паолина Стойчева
Ръководител на
клуб ”Планинарче”
към ТД ”Сърнена гора” Стара Загора

9-годишният Рахим Масауд
е носител на сребърна
и бронзова значка на БТС
Третокласникът от
софийското 34 СОУ
е страстен любител
на природата. “Ходим на много места
с маме и тате. На
Гергьовден бяхме в
пещерата Съевата
дупка. Там най-много ми харесаха сталактите и сталагмитите.”
Питаме го какво
ще прави по-нататък? “Продължавам

да събирам колекцията си от 100-те
национални туристически обекта и когато това стане, много ще се радвам.” А
като свърши това
приключение, не го
оставяме на спокойствие с въпросите
си? “Пак ще ходя
на местата, където
най-много ми е харесало” - усмихнато
отговаря момчето.

Ски-преход в Рила
На 1,2 и 3 май трима планинари от ски
клуба на ТД ”Камен дел” - Бояна изкачихме и се спуснахме от 9 върха в Рила
планина. Данчо Воденичаров е на 47 г.,
асансьорен техник, изкачил в. Елбрус
през 2008 г., Ивалин Цеков е на 53 г., изкачил е връх Акжньлуа през 2014 г. Инициаторът съм аз - Александър Коцев - 66
г., озеленител в ОП ”Паркове и градски
градини” в Парк-музей Врана.
На 15 август 2014 г. с Тодор Петров,
който е на 63 години, изкачихме връх
Елбрус /5642 м/ без помощта на лифтове. От планинското селище Терскол
с надморска височина 2150 м. за един
ден достигнахме височина 4200 м. На
следващия ден изкачихме върха и до вечерта слязохме в Терскол. Може би сме
най-възрастните българи изкачили първенеца на Европа. С Данчо и Ивалин ни
обединява любовта към планините, ски
туризма и ски алпинизма.Това е нашата
обща визитка
На 1 май тръгнахме от Рилския мана-

стир и вечерта нощувахме в хижа ”Рибни
езера.” На 2 май маршрутът беше хижа
”Рибни езера” - Павлев връх - връх Черна
поляна - връх Аладжа слап - връх Узуница - Ангелов връх - Голям мечи връх хижа Македония, която е много уютна,
чиста и добре обзаведена.
Повече от десет години подред около
Великден редовно минавам по тези места. Най-приятни бяха спусканията от връх
Аладжа слап и Голям мечи връх. На 3 май
денят беше слънчев, а през нощта имаше
малка буря и снеговалеж. Преминахме
през върховете Юмерлик, Езерник, Равник Исмаилеца. На юг заснежените върхове на Пирин омайваха погледа. Очите
ми се овлажняваха от щастие и радост.
Чувствах се душевно по-богат. Господ ни
бе дал кътче от Рая.
Този ски преход ние посветихме на
120-годишнината от организираното туристическо движение в България и в памет на нашия приятел Пепи Малов.
Александър Коцев

Институции

МАЙ 2015 Г.

7

Качеството на туристическата услуга ще
бъде гарантирано
със закон

Културният туризъм трябва да бъде елемент от всеки туристически продукт

Министерството на туризма подготвя
промени в Закона за туризма, с които
да бъде повишен контролът върху подобряването на качеството на услугата, съобщи министър Николина Ангелкова по
време на изнесеното заседание на Съвета за развитие на регионите в Смолян.
Промените ще помогнат и за кадровото
обезпечаване на индустрията и за намаляване на административната тежест за
бизнеса, коментира още тя. Работи се и
за създаването на специален финансов
механизъм за насърчаване на инвестициите в туризма. В момента се проучват
добрите практики в страните с опит в
тази дейност.
„Разработихме и културно-исторически маршрути, които да фокусират
вниманието на национално ниво и да
спомогнат за по-доброто представяне

на регионите и подобряване на връзката
между тях”, обясни министърът по време
на заседанието. Според нея туризмът
е една от най-перспективните алтернативи на традиционните производства и
може да промени облика на цели региони. За пример Ангелкова посочи реставрираната крепост „Цари Мали град”
край Белчин, която привлича по половин
милион туристи годишно.
През 2014 година в Смолян са реализирани 22 млн. лева приходи от туризъм,
отбеляза Ангелкова. В региона най-перспективен е планинският туризъм, но не
трябва да се работи само за неговото
насърчаване, а и да се развиват различни алтернативните форми на туризъм в
планината – пешеходен, рекреативен и
приключенски туризъм, както и планински екотуризъм.

Алтернативните туристически индустрии, които са продукти с много висока добавена стойност, трябва да бъдат
насърчавани, за да развиваме туризма
у нас. Такава е позицията на заместник.-председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм в парламента Полина Карастоянова пред БНТ.По
думите й планинският и морският туризъм
генерират основните приходи от туризъм,
но трябва да се потърсят алтернативните
индустрии – голф, конгресен туризъм, винен туризъм, които са продукти с много
висока добавена стойност.
Културният туризъм трябва да бъде
елемент от всеки туристически продукт,
допълни още депутатът.
Голф туризмът е отличен туристически продукт за България с много голяма
перспектива, коментира Карастоянова по
повод на изказването на министър Николина Ангелкова, че България е много конкурентна и с цените, които предлага, и с
условията за този вид туризъм.

Карастоянова подчерта, че отделените
5,5 милиона лева за национална реклама
„е всичко друго, но не и добър бюджет”.
При 3 милиарда евро приходи от туристическата индустрия това е незабележим
процент, каза тя. Според нея е редно от
този капитал да се отдели по-значим ресурс, насочен към реклама.
Големият собственик на капитала в
туризма, на природното наследство и
на културно-историческото ни богатство
всъщност е държавата, коментира още
Полина Карастоянова. Резултатът зависи
от начина, по който се управлява този капитал от двамата участници – държавата
и бизнеса, смята тя. Точно тук е новата
роля на държавата в управлението на туризма.
В България има прекрасни места, комплекси от затворен тип, еко селища, които предлагат отлични условия, заради
които българите трябва да предпочетат
страната ни за почивка, заяви тя.

Заместник-министър Калин Каменов обсъди в Унгария
съвместни инициативи в областта на младежките дейности
Бъдещи съвместни инициативи и проекти между България
и Унгария за стимулиране на
активността на младите хора и
за решаване на общи и за двете страни проблеми в областта
на младежките дейности бяха
обсъдени при посещението на
заместник-министъра на младежта и спорта Калин Каменов в

Унгария по покана на унгарското правителство и неправителствената организация за работа с деца и млади хора „Агота”.
По време на работната визита
в Будапеща и Сегед Калин Каменов се срещна с кметското
ръководство на община Сегед, с
неправителствени организации,
местния бизнес и с църковното

настоятелство, които работят в
екип с деца и млади хора. Калин
Каменов се запозна с унгарския
опит в работата с деца и младежи по метода „Каспен”, който
цели тяхното активно участие в
образователния, обществения
живот и спорта чрез метода на
преживяването, базиран на ролеви игри. Заместник-министъ-

рът съобщи, че методът „Каспен”
ще бъде приложен пилотно в
Пловдив от Националния алианс
за работа с доброволци. Този
метод е разработен от Янош
Котенц – председател на неправителствената организация „Агота”. „Унгарските ни партньори
искат да работим по съвместни
проекти за решаване на общи

проблеми и в двете страни, свързани с реализацията на младите
хора в родината им. Предстои
ни нова среща тук, в България,
при която ще продължим нашите разговори за осъществяване
на успешно партньорство и на
общи проекти между България
и Унгария, свързани с работата
с младите хора”, каза Калин Каменов. Заместник-министърът
открои като добра практика в Унгария развитието на спорта още
в детските градини и училищата,
които работят активно със спортните клубове.

Възможности за финансиране
МЕЖДУНАРОДНА
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
В НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ В
БЕРЛИН
Краен срок: 31 юли 2015 г.
Международната програма предлага на учени от цял свят възможността да прекарат от един до
три месеца в научни изследвания
в Националния музей в Берлин.
Програмата поддържа изследователски проекти, които носят пряка
връзка с различните институции и
богати колекции на Националния
музей в Берлин.
За: кандидати с най-малко бакалавърска степен. Стипендия: За
дипломирани и / или докторанти 900 евро / месечно; за пост-докторантски изследвания - 1200 евро /
ОТВОРЕНА ПОКАНА
ЗА ПОДАВАНЕ
НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМАТА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
”INTERREG V-A
РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ
2014-2020 Г.”
Краен срок: 30 юни
2015 г. за проекти с
”меки” мерки; 30 септември 2015 г. за проекти с инвестиционни
мерки в областта на
транспорта, околната
среда, извънредните
ситуации Общият бюджет, който ще бъде на
разположение в рамките на първата покана
за набиране на проектни
предложения,
е в размер на 208.1
милиона евро. Като
Национален орган по

месечно + надбавка за пътуване до
Берлин.
PROJECT
INSPIRE 2015
Краен срок: 1 юли 2015 г.
Project Inspire е състезание, което
предлага на участниците пет минути да представят своя проект. Млади хора на 18-35 годишна възраст
от всяка точка на света могат да
представят идеите си. На участниците трябва да са член на неправителствена организации или социално предприятие. Бенефициентите
трябва да са жени и момичета от
Азия, Близкия изток и Африка. Това
е шанс да спечели 25 000 щ;д; безвъзмездна помощ за реализация
на вашата проектна идея.

програмата Главна дирекция
”Управление
на
териториалното
сътрудничество” към
Министерството на регионалното развитие
и
благоустройството
на Република България ще предоставя на
българските партньори
национално съфинасиране в размер на 13%
от одобрения бюджет
на проектите.
НАЦИОНАЛЕН
МЛАДЕЖКИ
КОНКУРС ЗА ЕСЕ
2015 „ПРИРОДАТА
И ЧОВЕШКАТА
ДЕЙНОСТ”
КРАЕН СРОК: 30
СЕПТЕМВРИ 2015 Г.
Община Стара Загора, Народно читалище
”Родина 1860” – Стара
Загора, Клуб „Млад

писател” и вестник
„Teen’s paper” организират Национален
младежки конкурс за
есе 2015 „Природата
и човешката дейност”.
Конкурсът е в две възрастови групи: - Първа
група - до 13 години
- Втора група - до 18
години Есетата ще бъдат приемани до 30
септември 2015 година
на посочения в линка
мейл. Получените творби ще бъдат оценявани
от тричленно жури. И в
двете възрастови групи ще бъдат номинирани най-добрите три
литературни творби и
ще бъдат раздадени
поощрителни награди.
Награждаването
ще
стане в навечерието
на 5 октомври - Ден на
Стара Загора.

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС
ЗА ЕСЕ 2015 „ПРИРОДАТА И
ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ”

ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ
ФОНДАЦИЯ NIPPON
Развитие на човешките ресурси Инициативи за насърчаване на ново поколение
специалисти, учени и студенти със силен
потенциал за бъдещо лидерство . Подкрепят се обучение и образователни програми,
разработени и изпълнявани от организации
с нестопанска цел и институции на висшето
образование. Намерението е да се насърчи
разработването на международна мрежа
от професионалисти, които имат общи цели
и интереси. Насърчаване на международни
проекти за сътрудничество. Инициативи за
насърчаване на съвместни подходи, които да отговарят на променящите се нужди
на световната общност. Подкрепят се културен, социален и интелектуален обмен и
съвместни дейности, които допринасят за
развитието на по-доброто взаимно разбиране и кооперативен начин на мислене, за
да се допринесе за социални промени. Кандидатите трябва да бъдат организации с
нестопанска цел със седалище извън Япония. Те могат да бъдат местни, регионални
или международни неправителствени организации, образователни и изследователски
институции. Кандидатства се поне половин
година преди началото на планираните
дейности.

Краен срок: 30 септември 2015 г. Община Стара Загора, Народно читалище ”Родина 1860” – Стара Загора, Клуб „Млад писател” и вестник „Teen’s paper” организират
Национален младежки конкурс за есе 2015
„Природата и човешката дейност”. Конкурсът е в две възрастови групи: - Първа група
- до 13 години - Втора група - до 18 години
Есетата ще бъдат приемани до 30 септември 2015 година на посочения в линка мейл.
Получените творби ще бъдат оценявани от
тричленно жури. И в двете възрастови групи ще бъдат номинирани най-добрите три
литературни творби и ще бъдат раздадени
поощрителни награди. Награждаването ще
стане в навечерието на 5 октомври - Ден на
Стара Загора.
BLACK SEA TRUST FOR REGIONAL
COOPERATION ЧЕРНОМОРСКИ ТРЪСТ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ДЕМОКРАЦИЯ
ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Краен срок: текущ Европейският фонд
Краен срок: текущ Черноморски тръст
за демокрация приема предложения за
за регионално сътрудничество е публичпроекти, допринасящи за развитието на
но-частно партньорство със седалище в
плуралистични, многопартийни системи
Букурещ, което ще функционира в прои демократични общества с фокус
дължение на 10 години. За финансиране
върху страните, влизащи в обхвата на
могат да кандидатстват НПО от Армения,
политиката на ЕС за съседство. Могат
Азербайджан, България, Грузия, Молдавия,
да кандидатстват неправителствени
Румъния, Турция, Украйна и Русия. Покаорганизации, движения, както и физически ната е за кандидатстване с проекти в три
лица, млади лидери и представители на
области: - гражданско участие; - трансгранезависими медии. Първите решения за
нично сътрудничество; - сътрудничество
финансиране ще бъдат взети в края на м.
Изток - Изток Средно проектите се финансептември 2013 г., но фондът ще приема
сират с 18 000 щ.д. и са с продължителност
предложения целогодишно.
до 12 месеца.
Страницата подготви: Филипина Бондокова
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История на туристическо дружество

„Бачо Киро” - гр. Дряново
На 27.08.1895 г. по инициатива на големия наш
писател и родолюбец Алеко Константинов се основава на Черни връх „Клуб
на българските туристи”, а
с това се поставя началото
на организираното туристическо движение в България. След това започват да
възникват едно след друго
туристически дружества в
страната, като първото от
1900 г. е „Алеко Константинов” в гр. София, а през
1901 г. такива възникват в
гр. Пловдив, гр. Бургас, гр.
Варна, гр. Плевен, гр. Сливен и гр. Русе.
За полагането на
основите на туристическата дейност в гр.
Дряново всички източници ни водят към
пролетта на 1925 г.
До тогава семейни компании са посещавали в
почивните дни Дряновския
манастир и околностите
му. По спомените на Георги
Попов, публикувани през
1975 г. и запазената Протоколна книга от 1925 г. се
хвърля светлина за първите
стъпки на туристическите
ентусиасти в гр. Дряново.
Георги Попов, който като
ученик в Търговската гимназия в гр. Свищов е бил
организиран турист, след
завръщането си в гр. Дряново постъпва на работа
в сладкарницата на Бонбонената фабрика „Надежда”, която е посещавана от
младежи и прогресивни работници и с които започват
да правят еднодневни излети към Дряновския манастир, Трявна и Плачковци.
У тях постепенно назрява
идеята за създаване на
туристическо дружество,
но тъй като властта е гледала с недоверие на младежките прояви, те търсят
съдействието на Георги
Ганчев, който с авторитета на адвокат да помогне
за узаконяването на едно
такова начинание и да го
оглави, понеже е членувал
в Туристическо дружество
„Царевец” - гр. Велико Търново. Георги Попов изготвил покана за Учредително
събрание на 5 април 1925
г., на която се отзовали 12
ентусиазирани туристи. Те
се събрали в ранния следобед на открито под едно
старо дърво зад училище
„Максим Райкович” и взели
решение да се основе в гр.
Дряново клон на „Българско туристическо дружество” и избрали 4-членна
комисия в състав: Георги
Попов - счетоводител, Георги Ганчев - адвокат, Ганчо Минев - комисионер и
Павел Н. Павлов - шивач,
която да изработи проекто-устав. Освен горепосочените лица учредители са:
Димитър Попов - чиновник,
Сава Рудев - обущар, Иван
Видев - чиновник, Стефан
Влайковски - студент, Пенчо Карамихов - търговец,
Стефан Чокоев - счетоводител, Иван Никоевски и
Милка Марева.

На 7 април 1925 г.
(Благовещение) е свикано първото Общо събрание, което приема
изработения по подобие
на търновския и общия
съюзен устав. Приема наименованието на
дряновския клон „Бачо
Киро”, имайки предвид
историческата
местност „Бачокирова чука”,
свързана с гибелта на
едноименната чета и отхвърляйки второто предложение „Андъка”, като
турска дума. Избрано е
настоятелство с председател Георги Ганчев, подпредседател Димитър
Попов, секретар Георги
Попов, касиер Ганчо
Минев, домакин Иван
Видев и съветници Димитър Димитров, Павел
Н. Павлов и Сава Рудев.
За нови членове се записват: Сава Баръмов,
Радка Ненова, Софка
Евтимова и Стефан Бояджиев. На 26 април 1925
г. се провежда първият
общ туристически излет,
посетен от почти всички
членове с маршрут: Дряново - местността Света
Марина - Чуката - Града
- Манастира - Пещерите
- село Цинга - Дряново
с главатар (водач) Стефан Влайковски. На 3
май 1925 г. под ръководството ва Георги Ганчев
се провежда излет по
маршрут: Дряново - село
Геша - Петрова дупка Костенковското езеро
- Андъка - Манастира
- Малката чука - Илюва
кория - местността Самсолака - Дряново с дължина около 16 км. На 28
май 1925 г. дружеството
е уведомено с писмо с
приложения
одобрен
устав и правилник за излетите от Централното
настоятелство на БТД.
На 6, 7 и 8 юни същата година се провежда
първият презбалкански поход
с главатар Георги Ганчев
по маршрут: Дряново - Царева ливада - Габрово (пренощуване) - Соколски манастир - вр. Свети Никола
- Шипка - с. Енина - Казан-

лък (пренощуване) и обратно с влака до Дряново.
Похода е с обща дължина
около 60 км. и е проведен
съвместно с габровското и
казанлъшкото дружество.
Настоятелството държейки
строго на добрия престиж
на дружеството за непристойно държание по време
на излета наказва Стефан
Бояджиев с лишаване от
един излет и Георги Габровски с мъмрене.
На 12, 13 и 14 юли същата година като делегати на
редовния конгрес на БТД в
гр. Стара Загора участват
председателя и секретаря, където се легализира
и узаконява новообразуваното дружество - клон
„Бачо Киро”. На 2 август
по повод честванията на
Хаджидимитровата
чета
се провежда поход под
ръководството на Павел
Н. Павлов с маршрут: Дряново - Плачковци (с влака)
- вр. Бузлуджа - Казанлък
и обратно с влака до Дряново. През месец август
дружеството за първи път
се абонира за списанията „Български турист”,
„Млад турист” и „Природа”
и изпраща искане до Централното настоятелство за
получаване на уверения за
пътуване с 50% намаление
по БДЖ по време на излети и походи. Дружеството разполагало и с малко
клубче, намиращо се на
главната улица. На 23 август по покана на еленското дружество дряновските
туристи начело с Ганчо Минев и съвместно с габровци
и търновци участват в излет през село Килифарево
и Елена до вр. Чумерна. На
25 октомври 1925 г. се устройва излет до античния
град Никополис ад Иструм
край село Никюп водени от
Симеон Бонев.
Още с основаването на
туристическото дружество
неговите
ентусиазирани
младежи проявяват жив
интерес към пещерите в
района на манастира, като
със свещи и газени фенери навлизат в недрата на
Голямата пещера (Андъка)
и Малката пещера (Бачо
Киро).

