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Издание на БТС

60 години туристическо хорово пеене

60 години хор „Планинарска песен –
Филип Аврамов”
Н
а 3 април 1959 година в
една от залите на Студентския дом в София
се събират туристи,
алпинисти, хористи и йодлеристи от съществуващия хор
при читалище „Д-р Петър Берон”. Тук са и хора, които имат
желание да пеят. Срещата
преминава много ентусиазирано и както казва в своята
книга „Живот и съдба” съпругата на маестро Филип Аврамов
Елисавета Аврамова, „залата
се взриви от идеи, предложения, мисли и перспективи”.
На 4 април 1959 г. от 17 часа
се провежда първата репетиция. В залата са 53-ма души.
Единодушно Филип Аврамов,
като създател на хора, е избран за диригент и председател на Художествения съвет.
Репетицията преминава в
изпълнение на популярни патриотични песни. На 5 април
се сформира ръководство на
хор „Планинарска песен”. Това
е накратко началото. Следва
създаването на хор „Средногорски звуци” – гр. Стара Загора, и така, докато броят
на хоровете достигне над 70.
Днес членове на Сдружението
на туристическите хорове в
България са 38 туристически
хорове, групи и състави.
Сдружението е член на Българския туристически съюз и
на 6 април 2019 г. заедно с него
отбеляза 60-годишнината от
създаването на организираното туристическо хорово пеене и 60 години от основаването на хор „Планинарска песен

– Филип Аврамов”. Залата в
столичния Дом на културата
„Средец” едва побра желаещите да съпреживеят празника.
Той бе открит с изпълнение
на сборна формация, в която
бяха включени певци от хор
„Планинарска песен – Филип
Аврамов”, от МВГ „Вежен” – Тетевен, хор „Средногорски звуци” – Стара Загора, Хора на
ветераните туристи към ТД
„Рилски турист” – Самоков, и
формация „Канта Нова” – София. Диригент бе Емил Минев.
Прозвуча химнът на БТС „Балкани, дигайте се”. Репертоарът на празничния концерт
бе основно от популярни туристически песни по музика на
маестро Филип Аврамов. И както напомни водещата Василка
Петрова, според Маестрото

Поради допусната техническа грешка, публикуваме наново
поканата за свикване на Извънреден конгрес на БТС.

музиката трябва да въздейст- телите с желание се включиха,
ва и когато се твори, и когато което стана много спонтанно
се изпълнява, и когато се слу- и създаде много настроение.
ша. Тя прикани публиката да
Продължава на стр. 23
пее заедно с хористите и зри-

Успешно приключи проведеното от БТС
обучение на планински водачи – зимен профил

О

т 15 до 25 март в УЦ
„Мальовица” се проведе поредният курс за
обучение на планински водачи – зимен профил. В
него взеха участие 10 курсисти от ТД „Боерица” – София,
ТД „Кайлъшка долина” – Плевен, ТД „Владислав Варненчик”
– Варна, ТД „Еделвайс” – Пловдив и ТД „Осогово”- Кюстендил.

Традиционно водещ преподавател бе доц. Тодор Тодоров
заедно с неговия помощник
Желю Парушев.
Учебната програма включваше теоретични занимания
в модулите Екология в туризма; Етика и туристическо поведение; Топография и
ориентиране; Опасности в
планината, а практическите
занимания бяха Планинско

водене и ориентиране; Алпинизъм и спортно катерене;
Ски подготовка и Долекарска
помощ.
Прави впечатление, че във
всеки изминат курс участниците идват все по-добре подготвени за нови планинарски
преживявания и нови предизвикателства.
Лъчезар Лазаров
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Поход срещу диабета по вода,
въздух и суша
П
оход срещу диабета започна от Видин на 30 март. Целта
на инициативата е да
насочи вниманието към заболяването при децата и да
събере средства за сензори
и трансмитери за контрол
на кръвната захар, които ще
бъдат предоставени на малките пациенти с диабет тип
1. Организатор е Лайънс клуб
- Видин, а техни партньори
са БТС и други неправителствени организации, Община
Видин и български и румънски
общини, през чиято територия ще премине походът.
На откриването присъстваха: г-н Венци Пасков – зам.кмет на община Видин, Зорница Радонова – изпълнителен
секретар на БТС, и Лъчезар
Лазаров – експерт в БТС, кметове на общини и неправителствени организации.
Съорганизатор на проявата
е ТД „Бонония” - Видин. По време на похода взеха участие ТД
„Кайлъшка долина” - Плевен,
СТД „Академик” - Свищов, ТД
„Приста” - Русе, и СТПД „Академик” - Русе.
Мащабната инициатива е
в подкрепа на децата с диабет тип 1 и се проведе от 30
март до 6 април. Този поход е
национален и се осъществява
по суша, въздух и вода. Маршрутът минава по течението
на река Дунав, от Видин до
Силистра и се връща през територията и акваторията на
Румъния.
Походът е с дължина 1700

километра по въздух, суша
и вода. Той се провежда в
България по два маршрута
- Дунавски и Дълъг. Първият
следва пътя на велоприключението Дунав Ултра.
В градовете Видин, Козлодуй, Свищов, Русе и румънските Гюргево, Турну Мъгуреле,
Бекет се организираха вечерни концерти с местни и национални изпълнители, които
участваха безвъзмездно. По
време на концертите се проведоха безплатни тестове
за диабет и се раздаваха информационни материали. Благотворителна
мобилна кухня
предостави
топла скара и
напитки. Във
всеки един от
градовете се
организира
диабетен патрул,
който
включва посрещане на участниците
в
похода, присъединяване на
нови такива,
провеждане на
тестове.
Списъци на
нуждаещите
се вече се изготвят
от
регионалните
здравни
центрове за
деца с диабет,
каза Герго Гергов от клуба.

„Обръщам се към нашите
сънародници. Това е първият
по рода си поход, но той не е
политически акт, не е и протест. Той е породен от добра,
чиста и неприкосновена цел.
Трябва да спестим над 2000
убождания на невинните детски пръстчета. Децата имат
нужда от шанс за здраве. Чрез
дарения можем да станем
фактор за отлично бъдеще
на тези деца. Кой не би искал
да спести мъката и болката
на тези дечица? Проектът
ни е обречен на успех. Нашата мотивация е да застанем
до всички деца и техните
семейства. Бъдете рицари и
дарете със смс с текст DMS
DIABET на 17 777. Цената му
е символична - 1 лев. Ние рабо-

тим с всички експерти, които
са завеждащи отделение към
най-добрите детски диабетни центрове. Тези доценти
и професори сами по себе си
управляват набор от пациенти, които са нашата целева
група. Няма все още в България общ регистър на болните деца с диагноза „диабет”.
Получаваме постоянно информация от София, Варна и
Пловдив. Така е организирана
държавата, това са детските центрове, които обслужват територията на цялата
страна. В момента, в който
походът се прибере, ще бъде
направена комисия, която ще
изготви критериите, по силата на които ще раздадем
тези сензори.”

Алпинистът Атанас Скатов даде
пресконференция във Варна

Н

а 25 март алпинистът
Атанас Скатов даде
пресконференция във
Варна, на която обяви
следващата си цел. На 3 април
той потегли към връх Кангчендзьонга в Хималаите. Това
е третият по височина връх
в света. Висок е 8886 метра.
В групата Скатов ще е единственият българин. Много интересен е фактът, че с него

до базовия лагер ще има двама българи, негови приятели.
На пресконференцията присъства заместник-кметът на
Варна Коста Базитов и директорът на дирекция „Спорт“
Кристиян Димитров. Атанас
Скатов продължава амбициозната си програма по изкачването на всички 14 най-високи върхове в света. Миналата
година той беше покорил 6 от

тях. Преди началото на пресконференцията Коста Базитов връчи специалen плакет
на Скатов от годишната
церемония „Спортист на Варна“. Алпинистът беше сред
10-те най-добри спортисти
на града за миналата година.
Той получи и малко знаменце
с логото „Варна - европейски
град на спорта 2019“. Обещa
да го развее на върха на Канг

Зимно изкачване на
връх Мечит в Рила
Туристи от ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил,
и ТД „Рилски езера“ - гр. Дупница, направиха съвместно мероприятие в Рила планина.
Първия ден от село Говедарци по стръмната
пътеката с много смях и закачки стигнахме
неочаквано да хижа „Мечит”. Направихме и
една проучвателна тренировка. Вечерта
обичайните песни и танци. Рано сутринта
водачът от Дупница Сотир ни поведе към
връх Мечит. Пътеката е стръмна, но се ходи
спокойно. Колкото повече се издигахме нагоре, толкова по-впечатляващи бяха гледките
към села и върхове. В началото само няколко къщи, а впоследствие и цялата долина, в
която се намират: Говедарци, Маджаре, Мала
църква и Бели Искър. Насладихме се на „царските“ гледки, които Кайзеровият път ни
предлага. Изкачихме се на връх Малък Мечит,

а голяма част от групата изкачи и по-високия му събрат - връх Голям Мечит.
Нека всеки да отиде и да преживее красотата и емоцията, съзерцавайки хоризонта,
поемайки на големи глътки чувството за
свобода и широта.
Силвия Михова, секретар на
ТД „Осогово“, гр. Кюстендил

чендзьонга. „Здрав съм. Много
добре съм подготвен и се надявам и времето да е добро,
за да атакуваме върха по
план. Много е интересно, че
пътят до базовия лагер, който е на височина около 5500 м,
е много пуст. Не минава през
никакво населено място. Самият преход до базовия лагер
е доста дълъг, 2 седмици“, сподели Скатов. Той подчерта,
че същият този връх е бил
изкачван само от един наш
алпинист, а по пътя към върха е загинала друга наша алпинистка. През цялото време
Скатов ще разполага със сателитен телефон и ще прави
снимки и видео. Той говори и за
веганството, като сподели,
че от 2012 г. е пълен веган.

Нашият алпинист има изключително отношение към
природата, към опазването
й чиста и към веганството,
което е част от неговата
философия. Атанас Скатов
сподели, че освен чистото
планинарство, което е част
от подготовката му, се занимава усилено с плуване,
бягане, колоездене. Той прави
специални йога упражнения
и също така медитира. Обича да тренира и да изкачва в
Рила и Пирин и на други места, където е студено. Скатов
сподели, че в групата, с която
ще изкачва Кангчендзьонга,
има германец, с който се познава добре и с който са изкачвали и други върхове.
Румен Генов
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За 15-и път „Оцеляване в планината
при зимни условия” на УЦ „Мальовица”
О
т 20 до 24 март се
проведе
„Оцеляване в планината при
зимни условия” на УЦ
„Мальовица”. Подборът на
участниците се състоя от
ТД „Черноморски простори”
– гр. Варна. Посрещна ни недостатъчно сняг. Но на връх
Ръждавица имаше над 100 см
сняг. Още след обяд на първия
ден направихме поход до хижа
„Мальовица”. Там видяхме направени снежни пещера, иглу
и хижа от курса за планински
водачи на БТС. Разполагахме
с доста планински водачи и
опитни планинари в групата.
Не губихме никакво време за
теория, а знаем, че и практиката е особено важна. Походите към връх Ръждавица и хижа
„Вада” бяха съчетани с практически тренировки, насочени към безопасността в планината. За съжаление, част
от маркираните пътеки бяха
фирновани и заледени, което усложняваше преходите.
Всички се стараеха да усвоят
сложната материя. Планина-

та ни прие дружелюбно и ние
се опитахме да не я подценяваме. Слънчевото време и високите температури (над 15
градуса) ни помогнаха да имаме прекрасни гледки в Рила.
Така бяха подбрани темите,
че започнахме от зимната
екипировка, безопасността
в планината, застраховките
и тяхното значение, подготовката на групата, сняг и
снежни опасности, лавини и
поведение, съоръжения и тяхното използване. Важното е,
че обяснявахме защо се прави
всичко в планината и че няма
нищо случайно. Убедени са
всички туристи, че без знания и добра практика няма да
постигнем успех. Подценим
ли планината дори и за миг,
тя няма да ни прости грешките и можем да очакваме само
проблеми.
Вече за петнадесети път
организираме „оцеляването”.
Тази година групата бе от
34 човека (стабилна група),
а 4 от тях са студенти и
един ученик. Вече има поло-

жителни моменти при личната екипировка и най-вече
в знанията на участниците.
Кръстихме с планински имена 9 туристи, участващи за
първи път. Участници имаше
от: ТД „Галата” – гр. Варна, ТД
„Хеброс” – гр. Димитровград,
от Хасково, Силистра, София,
Пловдив, Добрич и, разбира се
- от домакините от ТД „Черноморски простори”. Вече можем убедено да кажем, че има
положителен резултат от
обучението. Всеки се стремеше да подобри зимната си
лична екипировка и безопасното си поведение в планината.
С благодарност към Димитър
Куртев, Веселин Стефанов,
Георги Маджаров, Георги Бараков, Даниел Петров за активното подпомагане на провеждането на проявата.
С разглеждането на музея
в УЦ „Мальовица” на нашите
герои алпинисти се докоснахме до техния подвиг при
покоряване на Еверест. Тук
бяха зададени десетки въпроси, които получиха отговор и

които бяха насочени към подготовката на експедицията и
тяхната екипировка.
Благодарност към БТС за
предоставеното имущество
за използване и обучение.
Благодарим и на семейство
Кишишови – наемателите на

Учебния център, за създадените условия за битуване и
за вкусните ястия. Това вълшебно място за туризъм ни
привлича отново и отново.
Атанас Сивков,
ръководител на проявата

Пролетно настроение в Лудогорието
Ето, пролетта настъпва
с пълна сила и по този повод
ние, туристите от ТД „Добротица”, гр. Добрич, организирахме екскурзия, като
този път дестинацията бе
Лудогорието. След предварителна уговорка с нашите
приятели от ТД „Буйна кръв”,
гр. Разград, се отправихме
към ресторант „Габъра” в едноименната местност, където посрещнахме и гостите от ТД „Сърнена гора”, гр.
Стара Загора. Поздравления
с „добре дошли“ и водачът
Мариян поведе колоната от
туристи към параклис „Света Марина“. Улисани в разго-

вори и закачки, не усетихме
кога пристигнахме, снимки,
снимки, кратка почивка и към
близкото село Пороище, а
оттам към град Разград. Така
за около 4.30 часа направихме
прекрасен преход, имаше време и за почивка, а вечерта в
механа „Българе”, след размяна на поздравления и подаръци от ръководителите
на групи, започна и купонът.
Хора, песни, танци, развлекателни игри и викторина до
късно през нощта.
Неделният ден ни посрещна слънчев и топъл и по програма всички се събрахме
пред историческия резерват

„Абритус” - част от 100-те
НТО, и след разглеждане на
музея и разкопките си пожелахме до нови срещи и нови
походи.
Прибирайки се към дома, се
отбихме и до средновековната крепост „Мисионис” край
град Търговище. Така, в рамките на два дни, заредени с
много положителни емоции и
енергия, се прибрахме у дома,
като не пропуснахме да се информираме кога ще е следващото мероприятие.
Мирослав Кескинов,
ТД „Добротица”

Добре дошла, Пролет!
В слънчевото утро на 23
март група туристи от ТД
„Свищи плаз-2013“, гр. Златица, потеглихме от двора на
СУ „Св. Паисий Хилендарски“
към Стара планина, която ни
посрещна с песен на птици и
свеж ветрец. На първия заслон във вилна зона Черешака
направихме кратка почивка
и се освежихме с бистрата
студена вода от извора „Свети Георги“. Колоната се водеше от председателя Здравко
Тодоров, а ученици от осми и
девети клас носеха знамената на България и на туристическото дружество. Нашият
планински водач - Стоян Зяпков, предизвика жив интерес
с пускането на дрон, който
заснемаше различни моменти от похода. Пътеката ни
водеше последователно през
заслоните към Дюлова поляна. Въпреки разнородния състав (най-малките туристи
бяха петокласници) успешно
пристигнахме в местността
Старата бачия след продължително изкачване по стръм-

ния склон и няколко подхлъзвания на ланската шума.
Около мраморната плоча направихме по-продължителна
почивка. Един от доайените
на туристическото движение
в Златица и отличен познавач
на историята на родния край
– Борис Гечев, ни разказа за
паметното събитие: на това

място на 20 юли 1867 г. са се
срещнали четите на Панайот
Хитов със знаменосец Васил
Левски и четата на Филип
Тотю. Изненадана в ранното
утро, турската потеря загубила сражението. След години
на поляната са намерени и
съхранени в музея останалите от битката куршуми, но

днес тя беше покрита с килим
от пролетни цветя.
Най-после дойде моментът
за търкаляне на питките.
Някои от тях отидоха чак в
дерето под Дюлова поляна, но
въпреки това децата ги догониха. Всички се подредихме
около богата трапеза. След
тричасовия
туристически

преход споделените комати
от питките бяха много вкусни.
Преди да напуснем красивата местност, изчистихме целия район от разпилените наоколо отпадъци от предишни
посетители. Събрахме няколко чувала, които туристите
носиха на смени до най-близкия контейнер в града. На всеки от заслоните поставихме
табели, приканващи туристите да опазват природата.
Хубавото време, първите
пролетни цветя и приятните
разговори по пътя ни заредиха с много положителни емоции.
Създадената връзка, породена от разговорите и споделеното преживяване между
поколенията, е гаранция, че
историческите събития ще
останат в народната памет
и ще се предават от поколение на поколение.
Текст: Даниела Самарджиева и Надежда Пенчева
Снимка: Стоян Зяпков
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124 години организиран туризъм

117 години Туристическо дружество „Трапезица–1902”
Традиция и развитие в туризма, туристическите спортове и екологичните инициативи

Т

уристическо
дружество „Трапезица–1902”
членува в Българския
туристически
съюз,
Българската асоциация за алтернативен туризъм, Националната асоциация за детски
и младежки туризъм и чрез
своите клубове - в българските федерации по туризъм,
алпинизъм, катерене и ориентиране.
Дружеството
пълноценно участва в обществения
живот на града и страната
с инициативи и богата дейност, свързани с развитието
и популяризирането на туризма, туристическите спортове, екологията, културните
традиции, с утвърждаването
на идеите за активен живот
в хармония с природата.