На 19 ноември те
повдигат за първи път
въпроса за благоустрояване и осветяване на пещерата „Бачо
Киро”.
За тази цел избраните
делегати Георги Ганчев и
Симеон Бонев за събора в
гр. Търново на 6 декември
са натоварени да потърсят
помощта на Централното
настоятелство. За събора
се устройва и излет за дряновските туристи до старата столица.
С цел пропагандиране на
туризма са поставени витрини с туристически снимки на гарите в Дряново и
Царева ливада, а Никола
Бошнаков изнася реферат
на тема „Що е туризъм - поява, цел и развитие”, като
в края на годината дружество има вече 50 члена.
На 3 юни 1926 г. поради
прекалената си ангажираност като адвокат председателя Георги Ганчев си
подава оставката, а функциите му се изпълняват от
Ганчо Минев. През 1928 г.
за председател е избран
Енчо Рачев, който е заменен през 1930 г. от Иван
Никоевски и секретар Павел Н. Павлов, като за последните 2-3 години е отчетено организирането само
на няколко излета годишно
и то краткотрайни в близките околности на Дряново.
На 4 юни 1931 г. Общинския съвет в града отпуска
един декар в местността
„Алеите” (Бряста), където
се решава да се построи
първата чешма от Станчо
Бучуковски и двама майстори. На същото място да
се заравни един терен около 700 кв. м. върху който
да се построи туристически дом с бюфет, които
да са пригодни за градински увеселения и вечеринки.
Решава се да се замоли
Общинския съвет да отпусне още 4 декара за вечно
ползване. На 11 юни същата година на заседание на
настоятелството се взема
решение да се поиска от
Популярна банка - Дряново отпускане на заем в размер на 50 000 лв., който да

се употреби за направата
на туристическия дом. Решава се след изработване
на плана и условията за
строеж да се свика Общо
събрание на 1 юли, което
да вземе окончателното решение. Избира се строителна комисия в състав: Георги
Ганчев, Станчо Бучуковски,
Косю Марев, Стефан Крусев и Иван Илиев, която да
ръководи строежа и отдаде
на търг с тайно наддаване
построяването на дома.
Избира се и увеселителна
комисия, която да устройва
градински забави, приходите от които да се използват
за строежа. Решава се да
се иска от председателя
на Търновската постоянна
комисия отпускането на
3 000 салкъмови дръвчета
от тукашния разсадник за
залесяване на местността
„Алеите” (Бряста). Избира
се Нено Пенчев за ръководител на постройката, който да съдейства на предприемача Петър Богданов
и проектанта на дома инж.
Кротев.
На 7 март 1932 г. се взема
решение за сътрудничество в работата по туристическия дом с членовете на
ЮТС „Андъка” за завършване на хубавото начинание. Тогава се уточняват условията по отдаването под
наем на бюфета към дома,
като е възложена на Георги
Ганчев да проучи въпроса
за сдобиване с крепостен
акт за 8 декара място заедно със сградата и нейното застраховане. Започва
организиране на трудодни с учениците и юношите-туристи за залесяване
на местността „Алеите” и
строителството на дома. На
21 март същата година поради недостиг на средства
се избира комисия включваща Ганчо Минев, Станчо
Бучуковски и тогавашния
кмет на града Боби Праздников, която да отиде в
София и да помоли по-състоятелните дряновци и общественици да помогнат за
разхубавяването на родния
град. В резултат на това в
началото на месец април
постъпва първата по-значителна сума от 40 000 лв.
и бои от Пенчо Н. Мушанов
от Русе. Имайки предвид
това дарение от нашия съгражданин и за увековечаване паметта на неговия
баща се взема решение
новия туристически дом да
се наименува „Никола Мушанов”, а за сумата да му
се изпрати кочанна разписка и благодарствено писмо.
Георги Ганчев предлага да
се застрахова сградата за
70 000 лв. в Застрахователно дружество „Орел”, което
предложение се приема.
Решава се да се разшири
алеята и пътя водещи до
туристическия дом, а Рафаил Пичиков и Николай Дуфев да уредят външното и
вътрешното осветление. На
10 април настоятелството
решава да отдаде използването на бюфета към дома

на Христо Тумбалов срещу
сумата от 6 000 лв. годишен наем. На 12 юни същата година се наема Лазар
Казаков да боядиса цялата
сграда и Стефан Тодоров
за изгради бетонната плоча (дансинга).
Решава се освещаването на туристическия дом да бъде на 14
август 1932 г.,
а Станчо Бучуковски да
изработи програма за тържеството. За първи път се
урежда курортно бюро за
къщи под наем за курортистите, посещаващи Дряново. Строителното сдружение в града подарява две
табла, които със снимки
на забележителностите да
бъдат изложени на лично
място. На 21 юли 1932 г.
се уточнява програмата
по освещаването на дома,
като за целта се отпечатват
1000 афиша и 500 покани,
които да се разпратят в цялата страна.
На 14 август 1932 г. сутринта на гарата са посрещнати гостите от Северна и Южна България,
откъдето с военната духова
музика от Търново се устройва шествие до местността „Алеите”, където
тържествено се освещава
новопостроения туристически дом „Никола Мушанов”. Следобед започва
голямо градинско увеселение, посетено от цялото
гражданство на Дряново,
като тогава дарителя на
дома Пенчо Н. Мушанов е
обявен за почетен председател, а сестра му и леля
му - за почетни членове на
туристическото дружество.
На 12 февруари 1933 г.
на годишно отчетно събрание се отчита задоволство
от свършената работа, преизбера се настоятелството
на дружеството и се определя Васил Димитров за
фотосътрудник и дописник
на списание „Български
турист”. През тази година се построява беседка
при туристическия дом,
благоустрояват се алеите
към него и се продължава
осветяването им, като се
извършва и ограждане на
терена. Получава се ново
дарение от дряновеца Сава
Йотов, които се използват
за довършителните работи.
На 27 октомври 1933 г.
министъра на народното
просвещение и фонд „Физическо възпитание” отпуска помощ в размер на
10 000 лв., които да се използват за организирането
на XXVII Туристически събор в града ни през 1934 г.,
според решението на Централното настоятелство в
Пловдив.
Това са първите години
от развитието на туристическото движение в Дряново и първите инициативи на
учредителите и техните последователи, които успешно се доразвиват в следващите десетилетия, за да
може сегашното поколение
дряновски туристи с чест и
достойнство да отбележат
през 2015 г. 90-годишния
юбилей на Туристическо
дружество „Бачо Киро” - гр.
Дряново.
Милко Илиев

Хижестроителството
Самобитният характер на
българския туризъм олицетворява любовта и привързаността на нашия народ
към природните красоти.
Планините на България са
достъпни през цялата година и предоставят неограничени възможности за отдих, спорт и туризъм.
Нарасналата необходимост за
общуване с природата води до постоянно увеличаване на любителите на туризма. Това по естествен
път и напълно закономерно създава предпоставки както за развитието на туристическото движение
и туристическите организации,
така и за хижестроителството, което е неразривно свързано с тези
процеси.
Изграждането на хижите у нас е
плод на дълголетните принципи и
традиции на туристическото движение. Характерни за него са
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Хижа „Трапезица„ във В. Търново. Започната през
1911 г., осветена през 1922 г.

Хижа „Веслец„ във Враца. Започната през 1925 г.,
осветена през 1926 г.

самодейността, обществената
инициатива и участието с
доброволен труд и лични
средства на хиляди туристи.
Строежът на туристическите
хижи, заслони и домове не е ставал произволно и случайно, а системно и планово, на добре обмислени и подбрани места така, че по
протежение на планините да има
туристически обекти на разстояние не повече от 4 до 6 часа, свързани в маршрути. По този начин
туристическите хижи постепенно
се обвързват в единна мрежа.
Стремителното и масово разрастване на туристическото движение оказва пряко влияние върху изграждането на материалната
база на българския туризъм.
След 1922 г. започва безпрецедентно в нашата история съревнование между БТС и Юношески
туристически съюз /ЮТС/ . Резултатът от тази „конкуренция” е изграждането на 84 туристически
обекта за 20 г. В немалко случаи
това става съвместно между двете
организации, но и много хижи са
построени от членовете на ЮТС.
Голямото хижестроителство е
резултат от доброволния и безкористен труд на туристите, на инициативите на много други хора.
Подпомогнати крайно ограничено
от държавата и общинските управи, туристите са набирали средства
чрез утра и вечеринки, томболи,
доброволни помощи и дарения от
кооперации, куртурно-просветни
организации и частни лица, чрез
лични заеми и т.н. С личен труд туристите са изнасяли на гръб строителни материали, организирали
са трудови излети или са отбивали
временната си трудова повинност.
Историята на хижестроителството условно може да се раздели на три периода: първи
период – от създаването на организираното туристическо движение до възстановяването на
БТС през 1957 г.; втори период –
от 1958 г. до 1989 г.; трети период
– от 1990 г. до наши дни.
Още в първите години на своята
дейност БТД „Алеко Константинов”
предприема почин за постройка на
туристическа хижа на Витоша, но
тази идея не намира реализация.
Няколко години по-късно – на 6 август 1905 г. на традиционния излет
до Черни връх е положен основният камък на хижа около изворите
на р. Струма /на около 2 000 м.н.в.,
на 200 м. под Черни връх/. В него е
вградена бутилка с акта за полагането му, подписан от цялото ръководство и много членове. Само няколко месеца по-рано, обаче, през
м. април 1905 г. клон „Трапезица”Велико Търново открива първата
в Европа туристическа спалня за
ученици.
Поради липса на туристическа
база, при многодневните си излети
туристите са използвали овчарски
колиби, кошари, дърварски навеси,

Хижа „Осогово„ в Кюстендил. Започната през 1927 г.,
осветена през 1928 г.

Хижа „Алеко Константиов„ в София. Започната през
1922 г., осветена през 1924 г.

Хижестроителството - уникално
явление в историята на
туристическото движение
горски домове и манастири или са
построявали временни землянки и
опъвали импровизирани палатки.
Под Резньовете на Витоша през
1920 г. туристи от София построяват две землянки. Землянки се
построяват и по течението на Рилска река /между Рилски манастир
и Рибни езера/, в Средна гора, Стара планина и др.
На 24 май 1922 г. е открит първият туристически дом „Трапезица”,
чието строителство е започнало
още през 1911 г., построен на хълма „Царевец” във Велико Търново
от клон „Трапезица”. На 2 август
1922 г. е открита първата планинска хижа в България – х.”Скакавица”. На 3 август 1924 г. е открита х.
„Алеко”.
Започва бавен, но непрекъснат подем на туристическото
строителство.
Развитието на високопланинския
пешеходен туризъм, ски туризма
и алпинизма пораждат необходимостта от строителство на високопланински заслони. Първият заслон – Вълча скала е построен на
Витоша през 1925 г. от алековци.
Следват заслоните ”Здравец” /Родопите/ - 1927 г., Леденото езеро
-1932 г., като до 1957 г. са построени общо 20-25. В днешно време
много от тях са съхранени, запазили важното си значение: з.”Леденото езеро” -1932 г, з. ”Ботев”-1938
г., з.”Страшното езеро”-1951г., з.
”Кончето” -1955 г, з.”Кобилино бранище” -1956 г. Няколко заслона
впоследствие са разширени, обзаведени и превърнати в хижи: ”Хубавец”-1928 г, ”Мальовица”-1934 г,
”Заврачица”-1933 г, ”Мандрата” /х.
Септември-Витоша/-1937 г., ”Грънчар” -1937 г. През този период са
построени 12 туристически дома.
След първия-”Трапезица” следват

”Стратеш” - Ловеч-1925 г, ”Хр. Ботев” - Враца - 1926 г, а през следващите години- в градовете Шумен,
Лом, Плевен, Дряново, Елена и т.н.
Туристите дадоха своя принос и
на българската наука като изградиха съвместно с метеоролозите три
високопланински наблюдателници:вр. Мусала -1932 г, Черни връх1934 г и вр.”Ботев” -1940 г, като
част от сградата на Черни връх и
сега се ползва от планинарите.
И така строителството на туристическата база се развива в
следния хронологичен ред: 1922
г.- х. ”Скакавица” - Рила и ТД ”Трапезица”-Велико Търново; 1924 г.- х.
”Алеко”- Витоша.;
1925 г.- х. „Мусала„ (Клековата)
- Рила, х.”Чумерна” - Стара планина и ТД ”Стратеш”-Ловеч; 1926
г.-х.”Фонфон” /дървена/-Витоша, х.
”Бъндерица”-Пирин, х.”Васил Левски”-Стара планина, х.Безово-Родопи и ТД ”Хр.Ботев”-Враца. През
следващите години изникват нови
хижи в Стара планина, Голо бърдо,
Осогово, Рила, туристически домове край Шумен и Дряново.
За 10 години от 1922 г. до 1931
г. са построени 27 туристически
обекта в т.ч. два заслона с темпо
от 2 до 5 обекта годишно.
В следващия десет годишен период от 1932-1941 г. са построени
още 67 обекта, като рекордни са
годините от 1934 до 1938, когато
са откривани от 6 до 10 обекта годишно.
В годините от 1942-1957 са открити само 18 обекта- това са хижите ”Острица” и ”Бор” на Витоша/
1943 г/, х. ”Славей” - нова в Голо
бърдо и х. ”Приста” край Русе, хижите ”Божур” край Горна Оряховица, ”Рудината” и ”Тъжа” - нова в
Стара планина, х. ”Седемте езера” и засл. ”Кобилино бранище” -

Рила, засл. ”Кончето”- Пирин. Като
прибавим множеството заслони
в Рила, Средна гора, Стара планина и Витоша, някои от които на
по-късен етап загубват предназначението си и биват изоставени
и/ или се саморазрушават, общият брой на туристическите обекти
в края на 1957 г. е 123, в т.ч. 79
хижи, 29 заслона, 12 туристически
дома и 3 наблюдателници. По планини обектите са в Рила -29, Стара
планина-26, Витоша-18, Родопи-11
и т.н.
Периодът на изграждане на материалната база от 1944 г. до 1957
г. се характеризира предимно с
възстановяване на повредени,
опожарени, ограбени и изоставени хижи, разширяване на старите.
През м.август 1948 г. се създава
Върховен комитет за физкултура и
спорт /ВКФС/. Изградената туристическа база се поема за стопанисване от ВКФС. За 10 годишното
си съществуване /1948 г-1957 г./
тази организация изгражда 4 обекта: хижите ”Мечит” и ”Седемте езера” и заслоните ”Страшното езеро”
и ”Кобилино бранище”.
Важно събитие е полагане началото на екскурзионното летуване през 1951 г., организирано
от ЦС на БПС. За нуждите на този
вид отдих над 20 хижи преминават в разпореждане на профсъюзите. Те започват да инвестират
средства в тези и други обекти за
разширението им, подобряване на
условията в тях и строеж на нови.
Но темповете на това строителство
значително изостават от потребностите и изискванията за популяризирането и масовия характер на
туристическото движение у нас.
Следва в брой 6
Йордан Йорданов
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ЖИВКО РАДУЧЕВ – човекът, който
пишеше историята на БТС в снимки
Минаха доста години след
като завърших висшето си образование (1959 г.), но все още
не успявах да отделя някой
лев, за да се снабдя с фотоапарат. Въпреки това този „занаят”
ми харесваше. Както обстойно
четях материалите във вестника, така подробно разглеждах
и снимките печатани в него. Немога да кажа, че съм познавач
на фотографията, но публикуваните снимки на няколко души
откроявах над останалите. Подреждам ги произволно, без да
ги класирам – Никола Миронски, Марк Маркарян, Любомир
Томов Живко Радучев…
С първите трима се познавах
лично още от първите години
при сътрудничеството ми във
вестника. С Живко Радучев все
не успявах да се срещна в редакцията или някъде в планината. И най-после тя, срещата
се състоя в едно от най-красивите места на Стара планина.
С група студенти-алпинисти
слизахме от х. „Рай”, където
се бяхме катерили. Някъде по
средата на петата серпантина
срещнах човек, който бавно набираше последната височина
преди хижата. Беше сам. Носеше малка раничка на гърба
и два фотоапарата на врата си.
Така го помня и до днес. Веднага реших, че това е той, защото
точно така си го представях.
Заговорихме се. Знаел ме
по име и бил чел някои от моите материали, но повече не
знаел като алпинист. На свой
ред и той се представи. Той не
знаеше, че знам много за него
и обожавам неговите снимки.
Бързал да стигне до „Пръскалото”, защото след час, час и половина осветлението на водния
стълб, най-високия в България
щяло да бъде най-подходящо
за снимки. Пишел някаква книга или статия и многобройните
снимки, които имал все не му
харесвали, та искал да направи
още няколко.
Разделихме се. Аз продължих надолу, за да догоня студентите си, а той нагоре, за
да направи още няколко от
най-добрите си снимки. Бързайки надолу размишлявах
дали и аз самият бих отишъл

чак до х. „Рай”, само за една
снимка? Ами да, за да се направи нещо не само добро, а за
най-доброто трябва воля, постоянство и голяма любов към
делото на което си се посветил.
Когато вече бяхме станали
приятели взаимно си разменяхме творчески потребности.
Аз му предоставих имената на
алпинистите, изкачили някои
от върховете в Рила. Трябвали
му за книгата „Географски речник”. Снимката на стената на
връх Мальовица за корицата
на първото издание на книгата
ми „Върхове” пък ми предостави той. И не само това. Разменяхме впечатления за нашите
и чужди планини. Споделяхме
мнения за туристическите издания у нас – сп. „Турист”, в-к
„Ехо”, „Малка туристическа
библиотека” и ролята, която
те имат за популяризирането
на планинарството у нас. Говорехме за туриста и алпиниста,
на който той посвети половината от живота си и цели 20 години бе негов неизменен председател (1962-1982г.)
Но нека започнем отначало.
Живко Радучев е роден на 25
февруари 1914 г. в София в семейството на банков чиновник
( И той както Светослав Колев
и Руен Крумов, представени в
предишните броеве, не доживя
юбилейните си 100 години). Тъй
като баща му е назначен за директор на Народната банка във
Враца той прекарва детството и
ученическите си години в този
подбалкански град. Раснал
съвсем близко до истинска планина той твърде рано прегръща
идеите на туристическото движение. Казват, че „кръвта вода
не става” и той смело поел по
пътя на баща си, който през
1895 г. е един от 300-те Алекови туристи, изкачили се на витошкия първенец Черни връх,
за да поставят началото на организираното ни туристическо
движение. Още като ученик той
става член на туристическата
чета „Речка” към ЮТС „Врачански балкани”. Въпреки твърде
млад той изнася беседи, пише
статии и редактира местни туристически издания. Участва в
няколко конгреса на ЮТС, като

на този в Горна Джумая (1934
г.) е избран за член на централното настоятелство.
Юрист по професия, но турист
по призвание Живко Радучев
развива най-активна дейност
след Втората световна война.
Участва в работата по възстановяването и укрепването на
Българския туристически съюз
(1957 г.) Чете лекции, обикаля
планините не само за наслада на душата, а да ги изучава
и фотографира, за да предаде
красотите им и на тези, които
са по-далече от тях и по-рядко
ги посещават. Участва активно
в маркировката към много туристически обекти в Рила, Пирин и Стара планина. В това отношение спокойно може да се
каже, че той е един от първите
въвели модерната, съвременната и поставената на научни
основи маркировка по нашите
планини.