Вековната туристичес
ка традиция на Велико
Търново
Дружеството е основано на
17 март 1902 година от група
ентусиасти, последвали призива на Алеко Константинов
за отдих сред природата. Те
приканват съвременниците
си да опознаят туристическите и историческите забележителности на България и
да съдействат за утвърждаването на толерантността,
познанието и духовното развитие чрез активен здравословен и емоционален начин
на живот.
Моско Москов, Стоян Коледаров, Цоньо Герганов, Леон
Филипов, арх. Георги Козаров,
Йордан Кулелиев, Стефан
Върлев, Стоян Бояджиев,
Димитър Геров, Михаил Петков, Тотю Дюлгеров, Христо
Шипчанов, Деян Станков, Георги Исапов (Хондро), Кръстьо Ников и още много имена
могат да бъдат добавени към
първостроителите на туристическото движение във
Велико Търново. Те привличат
към движението все повече и

инициативи.
Въпреки че Туристическо
дружество „Трапезица” не е
първото по учредяване в България, много са инициативите, които тръгват от него:
- 13.12.1903 г. - Благотворителен бал във Велико Търново, средствата от който се
използват за залесяване на
поречието на река Янтра и
хълмовете около града. Впоследствие балът се превръща
в една от традиционните благотворителни инициативи на
дружеството, възстановена
в съвременната му история
през 2007 г.
- 1904 г. – по инициатива на
дружество „Трапезица” се създава археологическа секция
към местния клон. Издирени,
проучени и описани са много
местни старини. В специални
витрини са изложени снимки
на исторически и природни забележителности от околностите на Велико Търново.
- 1904 г. – открива се безплатна ученическа спалня
по инициатива на арх. Георги
Козаров, на втория етаж на
прогимназията, в къщата на
братя Паница. Отпечатани
са и първите туристически
рекламни материали.
- 1905 г. – организира се общоградски излет до Царевец
и Трапезица, а на традиционния благотворителен бал
през декември за пръв път
прозвучава туристическият
марш „Балкани, дигайте се” по
текст на Кирил Христов и музика на Иван Константинов.
Този марш е химн на БТС.
- 1907 г. – издава се Туристически пътеводител, чиято подготовка започва още
през 1905 г. с безвъзмездния
труд на Леон Филипов, арх.
Георги Козаров, Никола Марков, Димитър Багрилов и инж.
Христо Сапаров. Постъпленията от 4-хилядния тираж са
определени за изграждане на
първата туристическа хижа
в България – на Царевец.

Мадарското плато и открива
Омуртаговия надпис при Чаталар.
- Издава се списание „Турист”.
- 14 юли 1960 г. – първи ученически поход от Тимок до нос
Емине с водач учителят Любомир Войников.
- 25 октомври 1960 г. - откриване на първия скален заслон в местността Устето.
Пуска се тролей над Устето.
И днес водеща е ролята на
дружеството в развитието на пешеходния туризъм,

да не са опознали. През 2017
г. те изкачиха първенеца на
Австрийските Алпи – връх
Гросглокнер (3798 м).
Наред с масовите туристически прояви се развиват
и дейности, свързани с високи
спортно-технически постижения.
Представители на Клуба по
спортно ориентиране „Трапезица-1954” са републикански, балкански, европейски и
световни шампиони. Първият шампион на България при
мъжете от Туристическо

ориентирането, алпинизма,
катеренето, ски туризма,
ученическия туризъм, водните спортове, планинското
колоездене, художествената
самодейност.
Сред традиционните общественозначими дейности
на Туристическо дружество
„Трапезица-1902” е оформянето, маркирането и обезопасяването на туристически
маршрути и пътеки в околностите на Велико Търново.
През 2013 година благотворителната кампания е посветена на възстановяване на
най-популярните маршрути.
Дружеството се грижи за
поддържането на екопътеки в
региона с дължина над 200 км.

дружество „Трапезица-1902”
е Ангел Ганцаров, през 1972
г. Днес сред младата смяна
ориeнтировачи медалисти са
Григор Караиванов, Валентин
Шишков, Елица и Апостол
Атанасови и др. В съвременната си история клубът е традиционен домакин на държавни първенства и национални
купи. През 2018 година клубът
за първи път получи правото да организира и проведе
европейското първенство за
младежи и девойки от 16 до 18
години. В първенството взеха
участие 37 държави с нас 600
участници.
Представители на Алпийски клуб „Трапезица-1957”
осъществяват
множество
изкачвания в страната и чужбина – Памир, Кавказ, Алпите,
Андите, Хималаите. В състава на Националната алпийска
експедиция през 1989 г. представителят на клуба Петър
Панайотов изкачва осемхилядника Анапурна в Хималаите. През 2018 година клубът
проведе две експедиции до
връх Хан Тенгри в планината
Тяншан и до връх Белуха в планината Алтай.
Изключителен успех за клуба в състезателното катерене са домакинствата на
състезания с международен
характер - шест балкански
първенства, пет европейски
купи, три световни купи и
едно световно първенство,
както и ежегодните домакинства на държавните първенства и купи. Сред медалистите в европейски и световни
шампионати са Калин Гърбов,
Милен Видиновски (АК „Еделвайс“), Цвета Кожухарова,
Благовест Лазаров (АК „Еделвайс“) и др. Някои от тях днес
са изявени треньори на младата смяна в катеренето.
През 2018 година държавен
шампион при жените е Юлия
Керимедчиева, а при младежите – Преслав Пенев.
По инициатива на дружеството във Велико Търново се

Значими събития и
клубна дейност в съвременната история на Туристическо дружество
„Трапезица–1902”

повече последователи.
По своя характер туристическата дейност в началото е културно-просветна,
родолюбива, с инициативи за
изучаване и съхраняване на
историята, представяне на
театрални и оперни постановки, вечеринки, забави,
концерти и излети сред природата,
благотворителни

- 24 май 1922 г. – освещаване на първата туристическа
хижа в България „Трапезица”
на хълма Царевец, която се
превръща в притегателен
център на културно-просветната дейност на туристите.
- 1925 г. - опити за проникване, изучаване и описване
на околните пещери от доц.
Рафаил Попов, който проучва

От създаването си до 1946
година туристическото движение в България се определя
като културно-просветно.
След 1957 година туризмът
започва да се възобновява,
но вече като масова спортна
дейност, развиваща се в секции към заводи, предприятия
и училища.
През 1970 година е открит
новият Туристически дом
„Трапезица”, популярен сред
великотърновци със сладкарница „Еделвайс”, а сред гостите на града – като туристическата спалня с най-красив
изглед.
Най-дългогодишни са традициите в пешеходния туризъм. През 2009 година Клубът
по пешеходен туризъм и туристически спортове при ТД
„Трапезица-1902“ чества 100
години от основаването си
с откриване на фотоизложба и представяне на юбилеен
сборник. Няма кътче в България и на Балканите, което великотърновските планинари

построява най-голямата изкуствена катерачна стена на
Балканите. Разработват се и
се описват катерачни маршрути при манастира „Света
Троица“ и Устето. Издаден е
„Водител за катерачи“ с около
300 маршрута.
Фирма „Уолтопия“ дари нова
изкуствена катерачна стена на Дружеството, която е
монтирана в спортния комплекс на ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ през 2014 година.
Ски алпинистите се представят успешно още с първите си стартове през 1968
г. Сред изявените имена в
близкото минало са Христо
Шипчанов, Веселин Долчинков,
Христо Ненков, Георги Димитров, Веселин Стефанов,
Петър Петров, следвани от
носителите на отличия от
държавни първенства Тодор
Тодоров, Николай Гугински,
Росен Босев и Стефан Петров от АК „Еделвайс“ - Килифарево. Всяка година на 3
март клубът по ски туризъм
участва в националната проява „Ски поход на свободата”
- Шипка.
Макар по-късно развит във
времето, Клубът по воден
туризъм към Туристическо
дружество „Трапезица-1902”
има своето значимо присъствие както в национални и международни прояви, така и при
обучението на деца и младежи на езерото в местността
Ксилифор.
Николай Терзиев е първият
участник на клуба в Международната Дунавска регата
през 1971 година. През 2001
година участниците в международната гребна проява са с
актив от общо 3518 км, съответно Боряна Иванова - 555
км, Людмила Тодорова - 883 км
и Светлана Георгиева - 2080
км. Всяка година гребци от
клуба участват в ТИД.
Състезателите от Клуба по планинско колоездене
при ТД „Трапезица-1902” са
сред водещите в страната
в този спорт и заемат призови места в състезанията
в различни дисциплини. Клубът е традиционен участник
в Спортно-туристическите
празници „Ксилифор”, почиства и маркира нови трасета за
крос-кънтри и спускане.
Клубът на туристите ветерани е активен участник
в проявите от плана на дружеството – Осмомартенския
женски поход, пролетните и
есенните кампании „Движи се
и победи”, празниците, концертите, изложбите и много
други културни и познавателни прояви.
Клубът си сътрудничи с
Клуба на пенсионера и Регионалния исторически музей във
Велико Търново, а като член и
деен участник в инициативите на Българската федерация
на туристите ветерани традиционно е домакин и на част
от тях.
Сред съвременните приоритети на Туристическо
дружество „Трапезица-1902”
е обогатяването и разнообразяването на дейностите
с децата и младежите. През
2006 година към дружеството
се учредява Комисия за ученически туризъм, която координира дейностите на училищните туристически клубове
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във Велико Търново. През 2018
година те са 6 на брой – в 3
основни, 2 средни училища и
Дома за деца, лишени от родителски грижи. С тях се организират походи, спортно-туристически празници, летни
и зимни лагери и училища сред
природата, реализират се
дейности по проекти.
С учителите туристи ежегодно се провежда есенен обучителен семинар с практическо обучение в планината
и опознаване на подходящи
маршрути. През 2007 година,
в партньорство с ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”, е издаден
сборник с доклади и съобщения „Туристически и спортни
практики в училище” в помощ
на педагози и родители.
От 2001 година в партньорство с Община Велико
Търново, програма „СИНДИ“ и
Младежкия дом се провежда
кампания „Движи се и победи“
(пролет и есен). Проведени са
34 кампании с общ брой участници 19 214 деца, ученици и
възрастни хора, в т.ч. и 432
семейства. Най-голяма активност е регистрирана при
учениците на възраст до 14
години.
Възраждат се и културно-просветните и творческите инициативи, започнати от
първостроителите на туризма в България. Тук се включва
не само богатата дейност на
туристическите хорове към
дружеството, но и организирането на регионални и национални изложби и конкурси,
издаването на книги и доку-

ментални филми, поддържането на собствена електронна
медия – интернет-страница
на дружеството.
Някои от печатните издания на ТД „Трапезица-1902“ са:
- „Сто години Туристическо
дружество „Трапезица-1902“
- Туристически маршрути
в региона на Велико Търново
(карта)
- „Здравей, Ксилифор“ (брошура)
- Туристическа карта на
град Велико Търново – музеи
и културно-исторически обекти
- „Туристически и спортни
практики в училище“ (сборник
доклади и добри практики)
- „50 години Спортен клуб
по ориентиране“ (брошура)

- „50 години Алпийски клуб
„Трапезица“ (сборник)
- „100 години Клуб по пешеходен туризъм“ (сборник)
- „40 години Туристически
хор „Еделвайс“ (сборник).
-„10 години съвременни училищни клубове по туризъм
при ТД „Трапезица-1902” (брошура).
- ПЪТЕВОДИТЕЛ – 17 туристически маршрута в Община
Велико Търново (електронно и
двуезично печатно издание –
2015 г.).
Към Туристическо дружество „Трапезица-1902” има
сформирани няколко хорови
формации. Вече 45 години успехите и творческият заряд
на смесен хор „Еделвайс” и
мъжката формация към него

АПРИЛ 2019 г.

са в основата на богата концертна дейност. Заедно с
дамския хор на туристите
ветерани „Света гора” ежегодно се представят в националните песенни празници
„Песните на България”. Очарование внасят и изпълненията
на детската вокална група
„Патиланци“ при СУ „Емилиян
Станев“.
В партньорство с Професионална гимназия по туризъм
„Д-р Васил Берон“ и Асоциация
на енолозите в България ежегодно се провеждат инициативите „Ден на производителя“ и „Еньовден на Ксилифор“.
Съвместно с Община Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Областният
съвет на БЧК, плувният клуб
„Етър“ и ТД „Трапезица-1902“
ежегодно провеждат национален турнир по водно спасяване „Любен Кантарджиев“.
Благотворителните инициативи на Дружеството ежегодно са сред най-значимите
му прояви. През 2017 г. се реализира направата на кът за
отдих с беседка и барбекю, а
през 2018 г. беше изградена
Въжена градина, дарение от
фирма „Walltopia“, с която се
обогатиха атракциите в района на парк Ксилифор.
През 2009 година се осъществи и една от най-значимите инициативи в съвременната
история
на
дружеството - откриването
на Музей на туризма и туристическите спортове в
туристически учебен център
„Момина крепост”, Ксилифор.

5

Проектът е реализиран в
периода 2006-2009 година в
партньорство с Регионалния
исторически музей, Регионалната народна библиотека „П.
Р. Славейков“ и Държавния архив – Велико Търново.
От 2011 година дружеството, в партньорство с ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ и
катедра „Скулптура” към Факултета по изобразително
изкуство, провежда ежегодно
„Младежка скулптурна колония - Ксилифор“ с подкрепата
на Община Велико Търново по
програма „Изкуство и култура“.
Младите творци под ръководството на проф. Стефан
Лютаков, проф. Коста Денев
и доц. Георги Минчев създават
скулптурни композиции, като
„Добрият змей“, „Златната
ябълка“, „Къщата на Баба
Яга“, „Сцена библиотеката“,
входен знак към местността
Ксилифор, „Приказните герои“, „Скулптура, деца, природа, здраве“ и много индивидуални творби от дърво, камък
и метал. По този начин не
само им се дава възможност
за изява, но и пространството на Ксилифор се превръща
в изложбена зала на открито.
С почит към богатото и
славно минало, с поглед към
бъдещето, ние, членовете на
ТД „Трапезица-1902” приветстваме всички с нашия девиз:
„Живейте пълноценно!”
УС на ТД „Трапезица-1902“,
гр. Велико Търново

На среща с пролетта
Понеже пролетта събужда всичко
живо, така оживени вече се чувстват
и туристите ветерани от габровския
клуб. Започнали с излета до Шипка на 3
март, после отпразнуваха 8 март, направиха излет до околностите на кв.
Радецки, където се проектира да бъде
прокаран тунел под Шипка, и се стигна
до посрещането на Първа пролет.
За срещата на първия пролетен ден
възрастните туристи се бяха подготвили отрано. Тази година проявата
беше заложена в плана им като излет
до местността Градище – високо скалисто плато, доминиращо над града
в източна посока. Дотам мнозина от
тях не бяха ходили отпреди много години, но имаше и такива, които за пръв
път щяха да се изкачат на примамната височина с руините на ранновизантийската крепост „Градище” (4–6 век).
Не само идеята, но и чудесното време подмамиха за излета по-голяма група от активните габровски туристи.

Повечето от тях се изкачиха до височината по 3-километровия асфалтов
път от центъра на града, но имаше
и такива, които стигнаха по преките
пътеки за час, като същевременно можеха да посетят неголемия Зоокът и
близкия до него Планетариум.
Пътят достига до самото подножие на височината, където на обширна поляна има детски кът и място за
пикник. Нагоре, към античната крепост на билото, води екопътека с две
разклонения – ляво и дясно. Лявото е
по-добре благоустроено, с каменни
стъпала и пътека, застлана с каменни
плочи. А дясното излиза по стръмнината през поломена от бурята преди
години борова гора. Маркировката на
тази екопътека е дело на ТД „Узана”,
вече изявило желание поддържането й
да бъде възложено на Клуба на туристите ветерани. Ето защо сегашните излетници внимателно се движиха
по маршрута в двете направления и го

почистваха от нападали от дърветата клони.
Изминали по двете отклонения, накрая всички се събраха на площадката
пред телевизионната кула, кацнала на
скалите над града. Наблизо се намират останките от голяма християнска църква, датирана от 4-и век от новата ера. Тук се виждат и останките
от крепостна стена, жилищни сгради,
охранителни кули и помещения за охраната на крепостта, наричана сега
от местните жители „Пазителка на
прохода” – Шипченския. На времето
тя е била единствената крепост в
римската провинция Долна Мизия между Дунав и Стара планина, изградена
да спира варварските нашествия през
този период от историята.
За финал на своя излет туристите ветерани стъпиха на панорамната площадка над отвесните скали,
за да хвърлят поглед към града под
тях, блестящ с разнообразните си
постройки по долината на Янтра. И с
наслада съзерцаваха целия пролетен
свят, облян от следобедното слънце
далеч на запад.
Христо Мандев
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Зимна приказка в полите на Витоша
С
нетърпение очаквахме уикенда, за да се насладим на зимната приказка в планината
Витоша. Маршрутът, който
бяхме планирали, започна от квартал Бояна. Тръгнахме към гората,
предвкусвайки девствената красота
и пленяващите гледки, скрити в нея.
Наоколо ни заслепяваше белотата и
чистотата на снега. Той полепваше
по ботите и правеше стъпките ни
бавни и тежки. Попивахме жадно кристалночистия въздух и мириса на дървета и листа. Минахме покрай Борова
скала, от която се откриха прекрасни
гледки към долината на Боянска река и
връх Копитото. В далечината нашата
водачка Диана Чавдарова ни показа и
връх Мургаш. Насреща е и София, градът – бял, голям и потънал в смог. Вляво от пътеката видяхме тис, който
е най-рядкото растение на Витоша.
Скоро след тисовете достигнахме
местността Дренска глава. Грохотът
на водопада и влажният въздух ни
указваха, че правилната посока е вдясно, и ни караха да предчувстваме срещата с очаквания Боянски водопад.
Заради наличния сняг пътеката беше
трудна и стръмна, с тесни и хлъзгави участъци. Боянският водопад е
най-красивият и най-голям водопад
на Витоша, а водите му падат от релефен скален венец. През 1920 г. Иван

Вазов, след една от екскурзиите си до
водопада, написва пътепис, в който го
описва по неповторим начин. На хижа
„Камен дел” си направихме кратка почивка за обяд. Движехме се по горска
пътечка сред тунел от дървета, следван единствено от планинския вятър.
На хижа „Момина скала”, в сладкарницата на комплекса, пихме кафе и опи
тахме от прочутото ашуре. Вече с
нетърпение всички очакваха да пристигнем в хижа „Белите брези”, където

беше нощувката и празничната вечеря. Отпразнуването на Осмомартенския празник и Сирни Заговезни бяха
на дневен ред. Бяхме добре подготвени. Питка, омесена в ранни зори от
Ели Стоянова, сварени яйца и халва за
хамкане. Традицията изисква всеки да
поиска прошка от хората около себе
си – близки и познати, за огорченията
и обидите, които волно или неволно
им е причинил, както и сам да потърси
в себе си сили да прости на тези, кои-

то са го наранили.
Вечерта: китара, гайда, хора и чудно настроение...
Маршрутът, който бяхме планирали за неделния ден, беше многообещаващ. За начало се отбихме до Гьорева
чешма, за да си напълним от най-хубавата вода във Витоша. След кратка
почивка на хижа „Тинтява” се отправихме по широката алея от Златните мостове до село Владая. Алеята е
широка, добре оформена и се муши под
дърветата покрай Владайската река.
Бяхме изцяло в плен на съвършената
природа и не усещахме нищо, освен
блаженство и хармония. Сред огромните участъци с камъни се чуваше
шуртенето на водата. В местността
Шипето имаше каменна чешма. В тази
местност до средата на миналия век е
имало каменна кариера, която днес не
съществува. Сега районът е обрасъл
с млада широколистна гора с преобладаваща част на брезите. Районът ни
омая с дивата си природа, някогашните каменни кариери, тишината и спокойствието.
„Не ни се разделяше с тази опияняваща и романтична гледка, но пътят
към дома ни чакаше“ - споделиха туристите от ТД „Осогово“, гр. Кюстендил.
Силвия Михова,
ТД „Осогово”, гр. Кюстендил

Деца на поход в местността Хисарлъка
Децата от група „Синчец“ на
детска градина „Слънце“ – гр.
Кюстендил, съвместно с Туристическо дружество „Осогово“, проведоха поход в местността Хисарлъка. С помощта
на родителите на Дани Пецев
бе поставена атрактивна
маркировка. Началото на похода започна от местността
Чешмето, където ни очакваше
и първата табелка. В рамките
на един час, с помощта на секретаря на дружеството Силвия Михова, на г-жа Георгиева
и г-жа Стоянова, децата бяха
запознати как да се ориентират и движат в група в планината. Начало на групата водач

беше таткото на Дани Пецев.
Децата с весело „ехо“ приветстваха всяка открита стрелка и табелка. Смело преминаваха през препятствията по
пътя. На широка полянка след
кратка почивка те се запознаха какво е необходимо да поставят в раниците си преди
път, как се разпъва палатка
и какво е спален чувал. Всички
разгледаха с интерес как изглежда отвътре палатката.
Накрая всички малчугани получиха подарък – юбилейна значка от туристическото дружество. Децата с нетърпение
очакват да заведат и своите
родители на поход в гората.

Пролетни маршрути около Хисаря
Туристическо
дружество
„Орела-1935” споделя с читателите на вестник „Ехо” няколко леки и приятни пешеходни маршрута около град Хисаря и в Средна гора.
Курортният град посреща
много туристи, които след
балнеолечението се отправят към Кръстовете – кратки
екопътеки до околните хълмове. До „Кръста” над кв. Момина баня се стига пеша за около 30-40 минути през красива
борова гора. От прекрасната
панорамна площадка се вижда
цялото Тракийско поле, Пловдив, Родопите и Рила. Има
навес за почивка с маси и барбекю. На връщане може да се
мине от северната страна,
откъдето се открива гледка и
към заснежените била на Стара планина. До „Кръста” над
кв. Веригово се стига за 2030 минути и разходката може
да се съчетае с посещение на
най-старата църква в Хисаря,
православния храм „Св. Димитър”, свидетел на погромите
след Априлското въстание.
На Кръста има новопостроен

параклис „Св. Георги” и навес
за почивка с маси, пейки и огнище.
По-упоритите
туристи
могат да се изкачат до връх
Карасиври за 3 часа по маркирана пътека. За два дни, с нощувка в хижа „Фенера”, може
да се посети Тракийската
резиденция „Кози грамади”,
където неотдавна се разкриха
останките от одриско селище с крепостна стена, владетелска резиденция от 5-4 век
пр.Хр., средновековен храм,
пещи и жилищни постройки
от 4-5 век след Хр. Хижа „Фенера” (1300 м н.в.) работи целогодишно и предлага добри
условия за престой. Разполага
с 50 места, туристическа кухня, столова, зала за тържества и открито барбекю. Има
вътрешни тоалетни и бани.
Предлага хранене по предварителна заявка. От хижата се
открива прекрасна гледка към
цялата Розова долина, билото
на Средна гора и Стара планина. А от Пъпчето – панорама
към Родопите, Рила и Пирин.
От град Хисаря до хижа „Фене-

ра” се стига за 6 часа. От село
Старосел – за 3,5 часа. Всички
пътеки са маркирани. В района
работят също така и хижите
„Бунтовна”, „Средногорец”
и комплекс „Бяло камене”.
Средна гора със своите
меки хълмове, уютни широколистни гори, нежни поточета
и легендарни места е хубава
през всички сезони. Тесни пътечки, виещи се сред упойващото ухание на папрат и див
здравец, се редуват с гъсти
гори и слънчеви полянки, малинови храсталаци и затънтени
местенца, които човек ще
открие очарован. В подножието на планината, над село
Старосел, се намират каменните светилища Каменица,
Елдермен и Гарванов камък,
които могат да се разгледат
с еднодневен преход. В определени периоди на годината
(пролетно и есенно равноденствие, Еньовден) на тях се
извършват древни тракийски
ритуали, почитащи Дионис и
Богинята Майка.
Информация за пешеходните маршрути, водачи или те-

лефони на хижите може да поЖелаем Ви приятни пролучите от ТД „Орела-1935” или летни преходи из Средна
от Туристическия информа- гора и успешна туристичеционен център в град Хисаря. ска година!
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Преживяване, което се помни
С
лед като
пристигнахме в
с.
Ясеново сутринта
на 16.03.2019 г.,
събота, с автобус от Казанлък,
преходът
ни започна по
Химитлийската
пътека.
Слънцето приятно
напичаше и след
малко изкачване
стигнахме
до първата ни
точка - заслон
„Любов”. В задружен
кръг,
хванати за ръце
(за
по-добра
енергия, разбира се), един по
един си казахме
имената, за да
се
запознаем
с тези от групата, с които
не се познавахме. Продължихме прехода и в
подножието на
връх Чифут се
разделихме на
две групи - едните
изкачиха
този красив пирамидален връх,
а другата група
запазихме сили за връх Исполин. Няколко снимки и на втория връх, след
което побързахме да слезем в гористата част на местността Узана заради силния вятър.
Настанихме се в хотел „Прима С”.
По-късно си изкарахме една хубава
вечер. Аз лично мога да се похваля, че
вече освен „право хоро” научих още
едно, но му забравих името. Приятна
вечер, с много усмихнати хора.
Сутринта на втория ден в 09:00
часа си взехме довиждане с хотелиера Алекси и поехме по пътеката
ни към гр. Шипка. Неделният ден ни

И през 2019 година
туризмът в Търговище
продължава
посрещна с още по-хубаво време.
С нас тръгна и кучето от хотела.
То не поиска да се върне и се наложи собственикът му да слезе до
гр. Шипка, за да си го вземе. Всичко
свърши по план и в 14:30 часа потеглихме с автобус обратно към гр.
Казанлък.
Благодарности към цялата група
за чудесното настроение и на помощник-водачите!
Станислав Николов,
планински водач при
ТД „Орлово гнездо”, гр. Казанлък

Долнобанските
туристи по различни
маршрути
Броени дни след годишното си събрание
долнобанските
туристи, използвайки хубавото пролетно и слънчево
време, се отправиха по
различни маршрути в съседните планини Рила и
Средна гора.
Едни покориха снежните рилски върхове Белмекен и Равни чал, други
пък заедно със своите
приятели от съседното
дружество „Планинар“ от
град Костенец браха пролетни цветя по време на
традиционния минзухарен поход по Черни рид.
Всички заедно след
седмица ще проведат и
емблематичния за долнобанските туристи празник на левурдата, или
дивия чесън, наричан от
местните още „долнобанската виагра“.
Любомир Кузев

И тази година по стара традиция
започнахме с една приятна вечеря в
една механа по случай Новата 2019 г.
Ядохме, пихме и се веселихме, но на
чернова щрихирахме бъдещите по-важни мероприятия за годината. Друго
традиционно мероприятие осъществихме в чест на най-приятния мъжки
празник „Трифон Зарезан“. Събрахме
се около 20 „винари”, предимно които
нямаме лозя и вили, но въпреки това
ни е приятно да си пийваме и похапваме около буйния огън на заслона и сред
хубавия аромат, идващ от скарите.
По случай 3-и март, също по дългогодишна традиция, и тази година осъществихме една проява (за първи път
в годината излизаме извън Търговище
около 3-и март).
На 02.03.2019 г. с нашето 20-местно бусче посетихме Дряновския манастир, пещерата „Бачо Киро“, а
по-енергичните минаха по екопътеката. След това се върнахме и се настанихме в прекрасния хотел „Антик”
в гр. Дряново.

На 03.03.2019 г. рано сутринта,
след предложената ни закуска, потеглихме към легендарния връх Шипка паметно място за всеки българин.
След края на тържествата 17 души
от ТГ „Куруто“, гр. Търговище, тръгнахме в посока Етъра. Отначало пътеката беше заснежена и хлъзгава
поради размекналия се сняг, а след
като по-надолу свърши снегът, пък се
появи кал.
Но въпреки това, което е нормално
за всеки турист, и ние устояхме. И
така за около три часа през Соколовския манастир стигнахме до Етъра,
където ни чакаше превозът. Туристите, които имаха книжки за „100 НТО“,
си прибавиха 3 печата. След това
вече беше ясен пътят - към Търговище.
Прибрахме се безпроблемно с приповдигнато настроение и с голямо
желание за следващи мероприятия.
Григор Христов,
ТГ „Куруто”, гр. Търговище
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Туристите на Айтос отчетоха
дейността си за 2018 г.
Т
ези дни Туристическо
дружество
„Чудните скали” в гр. Айтос
проведе своето годишно-отчетно събрание, на
което като почетен гост бе
поканен представителят на
редакцията на вестник „Ехо”
доц. Сандю Бешев. Ето и впечатлението на нашия пратеник за града, туризма-алпинизма и околностите на този
древен град..
На 9 март т.г. в заседателната зала на община Айтос
повече от 60 коло- и пеши туристи, пещерняци от всички
възрастови групи се събраха,
за да направят равносметка
на изминалата 2018 г. Събранието бе уважено и от кмета
на града Васил Едрев, който е
и председател на дружеството. Отчет за дейността на
дружеството изнесе секретарката Бистра Костова.
А дейността на дружеството съвсем не бе малка
за този почти равнинен град,
отстоящ далеч от големите
ни планина Рила и Пирин. Въпреки това както членовете
на пешеходния туризъм, така

и тези на колотуризма са постигнали много добри резултати. Традиционно присъствие на тържествата на връх
Шипка, петдневни преходи из
Рила, както и преминаване на
Карстовия ръб на Пирин по
скалния ръб, известен като
„Кончето”. Голяма активност
през отчетния период са показали и колотуристите с
преходите си по долината на
българските царе – Плиска,
Мадара, Шуменското плато.
Традиционно бе и участието на ученици в похода „По
стъпките на Ботевата чета
Козлодуй-Околчица”, както и
на ветераните туристи до
Мишкова нива, прехода Резово-Силистра. Да се проследят
всички прояви, не е нужно, но
пропускането на Седемте
рилски езера, изкачването
на старопланинския първенец връх Ботев не могат и не
трябва да липсват от един
наситен годишен календарен
план.
Това, което направи силно
впечатление не само на членовете на дружеството, но и
на представителя на вестни-

ка, е порасналият брой отчетени туристи, които в сравнение с предходната година
са нараснали от 195 на 240
за текущата година. Значително е увеличен и броят на
абонатите на вестник „Ехо”,
които за годината възлизат
на 32-ма. В доклада не бе пропуснат и походът на ветераните до местността Хисаря,
посветен на 145-ата годишнина от обесването на Васил
Левски.
Особен интерес предизвика
и постижението на техния
съгражданин алпиниста Радко Рачев, който е осъществил
впечатляващи
резултати
по двете най-големи планини
в света. На Каракорум Радко прави първо българско изкачване на връх Гашербрум 2
(8035 м), а на Хималаите пак
първо българско на вр. Дхаулагири (8167 м). И още нещо –
през 2002 година той поставя един забележителен успех
от световна величина, като
само за 21 часа се изкачва от
базовия лагер (3200 м) до вр.
Аконкагуа (6962 м), без да нощува по маршрута.

Интерес
за
присъстващите предизвика
и решението на
група млади пещерняци, които
след 23-годишно
прекъсване са
решили да възобновят
дейността на клуба по пещерно
дело. На събранието те изявиха желанието
си клубът да
стане колективен член на дружество „Чудните скали”.
Събранието
избра и делегат
на конгреса на
БТС и това бе
секретарката
Бистра
Костова. В точка
„Разни“ присъстващите станаха съпричастни и на презентацията на последната
книга на доц. Сандю Бешев
„България на крачка от Хималайската корона”, където,

както преди съобщихме, заслужено място заема и техният съгражданин Радко Рачев.
При туристите на
гр. Айтос бе доц. Сандю Бешев

Интерски конгрес 2019
Месец май 2017 г. постави началото на ново приятелство на училището в Черни Осъм с проф. Вихрен Бачев
– преподавател в НСА и член на Борда
на директорите на IVSS (Международна асоциация на преподавателите по снежни спортове). По негова
покана на 9 и 10 юни 2017 г. в курорта Пампорово се проведе ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ на Международната
организация на ски учителите ИНТЕРСКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, на която
присъстваха и ученици от Училището за планински водачи в Черни Осъм.
Тогава се говореше за предстоящия
конгрес по ски през 2019 г., а ние дори
не смеехме и да си мечтаем, че може
да присъстваме на него.
Мечта или реалност? Но когато
много силно желаеш, мечтите се
сбъдват. Няколко ученици от Училището за планински водачи в Черни
Осъм имаха невероятния късмет да
бъдат част от Интерски конгреса,
който се проведе в Пампорово. България за първи път е домакин на това
събитие, което се провежда на всеки
4 години. Нашето участие стана възможно благодарение на проф. Вихрен
Бачев, Петър Янков - председател на

сдружение „Българско ски училище“
и IVSS (Международна асоциация на
преподавателите по снежни спортове).
Три дни, изпълнени с вълнение, много емоции и придобиване на опит и
знания. Дванадесет ученици имаха
възможността да участват в различни лекции, свързани с тенденциите в развитието на зимните спортове, участваха в групите по уъркшоп,
спускаха се по заснежените писти на
Родопа планина редом с най-добрите
ски учители от целия свят. Проведохме среща-разговор с Екатерина
Дафовска (първата олимпийска шампионка по биатлон) и Рудолф Зайлер
(една от емблемите на австрийските ски). Участвахме в практическите занимания на демо тимовете
на държавите участнички. Особено
вълнение предизвика вечерното шоу
с участието на 15 държави по стената от връх Снежанка. Не че сме
пристрастни, но българският тийм
направи невероятно представление.
Почувствахме гордост от това, че
сме българи, и си пожелахме някой
ден и ние да можем да покажем такива умения. IVSS подсигури лифт
картите за нашите ученици. Цял ден

спускане по снежните писти с различна трудност, зареждане с емоции
и докосване до магията на Родопите.
Не само усетихме, но и бяхме участници в това международно събитие.
Запознахме се с някои от най-добрите ски учители. Представихме презентация за дейността на училището. Заредихме се с емоции, знания и

нови приятелства. Пожелахме си отново да имаме възможност за участие в събитие от такава величина.
А защо не пък и във Финландия през
2023 година.
Румяна Велешка,
директор на Училището за
планински водачи в Черни Осъм

Годишно отчетно-изборно събрание на ТД „Ибър”
Своето годишно отчетно-изборно събрание проведоха членовете на 117-годишното Туристическо дружество
„Ибър“ в Долна баня. Долнобанската планинарска организация е първото селско дружество в страната ни, основано
на 18 април 1902 година като
наследник на създадения клон
на „Ибърски турист“ към Българското туристическо дружество - София. Долнобанските туристи са първите
пионери на организирания планинарски туризъм в Софийско.