In memoriam
На 87 години от този свят си отиде доайенът на долнобанските планинари и на туристическо дружество ”Ибър” Иван Димитров Василев или,
както повечето го познаваха, като Бай Иван Дуков.Той бе дългогодишен
член на Управителния съвет, редовен и активен участник в туристическия
живот на дружеството. Бай Иван Василев бе инициатор и основоположник преди 32 години да започне провеждането на хубавия и единствен в
страната пролетен празник в чест на дивия чесън - левурдата, или както
местните я наричат - долнобанската виагра.По негова идея пак точно преди две години в подножието на местността ”Койчо Тарлъ” край пътеката,
която води към едно от най-големите находища на див чесън в Рила, бе
направен красив планински кът за отдих с маса и две пейки. Бай Иван
Дуков бе човекът направил и проправил десетки километри маркирани
пътеки и маршрути в любимата Рила, както и съградил няколко чешми в
планината. Десетки години той отдаде от своя живот на планинарството
и туризма в родния си град. Беше един от първите хижестроители, организираше празници, излети и походи сред красивата рилска природа, посрещаше и изпращаше стотици туристи в планинската хижа. До последно,
до като имаше сили и възможности, той активно работеше за авторитета и
името на долнобанското туристическо дружество ”Ибър”. За дългогодишната си активна и неуморна туристическа дейност Иван Василев нееднократно е награждаван с редица национални, областни и местни награди и
отличия. По повод на 110-годишнината от основаването на долнобанската
планинарска организация Иван Василев бе награден от главния секретар
на БТС Венцислав Удев с най-високото отличие - медала ”Алеко Константинов” - златен. 					
Любомир Кузев

Сладкодумен, знаещ и можещ той става един от най-желаните водачи на развилото
се с пълна сила екскурзионно
летуване. С много любов и туристически жар той работи за
създаването и утвърждаването
на Дома на туриста и алпиниста, на който посвети цели 35
години. Като високо ерудиран
интелектуалец Живко Радучев
ни остави повече от 500 статии, репортажи и много повече
снимков материал публикуван
в най-различни туристически
и други издания. Той беше търсен сътрудник в много печатни
издания.
Живко Радучев снимаше
не само върховете и долините
така както Всевишния ги е създал. Той вплете в тях и живите
хора. Снимаше походи, излети,
екскурзии, алпийски изкачвания, туристически състезания
по ориентиране. Засне всич-

Живото доказателство
за това е нашият приятел и колега Божидар
Манов. На 23 април той
закръгля 2 по 35 години,
но е все така енергичен,
сърцат и отдаден на туризма, като онзи млад
мъж, който идва в ТД
„Урвич” в далечната 1980
година. Щастливи сме,
че имаме невероятната
привилегия да работим с
него, да споделяме динамиката на туристическия
живот и емоциите по
време на многобройните
ни прояви. В същото време изпитваме огромно
уважение, респект и
благодарност към него,
защото той е Човекът,
който изправи на крака
туристическо дружество
„ Урвич” в трудните години след така наречените
демократични промени.

ки конгреси, пленуми, събори,
водни походи по Дунава, ски
преходи, каквито бяха традиционните походи на Свободата, провеждани ежегодно по
билата на двете големи планини Рила и Пирин. С една дума
Живко Радучев пишеше историята и развитието на БТС
със своя фотоапарат. Направи
много фото изложби. Остави ни
огромно фото наследство, което, надявам се е запазено от
неговите наследници.
Огромно е неговото наследство и по отношение на написаните книги и пътеводители.
Няма да изброявам всички, но
немога да не спомена „Пътеводител на Рила”, който претърпя
5 издания. Тук трябва да отбележа, че първите 3 издания
са в съавторство с още двама
големи познавачи на тази планина – доц. Мартин Гловня и
Иван Шехтов. Едно от изданията – през 1978 г. дори бе преведено и на немски език. Ето
и още няколко издания: „Рила
– географски речник”, „Връх Русалка и хижа Тъжа”, „Сестримо
и Чаира”, „Лъкатнишка Рила”,
„Малъовица и Мальовишкия
дял на Северозападна Рила”.
Значителен бе неговият принос
и при написването и издаването на юбилейния сборник „75
години организиран туризъм в
България”.
На страниците на в-к „Ехо”
той не само публикуваше прекрасните си снимки, но написа
и много материали за нашите
и чужди планини. Много висока оценка получи на времето
поредицата му „Познавате ли
осемхилядниците?”. Днес, когато и ние се намесихме в битката
за тяхното овладяване се знае
и пише за тях много, но през
60-70-те години на миналия век
те бяха нещо много далечно за
читателите на вестника.
За цялостната си многообразна и продължителна туристическа дейност Живко
Радучев е награждаван многократно и на практика той е носител на всички туристически
отличия, някои от които и повторно.
Доц. Сандю Бешев

Юбилей

За туриста
няма възраст
А за това се изисква огромна всеотдайност, силна воля и мъжество.
С лидерските си качества и упоритостта на
един истински „Овен”,
г-н Божидар Манов пое
мисията да подобрява
материалната база, да
направи живота на туристическо
дружество
„Урвич” интересен и
привлекателен за млади
хора, за да има на кого да
предаде щафетата. Благодарение на неговата

всеотдайност, и най-вече
на огромната му любов
към планината и природата туристическо дружество „Урвич” тръгна
по пътя на успеха, за да
се нареди в челните редици на туристическото
движение.Какво по-сериозно доказателство за
това от наплива на млади
хора, които искат да членуват в дружеството и да
бъдат сред нас.
ТД”Урвич”
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Памет

Нямам точна статистика
за други снимки, но в едно
съм абсолютно сигурен. В
това, че всяка година на
29 май тази снимка намира и ще намира място на
страниците на стотици и хиляди
издания в света.
Авторът на снимката е Едмънд
Пърсивъл Хилари – професионален пчелар от Нова Зеландия и
знаменателен алпинист. Обектът
на снимката е не по-малко известният шерп Тензинг Норкей и
двамата с най-значимото постижение в историята на световния
алпинизъм.
Денят е 29 май на 1953 година,
а часът 11.30 местно време. Време, в което за първи път човешки крак стъпва на най-високата
точка на планетата, на Еверест
/8848 м/.
„Аз предложих на Хилари да го
фотографирам и аз – ще каже
по-късно Тензинг, – но той отрицателно отметна глава и продължи да снима всичко, което
се виждаше наоколо“. Впоследствие, за да публикува тази историческа и единствена, снимка на
корицата си спортното списание
„Уърлд спорт“, заплаща $ 25 000
на нейния автор – един колосален, за времето си хонорар...
За Хилари и Тензинг е писано и
ще се пише още много. Ще се говори за техния неоценим принос
за развитието на световния ал
пинизъм. И двамата, които вече
не са между живите, получиха
всичко, което им се полагаше –
признание, похвали, награди. Та
нали точно те донесоха най-големия подарък на новата кралица
на Великобритания, и то в деня
на коронясването й. Нали точно
те доведоха до успех усилията
на поредната британска експедиция, посветена на тази първа
годишнина.
Хилари за пореден път получи
възхвали и преди 12 години, ко
гато по най-тържествен начин бе
отбелязан 50-годишният юбилей
на това знаменателно събитие.
Тензинг обаче не доживя този
славен юбилей. Напусна този
свят на 9 май 1986 г. Отиде си на
72 години след продължително
белодробно боледуване.
Тензинг e 11-ото от 13-те деца
на едно бедно непалско семейство от народността шерпи – 7
момчета и 6 момичета. „Всички
пишат и говорят, че съм роден
в малкото селце Тами в долината на Соло-Кхумбу. Това не е
съвсем вярно. Вярното е, че съм
живял там до 15-годишна възраст, но съм роден в селцето
Tсa-чу в подножието на Макалу”
/б.а. – друг известен хималайски
осемхилядник/. А тъй като в Соло-Кхумбу се ползва тибетският
календар, който не отбелязва
поредността на годините, а само
названията – Кон, Тигър, Бик,
Птица, Змия, Йоа /Заек/, трудно
се стига и до уточняването на
годината, в която се ражда бъдещата световна знаменитост.
„Роден съм в годината на Йоа,
което би значело: 1902, 1914
или 1926 г. За 1902-ра бих бил
много стар, а за 1926-а много
млад. Значи възможната година
би била 1914-а. Та нали всички
говорят, че на Еверест съм се
изкачил на 39 години” – с усмивка казва Тензинг.
Тензинг винаги е казвал, че
е щастлив човек. Имал е само
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години от първото
изкачване
на Eверест

ИСТОРИЯТА НА ЕДНА УНИКАЛНА СНИМКА.
ВЕНЕЦЪТ НА ЕДИН ДОСТОЕН ЖИВОТ

една мечта, която е осъществил
по най-блестящия начин. Поради
това дели живота си на две – с
мечтата си за изкачване на Еверест и с плодовете на това изкач-

ване. Мечтата му по Еверест започва още като малко пастирче
в долината на Соло-Кхумбу. Тичайки след яковете, той често и
за дълго задържа погледа си към

приоблачния връх. За да бъде
по-близко до мечтата си, на 15-годишна възраст се премества да
живее в Индия и веднага започва
работа първоначално като носач,
а после и като сердар, и водач в
еверестските експедиции.
Първият му успех е през 1935
г., когато достига до 6700 м, а
три години по-късно преминава
границата на 8-те хиляди метра,
за което Хималайският алпийски клуб го удостоява с почетната титла „Тигър на снеговете“.
Звание, което се присъжда на
всеки, който е преминал „зоната
на смъртта” /8000 м/. През 1947
г., станал вече много популярен
сред организаторите на експедиции, Тензинг приема индийско
поданство и заживява в Даржилинг. Шест пъти той поема по
склоновете на Еверест – четири
пъти с англичани и два пъти с
швейцарци, като с последните
достига рекордната височина от
8600 метра.
През пролетта на 1953 г. Тензинг тръгва за седми път. Той вярва в числото 7 и в експедицията,
която е посветена на коронясването на Елизабет II. В края на
май безупречният ръководител
Джон Хънт е разпределил щурмовите свръзки така: първи ще
тръгнат чистите англичани Томас
Бордильон и Чарлз Еванс. Ако те
не успеят, ще ги последват новозеландецът Едмънд Хилари и
шерпът Тензинг Норкей. Когато
на 28 май Бордильон и Еванс се
връщат, изразходвали последните си сили от Южния връх /‘8760
м/, всичко остава в краката и ръцете на Хилари и Тензинг. „Сега
или никога. Аз обичам Еверест и
той на седмия път ще ми се отблагодари” – си казва Тензинг. И
тя, победата идва. Идва времето
и на уникалната снимка, която
възвеличава една сурова и безпощадна битка с най-високия
връх на планетата, с Еверест. Хилари и Тензинг ликуват. Ликуват
в базовия лагер. Ликува цяла Великобритания, ликуват планинарите от всички континенти. Еверест най-после е изкачен и това
ще бъде най-големият подарък
към кралицата за нейната първа годишнина от възкачването й
на престола. Какъв великолепен
подарък? Какъв великолепен за
вършек на една дългогодишна
битка с най-високия и най-желан
връх на планетата, с Еверест.
Доц. Сандю Бешев
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Хижите на БТС по европейските туристически маршрути
В този участък и в подходите към
него има 12 туристически бази, като
11 от тях се стопанисват от БТС, а
маршрутът прекосява два Старопланински дяла: Троянска планина и
най-високия - Колоферска планина.
Той следи главното било, което в преобладяващата си част има подчертано алпийски характер. В този участък
се преодоляват 9 върха над 2000 м,
включително и първенецът на Троянска планина - връх Голям Купен / 2169
м.н.м/ и първенецът на Калоферския
дял и на Стара планина- вр. ”Ботев” /
2376 м.н.в./- един от 10-те планински
първенци и обект от 100-те НТО.
От х. ”Добрила” до заслон ”Ботев” е
най-атрактивната част на целия Е-3.
Това е и един от най-трудните маршрути в нашите планини. Той изненадва
с рискови скални участъци, шеметни
неколкостотинметрови пропасти северно и южно от тесния билен ръб,
големи денивелации и стръмни участъци, особено при преодоляването на
върховете Голям Купен / североизточното му ребро е осигурено с парапет
от стоманено въже/ и Жълтец.
Върховете Кръстците и Костенурката затрудняват със скалистите си
процепи, зъбери, наклонени плочи и
корнизи. Преходът през тези трудни
участъци, обаче, богато се възнаграждава с изключителните панорами при
добра видимост към Северна и Южна
България, а туристите имат възможност да видят единственото високопланинско езеро в Стара планина, намиращо се под седловината между
двата Купена.
Поради високата си степен на трудност маршрутът е по възможностите
на планинари с добра физическа и
психическа подготовка и подходяща
екипировка. Алтернативният безрисков маршрут са маркираните пътеки
х. ”Добрила”- х. ”В.Левски”-заслон ”Ботев”.
На в. Ботев се намира откритата
през 1940 г. трета по ред и втора по
височина хижа-наблюдателница, изградена със съвместните усилия на
БТС и Централния метеорологичен
институт.
След в. Ботев трасето преминава
край още 3 двухилядника от главното било, достига х. ”Тъжа”, а след нея
край върховете Гроба и Росоватец и
природната забележителност Пеещите скали/, част от едноименния природен резерват/, се пристига в х. ”Мазалат”. Целият участък е в границите на
Национален парк Централен Балкан.
Голяма част от хижите в този участък са едни от най-старите в системата на БТС:
х. ”В.Левски” - открита през 1926 г,
х. ”Хубавец”-1928 г. х.”Добрила”-1928
г., х. ”Тъжа”-1927 г., х.”Амбарица”, х.
”Вежен”, х.”Рай”-1935 г., Мургаш, Базалт, Бузлуджа - 1936 г. заслон ”Ботев” -1938 г.
Йордан Йорданов

Е-3: Участък -х.”Добрила”

Хижа
”Добрила”

Местоположение: Троянска
планина, на седловината между
върховете
Добрила и Левски (Амбарица),
1795 м н.в., GPS:
42.711097ºN
24.761557ºE.
Описание: Комплекс от
сгради и бунгала с общ капацитет 80 места,
част от стаите са със самостоятелни санитарни възли и бани, останалите с вътрешни
общи санитарни възли и бани, локално
отопление, туристическа столова, ресторант, бюфет, сателитна телевизия, интернет
зала, ски писта, благоустроен район.
Изходен пункт: Сопот (обекти от 100-те
НТО) – 4.30 ч пеша или 1.05 ч. (с п.в.л. до х.
Незабравка – 0.35 ч и още 0.30 ч пеша).
Съседни обекти: х. Дерменка – 3 ч; х.
Амбарица – 2.30 ч; х. Незабравка – 0.30 ч; х.
В. Левски – 5 ч; вр. Левски (2166 м н.в.) –
1.15 ч; вр. Голям Купен (2169 м н.в.) – 2.30 ч;
з. Ботев – 7.30 ч, вр. Ботев (2376 м н.в., обект
от 100-те НТО и №3 от 10-те п.п.) – 8.15 ч.
Стопанин: ТД „Иван Вазов” – Сопот.

Хижа ”Амбарица”

Местоположение: Троянска планина, северно
от главното било, на рида Дълги дял, североизточно от вр. Момина могила, 1516 м н.в.,
GPS: 42.755180ºN 24.778425ºE.
Описание: Сграда с капацитет 50 места,
етажни санитарни възли и бани, локално
отопление, собствено ел. захранване, туристическа столова и кухня, салон в битов стил.
Изходни пунктове: м. Смесите над с. Черни
Осъм, общ. Троян (на 20 км от Троян) – 3 ч;
горна лифтова станция на п.в.л. от Сопот – 3.15 ч
(през х. Добрила).
Съседни обекти: вр. Левски (2166 м н.в.) – 2 ч; вр. Голям
Купен (2169 м) – 2.30 ч; х. Добрила – 3 ч; х. Дерменка (през х. Добрила)
– 5.30 ч; х. Хубавец (през седл. Платнишки ярове) – 4 ч.
Стопанин: Български туристически съюз – София.

Хижа ”Равнец”

Местоположение: В масива Равнец (южно
разклонение на Калоферска планина), м.
Чобански егрек, 1157 м н.в., GPS: 42.659929ºN
24.829969ºE.
Описание: Сграда с капацитет 30 места,
външни санитарни възли, собствено ел.
захранване, отопление с печки на твърдо
гориво, туристическа столова и кухня.
Изходен пункт: Карлово (обект от 100-те
НТО) – 2 ч.
Съседни обекти: Билната местност Равнака
(важно кръстовище на туристически пътеки за х.
Васил Левски, х. Плевен, з. Ботев, вр. Ботев, х. Рай) – 3 ч;
х. Васил Левски – 4,30 ч; х. Плевен – 7 ч; х. Рай – 5.30 ч; з. Ботев –
4.45 ч; вр. Ботев (2376 м, обект от 100-те НТО и №3 от 10-те п.п.) – 5.15 ч.
Стопанин: ТД „Васил Левски” – Карлово.

Хижа ”Хубавец”

Местоположение: На границата между Троянска и Калоферска планина, на водослива на
Малката и Голямата река, край туристическата пътеката Карлово-х. В. Левски,
944 м н.в., GPS: 42.684020ºN 24.809495ºE.
Описание: Сграда с капацитет 50 места с
външни санитарни възли и бани, собствено
ел. захранване,отопление с печки на твърдо
гориво, туристическа столова и кухня, бюфет.
Изходен пункт: Карлово (обект от 100-те
НТО) – 2 ч.
Съседни обекти: х. Балкански рози – 0.45 ч; х. В.
Левски – 2 ч; х. Амбарица (през седл. Платнишки ярове)
4.30 ч; вр. Левски – 3.30 ч; вр. Голям Купен – 4 ч.
Стопанин: ТД „Васил Левски” – Карлово.
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Заслон ”Ботев”

-х.”Мазалат”
Хижа
”Балкански
рози”

Местоположение: На
границата между Троянска
и Калоферска планина, на
двата бряга на Голямата
река край туристическата
пътека Карлово – х. В. Левски, 1066 м н.в., GPS:
42.698993ºN 24.828019ºE.
Описание: Комплекс от две сгради. Туристи се приемат в сградата, разположена на десния бряг на реката. Тя е с капацитет 20 места,
вътрешни и общи за сградата санитарни възли и бани,
локално отопление, собствено ел. захранване, туристическа столова. Втората сграда (бившо летовище
Червен кръст) е разположена на левия бряг на реката
на мястото на старата сграда. Тя е ново строителство
и е предвидено да бъде с капацитет 52 места в 11 стаи
с по 2 легла, със самостоятелни санитарни възли и
бани и едно общо спално помещение с 30 места, етажни санитарни възли и бани, локално отопление,
собствено ел. захранване, туристическа столова и
кухня, бюфет. Предстои въвеждането ѝ в експлоатация.
Изходен пункт: Карлово (обект от 100-те НТО) – 3 ч.
Съседни обекти: х. В. Левски – 1.30 ч; х. Хубавец –
0.30 ч.
Стопанин: ТД „Васил Левски” – Карлово.