Отчет за дейността и проявите на долнобанските туристи през миналата година
направи председателката на
Управителния съвет Елена
Сухарева, а отчет на Инспектората - неговата председателка Боряна Троянска.
Добра и успешна туристическа година отчетоха на
своя годишен форум планинарите от рилския град, като в
неговата работа взе участие
и кметът на община Долна
баня Владимир Джамбазов.
Долнобанският
градоначал-

ник обеща да помогне за стопанисването и поддръжката
на двете хижи „Гергиница“ и
„Венетица“ и двата планински
дома, за да бъдат отворени за
посещения от местни и гостуващи туристи и да се намерят за тях подходящи стопани по общински програми.
Отново на годишното събрание бе обсъждан въпросът
за приемствеността между
младите туристи и по-възрастните, въвличане в редовете на дружеството на
повече ученици, както и уве-

личаване на членския състав.
Присъстващите на годишния форум членове направиха
промени в Устава на организацията, като новият Управителен съвет вече да се
състои от седем членове, а
бройката на Инспектората
да си остане от трима.
В новия Управителен съвет
бяха избрани: досегашната
председателка Елена Сухарева, инж. Светла Стоименова,
доктор Весела Узунова, Елисавета Сестримска, Николай
Божилов, Методи Троянски

и Валя Апостолова. В новия
Инспекторат бяха избрани
досегашната председателка
Боряна Троянска, както и Мария Стоянова и Нина Кьосева.
На първото си заседание
членовете на Управителния
съвет единодушно са гласували доверие на Елисавета
Сестримска за председател,
която е и общински съветник
в местния парламент, а за
председател на Инспектората - на Боряна Троянска.
Любомир Кузев

Съюзен живот
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60 години вестник „Ехо”
Кирил Станимиров – главен редактор на вестник „Ехо” от 1962 до 1986 г.

С него „Ехо” стигна върха
П
рез 80-те години на
миналия век сред периодичния печат едно
издание се радваше
на чистата и искрена обич на
хиляди природолюбители от
цял свят. Седмичникът „Ехо”,
орган на Българския туристически съюз, не бе сред първата фаланга на вестникарския
елит, но забележителният
му тираж от 120-150 хиляди
броя, една трета от който
отиващ в чужбина, го правеха феномен за тогавашното
време. Нямаше планинар или
пътешественик по света,
който да не познава „Ехо”.
Обичаният вестник, без сковаващите психиката болни
амбиции, вървеше напред и
нагоре, както се изкачва планината – без еуфория, без
мегаломански
изхвърляния,
скромно, но сигурно и уверено.
Едва ли има издание в тези
години с толкова голяма организационна и пропагандна
дейност, както „Ехо”. Вест-

никът вървеше винаги крачка
напред. В него се раждаха идеите, от които тръгваха инициативите. В „Ехо” работеха
приятели, които искрено обичаха природата, Родината
и своето издание. А да работиш в „Ехо”, бе привилегия,
до която стигаш след дълго
и трудно доказване. Затова и малцина са тези, които
метеоритно се докоснаха до
него. Зад шепата редактори
стоеше цялата българска интелигенция. Извоювал си име
на неполитически вестник в
онова време на партиен диктат, „Ехо” избираше своите
сътрудници единствено по
любовта им към природата
и България. Само той си позволи да печата имена на преследвани тогава журналисти
и писатели, като проф. Асен
Христофоров, Светослав Колев, Руен Крумов, Светослав
Нелчинов... „Ехо” научаваше
новините, които го интересуваха, далеч по-бързо от ос-

ведомителните агенции. Железният му кореспондентски
екип в страната и в чужбина,
хилядите знайни и незнайни
туристи, вдигаха телефоните минути след станало събитие – посегателство срещу
природата или хижни неуредици.
Пред всичко и зад всичко
това стоеше той – главният
редактор Кирил Станимиров.
Така пишеше след името му в
адреса на вестника, но Кирчо
не бе високомерният и важният „шеф”, а само един от малкия колектив от влюбени в
природата и в професията си
хора, които той успя да събере и яростно бранеше, когато
имаше нужда от това.
Поел първия си дъх от село
Извор, Радомирско, в полите
на Коньовска планина, Кирил
Станимиров тръгна в журналистиката от спортния
отдел на вестник „Народна
младеж”, за да стане три години след създаването на

„Ехо” негов главен редактор.
Непомръкващата му жизнена енергия и професионални
амбиции поддържаха непрекъснато бодър духа в редакцията, а добродушието и сърдечността му, откритата
усмивка под гъстите вежди,
добронамерената му шега го
правеха приятел и другар на
хората. Традиционните срещи
с кореспондентите и сътрудниците на „Ехо”, известни
с неприкритата завист на
мастити тогава издания в
журналистическата гилдия,
остават паметни в летописа
на вестника. Страстен природолюбител и защитник на
правдата, Кирил Станимиров
не се страхуваше да влезе
в конфликт дори и с „високата” власт. Благодарение на
неговата упоритост (някои,
които я недолюбваха, я наричаха „селски инат”) вестникът чрез категоричната си
намеса спаси от унищожение
много природни и културни

паметници на България. Враг
на „кабинетната журналистика”, той бе или на ски, или
в лодка по Дунавската гребна
регата ТИД, или просто сред
хората в планината. Дълги
години той води българските
туристи в многобройните
прояви на Българската федерация по туризъм като неин
обществен председател. Кирчо бе и страстен певец, поклонник на мелодичната и романтична планинарска песен.
Запееше ли „Николо”, душата
му летеше и очите му се пълнеха със сълзи.
Да си спомним в тази 60-годишнина на „Ехо” за човека,
който го изкачи на върха, и,
убеден съм, неговите 25 години като главен редактор ще
останат най-силните в историята на вестника.
Любомир Григоров,
главен редактор на вестник „Ехо” от август 1995 до
юли 2004 г.

И малкото съгражда историята
Българският туристически съюз се
появи в живота ми, когато завърших
средното си образование в Габрово и
започнах работа в Русе. В текстилната фабрика „Вела Пискова” тогава
имаше добре развита туристическа
секция, а дружество „Приста” беше
сред най-известните в страната.
Най-интересното за мен тогава беше
няколкократното ми участие в експедициите за проучване на пещерата „Орлова чука” и в един двудневен
комбиниран поход до устието на река
Янтра на Дунава. В същото време бях
включен в комисията за значки и разряди към дружеството.
След едно двугодишно прекъсване на
активната ми туристическа дейност
за отбиване на военната ми служба в
Гранични войски, вече като студент в
София, отново активно се включих в
туристическия живот. Освен участието ми в много пешеходни походи от
висока категория на трудност главно
в Пирин и Рила, през този период от
моето развитие завърших курсове по
спортно ориентиране и за планински
водачи. Тогава направих и първите си
опити да се докосна журналистически до редакцията на в. „Ехо“. Не си
спомням за Ламар, но за тогавашния
главен редактор Ясен Антов мога да
кажа нещичко. Бях занесъл някакъв материал за наша туристическа проява
от Химикотехнологичния институт,
придружен с авторски снимки от планината, който, за съжаление, не го
впечатли. И по-нататък не си спомням да съм отбелязал успех в това
отношение.
След като се завърнах в Габрово и
се установих на работа във Вълненотекстилния комбинат „Георги Генев”,
веднага бях приет за член на ведомственото ни туристическо дружество със същото име. Тогава получих
своята първа туристическа членска
карта, много по-обемиста от сегашните, с която се представям и до
днес. И от този момент започна моята спортно-туристическа квалификация.
От тогавашното ни дружество за
пръв път участвах семейно в националния туристически конгрес-събор
под връх Влък в Средна гора. Следващият такъв събор, в който участвах

колкократно със ски похода, посветен
на 3 март. Имах и необходимите участия в Националния ски поход на Свободата през Рила и Пирин и две участия във водни походи по р. Дунав. За
да достигна заслужено до високото
звание Майстор на спорта по туризъм.
После преминах на работа в системата на образованието и създадох
Скаутския туристически клуб в Габрово – първата по рода си в страната
нестопанска организация в обществена полза за физическо, обществено,
нравствено и екологично възпитание
на ученици от средната образователна степен. В продължение на близо
четвърт век с повече от 500 членове
проведох значителен брой пешеходни походи из всичките наши планини,
че и в чужбина. Както и дълготрайни
екологични експедиции по долините
на реките Янтра, Росица, Дряновска,
Стряма и Чепеларска. С подходящи
материали и снимки за голяма част
от тези забележителни туристически прояви съм сътрудничил на вестник „Ехо”, чийто главен редактор
тогава беше Любомир Григоров. Ваня
Стоилова също има значителен брой
сведения за нашия клуб, които могат
да имат принос към славната история
на БТС.
А за любимия ми туристически
вестник с удоволствие мога да кажа,
че съм му бил верен абонат и сътрудник повече от 40 години. Защото той
е уникално явление в родния ни туристически живот. Както е уникален и
многолетният ни Български туристически съюз.

пак от нашето дружество, беше на дихме свое ведомствено туристичеУзана, когато вече бях покрил изиск ско дружество „Янтра”, на което му
ванията за Кандидат-майстор на бях секретар също пет години. Тогаспорта. Впрочем на този конгрес ва участвах в похода от Локорско до
беше отчетен за страната най-голе- Жерково, където на финала беше промият брой на спортно-туристически веден още един конгрес-събор на БТС.
И за последно участвах в събора
кадри в Габрово.
След време преминах на работа на Карандила в Сливенския Балкан.
като научен сътрудник в габровския Тогава се подготвях за покриване на
Машинно-електротехнически инсти- майсторската норма и имах нужда да
тут. Тук учредихме свое туристиче- водя национален поход от по-висока
ско дружество „Академик”, на което категория на трудност. Това постигму бях секретар близо пет години. нах в случая, като водих първия лъч
Тогава създадохме дружествената „Бузлуджански конгрес” с маршрут от
водна база на яз. „Стамболийски”, в Шипченския проход до Карандила. И
която завърших курса за капитан на още нещо, след събора ми се отдаде
плавателни съдове до 10 бр.р.т. В ин- възможност да извървя и последната
ститута създадох колоклуб, който об- отсечка от задължителния планински
заведох с добра база и проведох първи- маратон „Ком – Емине” в източната
те колопоходи със студентите. През част на Стара планина. А дотогава
есента на 1967 г. осъществих един от Ком до Шипка бях преминавал няуникален
пешеходен
поход – с осем студенУС на ТД „Славянка”,
ти и студентки за 13
дни изминахме 650 км село Петрово, община
по пътищата на Бълга- Сандански, на основание
рия, Румъния и Молдова чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и
1. Отчетен доклад за дейот Габрово до Кишинев. решение от протокол № 1
от 15.03.2019 г. на УС на ността на дружеството за
По 50 км ежедневно!
Минаха години и тру- дружеството, свиква Общо 2018 г.
2. Отчет за финансовия
довият ми стаж про- събрание на 10.05.2019 г. от
дължи в Комбината за 17.30 часа в сградата на резултат от нестопанскатекстилно
машино- дружеството, при следния та и стопанската дейност
за 2018 г.
строене, където учре- дневен ред:

ПОКАНА

М.с. Христо Мандев,
планински водач
3. Приемане на бюджет
за 2019 г.
4. Избор на делегат и резервен делегат за Извънредния конгрес и Общото
събрание на БТС, гр. София.
5. Разни.
От Управителния съвет
на ТД „Славянка”,
с. Петрово
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27 години Национален парк „Рила“
Дирекция „Национален парк
„Рила“ отбеляза своята 27-годишнина от обявяването на
парка за защитена територия. За годишнината бяха
планирани Дни на Национален
парк „Рила“. Те се проведоха
от 20 до 24 февруари в Благоевград, Паничище и Самоков.
От 20 до 22 февруари в Регионалния исторически музей
в Благоевград се проведоха
екологични
образователни
програми. Те включват мул
тимедийни презентации и
образователни игри за биологичното разнообразие, водното богатство и горите
на най-големия национален
парк у нас, представени от
експерти от парковата дирекция и специалистите от
отдел „Природа“ към музея.
На 23 и 24 февруари в Посетителските центрове на парка
в Паничище и Самоков бяха
обявени Дни на отворените
врати, където всеки желаещ
можеше да научи интересни
факти за защитената територия.
Национален парк „Рила“ е
най-големият от трите национални парка на територията на България. Обявен е

на 24 февруари 1992 г. Паркът обхваща територия с
площ над 81 046 хектара в
централните и най-високи
части на планина Рила. Той е
създаден с цел запазване на
комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им биоразнообразие,
природни местообитания на
редки и застрашени видове
и съобщества, характерни
забележителни пейзажи и
обекти на неживата природа,
които имат световно значение за науката и културата.
От територията на парка извират едни от най-дългите и
пълноводни реки на Балканския
полуостров – Марица, Искър и
Места. Паркът се простира
между 800 и 2925 м надморска
височина и на неговата територия са разположени над 120
естествени езера, повечето
с ледников произход. На територията на парка се намират
четири резервата – Парангалица, Централен Рилски резерват, Ибър и Скакавица.
Дирекция „Национален парк
„Рила“
представи
проект
„Устойчиво управление на
Национален парк „Рила“ - II
фаза. Проектът се финан-

сира от Европейския фонд
за регионално развитие и
от държавния бюджет на Р
България чрез Оперативна
програма „Околна среда 20142020 г.“. Общата му стойност
е 11 994 781,47 лв., от които европейско финансиране
в размер на 10 195 564,24 лв.
и национално финансиране –
1 799 217,23 лв.
По време на пресконференцията ръководителят на
проекта д-р Стефан Кирилов
представи в детайли заложените цели, проектните дейности и очакваните резултати от тяхното изпълнение.
Общата цел на проекта е
подобряване състоянието на
животински видове и типове природни местообитания,
предмет на опазване в защитените зони от мрежата
„Натура 2000“ на територията на НП „Рила“ и постигане
на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива
2009/147/ЕО и Стратегия за
биоразнообразието в ЕС 2020.
В обекта на дейностите по
проекта е подобряване на
природозащитното състояние в горите от бяла и черна
мура, бял бор, букови, дъбови и
габърови гори, планински сенокосни
ливади. От животинските видове
на територията
на парка фокусът
ще бъде насочен
към балканската
дива коза, която
е символ на защитената територия, поточен рак,
широкоух прилеп и
други, коментира
още д-р Стефан
Кирилов.
Целите по проекта ще бъдат
постигнати чрез
прилагане на мер-

ки за ранно откриване и предотвратяване на щети от
възникнали горски пожари,
ограничаване движението на
посетители през увредени
участъци от проектните природни местообитания, залагане на феромонови уловки и
ловни дървета срещу изсъхването на гората, система за
регистриране на изстрели, с
която да се сведе до минимум
бракониерският лов на територията на парка, и други.
Това съобщи по време на пресконференцията директорът
на Дирекция „Национален парк
„Рила“ инж. Красимир Андонов.
За бърза и навременна реакция при борбата с горските
пожари в труднодостъпните
терени на НП „Рила“ ще бъде
доставена радиоуправляема
летателна техника за ранно откриване на огнища на
горски пожари, УТВ и АТВ с
приспособления за прикачване
на инвентар, лични защитни
средства за служителите на
парковите участъци. Освен
това ще бъдат извършени рехабилитационни дейности по

различни туристически пътеки, целящи тяхното укрепване и борба с ерозията.
Част от дейностите по проект „Устойчиво управление
на НП „Рила“ - II фаза, касаят
и визитната картичка на планината – Седемте рилски езера. Ще бъде направено биологично и екологично проучване
на екосистемите в тях, след
което по изработена методика те ще бъдат почистени
от тлака и различни микроорганизми. Ще бъде ограничено
свличането на земни маси в
езерата и ще бъде ограничен
достъпът на посетители извън утвърдения туристически маршрут с цел запазване
на екосистемите и биоразнообразието в тях.
Амбицията на екипа по проекта е изпълнението на по-голямата част от дейностите
да стартира максимално бързо. Продължителността на
проекта е 59 месеца, а всички
дейности по него трябва да
приключат до 31 юли 2023 г.
Любомир Кузев

Обновена базата на БЧК Съвместен хоров
в Боровец
концерт в Тетевен
Приключи ремонтът
на базата на БЧК в Боровец, в която се помещават Националният
учебен център и Планинската спасителна
служба към БЧК.
„Доволни сме, защото
планираните дейности
приключиха в срок, преди началото на сезона”
– коментира управителят на НУЦ на БЧК по
планинско спасяване в
Боровец Пламен Божков.
Това, което служителите на фирмата-изпълнител „Строй комерс
2001” успяха да направят за кратко време, е
ремонт на покрива, както и цялостно саниране
на сградата. Старата
дограма е подменена с
троен стъклопакет. Изолация и врати с автоматично затваряне са
поставени върху гаражните клетки, в които
се съхранява наличната
техника. Очакванията
са бързият и по-лесен
достъп до нея да скъси времето за реакция

и улесни значително
работата на служителите. Обновени са терасите и парапетите.
При наличие на свободни стаи и помещения в
сградата те могат да
се ползват от служители на БЧК, Планинската
спасителна служба и
техните семейства на
минимални цени.
Управителят Пламен
Божков съобщи още,
че последният ремонт
на сградата на БЧК в
курорта е правен през
2002/2003 година и нов
такъв е бил повече от
наложителен.

Към базата има медицински център, който се отдава под наем.
През пролетта предстои изграждането на
нов такъв със заседателни зали, в които да
се провеждат курсовете на БЧК. Освен на Боровец подобни бази на
БЧК има в с. Лозен и Созопол. Едно от безспорните предимства на
сградата, разположена
в най-стария български
зимен курорт, е местоположението и близостта до ски пистите.
Любомир Кузев

На 23 март хор „Планинарска песен – Филип
Аврамов” и Мъжката
вокална група „Вежен”
– гр. Тетевен, членове
на Сдружението на туристическите хорове
в България, имаха съвместен концерт в салона на Община Тетевен.
Публиката бе много доволна от изпълнението
на двата състава, които изпълниха туристически песни. Двете
хорови формации взеха
решение и за в бъдеще да имат съвместни
прояви.
Николай Костов

Честит юбилей!
На 3 март 2019 г. ветеранът турист д-р Димчев навърши 95 години. Ветеран от войната, той е бил на фронта като лекар. Дългогодишен турист,
обичащ природата и планината. Покорил е всички наши планински върхове.
Отличен организатор и водач на походите на ТКВ „Черни връх“, гр. София.
Пожелаваме му здраве, дълголетие и все така всеотдайно да обича природата и планините.
Членовете на ТКВ „Черни връх“, гр. София
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Нова книга за Пирин планина

Двама изявени туристи –
Николай Даутов от гр. Гоце
Делчев и Деян Василев, ни
поднасят най-новата книга за легендарната планина,
озаглавена „Езерата на Пирин“. Всъщност за Даутов тя
е трета книга за планината
през последните 5 години,
когато се появиха на пазара
„Пирин – географски и етимологичен речник (изд. 2014 г.) и
„Пирин – пътеводител” (изд.
2017 г.).
В началото авторите проследяват накратко местоположението и границите на
планината. След това поясняват кога и как са образувани
водните пространства – какви наименования освен „езера“ се използват за някои от
тях като „гьол“, „локва“, „тиаци“ и т.н.
На високо професионално
равнище е описанието за изследване на езерата в исторически план, като се започне
от най-елементарните сведения за езерата от френския геолог Огюст Викенел
през втората половина на
19-и век и се продължи с българските изследователи Петър Дървингов, Васил Кънчов,
Петър Бакалов и Иван Буреш,
за да се достигне до по-задълбочените проучвания през

20-и век на видния географ
Жеко Радев и на Александър
Вълканов – зоолог и хидробиолог.
В по-ново време се откроя
ват изследванията на геолога Георги К. Георгиев с труда
му „Езерата на Пирин планина” (1938 г.), както и на една
от най-популярните книги за
пиринските езера – „Очите
на Пирин” (1969 г.) на геолога
Тодор Ненов.
Авторите коментират и
оценяват положително приноса на споменатите учени
по изучаване на пиринските
езера. На свой ред правят
нови описания и измервания.
С интерес любознателният читател се запознава с
подробната и прецизна географска характеристика на
пиринските езера – техния
произход, брой (около 284),
местоположение,
надморска височина, площ, дължина,
широчина, дълбочина, обем и
брегова линия.
Не се подминава и фактът,
че броят на пиринските езера е непостоянен, някои от
тях пресъхват през лятото.
В структурно отношение
книгата е сполучливо подредена. Първо се разглеждат
езерата на изток от главното било на Пирин в посока

север-юг, водите на които се
оттичат към река Места, а
след това езерата на запад
от главното било на Пирин в
посока север-юг, които пък се
оттичат към река Струма.
Освен изчерпателни сведения за всяко езеро и циркус
авторите ни запознават и с
достъпността до тях, т.е.
кои основни и второстепенни
маршрути преминават през
тях.
Положителен е и фактът,
че се описват задълбочено
физикогеографските
особености на някои от по-известните речни долини от
началото им при езерата до
коритото на реките Места и
Струма.
Книгата изобилства със
снимков и картен материал,
а в „Приложенията” може да
се види освен най-подробна характеристика на всяко
едно пиринско езеро, още и
класификация на езерата по
най-различни показатели.
С богатата си информация
тази книга е много ценна за
любителите на родната природа. Заслужава си всеки от
тях да я има в личната си
библиотека.
Текст и снимка:
Атанас Панчелиев

Премиера на книгата на доц. Сандю Бешев
„България на крачка от Хималайската корона”
На 21 март в Информационния център на БТС се проведе
поредната среща с приятели
на планинарството, която е
и втората от поредицата,
посветена на 90-годишния
юбилей на организирания алпинизъм у нас. Темата този
път беше представянето на
книгата на доц. Сандю Бешев „България на крачка от
Хималайската корона“. Присъстваха известни личности - деятели на българския
алпинизъм, сред които доайенът проф. Георги Атанасов
- основател и дългогодишен
ръководител на катедра „Туризъм и алпинизъм“ в НСА, д-р
Петър Берон - забележителен изследовател, спелеолог
и зоолог, Володя Лободин - ветеран-алпинист, осъществил първото българско зимно
изкачване на северната стена на Вихрен, алпинистката
Елисавета Първанова, изпълнителният секретар на БТС
Зорница Радонова и др.
Авторът разказа интересни подробности около написването на своята книга,
запозна присъстващите с
най-интересните моменти
от трудния 37-годишен път
на българските алпинисти
към най-високите върхове на
света. Карел Маринович –
експерт в отдел „Хижи и маркировка” на БТС, допринесе за
настроението на присъстващите на премиерата с изпълнение на китара на няколко
песни.
Книгата „България на крачка от Хималайската корона”
е в памет на големия български алпинист Боян Петров,
останал завинаги в ледената прегръдка на връх Шиша
Пангма.
Искра Чернева

100 национални туристически обекта
Нов обект: Парк-музей „Владислав
Варненчик” – гр. Варна
Парк-музеят
„Владислав Варненчик“ е създаден през 1924 г.
като лобно място на загиналите воини в битката при Варна,
състояла се през
1444 г.
Тогава
полско-литовско-унгарският
крал
Владислав III води
кръстоносен поход срещу нахлуващите
турци
на
Балканския
полуостров. Неговата
войска
е разбита край
Варна. Музеят е
изграден в центъра на някогашното бойно
поле, намиращ се
между днешните
квартали „Владислав Варненчик“
(Владиславово) и
„Младост“.
През 1924 г. е
изграден паркът,
а през 1935 г. е
открит мавзолеят на Владислав
Ягело с решение
на
Министерството на войната. По повод
520-годишнина-

та от битката е
създаден и музей
с експозиция, в
която е изложен
документален
материал за походите и битката при Варна.
Експозицията
съдържа картини
и скулптури, рицарски доспехи и
мечове, гербове и
знамена, ризници
и боздугани, бомбарди и алебарди,
лъкове и арбалети и други средновековни артефакти, намерени

от историците
на бойното поле
или подарени от
военноисторическите музеи във
Варшава, Будапеща, Прага, Букурещ и Белград.
На
мястото,
където е срещнал смъртта си
Владислав III, намиращо се край
2 тракийски могили (от IV в.
пр.н.е.), още по
време на турското иго българи
поставят дървени кръстове.
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КРАТКОТРАЙНИ
ЕКСКУРЗИИ

Хижа „Яворов”, хижа „Загаза”, заслон „Синаница”, връх
Синаница, хижа „Вихрен” - 1-4
август
01.08., четвъртък: в 07.00
ч. тръгване с придружаващ
транспорт от Руски паметник до хижа „Яворов”, оттам
пеша до хижа „Загаза”, настаняване и нощувка.
02.08., петък: преход до заслон „Синаница”, разходка край
езерото, нощувка в заслона.
03.08., събота: изкачване на
върховете Синаница, Момин
връх и прилежащите им, връщане в заслона за нощувка.
4.08., неделя: изкачване на
Муратов връх, пристигане на
хижа „Вихрен” и с транспорта
връщане в София.
Цена: 175 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 3 нощувки
в хижа, планинска застраховка, планински водач.
Екипировка: лятна, за висока планина, срещу дъжд и
вятър, стабилни обувки, ръкавици, челно осветление, щеки.
Трудност: средна, но добра
физическа кондиция.
С. Брежани, връх Пирин,
хижа „Яворов”, алпийски ръб
Кончето, Премката, хижа
„Бъндерица” - 9-11 август
09.08., петък: тръгване в 14
ч. с придружаващ транспорт
от Руски паметник в София,
пристигане в с. Брежани, нощувка в къща за гости.
10.08., събота: изкачване на
връх Пирин, след това по билото до Сухиндолския превал,
оттам - спускане към хижа
„Яворов” - около 8 часа, нощувка.
11.08., неделя: преход през
Кончето и Премката до хижа
„Бъндерица” - около 7 часа.
Цена: 155 лв., вкл.: придружаващ транспорт, нощувка в
къща за гости и в хижа, планинска застраховка, планин-

Хижа „България”

ски водач.
Екипировка: лятна, за висока планина, ветро- и дъждоустойчива, стабилни обувки,
ръкавици, челно осветление,
щеки.
Трудност: труден и дълъг
преход, нужна е много добра
физическа подготовка.
Хижа „Безбог”, връх Безбог,
връх Полежан, хижа „Демяница”, Банско - 16-18 август
16.08., петък: тръгване в 8
ч. от Руски паметник с придружаващ транспорт, през
Благоевград, Добринище и
Предела, пристигане на хижа
„Гоце Делчев”, оттам с лифт
до хижа „Безбог”, изкачване на
връх Безбог, нощувка в хижата.
17.08., събота: изкачване
на връх Полежан (2852 м) и на
връх Газей, слизане през Газейския циркус до хижа „Демяница”, нощувка.
18.08., неделя: по долината
на река Демяница до Банско и
оттам прибиране.
Цена: 160 лв., вкл.: придружаващ транспорт, лифт, 2
нощувки в хижа, планинска
застраховка, планински водач.
Екипировка: лятна, за висока планина, ветро- и дъждоустойчива, стабилни обувки,
ръкавици, челно осветление,
щеки.
Трудност: средна, добра
физическа подготовка.
Хижа „Демяница”, заслон
„Тевно езеро”, венеца от върхове, хижа „Беговица”, летовище Попина лъка - 23-25 август
23.08., петък: тръгване в
07.00 ч. от Руски паметник
с придружаващ транспорт,
през Предела и Банско се стига с транспорта до най-близкото място за изкачване към
хижа „Демяница”, оттам пеша
до заслон „Тевно езеро” - около
6 часа, нощувка.
24.08., събота: изкачване на
венеца от върхове около „Тевно езеро”: Каменишка кукла,

Хижа „Безбог”

Каменица, Малка Каменица,
Кралев двор, Момин двор, Валявишки чукар (колкото е възможно), нощувка на заслона.
25.08., неделя: пеша през
Беговишка порта и хижа „Беговица” до летовище Попина
лъка, откъдето е връщането
в София.
Цена: 155 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 2 нощувки
в заслон, планинска застраховка, планински водач.
Екипировка: лятна, за висока планина, ветро- и дъждоустойчива, стабилни обувки,
ръкавици, челно осветление,
щеки.
Трудност: на места трудно, нужна е добра физическа
подготовка.
Дяволската екопътека в Западните Родопи - 31 август - 1

септември
31.08., събота: тръгване в
08.00 ч. от Руски паметник с
придружаващ транспорт до с.
Чала, нощувка в къща за гости.
01.09., неделя: пеша по Дяволската пътека с невероятни гледки!
Цена: 115 лв., вкл.: придружаващ транспорт, нощувка
в къща за гости, планински
водач.
Екипировка: лятна, лека, но
и срещу дъжд.
Трудност: на места пътеката е стръмна, но безопасна.
Поход в сърцето на Пирин
планина: Хижа „Вихрен”, хижа
„Демяница”, върховете Газей
и Полежан, хижа „Безбог”, заслон „Тевно езеро”, хижа „Вихрен” - 5-8 септември
05.09., четвъртък: в 07.00 ч.
тръгване от Руски паметник
с придружаващ транспорт до
хижа „Вихрен”, оттам пеша до
хижа „Демяница”, нощувка.
06.09., петък: поход през
Газейския циркус и по билото
на Полежанското отклонение
изкачване на върховете Газей
и Полежан, слизане до хижа
„Безбог” - около 7 ч., нощувка
в хижата.
07.09., събота: по маркираната пътека през Демиркапийската порта и Дясна Краледворска порта пристигане
на заслон „Тевно езеро” - около
6 часа, нощувка.
08.09., неделя: по маркировката през Типиците слизане до хижа „Вихрен” - около 7
часа, отпътуване за София.
Цена: 175 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 3 нощувки
в хижа, планинска застраховка, планински водач.
Екипировка: лятна, за висока планина, ветро- и дъждоустойчива, стабилни обувки,
ръкавици, челно осветление,
щеки.
Трудност: средна, с продължителни преходи.
На Вихрен по Джамджиев
ръб - 14-15 септември
14.09., събота: тръгване в
07.00 ч. от Руски паметник
с придружаващ транспорт,
през Предела и Банско пристигане на хижа „Бъндерица”,

изкачване до Муратово езеро,
връщане на хижата за нощувка.
15.09., неделя: поход през
Малкия Казан до Джамджиев
ръб, изкачване по ръба до връх
Вихрен (2914 м), слизане до
хижа „Бъндерица” през Премката - около 8 часа.
Цена: 115 лв., вкл.: придружаващ транспорт, нощувка в
хижа, планинска застраховка,
планински водач.
Екипировка:
студои
ветроустойчива,
трекинг
обувки, дъждобран, ръкавици,
шапка, очила, челно осветление, щеки, каска, алпийска седалка (задължително) - могат
да се наемат срещу 5 лв. от
фирмата за всяко на ден.
Трудност: висока, участниците трябва да са с много добра физическа подготовка.
Хижа „Беговица”, хижа „Пирин”, Рожен - 21-23 септември
21.09., събота: тръгване в
07.00 ч. от Руски паметник
с придружаващ транспорт,
през Благоевград и Сандански - пристигане на летовище
„Попина лъка”, оттам - изкачване за около 3 часа до хижа
„Беговица”, нощувка.
22.09., неделя: през Кукленското езеро за около 5 часа
преход до хижа „Пирин”, нощувка.
23.09., понеделник: слизане
до с. Рожен за 5 часа, посещение на Роженския манастир
с транспорта до гр. Мелник,
разглеждане и отпътуване за
София.
Цена: 145 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 2 нощувки
в хижа, планинска застраховка, планински водач.
Екипировка: за висока планина, студо- и ветроустойчива, ръкавици, челно осветление, щеки.
Трудност: средна, добра
физическа подготовка.
Мальовишкият траверс с
изкачване на Злия зъб - 28-29
септември
28.09., събота: тръгване в
07.00 ч. с придружаващ транспорт от Руски паметник,
пристигане на УЦ „Мальовица”, откъдето за 1 час се
стига до хижа „Мальовица”,
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настаняване и след това поход през Еленино езеро, връх
Орлето, по североизточния
ръб до връх Мальовица, Еленин
връх, Безименен връх, седловината западно от Петлите,
слизане към хижа „Мальовица”
за нощувка.
29.09., неделя: поход към
Петлите, връх Орловец, изкачване на връх Злия зъб - за
тези, които желаят, след
това - заслон БАК, хижа „Мальовица” и УЦ „Мальовица”,
отпътуване за София.
Цена: 95 лв., вкл.: придружаващ транспорт, нощувка в
хижа, планинска застраховка,
планински водач.
Екипировка:
студои
ветроустойчива,
трекинг
обувки, ръкавици, шапка, дъждобран, челно осветление,
щеки, алпийска седалка, каска,
прусек с 2 карабинера; от фирмата могат да се вземат под
наем каската и седалката - по
5 лв. на ден за всяко.
Трудност: висока, изисква
много добра физическа подготовка.

26-27 октомври
26.10., събота: тръгване в
08.00 ч. от Руски паметник с
придружаващ транспорт до
хижа „Трещеник”, настаняване и след това - народни танци!
27.10., неделя: пеша към
Якорудски езера, оттам - към
връх Ковач, след това - по панорамното било към връх Суха
Вапа, оттам пеша до транспорта и прибиране - общо 6
часа.
Цена: 90 лв., вкл.: придружаващ транспорт, нощувка в
хижа, планински водач, хореограф.
Екипировка: есенна, срещу

Тръгване в 07.30 ч. от Руски
паметник и през манастира
„Седемте престола” се пристига в с. Осеновлаг, оттам
се изкачва връх Козница (1632
м) за около 3 часа, обрано в
с. Осеновлаг и посещение на
ресторанта в селски чифлик
„Ненкови”.
Цена: 45 лв., вкл.: придружаващ транспорт, планински
водач.
Екипировка: есенна, срещу
дъжд, трекинг обувки, ръкавици, шапка, щеки.
Трудност: средна.
„Хоро на баир” - хижа „Фенера”, връх Кози грамади, Ста-

пов дял (1191 м) - 10 ноември
Сборен пункт в 08.00 ч. на
спирката на автобус № 5 на
Окръжна болница в София; с
автобус до с. Долни Лозен,
оттам пеша до манастира
„Свети Спас” и до мемориала
на Христо Ботев, след това изкачване на връх Попов дял около 5 часа; по обратния път
до с. Долни Лозен и прибиране.
Цена: 15 лв., вкл.: планински
водач.
Екипировка: зимна, шапка,
ръкавици, трекинг обувки,
щеки.
Трудност: продължителен
преход.