Хижа ”Васил
Левски”

Ме с тоположение: На
границата между Троянска
и Калоферска планина, на
вододела на двата начални
притока на Стара река,
1351 м н.в., GPS: 42.704593ºN
24.852585ºE.
Описание: Комплекс от
сграда и едно сезонно бунгало.
Сградата е с капацитет 70 места
с външни и вътрешни санитарни
възли и баня, локално отопление, собствено ел.
захранване, туристическа столова, бюфет. Бунгалото
е с 14 места с външни санитарни възли.
Изходен пункт: Карлово (обект от 100-те НТО) –
4.30 ч.
Съседни обекти: х. Балкански рози – 1 ч; х. Хубавец
– 2 ч; х. Добрила – 5 ч; х. Рай – 4.30 ч; х. Плевен – 5.30 ч;
з. Ботев – 3.20 ч; вр. Ботев (обект от 100-те НТО и №
3 от 10-те п.п.) – 4 ч; вод. Карловско пръскало – 0.10 ч;
х. Незабравка – 5.30 ч.
Стопанин: ТД „Васил Левски” – Карлово.

Ме с тоположение:
Калоферска планина, м.
Полянката, в западното подножие на вр.
Ботев, 2053 м н.в. ,
GPS: 42.718534ºN
24.904397ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 28 места в 2
стаи с по 8 и 20 двуетажни легла, оборудвани с
постелочен инвентар, външни
и вътрешни санитарни възли
и
баня, локално отопление, собствено ел. захранване, туристическа столова в битов стил, кухня.
Предлага се храна по предварителна заявка. Отворен е целогодишно и е с постоянен персонал.
Заслонът е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: Карлово (през х. Васил
Левски) – 8 ч; Карлово (през х. Равнец) – 6.30 ч;
Калофер (през х. Рай и вр. Ботев) – 7.15 ч; Априлци – кв. Видима (през х. Плевен) – 5.30 – 6 ч.
Съседни обекти: вр. Ботев (№3 от 10-те п.п. и
обект от 100-те НТО) – 0.45 ч; х. Тъжа – 3.40 ч; х.
Рай (през вр. Ботев) – 2.45 ч; х. Рай (през м. Равнака) – 4.30 ч; х. Плевен – 2.30 ч; х. В. Левски –
3.30 ч; х. Равнец – 4.30 ч; х. Добрила (по билото)
– 7.30 ч.
Стопанин: БТС – София.

Хижа ”Рай”

Ме с тоположение:
Калоферска планина, м.
Рая, в южното подножие
на
вр.
Ботев, 1422 м н.в.,
GPS:42.696769ºN
24.931100ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 115 места,
вътрешни и външни
санитарни възли, вътрешна
баня, собствено ел. захранване, отопление с печки на твърдо
гориво, туристическа столова и кухня, бюфет.
Изходни пунктове: Калофер (обект от 100-те
НТО) – 4.30 ч пеша (до м. Паниците – 6 км асфалтово шосе и още 3 ч пеша); жп гара Калофер (на
Подбалканската жп линия) – 5.15 ч. Гарата е на 3
км от Калофер.
Съседни обекти: вр. Ботев (обект от 100-те НТО
и №3 от 10те п.п.) – 2.30 ч; з. Ботев (през вр. Ботев)
– 3 ч; х. Васил Левски – 4.30 ч; х. Плевен – 5.30 ч;
х. Тъжа – 5.30 ч, обекти за алпинизъм и скално
катерене, вод. Райското пръскало (висок 124 м)
– в близост.
Стопанин: ТД „Хайдут” – Калофер.

Хижа ”Мазалат”
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Хижа
”Плевен”

Ме с тоположение:
Калоферска планина
над гр. Априлци, м.
Бъзов дял, 1384 м н.в.
, GPS: 42.749562ºN
24.895419ºE.
Описание: Комплекс
от две сгради. Основна
сграда – капацитет 100
места в два апартамента и
стаи с 2,3,4 и повече легла, етажни санитарни възли и бани, мивки в част от стаите, отопление с ел. уреди, бюфет, туристическа
столова, ресторант, ски гардероб. Втора сграда
– капацитет 40 места в два апартамента и в стаи
с 2 и 3 легла, мивка във всяка стая,отопление с ел.
уреди, туристическа столова. Районът е благоустроен: спортна площадка, ски писти със ски
влекове. В края на асфалтовото шосе от Априлци
(м. Мазането) има паркинг и начална станция на
товарна въжена линия до хижата.
Изходен пункт: Априлци (кв. Видима) – 9 км
по асфалтирано шосе в недобро състояние до
паркинга в м. Мазането и още 1. 15 ч.
Съседни обекти: з. Ботев – 2.20 ч; вр. Ботев
(2376 м, обект от 100-те НТО и №3 от 10-те п.п.)
– 3 ч; х. Васил Левски – 5.30 ч; х. Рай – 5 ч.
Стопанин: БТС – София.

Хижа ”Тъжа”

Ме с тоположение:
Калоферска планина,
югоизточно от вр.
Русалка, 1525 м н.в.,
GPS: 42.751341ºN
24.993954ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 50 места,
вътрешни и външни
санитарни възли,
вътрешна баня, собствено
ел. захранване, локално отопление, туристическа столова и
кухня. Хижата е пункт от Е-3.
Изходни пунктове: с. Тъжа, общ. Павел баня,
обл. Стара Загора – 6 ч (25 км); жп спирка Тъжа
(на Подбалканската жп линия) – 6.30 ч (28 км);
Калофер – 5.30 ч; Априлци (кв. Острец) – 3 ч.
Съседни обекти: вод. Кадемлийско пръскало
(висок 72 м) – 1 ч; вр. Русалка (1889 м) – 1.15 ч; х.
Триглав – 2 ч; х. Русалка – 3 ч; вр. Ботев (2376 м,
обект от 100-те НТО и № 3 от 10-те п.п.) – 3.30 ч;
з. Ботев – 4,10 ч; х. Мазалат – 4 ч; х. Рай (през вр.
Ботев) – 5.30 ч; х. Соколна – 6.30 ч.
Стопанин: ТД „Приста” – Русе.

Местоположение: Калоферска планина, на главното било, м. Мандрището,
1511 м н.в. , GPS: 42.758739ºN 25.114526ºE.
Описание: Комплекс от сграда и две сезонни бунгала. Туристи се приемат
в сградата и едното бунгало. Сградата е с капацитет 56 места, вътрешни
санитарни възли и баня, собствено ел. захранване,отопление с печки на
твърдо гориво, туристическа столова и кухня, бюфет. Бунгалото е с капацитет 10 легла, разположени в 2 стаи с вътрешна умивалня. Хижата е пункт от
Е-3.
Изходни пунктове: с. Стоките (м. Лъгът), общ. Севлиево – 3 ч; с. Скобелево,
общ Павел баня – 4.30 ч.
Съседни обекти: х. Тъжа – 4 ч; х. Соколна – 4.30 ч; х. Узана – 3.30 ч.
Стопанин: ТД „Росица Мазалат” – Севлиево.
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В най-източната част на
елипсовидната планина
Колош /източният дял на
Конявската планина/, е
разположен гологлавият
връх Колош с надморска
височина 1315 м.
Колош е куполен връх
без дървесна растителност. Простира се между три полета и четири
планини. През време на
войните върхът е служил
за наблюдателна крепост
към полетата на градовете Радомир, Дупница и
Кюстендил.
Погледнато от височината, на север се откроява прекрасна гледка от
верига от ридове на безлесното Голо Бърдо. На
изток се откроява Витоша
с пепелявия Черни връх
/2290 м/. На юг следва
величествената Рила със
зъбестите снежни върхове с алпийска гледка през
цялото лято и с най-високия връх в страната Мусала /2925м/. В края на летния сезон, погледната от
речната котловина на р.
Струма, се вижда Пирин
планина с величествения
й връх Вихрен /2914 м/.
Обърнеш ли се на запад,
се откроява Кюстендилското поле, леко засенчено от връх Виден в Конявската планина /с червена
почва/. Като на длан се
вижда на север Родомирското поле с общинския
център - гр.Радомир, на
юг - Дупнишкото поле с гр.
Дупница и на запад Кюстендилската котловина с
гр.Кюстендил и селата.
От връх Колош на изток
се простира Гологлавският рид, на югозапад и
запад върхът е стръмен
с отвесна скала от варовикови съединения и
много терасовиден. През
минали години тук са се
организирали състезания
по планинско катерене и
делтапланетаризъм.
С издигнатото си чело,
върхът целогодишно служи като барометър за
местното население в селата, разположени около
него. Падне ли мъгла на
височината, времето ще
се развали, казвали жителите на полупланинските селища. На оголеното
плато на върха липсва
дървесна
растителност.
За сметка на това по склоновете на височината се
срещат красиви планински цветя като местния
ухаещ люлюк, бял, розов
и виолетов. По високото
било на плинината прониква средиземноморски
топъл въздух от речното корито на Струма и
създава оазис за южни
растения и много субсредиземноморски дървесни
видове, непроучени досега. Растителното й богатство е свързано с варовитите и слънцеогряващи
склонове на планината с
рядко срещани планински
цветя, цъфтящи от ранна
пролет до късна есен. Обширните заравнени била,
просторни поляни, тучните ливади и пасища са изпълнени с красиви редки
цветя с научна стойност.
Тук се срещат ендемитите жълто и червено лале,
жълт планински крем,
източна ведрица/ козарка/, персийска морина,
златиста ременка, царско попадийниче, червен
и розов божур, червено
вълче лико, сръбско звън-

че, синя тинтява, жълт
равнец, белоцветен и червеникав дебелец, скален
карамфил, ветрогон, дива
циклама, розов минзухар,
нежно мъхеста виолетова
съсънка /котенце/, росен
и др. По билото на планината растат и ароматични
билки за чай - мащерка,
риган, жълт и червен кантарион, бял равнец, мента
и др., както и почти всички
видове планински гъби.А
доброто стопанисване на

също е имало слънчев
храм. Там е намерена
мраморна плоча с размери 100/80 см с изображение на мъж, който държи
в ръката си змия - със сигурност е била в чест на
бога-лечител Асклепий и
е предадена в Археологическия музей в София.
От външната страна на
крепостта е имало малък
църковен храм ”Св.Георги”, отразен в топонима
на разтурената църква,

положена в западните
склонове на местността
”Цървено присое”. Хижата е кацнала върху поляна, заградена от борови
насаждения. Строена е
през 1983-1985 година от
ловното, туристическото
дружество, кметството на
с. Извор и ОС на БТС-гр.
Перник. Хижата носи името на едноименната местност ”Момин кладенец”.
Тя е четириетажна, добре
обзаведена, капацитета й

До връх Колош
в Конявската
планина
Слънчевите храмове и крепости на Колош

горите и полаганите грижи за опазването на фауната допринася за увеличаване на дивечовото
стопанство.
Откъде произлиза името Колош?
От военно стратегическа точка този средно висок връх е с най-голяма
видимост на три обширни
полета и четири планини.
От височината през време
на войни се наблюдавало
движението на войските
на неприятеля в посока от
север на юг през Конявската планина и от запад
към далечното Краище/
Западните
покрайнини/
на юг до Беломорието.
Военният път се простирал от връх Колош по
билото на планината до
късноантичната крепост в
северозападната част на
непроходимия скат чак до
местността ”Клисурата”.
Този път е служил като
граница между империите и държавите при траки,
римляни, византийци, османлии и българи..
Думата колеша е с много значения и се разчита
като Колоша /Колуша/ места с древни слънчеви
храмове. На връх Колош
действително е имало
храм с наблюдателна
кула и църковен храм на
името на Никола Мокри
- бащата на българските
царе Самуил и Арон, ”Св.
Никола”.
На следващата късноантична крепост в западната част на планината

разрушена от османлиите при поробването на
България .Крепостта е със
същото име Колоша. Това
е била основната крепост
на болярина Кракра в Конявската планина през
X-XI век и охранявана
от най-добрия му войвода Янкула, с помощта на
неговия най-голям син
Колуш. Пазител е бил на
планинския път от връх
Колош по билото на планината, местността Клисурата, началото на Конявския проход до свещения
храм /крепост/ на лечителите богове Аполон, Хера,
Атина и Зевс, разположен
южно от Чокльовското
блато при с. Байкал, Радомирско.
За да посетите планината Колош и нейния първенец вр.Колош, свещените
храмове и крепостите, можете да използвате автобусен превоз, който тръгва всеки ден от кв. ”Овча
Купел”-София до с. Извор и пътува четири пъти
дневно. Слиза се на центъра на с. Извор или на
спирка ”Болницата” и по
маркиран път се отива до
местността ”Манастира” с
изградена малка църква
”Св. Дух”, вкопана до един
метър в земята , строена
през 1845-1847 г. с помощта на хайдутин Миленко
от с. Извор и строителя
Баши уста – Михалко, от
същото село. В западна
посока преди манастира
черен път води до хижа
”Момин кладенец”, раз-

е 40 места, със стаи с две,
четири и повече легла, с
телевизор. Има добре обзаведена кухня и столова
с 40 места. Електрифицирана е и богато водоснабдена. Има и вътрешни санитарни възли.
Маркирана пътека по
склона на Цървено присое на юг води до късноантичната крепост ”Колоша” със заслон. Тя е е
била една от най-големите от 35 -те крепости на
военния стратег Кракра
през - X-XI век. Изградена е от недостъпен скат
в северозападната част
на планината на площ от
2200 кв.м в източния дял
на Конявската планина. В
момента крепостта е една
развалина от ровове, дело
на търсачи на археолически ценности и злато.
Военната крепост е
била с въздушна връзка
с крепостта”Кракра” от
гр.Перник чрез Ранчовото градище в планината
Голо Бърдо за получаване
на огневи сигнали. Била е
поверена на най-добрия
военачалник Янкула и неговия син Колуш. Всеки
турист, ако се разрови из
развалините, ще открие
някоя монета от римско
или византийско време.
Крепостта е описана в
няколко историко-археологически книги в нейните действителни размери
от РИМ Перник. Била е
с централен вход от югоизток с две бойни кули с
издигната стена около 2

метра,с разположени вътре военни помещения с
войска за охрана на Конявския проход в местността
”Клисурата”, при нужда
и заповед на юначния
Кракра Пернишки.
Черен път по билото
на планината води на юг
до защитения природен
обект с естествено находище на див червен и розов божур. Розово-червеният божур/ самовилски/
е останал единствено в
планината Колош. Имало го е и във Врачанския
Балкан около вр.Снежанка и с.Ломница, община
Трън. И на двете места е
изчезнал, пише ботаникът
Асен Янев. През 19551956г. престоява почти
цяло лято, за да изследва планинските цветя в
резервата и около него и
издава книгата ”Декоративните растения във флората на България”, 1959 г.,
София. След проф. Узунов
той изследвал всички планински цветя в Конявската планина.Професорът е
изследвал декоративните
цветя в планините Земенска и Милева западно от
гр.Земен. В североизточна посока от резервата на
дивия божур се намират
двете пресъхнали планински езера.
Според една легенда
преди много години езерата били пълни с вода
и от тях изкачал воден
бик, който побеждавал
селския. Тогава селяните
се изхитрили и поставили на челото на своя бик
железни шипове. Когато
водният бик излязал от
водата, селският бик го
убол. Бликнала кръв, разяреното животно се гмурнало в дълбините и тогава
водата изчезнала. Оцветената в розово-червено
вода обагрила планинското цвете / божура/.
В този район на природния обект също цъфти и
рядко срещания в България планински красавец
розов божур.Омайваща
е гледката от стотици запалени в розово- червено
факли, показващи се от
храсталаците, които красят планинските поляни.
Находището на дивия божур е защитен природен
обект от 1982 г. и е включено в Червената книга на
България.
Наименованието на розовия божур /самовилски/
идва също с една много
стара легенда. Самовилите били красиви млади девойки. Живеели по
пустите планински места,
където имало планински
езера.Там хубавиците се
събирали рано сутрин
преди изгрева на слънцето, къпели се в езерата и
играели самовилски хора.
Главите им били накичени
с венчета от дивия божур,
а телата им били покрити
с бели мантии. След къпането те изпирали дрехите си и ги простирали на
скалните места, за да изсъхнат., като ги пазели да
не ги открадне някой млад
момък. На която самовила
откраднат мантията, задължително трябвало да
се ожени за хубавеца. В
околните селища на планината Колош се среща
наименованието
самовилска”махала, а определението за красотата на
местното наречие за хубава девойка било ”море

самовило, че завъртиш
главата на някой ергенин”.
За да видите този планински красавец, обагрил
в червено-розови цветове планинските поляни,
трябва да посетите планината в края на м.май -началото на юни.
Северно под билото на
планината на около 300
метра се намира пещерата- пропаст, непроучена
досега. Много легенди се
разказват за тази пещера,
че в нея е имало спуснато в чували злато. Много
любители на археологическите издирвания са
слизали, но някои не са се
връщали от дълбините на
пропастта.
Можете да продължите
пътя си по билото на планината и малко в североизточна посока, да слезете в малката хижа на
ловната дружинка от селата Житуша и Кленовик
в местността Житушки
”говедалник”. Има постоянно отворена столова за
подслон и хранене на туристите при лошо време.
На югозапад от билото
черен път води през вековна дъбова гора - резерват до хижа ”Ведрица”.
Преди години тя е била
собственост на ДМП ”Инстрой” - гр.Бобов дол, но
сега е частна собственост
и не приема туристи. Пред
хижата има изградена
чудно красива планинска
чешма. Някъде в долината е бил гробът на верният войвода на Кракра
Пернишки -Янкула. Оттам
идва и името на местността с чешмата ”Янкьовец”,
записано в началото на
Османското робство пред
1451 г. в историческите
документи. Надгробният
паметник е напълно унищожен през време на турското робство.
Няколко пътеки водят
по ската на върха до самия куполен връх. Изкачи
ли се туристът на самия
връх, ще почувства невероятно облекчение от
самата гледка към поля,
равинини и планини. И голямо вълнение, помисли
ли си за историята, че на
този връх е стоял, възседнал своя кон цар Самуил
и наблюдавал движението
на неговия противник, византийския император Василий II Българоубиец. От
югозападната страна на
върха е имало малко селище с изградена черква
на името на бащата на царете Самуил и Арон -”Св.
Никола”, оставена разрушена.
Калдаръмен път /постлан с каменни плочи/
е водил от самия връх
по билото на плинината
през връх Китка-1212 м до
късноантичната крепост
Колош в местността ”Равнияка”. Другият път е водил от самата крепост до
местността ”Клисурата” за
връзка с Конявския проход и оттам до красивата
Сердика.
Ободрен от видяното на
самия връх Колош и удовлетворен от красивите
гледки на малката планина, се връщаш по обратния път до хижа ”Момин
кладенец” и след това по
пътя до автобусната спирка в с. Извор за гр.София.
Кирил Присов
Kраевед
Перник