Черния кос, град Банкя в
Люлин - 20 октомври
Тръгване в 08.00 ч. с автобус № 59 в Княжево за Черния
кос, пеша до хижа „Бонсови
поляни” и манастира „Св. св.
Кирил и Методий”, пристигане в с. Мало Бучино, оттам до базата за спортен риболов
„Язовир Михайлово”, обяд, слизане в центъра на град Банкя
- общо 6 часа.
Цена: 20 лв., вкл.: пл. водач.
Екипировка: есенна, срещу
дъжд.
Трудност: продължителен
преход.
„Хоро на баир” - хижа „Трещеник”, връх Ковач, в Рила -
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преди с. Орешец, в района на
пещера „Венеца”, разглеждане, с транспорт през рид Венеца до Белоградчик и Белоградчиките скали.
Цена: 65 лв., вкл.: придружаващ транспорт, водач.
Екипировка: за зимна екскурзия.
Трудност: лека.
С. Лозен, връх Половрак, Ланина могила в Лозенската планина - 1 декември
Сборен пункт в 08.00 ч. на
спирката на автобус № 5 на
Окръжна болница, с автобус
до с. Долни Лозен, пеша до манастир „Свети Спас” и до мемориалния парк, изкачване на
връх Половрак и връх Ланина
могила, спускане към с. Горни
Лозен - около 5 часа, прибиране.
Цена: 15 лв., вкл.: планински
водач.
Екипировка: зимна, стабилни обувки, ръкавици, шапка,
щеки, челно осветление.
Трудност: лека.
Традиционно предколедно на
хижа „Осогово” - 14 и 15 декември
14.12., събота: тръгване в
09.00 ч. с придружаващ транспорт от Руски паметник до
хижа „Осогово”, настаняване,
разходка до комплекс „Трите
буки”, планинарска вечер в хижата с танци и викторина.
15.12., неделя: изкачване на
връх Кюнека, обяд в хижата,
през с. Богослов и уникалната
гора от секвоя гигантея, прибиране в София.
Цена: 95 лв., вкл.: придружаващ транспорт, нощувка в
хижа, планински водач, жива
музика, подаръци за викторината.
Екипировка: зимна, трекинг обувки, шапка, ръкавици,
гети, щеки, челно осветление.
Трудност: на места - леко,
на места - трудно.

Пътешествие до Ябланишкото и Ерменското ждрело
и изкачване на връх Руй - 5-6
октомври
05.10., събота: тръгване
в 8 ч. от Руски паметник с
придружаващ транспорт до
трънското с. Банкя, оттам се
стига до живописното Ябланишко ждрело, връщане обратно в селото - общо 3 часа;
разглеждане на с. Банкя, придвижване до гр. Трън за обяд;
след обяд - с транспорт до
ждрелото на р. Ерма, отново с
транспорт - до с. Зелениград
за нощувка в семеен хотел.
06.10., неделя: изкачване на
връх Руй (1706 м), слизане на
хижа „Руй” за обяд, оттам до с. Ломница, посещение на
манастира „Свети Архангел
Михаил” и прибиране в София.
Цена: 85 лв., вкл.: придружаващ транспорт, нощувка
в семеен хотел, планинска застраховка, планински водач.
Екипировка: есенна, ръкавици, шапка, дъждобран, щеки.
Трудност:
продължителен преход през втория ден и
стръмни пътеки.
Хижа „Извора”, Гоцев връх в
Славянка - 12-13 октомври
12.10., събота: тръгване в
08.00 ч. от Руски паметник
до гр. Сандански, разглеждане
на града, пристигане на хижа
„Извора”, нощувка.
13.10., неделя: изкачване на
Гоцев връх (2212 м), връщане
на хижата и прибиране към
София.
Цена: 95 лв., вкл.: придружаващ транспорт, нощувка в
хижа, планинска застраховка,
планински водач.
Екипировка: есенна, срещу
дъжд, стабилни обувки, ръкавици, шапка, челно осветление, щеки, храна.
Трудност: дълъг преход.
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Посрещане на Новата 2020
година в хижа „Борова гора” на
Витоша - 31 декември 2019 г. 1 януари 2020 г.
31.12.,
вторник:
сборен
пункт в 11.00 ч. на Златните
мостове на Витоша, за около
час и половина изкачване до
хижа „Борова гора”, обяд в хижата и леки разходки из района, подготовка за Новогодишната нощ.
01.01., сряда: преход в зависимост от условията, прибиране.
Цена: 100 лв., вкл.: един пълен пансион заедно с Новогодишната вечеря, водач.
Екипировка: зимна.
Трудност: преход в зимни
условия.

Ерменското ждрело

дъжд, стабилни обувки, шапка, ръкавици, очила, щеки, челно осветление.
Трудност: дълъг преход.
Каньонът на река Шегава и
връх Риш в Конявска планина 27 октомври
Тръгване в 07.30 ч. от Руски
паметник до с. Раждавица,
оттам се тръгва по каньона
на река Шегава и се изкачва
връх Риш (1442 м), връщане
обратно в с. Раждавица общо 8 часа.
Цена: 50 лв., вкл.: придружаващ транспорт и планински
водач.
Екипировка: есенна, срещу
дъжд.
Трудност: дълъг преход.
Село Осеновлаг и връх Козница в Стара планина - 3 ноември

росел в Средна гора - 9-10 ноември
09.11., събота: тръгване в
07.00 ч. от Руски паметник
с придружаващ транспорт,
пристигане в Старосел и оттам пеша до хижа „Фенера”,
вечерта - народни танци!
10.11., неделя: връх Кози грамади, следва 4-часов преход до
Четиньова могила, по желание - винен тур в Старосел,
прибиране в София.
Цена: 110 лв., вкл.: придружаващ транспорт, нощувка
в хижа, планински водач, хореограф.
Екипировка: зимна, срещу
дъжд, щеки, челно осветление.
Трудност: дълъг преход в
събота.
Изкачване на първенеца на
Лозенската планина връх По-

Еднодневно изкачване на
първенеца на Чепън планина връх Петровски кръст (1206
м) - 17 ноември
Тръгване в 09.00 ч. от Руски
паметник с придружаващ
транспорт до Драгоман, оттам изкачване на връх Петровска крепост - около 6 часа;
обяд на върха, връщане обратно в Драгоман през Драгоманското плато.
Цена: 45 лв., вкл.: придружаващ транспорт, планински
водач.
Екипировка: зимна, шапка,
ръкавици, щеки, челно осветление.
Пещера „Венеца” и Белоградчишките скали - 24 ноември
Тръгване в 07.00 ч. с придружаващ транспорт от Руски
паметник
непосредствено

Посрещане на Новата 2020
година в хижа „Бонсови поляни” в Люлин - 31 декември - 1
януари 2020 г.
31.12.,
вторник:
сборен
пункт в 11.00 ч. на последната спирка на трамвай № 5 в
Княжево, откъдето с автобус
се пристига на Черния кос, за
около час и половина изкачване до хижа „Бонсови поляни”,
обяд в хижата и леки разходки
из района, подготовка за Новогодишната нощ;
01.01., сряда: преход в зависимост от уславията, прибиране.
Цена: 110 лв., вкл.: един пълен пансион заедно с Новогодишната вечеря, водач.
Екипировка: зимна.
Трудност: преход в зимни
условия.
Продължава
в следващия брой
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Продължение от бр. 3
Маршрут 4: гр. Карлово –
хижа „Васил Левски” – връх
Ботев
Тръгва се от центъра на
Карлово на север край болницата и по широка наклонена
улица се излиза извън града.
Широката пътека (синя маркировка) минава между лозя и
градини и с два завоя край борова гора излиза на равна скалиста площадка. Пътеката е
срещу течението на Стара
река, отначало тя се спуска
стръмно към реката, пресича я по бетонен мост и с поредица от къси завои набира
височина до достигане изравнителя на ВЕЦ „Карлово” (1.10
часа). До хижа „Васил Левски”
Стара река се пресича по
мостове на повече от десет места. Все на север, под
сенките на стари дървета,
под отвесни скали или през
поляни, се стига пред хижа
„Хубавец” (2 часа). От хижата се продължава надясно, на

Връх Ботев
североизток, с плавен наклон
нагоре. Пътеката пресича на
3-4 места реката, преминава
през поляна и през стара букова гора и поредица от вирове
извежда пред хижа „Балкански
рози” (общо 3 часа). Маршрутът се прехвърля по западния
бряг на реката, изкачва се високо над нея, завива на изток
и с по-малък наклон продължава по десния бряг през гората.
Пресича се по мостче поток,
след 2-3 завоя се заобикаля
ниско възвишение в гората
и след 40 минути се излиза
на поляната пред хижа „Васил Левски” (общо 4 часа).
Маркираната пътека за връх
Ботев започва със стръмно
изкачване в северна посока с
много серпентини през смесена гора. С широка дъга на
изток излиза над горския пояс
и достига скалисто възвишение (30 минути). Трасето
е очертано на изток-югоизток високо над долинен склон
на река, подминава началото
на стълбовата маркировка,
водеща към главното било,
и след него с полегат наклон
извежда на равното теме
при възловото кръстовище в
местността Петолъчката
(Дюза) - 1.30 часа. Тук, на голяма каменна пирамида, са поставени указателни стрелки
към връх Ботев, хижа „Рай” и
хижа „Равнец”. По маркирана-

Хижа „Амбарица”

та вече със зелен цвят пътека се продължава на североизток през пасища, пресичат
се няколко потока, подминава
се самотната скална група на
връх Побита глава и през изворната област на река Хайдута излиза на седловината
пред заслон Ботев (3.30 часа).
От заслона за още 40 минути
с много серпентини по червената лентова и стълбова
маркировка в източна посока
се достига масивът на връх
Ботев (4.10 часа от хижа
„Васил Левски”, 8.10 часа от
Карлово).
Маршрут 5: гр. Карлово –
хижа „Равнец” – връх Ботев
От Карлово се тръгва в посока изток-североизток (синя
маркировка). Отдалеч се вижда просекът по горист склон,
който очертава посоката за
хижа „Равнец”. Продължава
се през малък парк, пресича
се Стара река по мост и се
тръгва нагоре по стръмен
склон над реката, с много серпентини се излиза на просека
и след около 1.30 часа пътеката излиза над горския пояс.
Продължава се на север край
каменна чешма и край реката
се достига хижа „Равнец” (2
часа). От нея се тръгва на североизток по скалист склон,
обрасъл с гора. Пътеката
(червена маркировка) води на
изток към седловината между

Връх Ботев

върховете Кочмара и Равнец,
подсича западния склон на
връх Кочмара и след 1.30 часа
излиза на билото западно от
върха. Тук се отклонява пътека за хижа „Васил Левски” – 1
час. Маршрутът продължава на изток по северния му
склон, навлиза в иглолистна
гора и след 30 минути излиза
на широкия северен тревист
склон на връх Равнец. Последователно се пресичат три
дълбоко врязани дола и вече в
северна посока се достига важното кръстовище Петолъчката (Дюза) – 3 часа от

хижа „Равнец”, общо 5 часа.
От Петолъчката се продължава по Маршрут 4 и за около 2.40 часа се достига връх
Ботев (общо 7.40 часа) от
Карлово.
Маршрут 6: гр. Сопот –
хижа „Добрила” – хижа „Васил Левски” – връх Ботев
От гр. Сопот до хижа „Добрила” може да се стигне по
два варианта.
1.
Седалкова
въжена
линия. От центъра на Сопот
се тръгва на север-северозапад, за 20 минути се стига при разклон: на север – за
манастира „Свети Спас”, а
на запад – за долна лифтова
станция. Понастоящем е в
експлоатация само първата
линия на лифта до местността Почивалото, до която той
се изкачва за 20 минути. От
горната лифтова станция
маркираната (жълт цвят)
пътека следи опороен терен
и в посока север-северозапад
минава през скалистото възвишение Пресечен камък (25
минути). На запад от него е
отклонението за хижа „Незабравка”. От Пресечен камък
маркираната пътека минава
през пасища и по източния
горист склон на връх Добрила
извежда на седловината между връх Добрила и връх Левски, където е хижа „Добрила”
(общо 1.40 часа с лифта и
пеша).
2.
Пешеходен преход.

Върви се по маршрута, опи
сан от центъра на Сопот
до манастира „Свети Спас”.
От него маркираната (жълт
цвят) пътека навлиза в долината на река Манастирска,
достига каменист дол (15 минути), а след това поема по
стар път. Той достига лифтовата станция в местността Почивалото, откъдето се
продължава по пътеката, опи
сана във вариант 1 (по този
вариант до хижа „Добрила”
се достига за 4 часа).
От хижа „Добрила” се тръгва на югоизток по синята
маркировка през пасища и под
развалините на стара мандра
се достига заслон Залъмово
кладенче. С продължително
спускане през няколко дерета пътеката прекосява обширна водосборна област,
пресича поток и по скалист
терен поема на изток през
пасища. С леко слизане се
пресича маркираната пътека
между хижите „Амбарица” и
„Хубавец”, завива се на североизток и се слиза в обширна речна долина. По-нататък
пътеката пресича пасища и
достига седловинно понижение. Тук, на североизток, има
отклонение на маркираната
пътека за хижа „Плевен” (т.
нар. Видимска пътека). Маршрутът за хижа „Васил Левски”
прекосява обширното пасище
Топалица, пресича река и на
югоизток навлиза в гора. Пъ-

Маршрути
теката минава през няколко
мочурливи места, прекосява
тесен скалист поток и довежда до западната страна
на хижа „Васил Левски” (4.30
часа). От хижа „Васил Левски”
се продължава по Маршрут 4
през местността Петолъчката (Дюза) и се излиза на връх
Ботев (4.10 часа от хижа
„Васил Левски”).
Маршрут 7: гр. Сопот –
хижа „Добрила” – Купените
– връх Ботев. Маршрутът
е с повишена трудност и е
по възможностите на добре
подготвени туристи.
От Сопот до хижа „Добрила”
се достига по един от двата варианта, описани в Маршрут 6.
От хижа „Добрила” се тръгва на североизток по червената лентова маркировка на Е3
и маркировъчните стълбове
с продължително изкачване
през рядка иглолистна гора, а
след това по откритите тревисти склонове на връх Левски
(Амбарица). С ново спускане се
достига седловината Платнешки ярове (1.50 часа). През
нея преминава маркираната

пътека от хижа „Амбарица”
на север (1.30 часа) до хижа
„Хубавец” на юг (2.30 часа).
Продължава се с изкачване по
западния ръб на връх Малък
Купен. Той се стеснява и изостря, а лятната пътека подсича върховата му част и се
спуска към високата седловина между него и връх Голям Купен (3 часа), на чийто западен
и източен склон са монтирани
стоманено-въжени парапети.
Слиза се на по-равно място
и се продължава през острите скални зъбери, процепи и
корнизи на Малкия и Големия
Кръстец. След тях се достига малък процеп, през който
минава маркираната пътека
(4.45 часа) между хижите „Васил Левски” на юг и „Плевен”
на север (т.нар. Видимска пътека). Следва изкачване на
скалната грамада на връх Костенурката, слиза се до малко
равно място, а след това се
преодолява стръмният западен склон на връх Жълтец (6
часа). Все в източна посока за
30 минути се изкачват Млечният чал и Безименният връх,
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Хижа „Васил Левски”

а след тях се слиза на сед-

Хижа „Добрила”

ловината при заслон Ботев
(6.50 часа). От заслона за още
40 минути се изкачва връх
Ботев (7.30 часа).
Маршрут 8: гр. Троян – с.
Черни Осъм – хижа „Амбарица” – седловина Платнешки
ярове – връх Ботев
Град Троян е свързан със
село Черни Осъм с асфалтово
шосе (13 км). Пътят минава
през село Орешак и край Троянския манастир – един от
100-те национални туристически обекта. От село Черни
Осъм още 12 км планински път
отвеждат до хижа „Яворова
лъка”. От хижата маркираната пътека изкачва хребета
Дълги дял, минава през букаци и иглолистни дървета
с множество къси стръмни
серпентини. Постепенно гората се разрежда, пътеката
се изкачва над горския пояс и
по стръмни пасища извежда
пред хижа „Амбарица” (2.30
часа).
На юг от хижа „Амбарица”
пътеката (жълта и зелена

маркировка) се изкачва край
връх Момина могила, а след
него продължава към най-високите тревисти части на
хребета Дълги дял. За 30 минути се достига разклонът
за хижа „Добрила” (жълта маркировка). Продължава се на юг
към главното било по зелената маркировка, която, подсичайки стръмните склонове на
връх Левски, за още 1.10 часа
излиза на билото на седловина Платнешки ярове между
върховете Левски и Купените – общо 1.40 часа от хижа
„Амбарица”. От нея по пътеката, описана в Маршрут 7,
се продължава по червената
лентова маркировка (Е3) до
връх Ботев (7 часа).
Участъкът от седловина
Платнешки ярове до връх
Млечния чал е с повишена
трудност и е по възможностите на добре подготвени туристи.
Йордан Йорданов,
експерт в БТС