100 -те Национални туристически обекта
След успешна реставрация възстановената kъсноантична и средновековна крепост Перистера на
хълма ”Света Петка” над
град Пещера е официално
открита за посетители на
22 май 2014 година. През
2012 година крепостта е
обявена за недвижима
културна ценност с национално значение. Обектът
е изключително постижение в областта на културния туризъм. Крепостта е
съхранила в себе си историята и духа на няколко
епохи. Предполага се,че
това е било първото поселище на тракийското племе беси,живяло тук преди
повече от 2000 години.
В центъра на цитаделата
има комплекс от мегалити,
най-вероятно остатък от
тракийско светилище с изсечени скални стъпала. В
края на хълма археолозите намират глинени погребални урни с формата на
саркофаг, каквито липсват
при повечето тракийски
погребения. Най-големия
камък,който се намира в
центъра на цитаделата,има форма,наподобяваща
гълъб.Може би времето
е изваяло причудливата
форма на този скален къс
и човешката фантазия го
е доразвила,но има една
красива
легенда,чиято
героиня дава името си на
нашата крепост-легендата за Перистера-скалния
гълъб. Още в периода 1311 година преди Христа в
Родопите избухва въстание на тракийското племе
беси,водено от жреца им
Вологез.Римските
легиони обсадили последната
тракийска крепост на бесите,върху кулите на която
танцували жадуващите да
загинат тракийски войни.
Според вярванията на
траките,те плачели когато се роди човек заради
живота който му предстоял и се радвали,когато
умират,защото отивали в
царството на върховния
си бог.Римските легионери прииждали с хиляди
и вече предвкусвали победата си,когато в една
есенна вечер, от зъберите на беската крепост се
чули древни,тайнствени
напеви и в бездната полетели последните и защитници.Първа през зъберите
полетяла дъщерята на Вологез.Хилядолетия не научили името и.нарекли я
Перистера-гълъб,така както я наричали римските
легионери,разтърсени от
нейната саможертва.Духът на красивата тракийка
се вселил в безформения
камък и го превърнал в
скален гълъб.
При разкопките,са открити над 300 уникални
находки – освен златните монети, археолозите
намират различни части
от облеклото на древните войници, върхове на
стрели, фибули, 80 питоса,
накити. Намерени са фрагменти от надписи, мраморни детайли от сградите,
глинени и стъклени съдове. Открито е и бронзово
кандило с великолепен
средновековен кръст, който доказва функциите на
крепостта и като духовен
център. Находките-монети
сечени при императорите Диоклециан (284-305),
Константин I Велики (324337) и Юлиян II (360-363),
доказват, че крепостта

Крепост Перистера

МАЙ 2015 Г.

15

е функционирала още в
късноримския период, вероятно е била разрушена
при втората готска война
през 376 г., при император
Валент, след поражението му при Адрианопол на
9 август 379 г. Най-многобройни са артефактите
от третия период на Перистера- век и половина
по-късно, хълмът е част от
отбранителния вал, предпазващ от нашественици
пътя за Беломорието.
Именно по времето на
император Юстиниан I
Велики (527-565) две от
шестте кули са превърнати в еднокорабни църкви
(познати са само още две
такива кули-храмове -в
Сърбия). Крепостта има

ние: жилищни помещения
за
войниците,стопански
помещения,работилници,складове… В тези помещения
са
проучени археологически 75
питоса с различни размери,като 45 от тях са
експонирани на място.
Наричат ги хладилниците
на древността.В тях се е
съхранявало
жито,зехтин и други хранителни
продукти,необходими за
изхранване на войниците,обитавали крепостта.
Количеството запаси можело да изхрани един
гарнизон в продължение
на 18 месеца,в случай на
обсада. Предполага се, че
в центъра на цитаделата,в
най-високата част е бил

включва цялата палитра
от действия свързани с
винопроизводството – зарязване на лоза, бране на
грозде и произвеждане на
вино. Посетителите имат
възможност да дегустират
вината на частни винопроизводители.
Производителят
на
най-доброто вино се коронясва за цар Винот;
Пролетен празник на
цветята. Една от най-значимите атракции се провежда ежегодно в дендрологичен и археологически
парк,който през целия
годишен природен цикъл
мени своята окраска – от
първите цветни виолетови
сияния на бадемите през
февруари, белите и розо-

икебана, да засаждат цветя в саксии и на открито,
оформяне на цветни градини и др.
Сензорен дисплей (тач
скрийн) със съдействието на екскурзовода дава
възможност с помощта
на новите технологии за
получаване на подробна
визуална информация за
древната история на Родопа, Свещения хълм „Св.
Петка” и късноантичната
и средновековна крепост,
природната рамка и екологията на околностите на
град Пещера.
На каменните стени на
югоизточната кула- църква са експонирани пана с
изображения на най-ценните монети от колектив-

възстановки от епохата
на Античноста и Средновековието.
Независимо
от крехката възраст на
атракцията(все още не е
изминала и една година от
официалното откриване на
Крепост ”Перистера” като
туристически обект),тя се
радва на голям брой посетители, а някои от техните
отзиви, звучат така:
”Интересно!
Уникално!...Радвам се,че в малкия град Пещера е реставрирана и отворена за
посетители тази ”перла
на историята”- крепост
Перистера. Благодаря от
сърце! Г.Берет ”
” Мили хора, вие,които
стоите зад идеята и осъществяването на проекта,
и вие,които се грижите,посетителите да се забавляват,впечатлят и почувстват
горди,че са българи-от нас
едно голямо „Благодаря”
Петя и Юли
„Благодарим за невероятното изживяване,интересните разкази и събудената магия на това място,
наречено „Перистера”! Успех! Габи

най-голям
просперитет
при следващия владетел
– Юстин II (565-578 г.) и
е опожарена по времето
на император Тиберий II
Константин (578-582) – от
негово време са най-късните монети, открити тук.
През
Средновековието
крепостта отново е била
възстановена
частично,
а напълно е унищожена
от османските нашественици в края на 14-и век.
Крепостните стени на цитаделата,които са с дължина 253м. заграждат
пространство от близо
3дка.Има втора крепостна
стена заграждаща площ
от 12дка и трети,укрепителен пояс от 20дка.Червена
маркировка, която,върви
по протежение на цялата
крепостна стена, показва
останките от автентичния
зид,направен от ломéн камък споен с хоросан,останалата част е достроявана при реставрацията на
крепостта. Експонирани
са 28 помещения,разгънати покрай вътрешното
лице на крепостната стена, които са с различни
размери и вероятно с
различно
предназначе-

домът на кастрофилакса.
Към атракцията е изградена и съпътстваща инфраструктура.Построени
са 4 беседки за отмора
на
посетилите,допълнителна пътека за хора в неравностойно положение,
паркинг,информационен
център. Хълмът Св. Петка
Българска стана дендрологичен и археологически парк, зелен театър на
фона на реставрираните
крепостни стени.
Като част от анимацията
в туристическата атракция посетителите имат
възможност да се снимат
с мъжко военно облекло
– характерно за епохата.
Всеки един възползвал се
от тази атракция има възможността и за видеозаснемане сред репликите на
обсадната и отбранителна
бойна техника. Възстановяват се езически ритуали
от духовната култура на
тракийското племе беси,
свързани с бог Дионисий.
Тази атракция представлява тракийски ритуал,
свързан с производството на вино – Дионисиеви
празници – провежда
се през ноември. Той

ви цветове на магнолиите
през март, люляците през
април и т.н., до яркия огненожълт листопад – през
есента, вечно зелените
сребърни ели, сабина и
бръшлян през цялата година. На този празник на
възраждащата се природа, посетителите се запознават с различните видове
растителни видове и цветя
засадени на територията на археологическия
комплекс. Обучават се да
правят красиви букети,

ното златно съкровище
разкрито в един от експонираните питоси. Брачни
двойки сключват граждански брак на територията
на цитаделата,на фона на
възстановените крепостни
стени и бойни кули и тук
те получават брачното си
свидетелство.
На крепостта се провеждат браншови семинари на общинско,окръжно
и национално ниво, някои от тях придружени от
атрактивни исторически

„ Днес посетихме крепостта „Перистера” и останахме очаровани от
това късче земя,пълно с
история и красота.Благодарим за подробната
информация,поднесена
с много чувство от хора,които обичат Родината и
всичко,което тя разкрива
от недрата си. Желаем,пътеката към това сакрално
място,никога да не остава
пуста! Група „Нито един
ден в къщи”-Димитровград

При разкопките са открити над 300 уникални находки

РАБОТНО ВРЕМЕ: МАЙ – ОКТОМВРИ
ВТОРНИК – ЧЕТВЪРТЪК: 9:00 ДО 18:00
ПЕТЪК – НЕДЕЛЯ: 9:00 ДО 20:00
ПОЧИВЕН ДЕН: ПОНЕДЕЛНИК
НОЕМВРИ – АПРИЛ
ВТОРНИК – ЧЕТВЪРТЪК: 9:00 ДО 16:30
ПЕТЪК – НЕДЕЛЯ: 9:00 ДО 17:00
ПОЧИВЕН ДЕН: ПОНЕДЕЛНИК
ЦЕНИ: ВХОД: 4 ЛЕВА
ЗА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ, СТУДЕНТИ, ПЕНСИОНЕРИ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ: 2 ЛЕВА
БЕСЕДА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ГРУПА ОТ МИНИМУМ 5 ДУШИ: 10 ЛЕВА
БЕСЕДА НА ЧУЖД ЕЗИК ЗА ГРУПА ОТ МИНИМУМ 5 ДУШИ: 15 ЛЕВА
ТУРИСТИТЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ БЕЗПЛАТЕН ПАРКИНГ, БЕЗПЛАТЕН БЕЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ И УСЛУГИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР.
ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:
0899 90 97 99
0899 32 42 07
ГЕОРГИ СМИЛЯНОВ
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10 -те планински първенци
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Връх
Голям
Перелик
Най-високият връх на
Родопите - Голям Перелик / 2191 м.н.в/ нарежда
планината на седмо място сред нашите планини.
Върхът се намира в едноименния високопланински
дял на Западните Родопи
ведно със своите разклонения Мурсалица и Букова планина. Переликският дял е част от главното
било на Родопите, което
дели басейна на р. Арда
от долините на р. Въча и
Чепеларска. От главното му било излизат 4 от
най-големите вододелни
била в тази част на планината.
Целият масив около
върха е типично високопланниско плато - широко
разлато и заравнено. Билото му представлява част
от развитата в Западните
Родопи заравненост, разположена на 1800 -2100
м.н.в, над която едва се
издигат плоските гърбици
на най-високите му върхове: Голям Перелик /2191
м н в./, Малък Перелик/
2147 м.н.в/, Голям / Широколъшки Снежник/ 2188
м.нв./
Голям Перелик е включен в националното движение ”Опознай България-100 НТО”, а в близост
до връхната му точка пре-

минава маркирана пътека
- част от българския участък на европейския туристически маршрут Е-8.
Връх Голям Перелик
може да бъде изкачен от

няколко изходни пункта:
Маршрутите са летни и
са по възможностите на
средно подготвения турист.
Йордан Йорданов

Маршрут 1

х.Перелик-вр. Голям Перелик/ 1,15
ч; червена маркировка, денивелация
около 220- м./
От хижата се тръгва на юг по камионен път, от който върхът се вижда
много добре. Скоро се отделя полегата пътека, която следва стълбова
маркировка, съкращавайки завоите
на пътя. След около 20 мин. се достига до заравнеността Чурика, на
която има параклис. Продължава се
по пътеката направо за върха, която
в крайния участък заедно с пътя
излиза на продълговато седло, разположено на спускащия се склон от
върха. Продължава се надясно по
пътя и след около 500 м се излиза на
върха.
До х. Перелик с превозно средство
се достига от м. Превала / 1656 м.н.в/
в западна посока, откъдето се отделя
тесен асфалтов, а на края и макадамов
път / 5 км./. Седловината Превала е
най-високата точка на асфалтовото
шосе Смолян-Девин.
До х. Перелик може да се достигне
и пеш от с. Широка лъка през с. Солища. Асфалтово шосе / 4 км/ води до
Солища, но има и пряка маркирана
пътека. Поема се на юг по пътеката,
криволичеща през борова гора и
храсти, съкращавайки завоите на
пътя, излиза се на малък рид и след
20 мин. отново се достига шосето за
Солища. Продължава се нагоре по
него и след 40 мин се достига с. Соли-

ща/ 1ч./.
От югоизточния край на селото се
тръгва на юг по маркираната пътека,
пресичат се ливади и след 30 мин. се
достига м. Клувията. Оттук маркираната пътека продължава на югозапад
към хижата, която след още 30 мин.
отвежда до м. Сечимека. Тук пътят се
раздвоява. На запад по маркировката
за нови 20 мин. се достига до друг път,
по който се върви до горска барака
под скалистия рид Каменен проход.
Напуска се пътят, пресича се малко
било и се излиза на поляните пред х.
Перелик/ 1 ч./ - общо 3,20 ч. от с.
Широка лъка.
Х. Перелик е една от най-старите
високопланински хижи, открита през
1936 г. и е най-високо разположената
родопска хижа. Намира се в м. Соватя, Переликски дял, 1969 м.н.в., капацитет 35 места, външни санитарни
възли, туристическа столова и кухня.
Съседни обекти : х. Ледницата -4,30
ч, Пампорово-4 ч., вр. Голям Перелик-1,15 ч.

Маршрут 2

Х. Ледницата - вр. Голям Перелик /
3,30 ч; червена маркировка; денивелация около 500 м./. От хижата се
тръгва в южна посока към седловина.
От нея нагоре се следват маркировъчните стълбове. Те пресичат няколко от пътните серпентини. Скоро
маркировката се отделя от пътя
вляво, върви се по стръмна пътека в
гора и се стига до магистрален водопровод и пътя/ 30 мин./ Със стръмни
серпентини сред висока смърчова
гора за още 30 мин пътеката достига
общирна билна седловина. Тук започват билните маркировъчни стълбове
по Переликския хребет. Над седловината се издига първият висок връх
от главното било. Маркираната пътека го подсича и през смърчова гора
за още 30 мин достига билото. Върви
се на изток по него, следвайки маркировъчните стълбове. След няколко
спускания и изкачвания се достига
седловина в подножието на вр. Голям
/ Широколъшки/ Снежник. При
желание само за 20 мин. може да се
достигне връхната му кота / 2188
м.н.в./, от която се разкриват величествени гледки на север към билото
на Чернатица от Пампорово до Персенк, а долу в ниското са Гелските
поляни и долината на Широколъшката река, на северозапад е мраморният масив на Мурсалица, а зад него
е гористата Девинска планина, на юг
са тесните дефилета на Мугленска и
Триградска река.
От седловината под върха се продължава до Чурика, а от нея се следва пътеката за вр. Горям Перелик,
описана в Маршрут 1.
До х. Ледницата може да се достигне пеш от с. Широка лъка през с. Гела,

свързани със 7 км асфалтово шосе.
От Гела се поема на запад край овчарник, излиза се на билото, продължава се по пътеката, обикаля се един дол
и се тръгва по скалист склон на рид
с рядка гора. След като се превали
склонът, се излиза на поляната пред
х. Ледницата / 1,30ч./
Втория вариант, по който може да
се достигне хижата, е изцяло пешеходен. На третия километър от
асфалтовото шосе Широка лъка-Гела
вдясно се отбива стръмна пътека,
която отвежда до махала Заевите /
1ч./. От горния й край се поема на юг
по-добре очертаната пътека, на места,
оградена от каменни зидове. След 30
мин. се достига чешма, продължава
се нагоре и след още 30 мин. се излиза на Илинденските поляни до параклиса. Продължава се нагоре и след 10
мин. се достигат картофени ниви.
Върви се в същата посока и се излиза
над Гелския параклис, откъдето се
продължава по маркираната пътека
от с. Гела - общо 4 ч. от с. Широка
лъка. Х. Ледницата се намира в м.
Кикеза, Переликски дял, рид Мурсалица, 1680 м.н.в. , капацитет 72 места
, етажни санитарни възли, туристическа столова, бюфет. Съседни обекти: х. Перелик-4,30 ; х. Чаирски езера
- 4,30ч.

Безопасно в планината

И краткият
излет се нуждае
от добро обмисляне
По пътя на своето развитие
човешкото общество непрекъснато формира схващания за
условията, в които нормално
протича живота на отделния
човек. Те естествено се променят през годините и са доста
относителни за отделните географски райони, национални и
религиозни култури, социални
слоеве и т.н. Многообразието
от критерии и морални ценности затруднява точното им дефиниране, но въпросите свързани
със здравето, физическия и
духовен живот са били винаги
определящи. Ето защо, значителното отклоняване от обичайните условия, при които живее човек, се счита за опасно и
нарушава неговата сигурност.
В такива случаи определяме
състоянието като рисково.
Между двете състояния няма
точно определена граница и
те съществуват винаги в неразделно единство.
Състоянието на сигурност
е характерно с възможността спокойно и задълбочено да
осмисляме нашето присъствие
в окръжаващата ни среда и
изгодно за нас да управляваме своето поведение. При състояние на риск изискванията
към нашите качества силно се
повишават. Обикновенно е необходимо бързо реагиране, при
което възможността да управляваме състоянието си клони
към нула.
Човек има три типа връзки с
обективния свят – физични, биологични и психични/душевни/.
Във връзка със състоянието
”сигурност - риск” той реагира и в трите направления. Те са
неразделно свързани в общото
понятие живот и са взаимозависими. По отношение на
физическата си и биологическа сигурност човек реагира с
личностно чувство за сигурност.
Чувството за сигурност
е психическо състояние, предизвикано от психическите процеси, които протичат непрекъснато у човек, особенно когато
личните му физически и функционални дадености, както и
окръжаващата го среда променят своите параметри. Трудно е
да бъде изразено с конкретни
стойности, но определено има
променлива
характеристика,
допускаща условни оценки от
ниска до висока степен.
То е познато като ”добро разположение на духа”, ”душевен
мир” и като усещане за ”психи-

чески комфорт” или ”страх”.
Изразената чрез психиката
ни оценка на физическата ни и
биологическа сигурност е информация и отправна точка на
психиката за въздействие върху физическото ни състояние
на сигурност.