28 интересни факта, заради които ще
обикнете пътуването
Знаете ли, че пътуването се отразява страхотно не само на психическото, но и на физическото здраве на
човек? Да, това наистина е така! Когато пътувате, вие не само си отпочивате от рутината и ежедневието,
но и помагате на вашето тяло. Това
обаче не са единствените причини,
заради които си струва да пътувате
колкото може по-често.
Истината е, че красивите, интересни и невероятни места по света
са толкова много, че на човек не би му
стигнал и един живот, за да ги види
всички. Въпреки това е хубаво да пътувате винаги, когато имате тази
възможност.
Предлагаме ви 28 интересни факта,
заради които ще обикнете пътуването:
1. Почивката може да намали риска
от сърдечносъдови заболявания.
2. Изследвания показват, че парите, изразходвани за пътуване, карат
хората да се чувстват по-щастливи,
отколкото парите, изхарчени за материални блага.
3. Една от ползите от пътуването
се усеща много скоро след неговото
започване - само след ден или два 89%
от хората се радват на значително
по-ниски нива на стрес.
4. Доказано е, че пътуването пома-

га на хората, страдащи от депресия.
5. Доказано е също така, че пътуването насърчава цялостното здраве
на мозъка.
6. Двойките, които пътуват заедно, се радват на по-голяма интимност.
7. Пътуването може да ви направи
по-креативни.
8. Пътуването може да ви направи
по-умни.
9. Франция е най-посещаваната
страна в света.
10. Най-посещаваният град в света
пък е Банкок – над 21 милиона туристи само през 2016 година.
11. Хонолулу – столицата на щата
Хавай, е единственото място в САЩ,
което има кралски дворец.
12. Русия е страната, която произвежда най-много кислород в света.
13. Франция обхваща най-много часови зони – общо 12. Това е така благодарение на бивши френски колонии,
които днес все още се причисляват
към територията на страната.
14. Канада е държавата, която има
най-много езера, а именно – 3 милиона.
15. Монголия е най-малко населената страна в света.
16. Нигер има най-младото население в света.
17. Площта на Монако е по-малка,

отколкото тази на Сентръл Парк в
Ню Йорк.
18. В Папуа Нова Гвинея се говорят
най-много езици.
19. 99% от площта на Либия е пустиня.
20. В САЩ има най-голям брой затворници.
21. Летището Hartsfield-Jackson в
Атланта, САЩ, е най-натовареното
летище в света.
22. 1/3 от летищата в света се намират на територията на САЩ.
23. Хотелът San Alfonso del Mar
resort в Чили се гордее с най-големия
плувен басейн в света. В него има над
250 милиона литра вода.

24. Най-много хотелски стаи в света има в Лас Вегас.
25. Всички пари, които се хвърлят
във Фонтана ди Треви в Рим, се събират и се даряват на различни благотворителни организации.
26. Най-големият хотел в света се
нарича Izmailovo и се намира в Русия.
Той може да събере 7500 посетители.
27. Нощувката в най-скъпата хотелска стая струва 83 000 долара.
Срещу тази сума желаещите могат
да се настанят в най-луксозния апартамент в хотел President Wilson в Женева.
28. 27-ми септември е Световният
ден на туризма.
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Великден – изпит по трудна вяра

Н

аближава Великден.
В тези дни можем да
си припомним „Българският Великден, или
Страстите български“ - книгата на Тончо Жечев, едно от
най-добрите есета, анализиращи нашата народопсихология.
Великден е ден на Възкресението. Ден за възкръсване.
Това означава още и ден на
надежда. Защото каква по-голяма надежда от това – нещо
да възкръсне от смъртта?
Разбира се, има хора, които
не вярват, че е възможно, не
вярват и в онова Възкресение,
което се случило преди 2 хиляди години на Голгота.
Но тези, които вярват,
имат повече надежда от тях.
А надеждата означава способност за борба, вяра в благополучен изход от житейските
несгоди и перипетии – което
укрепва духа на човека, прави
го по-силен и устойчив срещу
трудностите на живота.
Други свеждат Великден до
шарените яйца. За тях Великият ден е обикновен ритуал,
след който се сяда на трапе-

зите и се изпитва облекчение
след дългите пости – ако са
постили, разбира се. Това материализиране на битието,
свеждането му само до неговите консумативни измерение, е своеобразно издигане в
култ на самото неверие и приравняването му до обикновена
незаинтересуваност
какво
всъщност символизира великият празник. Когато не се интересуваш защо се празнува и
какво се празнува. Когато не
вярваш – не се интересуваш.
Безразличие. Така неверието и
безразличието към великото,
духовното, към онова, което
ни издига над дребнавите измерение на ежедневното ни
битие, винаги вървят ръка за
ръка.
И обратно – човекът, който
вярва, се интересува не само
от своя тесен свят, а и от
нещата над него. От онези
неща, които всъщност придават смисъл на самия живот.
Заради които той се живее. И
понеже стана дума за празнични трапези – такъв човек яде,
за да живее; докато другите,
невярващите и неинтересува-

щите се, живеят, за да ядат.
Те свеждат живота до елементарна консумация, до „потребление“, както е модерно да се
казва днес. Така цялата красота на света, с неговите велики идеи, красиви чувства, героизъм, саможертви и гениални
постижения на човешката мисъл, невярващите превръщат
в обикновен хипермаркет. Търговски център. „Мол“. Защото
не вярват в най-великата идея
на този свят – в идеята за
Възкресението.
Именно затова идва и Великият ден: за да проверим нашата вяра. В това се състои неговото величие – в проверка на
вярата. Изпит по вяра. Но не е
страшно, ако не го издържим.
Вярата е трудна. Не е лесно
да вярваш. За целта трябва да
преодолееш самия себе си, да
надмогнеш очевидното, което
съска наоколо: „Не е възможно,
как може да вярваш?“ Ами, да:
как да повярваш, че някой е
възкръснал от мъртвите? Видял ли си? Дори светият апостол Тома не повярвал, докато
не докоснал раните на Спасителя – та какво остава за нас,

обикновените хора?
Именно това е преградата
на неверието, която трябва
да преодолеем. Това е усилието, което трябва да направим
над себе си: да се издигнем
над очевидното, да надвием
жалката, суха, ограничена логика на битието и да я победим – чрез вярата. Повярваме
ли, значи сме се откъснали от
притеглянето на неверието,
което ни предлага да вярваме
само в онова, което се вижда.
Но дори самата наука твърди, че има неща, които не можем да видим – ала все пак
те съществуват. Например
радиовълните. Или електрическият ток. Ала това е все още
само в рамките на делника, на
обикновения ни всекидневен

живот. То е знание – а не вяра.
Защото е доказано, че радиовълните и електричеството
съществуват. Затова и няма
нужда да вярваме в тях, а е
достатъчно да го знаем, виждайки резултатите от тях –
тези резултати са видими.
Но резултатът от Възкресението е невидим – той се
състои във въздигането на
човешкия дух. Затова е толкова по-трудно да издържим
изпита по вяра, на който се
явяваме на Великден. И няма
страшно, че не ще го издържим веднага. Винаги можем да
опитаме пак.
Важното е да направим първата крачка към този изпит.
Важното е да се явим на него.
А вярата идва постепенно.

Църквата „Св. Богородица“ в село Узунджово
Много са църквите, превърнати
в джамии, но единици са джамиите,
превърнати в църкви. Една от тях е
най-голямата селска църква в България. Тя се намира в село Узунджово и
нейната история започва още в началото на XVI век.
През 1500 година в село Узунджово,
област Хасково, е изградена българската църква „Св. Богородица“. Близо
век тя е религиозен център за района и местните се отнасят с голямо
уважение към храма. През 1593 година
обаче цялото село е разрушено.
Великият везир Синан паша дарява
30 000 гроша и заповядва на мястото
на църквата да бъдат изградени кервансарай (място за отдих), джамия,
имарет и баня. Крайпътният хан е на
два етажа, с 350 стаи. В приземието
има обори за над 1000 коня. В края на
XVII век вляво от джамията е изградена часовникова кула, а в близост има
и мраморен водоскок. Целият комплекс
е ограден с висока ограда от дялан
камък, така че отвън прилича на крепост, около която впоследствие възниква малко турско селище под името
Узунджа ова (дълго поле). В периода
XVI-XIX век на това място се провежда прочутият Узунджовски панаир,
който е един от най-големите в пределите на империята.
Относно изграждането на джамия
та съществуват няколко легенди и
предположения. Според Ибрахим Татарлъ, строежът е дело на известния османски архитект Коджа Мимар
Синан, но това свое твърдение той
не подплатява с никакви доказателства и то се смята за неоснователно.
По-вероятна е хипотезата, че строителят е бил християнин (българин).
Едно от доказателствата за това е
югоизточното разположение на джамията. Тя не е обърната на юг към
Мека и поради тази причина е наричана „Гяурджамиси“ (гяур – неверник; човек, който не изповядва ислям).
Също така, когато сградата е превръщана отново в църква през XX век,
при направата на олтар е открита
тънка кирпичена стена, която според местните е създадена, тъй като
строителят е вярвал, че някой ден
храмът отново ще бъде християнски
и по този начин ще улесни преустройството.
Съществува местна легенда, която
разказва, че българинът Лалю Кръс-

тев е майсторът, изградил джамията. Узунджовци вярват, че за да не се
счете, че отнема славата на султана,
майсторът изобразява лалета на няколко места в храма и така разкрива
своето име. При реставрация цветето се открива на западната стена на
храма и на една от вътрешните колони. Между два от прозорците се забелязва релеф от две лалета, разположени едно над друго, какъвто може
да се види и върху мраморната рамка
на сводестия прозорец. Позлатеният
купол на джамията освен с полумесец
и звезда е бил украсен и с разцъфнало
лале, чиито тичинки се преплитали в
християнски кръстен знак.
Флорален мотив присъства и в две
от нишите. В югозападната е нарисувана роза, а в северозападната са

Паметна плоча

изобразени три цветя, в едно от които е вплетена шестоъгълна звезда.
По този начин строителят преплита
в храма символите на трите основни
религии, показвайки ни, че вярата е
една, а само изразните средства са
различни.
Това не е единственото послание,
което се открива в архитектурно отношение. Върху външната страна на
всяка от четирите укрепващи стени
е издялана интересна релефна украса
– халка, закрепена на трапецовидна
основа, която прилича на старовремска дръжка на порта. Халките символично отварят четирите врати, изо-

бразени върху стените на храма – към
четирите посоки на света. До наши
дни са запазени само тези на източната и западната стена, а другите
две са почти напълно заличени през
вековете.
След Освобождението турското
население на Узунджово се изселва.
Кервансараят е разрушен, като е запазена само джамията и един от главните входове на големия крайпътен
хан. Храмът е изоставен до началото
на XX век, когато се срутва селската
църква „Свети Йоан Кръстител“. Тогава възниква идеята джамията да бъде
приспособена в църква, тъй като църковното настоятелство няма средства за нова. Местните обаче трудно
приемат идеята мюсюлмански храм да
бъде превърнат в християнски. Три години се водят спорове за това, какво
трябва да се направи, но накрая се решава сградата да бъде запазена за поколенията. През 1906 година имотът
е преотстъпен от Турция на България
и е превърнат в християнски храм.
Век по-късно, през 2007 година, започва цялостна реставрация на църквата. Тогава, освен изображенията на
лалета, са открити и два надписа на
арабски с религиозно-философска тематика. Създаден е нов иконостас от
тревненския дърворезбар уста Дарин
Божков. Той е един от трите най-внушителни по размери в страната. Висок е 8,80 метра и е широк 14 метра.
В проекта по направата участва
екип от 40 души - майстори, чираци
и калфи. Осъществяването му отнема сакралните девет месеца, като са
реставрирани част от старите икони, царските двери и солеят. Запазена
е идеята за вратите към света, като
рамката на царската врата символизира халка, върху която е резбован
продълговат трапец. Той е оформен по
подобие на тези, които някога са красили джамията. Иконостасът от 1906
година е запазен, покрит като културен пласт под новия.
Уникален елемент от реставрацията е дърворезбованата в олтара молитва, изписана на глаголица. Тя гласи
„Аз буки веди глаголи добро ест живете дзело земли иже како люди мъйслите наш он покой ръци слово твръдо”
(„Помни буквите, научи се да говориш
добре и да стъпваш здраво на земята, защото, както вие хората вярно
мислите, Той е нашата опора, изгова-

Камбанарията

ряй словото с твърдост“). Този текст
превръща църквата „Успение на Пресвета Богородица“ в единствената у
нас, в чийто иконостас има вплетена
глаголическа молитва.
Днес църквата впечатлява със своите размери и акустика. В себе си тя
съчетава символи от исляма, юдаизма, православието и католицизма.
Макар никой да не знае каква е цялата
истина около изграждането на сградата, факт е, че майсторът създава
храм на вярата в доброто, което не
зависи от религиозната принадлежност.
Страницата подготви
Любомир Атанасов
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90 години организирано пещерно
дело в България
Достигам входа на пещерата. Погледът ми се плъзга навътре и спира през завесата
на непрогледния мрак. Какво
ли има нататък? Легендарно
чудовище, леговище на мечка, древно човешко поселение,
скрито хайдушко съкровище, а
може би невиждани на „белия
свят” природни образувания,
бистри езера, реки и водопади.
Отговор на тези и много други
въпроси любопитният българин
търси повече от 100 години,
но рождената дата на организираните пещерни проучвания
в Родината е 18 март 1929 г.,
когато се основава първото
пещерно дружество. Космическото притегляне на пещерите
и стремежът те да бъдат „покорени” са толкова силни, че пионерите на пещерното дело не
се спират пред трудностите.
Ето как котленецът Димитър Тишин описва проникването в тамошната пещера Субатта през 1937 г. „Хванах се
за едно от многото дървета,
натуряни в поточето, стиснал
със зъби фенерчето, просветих
се и стъпих на издатината.
Водата ме заля. Над водата
ми остана само главата. Пространството между водата и
скалата над нея бе много малко. Притиснах се в едно кътче
на издатината, където водата плискаше по-малко. Дишаше
се мъчно. Пристъпих напред
предпазливо. Влязох в голяма
тъмна зала и - о, чудо. Таванът
и стените са украсени с непобутнати от човешка ръка сталактити и сталагмити . Сякаш
че тук са работили десятки
най-изкусни ваятели...”
Неописуема е сладостта,
която изпитва човек в съзерцание на неръкотворните подземни красоти, но едва ли това е
било и е единствената притегателна сила за практикуване
на пещернячество. Отколе пещерите останаха последните
бели петна на планетата. Те
са и последната опора за романтиците, търсещи места,
където не е стъпвал човешки
крак. Затова пещерното дело,
а по-сложно казано, спелеологията, е дейност, при която все
още са възможни открития.
Инж. П. Петров - инициатор
за създаването на Пещерното
дружество, разкрива колумбовската страст на първопроходците: „Лодката плувна напред.
Продължих навътре и стигнах
до първия праг. Лечо пожела да
се качи на прага, който беше висок 6-7 метра... Обаче Лечо успя
с острието на миньорската
лампа да направи няколко драскотини както по прага, така и

по скалата, и по тях успя да се
качи отгоре на самия праг. Зад
прага водата падаше опасно от
5-6 метра височина и вдигаше
голям шум и ние едва можехме
да се разберем. За Лечо все повече се засилваше желанието
да вървим навътре...” Проява на
тези страст и още на дързост,
смелост и желание за себедоказване са стремежите към
проучване на подземните бездни. През 30-те години най-голям
респект вдъхва внушителният
кладенец на пропастта „Бездънният пчелин“ край Ябланица.
От гигантския му отвор лъха
пещерен хлад, а запокитеният
надолу камък пада дълго, докато достигне дъното. Каква ли
е дълбочината, не води ли пропастта до „сърцето на Земята“, никой не знае. На 5 април
1931 г. зоологът Ненко Радев и
Пепи Енглиш решават да пробват късмета си. Влизането там
става с помощта на местните
хора. Пещернякът бива завързан с края на въжето и спускан
чрез рудан в зейналата паст
на пропастта - докато краката му докоснат дъното на 105
м под входа. За да се „измине“
обратният път, са необходими
здравите мишци на селяните и
самообладанието на изследователите.
Знайни и незнайни са пионерите на спелеологията у нас.
Архивите сочат, че въпреки
своята малобройност в рамките на няколко години те успяват да проучат около 100-тина
български пещери. Археолозите
Р. Попов и В. Миков провеждат
разкопки в една дузина пещери
и доказват наличието на палеолитна и неолитна култура в
тях. Зоолозите, ръководени от
академик Ив. Буреш, откриват
десетки нови за българската
фауна слепи пещерни животни.
Ентусиазмът е небивал. Членовете на дружеството разкриват подземните красоти в
нови и нови пещери и пропасти.
Първопроходците не се спират и пред ледените води на
пещерните езера и реки и преодолявайки ги, вече и с гумени
лодки, навлизат все по-навътре
в пещерите. Годините отминават, пещерняците откриват и
проучват нови и нови пещери дворци на чудните вълшебства
на природата. През 50-те години дейността на пещерното
дружество затихва, за да се
възроди отново през 1958 г.
Като пчели започват да се
роят пещерните клубове, курсове за начинаещи увеличават
редиците на пещернячеството
и създават неговите устои.
3аедно с това в практиката