та, даже и при спускане по
скиписти, преминава през
различни по наклон и характер терени;
Снежната покривка се променя ежедневно, а от своя
страна – тя променя коренно
облика на лятната планина и

Съвети за поведение
 Избирай възможна за теб и приятелите ти
цел в планината!
 Обмисли и подготви добре своя излет!
 Вземи всичко необходимо и нищо излишно!
 В раницата винаги трябва да имаш резервни чорапи, ръкавици и бучка захар!
 Добре подредената раница е по-лека!
 Довери се на по-опитния! Чуй неговите съвети!
 Попитай познавачи - какво те очаква по пътя!
 За да успееш - тръгвай рано!
 С другари пътят е по-лек!
 Снегът е мек, но може да ти избоде очите. Пази ги!
 Пътеката е най-умна.
 Помогни на другаря си, за да може и той да помогне
на теб!
 Не забравяй да обадиш на хижаря накъде си тръгнал!
 Обичай планината и тя ще те допусне до себе си!
 Днес ние можем да добавим:
 И краткият излет се нуждае от добро обмисляне!
 В по-малката група проблемите са по-малко.
 Информирай се какво е времето в планините.
 Не забравяй да заредиш батериите на своя мобилен
телефон! При многодневни преходи вземи и резервни
батерии за него, и зарядно.
 В неочаквани моменти използвай SOS – телефоните
на Планинската спасителна служба: 088 1470; 0887100
237/238; 029632000 стационарен телефон или на 112. Те
могат да ти бъдат много необходими. Запамети ги!
 Твоят GPS също се нуждае - както от грижи за батериите, така и от актуална информация!
 Не е важно от кой магазин ще купиш подходящата
екипировка – важно е да я имаш със себе си в планината!
 Екстремните спускания изискват и екстремна подготовка за тях!
 При неприятен инцидент в планината ще съхраниш
част от своето добро настроение, ако имаш Планинска
здравна застраховка!

Както обективните, така и
субективните фактори променят своята характеристика, с което и влиянието си
върху степента на нашата сигурност.
Примерите в това отношение
са многобройни. Някои от тях
ни припомнят, че: Динамичността на метеорологичната обстановка е характерна
за планинския климат;
Маршрутът ни в планина-

ни поставя нови условия;
Познанията за планината,
както и възможността ни да ги
оползотвориме в подходящия
момент, при всеки един от нас
са различни и се обогатяват
различно;
Физическото ни състояние
може съществено да се влоши
поради травма, преумора, заболяване или друга причина;
Наличността и качеството
на екипировката ни могат да

бъдат променени по време на
престоят ни в планината;
Възможността ни за комуникация с други хора също е променлива величина;
Графикът ни на движение/
или престой/ в планината може
да се промени, при което, с
настъпване на нощта, да попаднем в условия на намалена
видимост;
Даже и целта на нашето начинание може да бъде преосмислена и променена.
Очевидна е връзката между отделните фактори.
Стабилното психическо състояние се гради на личностният ни опит в планински условия, на информираността ни за
маршрута и т.н., а от своя страна то влияе върху възможността ни умело и своевременно да
прилагаме различни умения и
сръчности, както и да взимаме
адекватни решения.
Познанията за планината
ни дават възможност да подберем по-реално целта си като
я съобразим с физическата и
техническата си подготовка,
да се снабдим с необходимата
ни екипировка, да планираме
по-вярно поведението си и в
крайна сметка – да осъществиме планинското си начинание при по-висока степен на
сигурност.
Познаването на отделните
фактори и тяхната взаимовръзка ни дава възможност да градим тактиката си така, че и при
неблагоприятно състояние на
някои от тях, засилвайки степента на надеждност на други,
също да постигнем нужната ни
степен на сигурност. Известно
е че, при добро познаване на
маршрута и подходящи физическа и техническа подготовка,
при добра екипираност и съоръженост, преминаването на
сложен планински терен може
да бъде осъществено при достатъчна степен на сигурност
понякога даже и при влошени
метеорологични условия.
В този смисъл, преценката
и управлението на подвластните ни фактори са наше
оръжие. Не бива да схващаме ползването им като много
сложна задача. Ние правим
това ежедневно, многократно,
но в повечето случаи – неосъзнато. Полезно е да успеем
да систематизираме тези преценки и да ги ползваме при
изграждане на тактиката ни за
поведение в планината.
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До тук разгледахме проблема от гледната точка на сам човек в планината.
Но как възприема той
своята сигурност в рамките
на група?
Както вече описахме, чувството за сигурност е субективно. Но основавайки се на
взаимодействието си хората
оформят у себе си качествено
ново - групово чувство за сигурност. Най-често то повишава субективната ни оценка, но
може да я направи по-неточна
и повръхностна. Очевидно е,
че групата дава възможност
за сумиране на: познания за
планината и маршрута, информация за метеорологичната и
теренна обстановка, и т.н., както и за обобщаване на преценките за влиянието на отделните
фактори. Решенията също могат да бъдат общи.
В рамките на групата могат
да бъдат компенсирани пропуски у отделните хора.Чрез
взаимопомощ можем по-успешно да управляваме значимостта на отделните фактори.
Тя е често ползвано оръжие в
диапазона на ”рисковата зона”.
Тук са приложими по-сложни технически прийоми за
повишаване на сигурността
при преодоляване на труден и
опасен терен, като например:
сигуряване с алпийски съоръжения, обработване на участъци от маршрута и т.н.
Тактиката на групата също
може да бъде по-богата, от
тази на сам човек. При трудни ситуации съществуват повече резервни възможности
за действия. От друга страна, групата е предпоставка за
наличие на хора с различна
подготовка.
Психическите дадености и
реакции, както и свързаните
с тях действия на различните
хора, са различни. Разчитайки
на другите, често се подценява
периодичната оценка на факторите.
В групата хората се въздържат да споделят реалната си
самооценка.
Като една от възможностите
да бъдат обхванати и контролирани тези проблеми, планинарският опит ни насочва към
избор на лидер. Определянето му може да стане непринудено – отчитайки неговия авторитет или по общо съгласие.
Той трябва да може не само да
води групата по маршрута, но и
да оценява и се съобразява със
състоянието на останалите. За
него състоянието при най-уязвимия трябва да бъде определящо за вземане на решение.
Решението може да бъде и еднолично.
При повече от 6 – 8 човека
лидерът е затруднен да получава информация и да се съобразява със състоянието на всички. Ето защо всеки участник е
задължен да го информира при
негативна промяна на своето
чувство за сигурност. За да
може да се осъществява в необходимите моменти тази комуникация, необходима е компактност на групата.
В някой моменти лидерът е
затруднен от психичните и поведенчески реакции на отделни членове на групата. Вероятната поява на такъв момент е
желателно да бъде предвидена
и да бъдат предприети действия за ранното й овладяване.
В крайна сметка, чувството
за сигурност е индивидуално,
но при лидерът то трябва да
бъде повлияно от оценката на
това чувство при всеки един от
останалите.
О. Балджийски
Със съкращения
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Младостта - тема с продължение
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ПЕРСПЕКТИВАТА
Предстои изработването от просветното министерство на нова наредба, уреждаща правилата за организиране и провеждане на детския и
ученически отдих и туризъм.
Предстои също така да се случи по най-добрия начин диалогът и
взаимодействието между всички

заинтересовани страни – държавни институции, местни власти,
неправителствени организации, родители, общественост. А тъй като
работата с учащата се младеж и
развитието на ученическия туризъм са сред основните приоритети
на БТС още от от неговото създа-

ване, започваме нова рубрика „Младостта – тема с продължение”.
Очакването, че 2015 г. ще се окаже ключова година за взаимоотношенията на партньорството между
Съюза и Министерство на образованието и науката и неговите регионални структури по места, има

своите корени в подписаното преди
години между двете страни споразумение за сътрудничество. Сега
предстоят следващите стъпки към
осъзнаване на общите приоритети
и общите действия за една споделена в името на децата отговорност.

СЕГА

Където отиваш, отивай
с цялото си сърце

Това е мисъл на Конфуций, която е ръководно за
мен през последните няколко години, когато провеждам екскурзии с ученици. Пък и с възрастни.
Защото се забелязва
нежелание да се посещават музеи, традиционни
етнографски сбирки и др.
културно-исторически забележителности. Може би
има пресищане с подобна
информация или се нуждаем от нов подход. Преди да тръгнем на някъде с
децата винаги им обяснявам къде и какво ще видим, защо отиваме точно
там. Това става в предишен учебен час. Но дори
и когато се пътува с автобус те не поглеждат през
прозорците към околния
пейзаж. Често ги питам:
„Искате ли да ви разкажа
нещо занимателно, освен
важното за обекта?” И чувам единодушното им НЕ.
Децата искат екскурзия,
подплатена с емоции – да

им се случи нещо, да тичат, да се гонят, да се катерят, да има движение,
приключения. Слушането
на обясненията на музейните работници не са им
по вкуса. С изключение
на неколцна, които внимават какво се говори.
Винаги ги заинтригувам с
някоя легенда за мястото.
Трудно е организирането на есксурзии през
годините след въвеждането на делегираните
бюджети на училищата.
Това обвързване на по-

на
ането
глежд ва събиз
а
р
д
Сле ката черк
оята
Боянс или от секв
с
е
м
ра

РЕЗОНАНСИ
Мнения на родители от онлайн дискусия
Синът ми е второкласник. Досега не са излизали
от училище. Нито обиколка на София, нито парк,
нито Витоша, да не говорим за извънградска екскурзия. А на мен ми се иска.
Другият вариант е да заведат децата някъде наблизо, без да се наситят на чист въздух и
природа, само да се отбие номера. Какво бихте
предпочели?

стъпващите в училището
пари с броя на учениците
е пагубно за дейностите от всякакъв характер.
Напоследък екскурзии се
провеждат благодарение
на европейските фондове, например Програма
”Успех”. И пак всичко зависи от директорите. Те
предпочитат да обогатят

материалната база, която
в повечето училища е в
окаяно състояние.
Другото е,че и по- големите ученици не искат екскурзии: Александър от 11
клас направо заяви: „Не
ми се ходи, нямам желание. Ние с вас имаме различни интереси.”
Но по- малките веднага

В навечерието на 1 юни Международен ден на детето

се въодушевяват, когато
чуят, че ще се пътува. Но
на следващия ден оклюмали отказват, защото :
1. Нямат пари;
2. Наказани са поради
някаква причина;
3. Ще ходят семейно някъде;
4. Имат тренировка, репетиция, концерт, изпит и
т.н.
Учениците от началния
етап на обучение ходят
на „зелено училище”. Това
зависи от офертата на
туроператора и желанието на началните учители.
Но и тук в определена
степен е важна думата
на директора – колко да
отидат, т.е. всички или няколко паралелки и учители. Родителите все още с
желание ги пускат на този
вид занимания.
Преди в учебния план
за класа имаше кога и
колко есксурзии да бъдат
проведени. Но от доста
дълго време не е така.
Вече не знам дори какви
са официалните документи, регламентиращи ученическите екскурзии.
Текст и снимки
Лиляна Божкова
учителка от Перник

РЕЗОНАНСИ
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И в училището на
децата ми са с този
модул. Правят подобни екскурзии. Не
отказват информация
за фирмите, ако е поискана. Модулът е
задължителен, родителите са предупредени предварително,
нормално е да има
неизвинени
отсъствия. Разбирам еко
аргументите ти, даже
ги споделям. Но предпочитам децата ми
да се придвижват с
осигурен транспорт,
против съм да пътуват
в градския такъв, а за
лифта изобщо няма да
говоря ... 4-6 първолака сами в кабинката ...
Това, че има родители,
които водят децата си
сред природата нищо
не значи. Повечето не
го правят. Одобрявам
излизането на децата
сред нея по всеки
повод.
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Двудневно състезание по
ориентиране на Витоша
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ПРЕДИ

Малка екскурзия
за голям празник
Както мнозина си спомят,
преди години, още по време на
предишната система, 1-ви Май
се празнуваше доста по-пищно,
отколкото сега. Манифестации,
трибуни, лозунги, речи и... все
пак настъпваше момент, когато тържествената патаклама
свършваше, обикновено около
обяд.
Тогава за нашето училище настъпваше един от най-радостните мигове. Мигът на „малката
екскурзия”. По-щастлив от него
беше само моментът на „голямата екскурзия” - но тя вече беше
в края на третия срок, непосредствено преди голямата ваканция,
и траеше цял ден, от сутринта до
вечерта; а понякога, при по-дълги маршрути, и два дни, като
спяхме в някое училище по пътя, с
което нашата прогимназия имаше
предварителна уговорка.
А на Първи май хуквахме направо от манифестацията да се преоблечем в по-делнични дрешки (анцузите все още не бяха на мода) и
след час - час и половина, се озовавахме с по едно сакче, в което
имаше хляб, варени яйца, сирене
и шпек-салам (задължително шпеков, защото той се разваля по-бавно от обикновения), при автобуса в
гаража на ТКЗС-то. Учителят, който отговаряше за екскурзията, ни
проверяваше по списък, влезлите
по-напред късметлии си избираха
най-хубавите места - до прозорците, шофьорът избърсваше ръцете
си с топче омазнени конци. Даваше
се тон за песен, не задължително,
но самите нас ни обхващаше настроение за пеене - и поемахме от
селото към широкия свят с „Пред
нас са блеснали житата”.
По време на екскурзията широкият свят се ограничаваше в
рамките на окръга (сегашната област) или до София и обратно, защото все пак това беше „малката
екскурзия” - а в края на учебната
година предприемахме по-голяма
обиколка, стигахме до Шипка и
Варна, където непременно посещавахме музея на Владислав Варненчик; все пак това беше училищ-

РЕЗОНАНСИ
Аз доколкото зная може да се
изберат спортни игри в училище
или раходки извън него. Излизането от училище е свързано с документация и повече разправии, затова много често се предпочитат
спортни игри.

РЕЗОНАНСИ
Видът на модула се гласува на
педагогически съвет. Той е задължителен, затова се пишат отсъствия. Когато е „Туризъм”, часовете за
целия месец се вземат наведнъж,
в извънучебно време.
на екскурзия и от нея трябваше
да научим колкото може повече и
за географията, и за историята. В
окръжния ни град - Велико Търново, веднага ни караха на Царевец
и Трапезица.Разказите на екскурзоводите за царе, боляри, битки и
въстания грабваха въображението
ни; все пак тогава нямаше интернет, нито толкова телевизионни канали, както сега, и информацията
си за историческите приключения
черпехме главно от филмите и от
романите на Сенкевич и Дюма, четени до късно през нощта с фенерче под юргана, за да не се карат
родителите.
След Царевец и Трапезица хапвахме набързо, каквото си носехме
в саковете, после ни водеха към
улиците със старите занаятчийски
дюкянчета - тогава тъкмо вече започваше движението за възстановяване на тези градски части с
някогашната възрожденска „промишленост”.
В късния следобяд потегляхме
обратно - но, поизморени от обиколките и впечатленията, повечето
зяпахме през прозорците и нямаше желаещи да дадат „тон за песен”.Така използвахме Първи май
за запознаване с красотите и забележителностите на България.
Велимир Христанов

Витоша в местността Ярема край
село Железница дружелюбно приема
пристигащите 320 състезатели от цялата страна, дошли, за да премерят
силите си в първото издание на ”Плана Оупън”-2015. Слънчево, зелено, с
нацъфтели дървета и поникнали туктам минзухари - така посреща планината малките и по-големите деца,
а и възрастните. Не липсват и цели
семейства. Петнадесетгодишният Симеон Иванов споделя, че баща му и
дядо му се занимават от години с ориентиране. Дядо му е треньор на такъв
клуб. Питам момчето какво очаква от
днешния ден: ”Да постигна добри резултати - да не се загубя в гората и да
не оставам дълго време там”.
На старта, обявен за 11 часа през
втория ден на състезанието - 26 април
- е Димо Чолаков от Секретариата.
Той е от ямболския Клуб ”Диана” . ” От
4-ти клас се занимавам с ориентиране, сега съм на 44 години. - обяснява
той. - Целта е да се премине по свободно избран маршрут през всички
контролни точки по най-бързия начин
и според поредността им, обозначена
на специално приготвените за състезанието карти. А маршрутите за всички възрастови групи са различни”.
Това е съвсем естествено, като се има
предвид, че в състезанието участват
много деца до 18-годишна възраст.
Вторачена в ненатрапчивите склонове на Витоша и в лицата на обхванатите от предстартова треска състезатели откривам ветерана Георги
Чешмеджиев от туристическо дружество ”Рилски спортист - Самоков.
Повече от 50 години той активно се
занимава с туризъм и ориентиране, а
в далечната 1945 г.за първи път се е
качил на Черни връх. ”Оттогава изтече много вода - усмихва се бай Георги
със самочувствие. На 80 години съм.”
И не пропуска да съобщи три факта за

себе си: че е носител на медал ”Алеко” и заслужил деятел на туризма; че
е председател на клуб по ориентиране ”Соколец”, в който има 30 човека,
но само 10 са състезатели на различна възраст.
След старта, естествено, идва времето на усилията и надпреварата,
както и на бягането до финала и равносметката:”Беше мокро и хлъзгаво,
но по нанадолнището беше по-лесно”
- споделя дванадесетгодишният Радослав Пламенов от Вършец. А Преслав
Асенов от същия клуб допълва: ” Състезанието в гората е интересно, защото има да се разсъждава по картата,
не само да се тича”. Хубаво е, когато
майка и дъщеря са заедно и разбираш, че дъщерята Виктория-Елизабет
Миткова е дебютантка от 107 училище в София, където по проект ”Успех”
се занимават с ориентиране.
Колкото до успехите - те създадоха и най-много емоции. Класирането
бе общо за двата дни и SIVEN Active
sport - генералният спонсор на състезанието - раздаде награди на тримата
най-добри във всяка една възрастова
група, Ще споменем само наградените в група ”елит”: Жени 21Е (1) Антоанета Дяксова – НСА- Сивен - 81:23
мин; (2) Лилиана Гоцева – клуб ”Младост” - 84:44 мин; (3) Андреа Дяксова
– НСА- Сивен 91:05 мин. Мъже 21Е
(1) Ивайло Каменаров – Клуб ”Компас
Крос”- 65:38 мин; (2) Мартин Понев –
Клуб ”Узана” - 79:33 мин; (3) Цветан
Тодоров – Клуб ”Бегун” - 80:13 мин.
Сред състезателите до 10-годишна
възраст имаше само и единствено победители.
Организаторите от Федерацията по
ориентиране с пълно основание могат
да бъдат доволни от резултатите - и
като масовост на проявата, и като качество на постигнатите резултати.
Текст и снимки: Емилия Матеина
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Европа е водеща туристическа
дестинация в света
Туризмът играе важна роля за развитието
на много европейски региони. Устойчивият
туризъм също така гарантира опазването и
подобряването състоянието на европейското
културно и природно наследство. Цел на политиката на сближаване за периода 2007-13
г. е да се мобилизира напълно туристическият
сектор за постигане на устойчиво регионално
развитие и създаване на работни места.
Туризмът е важен инструмент за интегриране на по-слабо развитите региони или за
осигуряване на равен достъп до плодовете на
растежа Структурните и кохезионните фондове могат да окажат съществена подкрепа за
подобряване на конкурентоспособността и
качеството на туризма на регионално и местно ниво.

За периода между 2007 г. и 2013 г. планираните от ЕС средства за целева подкрепа
на туризма по линия на политиката на сближаване възлизат на повече от 6 млрд. евро,
което представлява 1,8% от общия бюджет.
3,8 млрд. евро са предвидени за подобряване
на туристическите услуги, 1,4 млрд. евро - за
опазване и подобряване на състоянието на
природното наследство и 1,1 млрд. евро - за
популяризиране на природни забележителности. Освен това изграждането на свързана с
туризма инфраструктура и подобряването на
туристическите услуги могат да бъдат подкрепяни и по други направления, например иновации, насърчаване на малки и средни предприятия, приложения на информационните
технологии и човешки капитал.

„Туристи” на
надеждата
Днес за българите като граждани на ЕС не е проблем да
пътуват нашир и надлъж по
територията на съюза като туристи, за учение, да си търсят
работа и т. н. Но независимо че
изминаха 14 години от онзи 10
април 2001 г., когато паднаха
ограниченията за пътуването
ни в пространството на Шенген,
все още се срещат нашенци,
които използват една техника за, както се изразява един
мой познат, „джиткане” по пътищата на Европа в търсене на
по-добър живот.
Микробусните „туристи”...
Когато през 2001 г. се оказа, че вече в шенгенска Европа може вече да се влезе без
визи, само с едно показване на
паспорта (днес вече и просто с
лична карта, но тогава все още
България не беше член на ЕС),
първите, които масово се възползваха от новата ситуация,
естествено, бяха търсещите работа. И понеже имаха право на
90 дни „туристически” престой
в шенгенската зона, медиите ги
кръстиха деликатно „икономически туристи”.
„Икономическите
туристи”
или, по-простичко - гурбетчиите, използваха каквито транспортни средства им попаднеха
под ръка. Обикновено се тръгваше на предварително осигурена работа чрез роднини, познати или приятели, които вече
се бяха „уредили”. Обаче имаше една категория „икономически туристи”, които тръгваха да
си пробват късмета в буквален
смисъл - без да имат гарантирано работно място, в най-добрия случай само с набързо
надраскани върху смачкано
листче няколко имена, адреси,
телефони, на които след пристигането в Европа биха могли
да изпитат шансовете си.
Но това, с имената, адресите
и телефоните беше, така да се
каже, „екстра”, допълнителен
„бонус”. А обикновено такива
гурбетчии поемаха пътя към
късмета си с микробуси, разчитайки на техните шофьори
- които, вече изминали неведнъж съответния маршрут, имаха бегла представа къде точно
по пътя може да се намери
евентуално някакво препитание.
Разбира се, този тип „туристи” не бяха никак капризни и

бяха готови на всякаква работа. В интерес на истината често
се намираше такава за сезонни селскостопански работници - това беше най-сигурният
вариант, особено по „южния
маршрут”, покрай брега на
Средиземно море, в периодите
на бране на портокали, лимони
и маслини. Както се подразбира от само себе си, повечето
пъти работата беше нелегална,
а който си я намереше, беше
сравнително по-спокоен в рамките на разрешените 3 „туристически” месеца - поне полицията не можеше да му каже
копче в случай, че провереше
документите му в рамките на
този период; но по принцип такава проверка се извършваше
само в извънреден случай, ако
нашенецът се забъркаше в някакво произшествие.
Обикновено
гурбетчиите
се ориентираха по принципа

„една жена каза” къде може да
се открие микробусен шофьор,
който да ги вземе „на борда”.
„Таксите” на пътник варираха
от 80 евро за Италия и Франция
до 120 евро за Испания и Португалия. В случай че шофьорът
не успееше да намери работа
на гурбетчията, бе общоприето
да му върне половината сума.
В деня на тръгването имаше
неписан ритуал, който „икономическите туристи” извършваха със суеверно страхопочитание, а в случай, че някой не
беше запознат, шофьорът му го
обясняваше: малко преди Калотина непременно трябваше
да се купи нещо от крайпътните
павилиони. Пък ако ще и една
дъвка да е. Това беше един вид
за сбогуване с България, преди
да поемат към неизвестностите
на „туристическия” гурбет.
Следва в бр. 6
Любо Атанасов

С българския флаг по пътищата на Европа и в най-северната точа нос ”Нордкап”

Момчето, което прекоси
Европа с велосипед
ЗА ТРИ ГОДИНИ
Е ИЗМИНАЛ НАД
30 ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРА
Венцислав Илиев от Шумен e
на 30 години, но вече е осъществил много от мечите си.Със своя
велосипед е обиколил голяма
част от европейските страни,заснел е немалко туристически
обекти,с което се гордее.Много му е скъпо колелото,което
му е вярно през преходите и
не го е оставило никъде.Как е
тръгнал към велосипадния туризъм? ”Станах колоездач благодарение на туристическото
дружество ”Мадарски конник”
в Шумен.Те ме подтикнаха да
предприема преходите - първо
в нашата страна,а после към
Западна Европа.А любовта ми
към велосипеда е от преди 15
години,когато бях и на такава
възраст.Когато почнах с по-дълги пътувания с велосипед се
чувствах добре.Но никога няма
да забравя първите преходи в
Североизточна България около Шумен,Варна и най-много
до връх ”Шипка”, до южни български точки.Въртях на ден педалите на около стотина километра,но по принцип годишно
изминавах по около 10 хиляди.
.Това става със собствен туристически велосипед,всяка година го ремонтирам,но издържа
на маршрутите”.
През 2012 година на 1 април
е потеглил от Шумен към Испания.В дневника си е записвал
ежедневните километри,които
е изминавал по маршрута,изчислявал ги е по пътните табели. Тогава е изминал повече от
4 хиляди километра.На следващата година е тръгнал към
Англия,Шотландия,преминал е
през Лондон и Париж.Записал е
до крайната точка - Шотландия
10 200 километра.Миналата година бе третият му маршрут,озаглавен ”На север от 60-тия
паралел”. За това пътешествие
по туристически обекти Венцислав Илиев е с най-пресни
и прекрасни спомени.С велосипеда си е стигнал до най-северната точка на Европа - нос
”Нордкап” в Норвегия.Пътуването е започнало на 1 май 2014
година и е завършило успешно
на 22 юли.За 83 дни е изминал
общо над 10 хил км,като предварително планува маршрутите
си,чете много,обсъжда с приятели,за да види много повече
туристически обекти.Преминал
е през Германия,Дания,Швеция
и Норвегия,а на връщане пътят
му е бил през Финландия,Литва,Латвия,Естония,Полша
и
през Украйна.Доволен е и за
всичко,което е запечатал във
фотосите си: ”Спомени винаги
има, защото се запознаваш с
много хора - не само от Евро-

па,но и от целия свят. ,има и
други пътешественици,с които
съм се срещал.Поздравявам
почти на всички езици и хората ми отговарят.Най-интересно ми беше миналата година.
Беше едно от най-красивите
пътешествия в Норвегия.Почти
всеки ден срещах различни хора,разпитваха ме откъде съм,снимаха ме и се удивляватха,че
съм от България.В столицата на
Швеция Осло бях подслонен от
местен човек.Бях в Нобеловия
музей,пуснаха ме вътре безплатно и вечерта домакинът ме
покани на гости в дома си,за ди
почина добре.А на другия ден
като тръгнах все на север - срещах голяма красота,през Фиордите,които никога не бях виждал. Докато въртях педалите
по трудния преход до Нордкап
не чувствах умора.Това беше
най-удивителното, въпреки че
имаше големи изкачвания и
спускания,дори и многото тунели,които допълнително уморяват,защото са дълги от три до
пет километра.”
За три години е изминал над
30 хиляди километра.Доволен
е,че велосипедът му издържал.
Само веднъж е спукал гума в
Германия,където местни хора
са му подарили нова.Казва,че
всяко пътешествие се съпровожда с трудности и най-вече
от финансова гледна точка. ”Някой път почти ми се е искало
да се откажа, но пак продължавам с преходите.Има държави където е скъпо,например в
Норвегия,стандартът на живот
там доста висок,нося си храна,но един хляб струва 5-10 лв. и
малко се замисляш дали да не
купуваш през няколко дни.Сам
се финансирам,подпомагат ме
естествено и от туристическото
дружество ”Мадарски конник”
според възможностите.До Норвегия пътувах със събраните
си 600 лв. - допълва Венци. Той
разказва и затова,че в Западна Европа и особено в Скандинавските страни има голямо
уважение към велотуристите.
Почти във всички държави има
велоалеи,а във Франция и Германия се предвижват само по
велопътища.А в Нидерландия
е забранено да се движиш по
главния път,съществуват само
маршрути за велосипедисти.
Има и голямо уважение от страна на пътуващите автомобилисти.Мечтатата му е да обиколи света с велосипед,но всичко
зависи от събраните финансови
средства.Проектирал си е маршурът да минава през много
интересни страни почти в цяла
Азия,Австралия,Нова Зеландия
и много други места.
Tекст и снимкa:
Георги НИКОВ
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АПАЛАЧКАТА ПЪТЕКА –

един от най-дългите пешеходни туристически маршрути в света
В североизточната част на
САЩ, в планината Катадин в
щата Мейн, е началото на един
от най-дългите пешеходни туристически маршрути в света.
На разстояние почти 3500 км.
до планината Спрингер в Джорджия преминава ,,Апалачката
пътека”. Най-високата точка
на маршрута е връх Клингманс-Дом- 2025м., а най-ниската- преминаването през река
Хъдзан. Пътеката се вие през
чудно красиви, незасегнати
от човешката цивилизация
места.В САЩ този маршрут е
изключително популярен. Съществуват десетки клубове на
любителите на Апалачката пътека.

Значителен е фактът, че началото и най-бурното развитие на това невероятно обществено дело съвпада с годините на голямата депресия.
На 3500км. през целите Апалачи преминава
туристическа пътека създадена на обществени начала с труда и усилията на хиляди доброволци от над 30 туристически сдружения от
Северна Америка.По пътеката са преминали
десетки милиони туристи. Тя е създала поминък на хиляди мести жители при обслужването на пътешествениците.
Апалачката пътека, създавайки нова форма
на защита на околната среда и почивка сред
природата, се е превърнала в пример за всички.
Днес специално оборудваните туристически
пътеки по света са над милион километри.

тък –от Мечата планина, през
Хариманския държавен парк
доАрден, щата Ню-Йорк. През
1929г. пенсионирания съдия
Артур Перкинс и неговият по-

”Бунище земя”
„Разделянето на отпадъци е
забавно, рециклирането –
модерно, повторната употреба –
разумна и креативна”

По повод 22-ри април - Международния ден
на Земята - в Русенския университет бе излъчен
документалния филм „Бунище Земя”. В него актьорът Джереми Айрънс показва ясна и вярна
картина на положението с отпадъците - причини,
последствия и алтернативи. Прожекцията поставя началото на кампания за разумно оползотворяване на отпадъци в Русенския университет. Тя
ще продължи до началото на юни, а целта й е
да насърчи русенската общественост в посока
разделно събиране на отпадъци и разумното им
оползотворяване, като започне от студентите,
преподавателите и служителите в университета.Кампанията, която ще се провежда на територията на университета, включва атрактивни
дейности като арт-инсталация, направена от рециклирани материали; игри на тема „отпадъци”;
състезание, свързано с намаляването на пластмасови опаковки за еднократна употреба. Предвижда се поставяне на контейнери за разделно
събиране на пластмаса и хартия на няколко ключови места в университета, както и на информационни материали, показващи кой отпадък къде
отива. Мотото на кампанията е „Разделянето на
отпадъци е забавно, рециклирането – модерно,
повторната употреба – разумна и креативна.”
Инициатор за провеждането й е неформална
гражданска група „Русенци за природата”.

мощник Майрон Авери се свързали с Нед Андерсен, местен
фермер, който очертал и маркирал кънектикската част от
маршрута. Авери – който ръко-

Досега учените считаха, че почти
пълното унищожаване на живота в
края на пермския период се е дължало на отделянето на въглеродни
газове вследствие на гигантско и
продължително вулканско изригване
в района на Сибир. Изследователи
от МТИ оборват тази теза.
Микроби, произвеждащи метан,
са предизвикали най-голямото изчезване на видове на Земята преди 252 милиона години, установи
американско изследване, цитирано
от Ройтерс и Франс прес. Това се е
случило много преди появата на динозаврите на нашата планета.Този
нов сценарий, който се основава на
обширен анализ на фосили, разкрива, че микроорганизми, наречени
метаносарцини, са се възпроизвели
по лавинообразен начин в океаните.
Така те са отделили огромни количества метан, виновен за изчезването
в онзи период на около 90 процента
от живите видове.
Газът се е разпространил в атмосферата. Климатът и химичният състав на океаните са се променили.
Новата хипотеза, застъпена от
учените от Масачузетския технологичен институт (МТИ), посочва
и никела като виновник за експлозивното възпроизводство на метаноотделящите микроорганизми. Той
попаднал в океаните благодарение
на големите вулканскни изригвания
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веден до успешен край. Авери
е първият, който преминава по
маршрута изцяло, макар и не за
един сезон.
ПЪТЕКАТА
ПРЕСИЧА 13 ЩАТА
Нейното продължение -Международна Апалачка пътека
върви на север през Канада и
свършва на брега на Атлантика.
Защо хората педприемат
такова дълго трудно пътешествие? Навярно за младите това
е приключение и проверка на
силите.За по-възрастните –
опит да избягат от кризата на
средната възраст. За възрастните може би отново да усетят
вкуса на живота.Всяка причина
заслужава уважение.
ЧОВЕК ТРЪГНАЛ
НА ТАКОВА ПЪТЕШЕСТВИЕ
Е СПЕЦИАЛЕН

ЕЖЕГОДНО ПО ПЪТЕКАТА
ПРЕМИНАВАТ ДО ЧЕТИРИ
МИЛИОНА ТУРИСТИ
и вече почти 10000 човека са
преминали по маршрута открай
докрай без прекъсване. А това
са 3500 км. и са необходими от
пет месеца до година.
Най-младият покорител на
маршрута е само на 6 години,
когато заедно с родителите си
го преминава за 8,5 месеца. А
най-възрастният е на 81 години.
67-годишната Гейтвуд е преминала пътеката три пъти. За
първи пътАпалачката пътека е
премината изцяло за един сезон през 1948 г. от Ърл Шефер
от Пенсилвания.
Идеята за Апалачката пътека
е на лесничея Бентън МакКей.
Той започнал да разработва
маршрута в началото на 20-те
години на ХХ век.
През 1922 г. по предложение
на кмета Уилям Уелч, идеята
била побликувана в ,,Ню-Йорк
Ивнинг Поуст”. Тя се харесала
и била приета с възторг. Станала основна задача на местната паркова комисия. През
1923г. бил открит първия учас-

МАЙ 2015 Г.

води проекта след смъртта на
Перкинс - успява да привлече
допълнителни инвеститори и
доброволци. Благодарение на
неговата воля проектът е до-

Един от туристите, преминал
изцяло пътеката, на въпроса за
напразно загубените месеци в
път, отговорил: ,,Ще имам много
време за почивка когато умра”.
Най-твърди се считат тези,
които стигайки края на пътя,
се обръщат и тръгват обратно.
Тези хора пътешестват повече
от година, психиката им се променя. За новаците те са като
изпълнени с мъдрост Учители,
чиито думи имат дълбок скрит
смисъл. Има хора които постоянно живеят на пътеката. Да
срешнеш такъв се счита за късмет. Туристът по маршрута напълно се изключва от цивилизования живот.Миналото остава
далече, бъдещето не се вижда,
важно е само настоящето.
Апалачката пътека – това
е отделен свят, със свои ценностти, език и стил на общуване.Туристите никога не молят,
не просят, това се счита за недостойно. Негласно е забранено да се оставя боклук. Тук има
свои герои и легенди.
По маршрута са поставени
маркировка и табели, заслони
от лошото време.Теренът е държавен резерват. Всяка година
повече от 4000 доброволци чистят и поддържат пътеката. Тя е
прочута в цял свят и много хора
идват, за да преминат точно
този маршрут.
Яна Пламенова

доказателства и за внезапното натрупване на никел в седиментните
слоеве от този период, стимулирал
бактериите.
Въглеродните залежи показват,
че по времето на голямото изчезване на видове е имало ръст на два
газа, съдържащи въглерод - въглероден диоксид и метан.
Досега учените считаха, че почти
пълното унищожаване на живота в
края на пермския период се е дъл-

Микроби са предизвикали
най-голямото изчезване
на видове на Земята
в края на Пермския период.Учените
имат геохимични доказателства за
експоненциалното увеличаване на
концентрацията на въглероден диоксид в океаните преди 252 милиона
години.От този период съществуват
и генетични индикации за биологични промени в метаносарцините,
които им позволили да отделят големи количества метан, използвайки
въглеродния диоксид от океаните.
Екипът
от
Масачузетския
технологичен
институт събрал

жало на отделянето на въглеродни
газове вследствие на гигантско и
продължително вулканско изригване в района на Сибир. Но изследователите от МТИ оборват тази теза,
като изтъкват, че то не е било достатъчно за произвеждането на всички
количества въглерод, открити в седиментите.
По информация на
„Публикувано от Земята позната и непозната”
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В навечерието на 24 май
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Скалният масив Синьото колело

Очилата,с.Ъглен

Книга за душата на
българската земя
Става дума за книгата ”Повторени сънища” с
автор Николай Н. Нинов.
Тя е луксозно издание на
издателство Сиела. В случая читателите изпитват
истинско удовлетворение
за това, че положеният полиграфически труд си заслужава заради неоспоримите качества на книгата.
”Повторени сънища” е
от сто и четиридесет страници, в които са включени
над деветдесет фотоса.
Всяка една отделна
снимка е истински шедьовър на фотографското
изкуство. Първо – впечатлява самият обект. Фотоапаратът се е насочвал към
уникални природни феномени, натоварени с култово съдържание. С невероятен усет авторът е избирал
накава гледна точка, че
обектите по някакъв начин

оживяват, като ни напомнят човешки лица, профили на животни или просто
причудливи игри на природата.
Текстът
на
книгата
предизвиква особено внимание. В него се съчетават
три начала, което го прави
много правдив, убедителен
и с огромна познавателна
стойност.
Авторът е посетил над
сто и осемдесет обекта
като светилищни комплекси или като природни феномени. Очевидно е положен много предварителен
труд и консултации, за да
се постигне научна убедителност и научни познания
за всеки отделен обект. В
този смисъл книгата има
научна стойност.
Уникалните находки на
автора като светилища или
природни феномени не съ-

ществуват сами за себе си,
не съществуват изолирани, а са проучени, посетени и изобразени като част
от реалния живот. На път
към своите обекти авторът
се е срещал и водил любопитни разговори с кметове,
кметски намествници или
просто местни живописни
персонажи. Много често
авторът е съпровождан от
тези хора до подножието на своите обекти. Чрез
тези контакти обектите на
изображението оживяват
с разказите на хората, със
случките, които са станали преди време и които
са предавани от човек на
чове.
В този смисъл книгата
има висока стойност като
социология.
От първата до последната страница стилът на автора е живописен, с много
детайли, с много асоциации и с ярка изобразителна сила.
В този смисъл книгата
има висока художествена
стойност.

Трябва спецзиално да
подчертаем, чме книгата
е плод преди всичко на невероятен труд и усилия.
Авторът декларира, че
е изминал четиридесет
хиляди километра с автомобила си, за да посети в
продължение на повече от
три години избраните от
него сто и осемдесет обекта.
Посочва също, че са му
били необходими повече
от четиристотин часа ”отвъд пътеките”, но на мене
лично ми се струва, че часовете са били доста повече – толкова много обекти,
разположени от единия до
другия край на страната
не се овладяват за часове,
колкото и много да са те.
Специално си струва да
се подчертае особения
нерв, с който е написана
книгата. Да се подчертае
публицистичната
непримиримост, с която авторът
поставя проблеми относно
опазването или стопханисването на обектите с
изключително значение,

Из ”Зарзалини и
кандарки
след края на света”

Срамежлиивият водопад над
с. Коларово, Беласица

каквито без изключение са
обектите, на които авторът
е посветил книгата си.
Тази книга по съвсем
естествен път трябва да
влезе във всеки дом, чийто
стопани имат сърце и душа
за българската земя. Тя
трябва да поведе отвъд пътеките младо и старо, за да
не си позволяваме повече
да преживяваме живота си
слепи за уникалните дадености като история или
природа по нашите земи.
Авторът на книгата Николай Н. Нинов е с дългогодишен опит като журналист и
писател. По негови собствени признания допреди
няколко години и през ум
не му минавало да тръгне
по тези пътеки и да посети тези чудотворни неща,
които сега са вече художествен факт.
Казва, че всичко дължи
на жена си – чаровната
столична адвокатка Лидия Целова. Тя отначало
го накарала да се занимава с градинарство, което
овладял усърдно. После го

Асми, обхванали покривите. Грохнали плетове. Килнати
колове. Потрошени и прогнили стъпала. Разсъхнати каци.
Разкривени стълби под прашни навеси. Пораждъвели катинари. Метли, пъхнати зад дръжките на врати. Заковани
прозорци. Камъни върху керемидите срещу течове. Прорасли треви в стрехи и плочници. Обърнати корита, подпрели огради. Издънени телени мрежи. Прокъсани пердета зад
найлони вместо стъкла. Уморени стени. Некролози.
Пътят дотук е чакълест и тежък. Коловозите са безкрайни. Асфалтът не е познат. Липсват табели. Телефоните рядко
имат обхват. Не се хваща българаско радио. М ъка и с телевизията. Доскоро не се е плащал ток, нямало електромери.
Вода не се плаща и досега.
Сливарово е след края на света.
Зад граничната зона.
Между Бог и Аллах.
На тридесет метра от Турция, яако сте на Резовска река,
в местността Воденицата. И на сто и петдесет метра, ако сте
под камбанарията на черквата ”Св. Пантелеймон”. Привечер
от джамията на отсрещното село Караджадая мюезинът
силно провлачва. Камбаната в Сливарово мълчи, църквата
е заключена.
България е по-далеч от Турция.

направила гъбар и станал
добър познавач. А след
това спряла вниманието му
върху историческите и природни обекти, за които се
убедил, че са основна част
от мистична България.
Съпругата на автора го
е придружавала при неговите пътешествия отвъд
пътеките. Това личи от
много от фотосите, където обективът я е хванал
в цял ръст на фона на поредната забележителност.
Авторът скромно казва, че
я поставя на фона на сниманите обекти само за да
добие читателят представа за могъщите размери
на сниманите обекти, а не
за друго. Но като виждаме
как стои на ръба на главоломни скали или под свода
на многотонни мегалити
– добиваме чувството, че
рисковата роля е поела самата тя.
За автора Николай Н.
Нинов остава насладата от
вдъхновения труд и от безспорния резултат.
Асен Станимиров

ТЕКСТ НА ПЕСЕН OT ИГНАТ ИГНАТОВ

Нека да пеят децата
В страна далечна сред неонови витрини,
с дете-водач и със цигулка във ръка
Слепецът свиреше за всеки, който мине,
мелодия, в която нямаше тъга:
– Нека да пеят децата!
Нека да има игри!
Винаги нека земята
мирна да среща зари!
Моята драма голяма ВЗЕТИ ОЧИ ОТ ВОЙНА! нека я вече да няма
в никоя земна страна!
Към него с твърда стъпка идеха войници.
Той стъпката им чу и стана на крака.
Войната взела бе от него две зеници,
макар, че свиреше за всекиго така:
– Нека да пеят децата!...

Цигулката си вдигна над главата –
изваян сякаш бе от мрамора студен! –
и с гняв я хвърли той пред строя – на земята:
– ВОЙНИЦИ, СПРЕТЕ!...
НЕКА НЯМА ДРУГИ КАТО МЕН!
СПРЕТЕ!... СПРЕТЕ!... НЕКА НЯМА
ВЕЧЕ КАТО МЕН!

ЕПИГРАМИ

ПАРАШУТИСТ
Свърши се с жабатия отбор –
пуснаха му щъркел за треньор.

САМОДОВОЛСТВО
Свинята на кобилата
зобта изцокала,
па изгрухтяла милата:
- Преборих се за кокала!

ГРЕШКА
Най-голямата му грешка,
от която го докараха до рев –
даде мат със пешка,
но на своя шеф.

ПРИСПОСОБИМОСТ
Конят трудно пада на колени
пред юзди и пред хамути,
а мнозина хора са родени
с тези атрибути.

ПИШМАН ТУРИСТ
Търсейки си своята
спасителна тояжка,
сграбчил беше
змийската опашка.

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.

В САЙТА

При нещастен случай
дежурни телефони:
GSM: 088 1470
за абонати на МTel и VIVATEL
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000
www.pss.bglInk. net стационарен телефон

Планинска
спасителна

служба

Йонко БОНОВ

Хумор
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Обява: ,,Продавам изгодно алпинистко оборудване, котки, въжета и всички принадлежностти, палатка и спален чувал. Звънете от 7 до 11. Ако чуете
мъжки глас, кажете че сте сгрешили номера.

Разговор между алпиниста и малкия му син.
Татко,алпинист може ли да пълзи като Спайдърмен?
Сигурно може.
Тате,а алпинист може ли да лети като Спайдърмен ?
Сигурно.
Синчето се замисля: „Не не може.Спайдърмен
лети и хоризонтално ,а алпинисттът само надолу.”

Курс по медицинска помощ за алпинисти. Докторът:
Имах такъв случай. Парче скала. От високо.
Каската на парчета. Аз самият полвината мозък с
лъжица събирах. И какво мислите? След месец се
върна в лагера и лази по планините както и преди.
Никаква промяна в поведението.Сега съм сигурен,
че алпинистите имат мозък. Но те изобщо не го изпозват.

Двама туристи по средата на маршрута срещат
мечка. Спасявайки се изхвърчат на едно дърво и
седят на най-високите клони. Мечката бавно започва да се катери.Единият събува тежките туристически обувки, хвърля ги и вади от раницата гуменки. Другият учудено го пита какво е намислил.
-Когато мечката приближи, ще трябва да скочим
и да се спасяваме с бягство.
- Ти не знаеш ли, че не може да надбягаш мечка?
-А аз и не мисля да я надбягвам. Важното е да
тичам по-бързо от теб.

На Ястребец поставили предупреждение: ,,Забранено е скачането от лифта. Оживелите ще бъдат
глобени.”

-Докторът каза, че имам вродена способнос за
алпинизъм.
- И каква е тя?
-Много бързо ми зарастват костите.

Създадени са най-иновативни и модерни нови
часовнници за спелеолози. На тъмно светят, поддържат интересени и занимателни разговори и
приятелски потупват по рамото.

Група туристи на поход в Родопите. Изведнъж от
гората изкача мечка.
-Спокойно, мечката не е гладна –казва водачът.
-Откъде знаете? - пита един от туристите.
- Вие не видяхте ли, че Петров от полвин час го
няма.

Почиват си в палатката на брега на Дунав участици в регатат..Слушат как комарите си говорят:
Е, тук ли ще ги ядем или да ги отнесем в заливчето?
Какви ги говориш, в заливчето големите ще ни ги
вземат и за нас няма да остане.

Обява: ,,Заменям двуместна палатка за детска
количка. Палатката е нова - използвана е само
един път.

Двама алпинисти почти стигат върха. Изведнъж
единият се откъсва и пада в пропастта.
-Жив ли си?- вика останалият горе.
-Д-а-а...
-Тогава катери се при мен.
- Не мога. Още летя.

Двама алпинисти стоят на Еверест и си говорят:
- Какво стана ? Купи ли онзи апартамент?
-Не. Да не съм луд. На четвъртия етаж е, а няма
асансьор.
Яна Блъскова

Издава: Издателска къща
”Ехо” ЕООД
Адрес на редакцията:
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Срокът за приемане на материали е
до 30 число на съответния месец

РЕДАКТОРИ: Емилия Матеина и Мариана Филчева
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: проф. д-р Николай Овчаров; проф. д-р Витан Влахов; инж. Иван Петров – председател на Българската асоциация по картография; доц. Сандю Бешев – алпинист, историк на българския и световния алпинизъм; Георги
Кърпачев – председател на Републиканската комисия по маркировка при БТС, доц. Кънчо Долапчиев, Елисавета Първанова, м. с. по алпинизъм
Графично оформление и предпечат: Милен Дивитаков Печат: ”Алианс ПРИНТ”

24

Прояви

МАЙ 2015 Г.

Дарителска кампания на
Българския туристически съюз

Да възстановим
заедно хижа „Богдан”
Построена преди 75 години от копривщенските
туристи, хижа „Богдан”
е най-близкият подслон
до Средногорския връх
със същото име.Преди
20 години тя изгаря, а
това означава, че всички
планинари и любители на
природата, които минават
през района на хижата,
виждат само руини. Затова ние ви призоваваме:

От 29 до 31 май т.г. в Плевен
ще се проведе работна среща на Балканския планинарски съюз.
В нея ще участват представители на Албания, България, Босна
и Херцеговина,Гърция, Македония, Сърбия, Словения, Черна гора,
Хърватия и Турция, както и представител на Европейската пешеходна асоциация /ERA/.

118 години от гибелта на Щастливеца
Алеко Константинов, 1895 г.

нека съберем 100 000
лв., за да изградим хижата.
Нека продължим традицията, според която от зората на организираното туристическо движение хижите са се строяли изцяло с дарения и
доброволен труд.
Начините да помогнете и да дарите
средства са няколко:
- онлайн - с дебитна карта чрез еРау
- с кредитна карта през PayPal
- в касите на EasyPay
Парични средства може да изпраща-

те и на дарителската сметка на кампанията:
Банка ДСК, Клон „Отечество”, София
IBAN: BG75STSA93000000024154
BIC: STSABGSF
- с доброволчески труд
Кампанията се осъществява с помощта на ФПББ по програма „Да постигнем повече”, финансирана от фондация
„Америка за България”.

...„Ний не умеем да ценим и не сме привързани
страстно кам нашата хубава природа. Защо? - Защото
не я знаем, защото живописната природа не се изучава нито в кафенетата, нито в кръчмите. В кръчмите
и кафенетата, сред удушливия дим, под влиянието на
наркотическите и спиртливи питиета и озлобените газети, ще постоянствуваш да въздишаш бабешки, да
скверниш хубава България със стереотипните фрази:
"А бе българска работа", "българи-диваци, не ги ли знаеш", "България-дивотия"... А пък нито България, нито
българите изобщо са диви, а сме диви и простаци ний,
които знаем само да хулим, за да се покажем, че уж
сме много видели и много знаем...
Ето горе-долу какви размишления наведоха пишущия тия редове на мисъл да напише оригиналната покана за Черни връх, която се появи миналата седмица
в подлистник на в."Знаме". Идеята за подобна покана
възникна в един тесен кръг от любители на българската природа. Ефектът, който произведе поканата, надмина стократно всякакви очаквания. Сега, след като
бях честит да видя цял панаир на самия връхчец на
Витоша, мога смело да попълня цитираната чужда
фраза "Господа, изучете България, за да я обикнете" ...

В дъждовната 11-то майска
утрин, пред могилата на Алеко
Константинов в Централния гробищен парк на София, се събраха стотина почитатели на живота
и делото на големия български
писател, юрист, общественик.От
Свищов традиционно пристигнаха негови съграждани. Към тях
се присъединиха туристите от ТД
„Ал. Константинов 1899 година”,
членове на Клуб „Приятели на
Алеко Константинов”, родственици .
Слова произнесоха Т. Ликова
– гл. експерт „Култура” при Община Свищов, проф. Н. Хаджиев
– председател на ТД „Ал.Константинов 1899 г.”, Прозвучаха стихове , посветени на Щастливеца.
Панахида отслужи свищовският
свещеник Евгений.
Ваня Стоилова
секретар на Клуб „Приятели на
Алеко Константинов”-София

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ ...
Продължение от стр 1
На него
присъстваха
представители на Министерството на образованието и науката, на
Министерството на туризма, Министерството на
културата, представители
на Столична община и
Природен парк „Витоша”.
Сред присъстващите бяха
и Българската национална
телевизия и Българското
национално радио, както
и проф. Иван Лалов – в качеството си на председател на БТС до септември
2000 г. От поканените не
присъства само представител на Министерството
на младежта и спорта.
Председателят на БТС
доц.д-р Алексей Стоев
предложи дневен ред на
заседанието, който включваше презентация на
БТС, направена от изпълнителния секретар Венцислав Удев, представяне
на Програмата на честването и дискусия. Бяха откроени някои национални
прояви като провеждане
през май на среща на
Балканския
планинарски съюз с участието на
представител от Европейската асоциация за пешеходен туризъм /ERA/;
Националния преглед на
туристическите
сръчности за приз “Кристален
еделвайс” на яз. “Копринка”, детския туристически
празник в Южния парк
в София, засаждане на
Алекова гора на Витоша и
др. Особено внимание се
отдели на провеждането
на туристическия празник
на 29-30 август на Черни връх с участието на
всички туристически дружества, членове на БТС,
партньорски организации
и планинарски дружества
от балканските страни.
В кратката визитка на
Съюза има няколко значими факта, които участни-

ците в първото заседание
изслушаха
внимателно,
а именно: БТС е член на
Балканския планинарски
съюз, в който участват 10
страни без Косово и има
най-много туристически
обекти от всички държави
в региона.
Освен това, както спомена изпълнителният секретар Венцислав Удев,
Съюзът е на самоиздръжка и получаване на
средства от спонсорства,
с които се осигуряват
дейностите по трите основни инициативи: 100-те
национални туристически
обекта, Опознай родния
край и 10-те планински
първенци.
За успеха на тези движения говорят цифрите: в
тях са се включили почти
1 милион човека.
Според председателя
на БТС Алексей Стоев
в Балканския регион е
добре всички да взимат
пример от България. Неслучайно в Плевен в края
на май БТС отново ще стане домакин на работната среща на Балканския
планинарски съюз. „Имаме сериозни европейски
перспективи - подчерта
той. – В Европа туризмът
се развива много активно.
БТС е член на Европейската асоциация по пешеходен туризъм 15 години
преди България да е станала член на ЕС. Както
уточни проф. Иван Лалов,
в България планинарството се схваща като приятно занимание, а не като
възможен икономически
отрасъл.
„Планинският
туризъм дава база, върху
която може да се развие
и вътрешен, и международен туризъм. Нека честването на 120-годишнината
от началото на организираното
туристическо
движение бъде стъпка
към разбирането, че пла-

нинарството дава хляб на
много хора” – каза той.
Представителите на Организационния
комитет
бяха впечатлени от представяне дейността на БТС
и защото разбраха, че
освен богата материална
база Съюзът разполага
и с учебни бази, лектори
и лиценз от Центъра за
професионално обучение
да обучава по следните
професии: хотелиер, камериер, организатор на
туристическа
агентска
дейност, планински водач,
екскурзовод,
аниматор,
както и по десетина специалности.
Председателят А.лексей
Стоев
специално
наблегна на факта, че
обществеността
трябва
да се обърне с лице към
дейността на Съюза, защото освен, че работейки
активно с децата и техните родители и учители, организацията ще се
подмлади, а на практика
това означава, че младите
хора, почувствали прелестта да се пребивава сред
природата, ще останат защитени от наркотиците и
други вредни навици. Това
е, което прави усилията
на БТС особено значими.
„Преди пет години – уточни той – имахме подписано двустранно споразумение между нашето
Сдружение и Министерство на образованието и
науката, но неговият срок
изтече. За да изведе деца
в планината, преминаваме
през събирането на различни идокументи, а сме
имали преди това създадена мрежа в училищата
и сме работили много активно с подкрепата на регионалните инспекторати
на МОН. „Ще ми се да си
върнем старото доверие,
което имахме помежду си,
защото децата са главната ни цел”- каза Алексей

Стоев.
Представителят на МОН
сподели, че след измененията на Закона за туризма е започнал нелек дебат за изготвянето на нова
наредба, регламентираща
извеждането на децата и
учениците сред природата. Отправена бе покана
БТС да се включи в сформиращата се в момента
работна група, която ще
изработи новия нормативен акт.
„За нас е много важно
да имаме партньорски
взаимоотношения с МОН.
Важно е за обновлението и подмладяването на
Съюза – акцентира Алексей Стоев. – На този етап
децата са затворени в
Модул „Туризъм” от учебната програма, а освен
вид спортуване, туризмът
е придобиване на знания
за културата, историята,
бита. Нищо не би трябвало да пречи всеки учител
по даден предмет да може
да извежда децата в планината.”
Участниците в срщата
обсъдиха датата 27 септември – Международния

ден на туризма – като
възможност да се изведат децата и учениците
сред природата. Първата
стъпка на тази инициатива би могла да бъде
осъществена в
София
град, София област, Перник, Кюстендил и други
по-близки
дестинации,
като успешното й реализиране и аргументиране
от БТС в Министерство на
образованието и науката
да стане основа за включване на тази инициатива в
Националния календар за
дейности на просветното
министерство и в бъдеще
се стигне до изработване
на Национална програма
за туризма.
От Министерство на
туризма заявиха подкрепата си за развиване на
вътрешния туризъм и отвореността си за всякакви
предложения, идващи от
страна на БТС. Подкрепа
Съюзът получи и от Министерството на културата, което се ангажира да
подпомогне
издаването
на кратка история на БТС
за периода след 1990 г. За
партньорство протегнаха

ръка и медиите в лицето
на БНТ и БНР.
Кулминация в заседанието бе предложението,
направено от председателя на БТС и подкрепено
от присъстващите представители на различни
институции и медии - този
Организационен
комитет, сформиран по повод
120-годишнината от стартирането на организирания туризъм – да прерасне в Обществен съвет. На
практика това ще означава не само „сверяване на
часовниците”, както каза
председателят на БТС, а
обединяване усилията на
всички институции в името на децата и младите
хора на България.”
Второто заседание
на
Организационния
комитет ще се състои през август – непосредствено
преди
кулминацията на тържественото отбелязване на 120-годишнината в края на месеца,
когато се очаква над
5000 човека да изкачат
Витошкия първенец.