навлизат модерната екипировка и съоръжения, а чрез тях посредством натрупания опит,
знания и смелост пещерняците
навлизат все по-дълбоко в земята. Тогава подземните дълбини
не са така трудни и недостижими и на картата на Родината се появяват пещери, дълги
с километри, и бездни, достигащи около 550 м. През последните 2-3 години пещерняците
от клуб „Под ръбъ“ – Своге,
подпомогнати от техни колеги
от други клубове, с цената на
големи усилия направиха сензационни за България открития
в пещерата Колкина дупка в
Понор планина. Сега тя вече е
най-дълбоката нашенска пещера, а дължината й от 13 115 м
я нареди на второ място в ранглистата на най-дългите подземни обекти у нас, след прочутата „Духла“ край с. Боснек.
Така, бавно и полека, броят на
проучените и картографираните у нас пещери стана 6200.
Но стремежът на изследователи към разкриването на
подземните тайни и тяхното
желание да проверят уменията, волята и духа си насочиха
погледите им към най-големите
пещери и бездни на света. И
това не е случайно. Освен откривателство и наука, спелеологията е и своего рода спорт,
при който не е необходимо да
се бориш с противник, а със самия себе си и нейно величество
Природата, чието творение са
пещерите и пропастите.
„Първата лястовичка“ дойде
със спускането в 640-метровата „Снежна“ в Полша. През 1969
г. пещерняците от софийското дружество „Планинец“ Ана
Тапаркова – Пенчева и Петър
Берон станаха първите българи, които достигат дъното
на най-дълбоката тогава пропаст в света – „Гуфр Берже“.
Последва успехът на планинци
в Пиер сен Мартен, а в годините след него във вечната тъма
на десетки чуждоземни пещери
эаблестяха прожекторите на
най-добрите български пещерняци. Това бяха нашите звездни
мигове. Те бяха изживени в шеметните бездни на най-дълбоките световни пропасти „Жан
Бернар“, „Снежна“, БУ-56, „Торка
Уриело“, „Антро дел Коркия“,
„Вороня“, „Еврен Гюнай Дудени“
и в много други пропасти и пещери в Алжир, Гърция, Италия,
Туркестан, Словения и Хърватска. През 2005 г. Т. Кисимов и К.
Стоилов стъпиха отново на дъното на най-дълбоката тогава
световна пропаст – „Вороня“ в
Кавказ. Години по-късно Теодор
проникна там още по-надолу,
достигайки шеметната дълбочина 2145 м.
По-нататък дойде и узряването, което се олицетвори с
провеждането на проучвания в
близки и далечни страни. Така
българските пещерняци станахме първооткриватели и на
близо 1000 пещери и пропасти
в близки и далечни страни на
всички континенти, но основно в Австрия, Албания, Гърция,
Виетнам, Китай, Косово, Куба,
Сирия, Турция, Украйна и къде ли
още не ...
Усилията на пещерняшката
общност не отидоха нахалост.
Въз основа на безкористната
пещерняшка дейност у нас „откриха врата” 12 туристически

Едни от Будителите на българската спелеология отляво надясно: инж.
Радуш Радушев, Петко Недков, Ангелина Петкова, Христо Делчев, Михаил
Квартирников, П. Трантеев (с гръб) - Карлуково, 1964 г.

По повод 90 години от организираното пещерно дело в България председателят на БТС проф.д-р Алексей Стоев награди с медал „Алеко” Веселин Мустаков, инж. Делян Дамяновски,
Сенко Газдов, Васил Гурев, Тодор Стойчев и Явор Шопов, а с
медал „За особени заслуги” Красимир Кърлов, Димитър Пейчев, Илия Илиев, Иван Христов, Димитър Паунов и Сдружение „Международен фестивал на планинарския филм”.
пещери и Музеят по спелеология в Чепеларе. Благодарение
на нас, пещерняците, бяха направени стойностни откритие
в областта на зоологията, археологията, палеонтологията
и други науки, подземните води
дадоха живот на множество селища.
Днес идеите на основоположниците на пещерното дело
у нас са прегърнали над 400
пещерняци. Последователи на
Първото българско пещерно
дружество са Българската федерация по спелеология, която
обединява 18 пещерни клуба,
част от които са в състава
на Българския туристически
съюз. Редом с тях на фронта
на спелеологията „воюват“
и членовете на създаденото
през 2015 г. Пещерно дружество и неговия клон в гр. Ракитово. Няколко нашенски клуба
развиват дейността си самостоятелно и необвързани с
посочените две големи организации. Това едва ли е толкова
важно, защото под слънцето
има място за всички, стига те
да са обладани от една страст
и от желанието да бъдат откриватели, изследователи, а
защо не и спортисти. Конкуренцията, стига тя да бъде
лоялна, би могла да доведе
само до развитие.

Разбира се, в рамките на
90-годишното си съществуване българската спелеология
претърпя съществено развитие. Неслучайно тя получи сериозно международно признание и е добре разпозната сред
членовете на семействата на
Международния
спелеоложки
съюз, Европейската федерация по спелеология и Балканския спелеоложки съюз, за създаването на който България е
инициатор. И още, редица изтъкнати български спелеолози
работиха и работят в различни
органи на управление на посочените международни организации, чрез което с опит и знания
допринасят за просперитета
на световната спелеология.
Историята продължава, защото хората, отдали се на спелеологията, следвайки Сократовия афоризъм: „Аз знам, че
нищо не знам”, продължават да
се стремят към добиването на
нови познания за нашата Земя.
Днешното пещерняшко семейство бавно и методично, метър
след метър, напред и надолу, в
трудностите на вечния мрак и
студ, в кал и вода продължава
ревностно да носи факела, запален от първите пещерни изследователи.
Алексей Жалов
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Първи катерачни упражнения в България
Както вече знаем, двама
български студенти медици в
различни години осъществяват сериозни алпийски изкачвания. И двете са в Алпите
на два много популярни върха
– Гран Комбен, на границата
между Швейцария и Италия, от Параскев Стоянов и
на Монблан, между Франция
и Италия, от Иван Малеев.
И двата върха обаче нямат
стойността на класическо
скално катерене.
Когато
стане въпрос за алпинизъм
в България, в съзнанието ни
най-напред изниква катеренето по скали, тъй като такъв е
и характерът на българските
планини. Поради това от съществено значение за историците е кога, къде, от кого и

при какви обстоятелства са
направени първите катерачни упражнения у нас. Както
е известно, началото на организираното алпийско движение в крайдунавския град
Русе се полага на 29 август
1950 г., когато официално е
учреден алпийският им клуб
като секция на тогавашния
Градски комитет за физкултура и спорт. Малцина обаче
знаят, че наченки на катеренето по скали, не само за
града, но и за цялата страна,
води началото си доста отдавна, и то не в някой подпланински град, а на брега на
Дунава. Там, през лятото на
1910 г., по поречието на Русенски Лом, за първи път у нас
е разпънато алпийско въже, с
което се прави опит за изкачването на две отвесни скали.
Инициатор и ръководител на
тези катерачни упражнения е
Хелмут Брокс, инициаторът и
основателят на Юношеското
туристическо дружеството
(ЮТС), който е имал възможност по време на ваканциите си да гостува на своите
роднини в Германия (бащата
на Хелмут Брокс е германец,
а майка му е австрийка) и
да види какво представлява
скалното катерене с помощ
та на въже. След като се завръща в Русе, той споделя
впечатленията си със своите

приятели и съученици и това
е достатъчно да запали в младежките сърца желания и амбиции да станат алпинисти.
За съжаление, тогава не е
имало кой да им покаже и да ги
научи как да ползват алпийската техника и най-вече осигурителното алпийско въже.
Този период съвпада с острата борба между съществуващите две течения в световния алпинизъм. От едната
страна са представителите
на традиционния алпинизъм,
които отричат използването на каквито и да е помощни средства, а от другата
страна – представителите
на младото поколение, които
се борят за въвеждането и
използването на изкуствени

средства – клинове, карабинери, стълбички, рооплъзи и други съвременни средства. Този
диалог, воден в продължение
на няколко години на страниците на чуждестранния печат, намира място и в списанията на БТД и ЮТС и оказва
силно влияние на по-будните
младежи, предимно членовете
на ЮТС, и така започва да си
пробива път идеята за високото планинарство, зимния
туризъм и катерачеството.
Така през лятото на 1910 г.
няколко младежи – ученици
от Русе, членове на Ученическото туристическо дружество „Геолог”, провеждат екскурзия по поречието на река
Русенски Лом. В околностите
на с. Кула (днес квартал на
гр. Русе), близо до пещерата
„Св. Петка”, те намират една
скала, висока 10-15 метра, и
под ръководството на Хелмут Брокс разпъват носеното за целта въже, с което
започват своите катерачни
упражнения. Понеже не знаят
как да го ползват, те не се
връзват, а просто го разпъват и се придържат към него.
„Искахме да направим катерачни упражнения – си спомня 50 години по-късно Хелмут
Брокс, - за каквито бяхме чували и чели, че практикуват
на Запад, но въжето повече
ни пречеше, отколкото ни по-

магаше, и скоро го захвърлихме.” Няколко дни по-късно упоритите младежи правят своя
втори опит на скалата „Дикили-Таш”, намираща се на 20
км западно от гр. Русе, в непосредствена близост до селата Мечка и Пиргос. Вторият им опит едва не завършва
трагично. Водачът им Брокс,
който се е изкатерил доста
високо, трябва да слиза от
скалата посредством дървена
стълба, донесена от съседното село. Ръководителят
на тези упражнения Хелмут
Брокс е роден в Русе през 1895
г. Баща му е германец, а майка
му – австрийка. Основно образование получава в Русе, след
което заминава да учи в Германия минно инженерство. По

време на следването си (19161923 г.) той продължава своите туристически и алпийски
пътувания и заедно със свои
състуденти изкачва редица
върхове в Алпите – Голям Ва-

цман, Хохкьоник, Вилдшпитце, Югфрау и първенеца на
Австрия – Гросглокнер, върха,
който в следващите години
играе важна роля за развитието на българското планинарство и алпинизма.
Кои са другите младежи,
които участват в първите
катерачни упражнения? За
съжаление историята не е
отбелязала техните имена.
В спомените си, отпечатани
на страниците на вестник
„Ехо” 50 години по-късно, не ги
споменава и самият Брокс. И
днес, когато са изминали толкова години, ни е трудно да
назовем имената им. Знаейки
обаче постоянните му спътници по това време, спокойно
можем да предположим, че те
са измежду Арман Прившек,
Констадин Мазнев, Васил Кулев и Борис Касабов.
Тъй като в архивните и литературните
източници
няма описани случаи на упражнения по скали с помощта на
въже, считаме, че:
- 1910 г. трябва да се приеме
като начало на катерачните
упражнения в България.
- Скалата „Дикили-Таш” като
първи катерачен обект.
- Младежите от Туристическо дружество „Геолог” като
пионери в тази дейност. Като
прие това за историческа даденост, Българската федерация по алпинизъм (БФА) взе
решение през 1979 година, когато българските алпинисти
отбелязаха своя 50-годишен
юбилей, на скалата „Дикили-Таш” да бъде поставена
паметна плоча с надпис: „През
1910 година под ръководството на Хелмут Брокс по поречието на Русенски Лом се
правят първите опити в България за катерене по скали с
използване на въже. БФА”
Балканската война се отразява пагубно не само върху
икономиката на страната, но
и върху туристическите организации. БТС и ЮТС прекратяват своята дейност. Спират
и техните издания. През тези
военни години обаче активна

Хелмут Брокс

дейност развиват учениците
от самоковската гимназия „К.
Фотинов”. Васил Кулев, спътникът на Хелмут Брокс, се
премества от Русе в Самоков,
който събира около себе си
Филип Пройнов, Любен Тодоринов, Стефан Стефанов и още
няколко младежи, които със
съмнително въже започват да
се катерят на Черната скала
и Орловите скали край Боровец – нали Васил Кулев вече е
правил това край Русе. Непосредствено след войната при
едно свое завръщане от Австрия Крум Новаков (Кумата)
донася в България първите
истински алпийски съоръжения – алпийско въже, ледокоп и
чифт котки. С тях той и неговите приятели Панайот Минков, Борис Ковачев и Христо
Йорданов, членове на софийския клон „Витоша” при ЮТС,
правят катерачни упражнения на Витоша, като за това
използват не само въжето, но
и ледокопа и котките. Нали и
те са модерни алпийски съоръжения?
В следващите години катерачни упражнения се провеждат на Витоша и под ръководството на Ото Бауер
– германец, словослагател в

Алпинизъм

Държавната печатница. Неговите познания в областта на
алпинизма обаче са били твърде бедни, защото участниците в тях са катерили вместо
с обувки... по чорапи?!? Е, все
пак това е началото.
През следващите години започват и първите изкачвания
на нашите най-високи върхове
при зимни условия. За отбелязване е, че първите опити
са направени на Мусала, Вихрен и Ботев връх. Интересно
е, че за първите зимни изкачвания на Юмрукчал (връх Ботев) и Вихрен (Елтепе) няма
спор. Изкачването на първия е
осъществено в края на декември 1924 г. от 8 туристи от
Разград, водени от Димитър
Джамбазов, а това на втория
става на 9 януари 1925 г. от
четирима юноши туристи,
членове на софийския клон
„Витоша” - Тодор Атанасов,
Димитър Стойнов, Васил
Байнов и Никола Божинов. За
първото зимно изкачване на
Мусала обаче претендират
няколко души, тъй като тех-

ните изкачвания не са отразявани в пресата. По реда
на тяхното изкачване те са
- на Филип Пройнов: „Резултат от това наше бродене
по планината бе, че когато
през 1916 г. напуснахме като
зрелостници
самоковската
гимназия, бяхме обходили много върхове на Рила, бяхме „открили” Мальовица, Прекорек,
Драганица, Йозолското езеро,
Смрадльо, бяхме се изкачили
през януари 1915 г. на Мусала,
имахме вече богат туристически опит” (ЦМФК). Претенции имат още – Любен Тодоринов (в. „Самоковска комуна“,
бр. 7 от 10.II.1979 г.), както и
от цар Борис III (по спомени
на проф. Васил Захариев). Получило широк отзвук в туристическата преса още тогава,
и до днес като първо зимно
изкачване на Мусала обаче се
води това на изтъкнатите ни
планинари Павел Делирадев и
Пею Пеев (7 април 1923 г.).
Годините
1924-1929
са
най-активни в живота на българските планинари. Те обхож-

дат нашите планини както
при летни, така и при трудни
зимни условия, провеждат редица задгранични екскурзии,
като изкачват и някои интересни и популярни алпийски
върхове. Обогатява се формата и съдържанието на туристическата практика, което
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от своя страна изисква нови
форми на организация. Животът и създалите се обстоятелства налагат появата на
нова организация, способна да
даде плът и кръв на едно ново
движение – алпинизма.
След 1925 г. от следването
си в чужбина в страната се
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завръщат няколко студенти,
които носят със себе си нещо
по-ново. Именно те учредяват и първата организация на
българските алпинисти под
името Български планински
клуб (БПК).
Доц. Сандю Бешев
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Загадъчната смърт
на българските владетели
И до днес внезапната
смърт на последния български
цар в разгара на съдбоносни
за Европа и света събития е
обект на множество догадки
и хипотези. Тази зловеща мистерия обаче не е прецедент в
нашата история. Не по-малко
странни са обстоятелствата около кончината на редица
предшественици на Борис III
през вековете.
Загинали славно или безславно в битка, плен, заточение или усамотение в манастир, в родината си или далеч
от нея, станали жертва на
заговори, интриги и дворцови преврати, посечени, прободени, удушени, отровени,
ослепени или погубени чрез
„тъмни чародейства“, владетелите от Първата и Втората българска държава предизвикват интерес не само с
великите си дела приживе.
Историческите извори осветяват въпроса за смъртта
на малка част от българските ханове и царе, при това
съвсем не еднозначно и категорично, оставяйки поле за
множество догадки, хипотези, спекулации и легенди. Дори
гибелта на знакови фигури
като хан Аспарух (680–700 г.)
и последния средновековен
цар Иван Шишман (1371–1395
г.) се е превърнала в повод за
фолклорни предания.
Публикация в сп. National
Geographic разкрива, че апокрифното „Сказание на пророк
Исайя“ от 9-и век е единственото свидетелство за смъртта на основоположника на
българската държава: то разкрива, че

при василевса се явил астроном на име Йоан и разкрил, че
на един от константинополските хълмове се издига статуя на българския цар. Йоан
посъветвал императора: „Ако
й отсечеш главата, в тоз час
ще умре и Симеон.“
Императорът веднага изпратил хора да го сторят
– „в същия час умрял Симеон
в България“. С малки промени
тази история откриваме и в
хрониката на продължителя
на Теофан, където е добавено,
че

цар Симеон умрял начаса, „обхванат от безумие и сърдечна болест“

(803–814 г.) от Scriptor Incertus
(Анонимен ватикански разказ)
добива нов смисъл. През пролетта на 814 г. българският
владетел повел огромна армия срещу Константинопол,
но по време на приготовленията за завладяването му
мистериозно починал: „... на
Велики четвъртък преди Възкресение първият българин,
прочутият Крум, който имал
намерение да превземе столицата, завършил живота
си заклан от невидима ръка,
като през устата, ноздрите
и ушите му бликали потоци
от кръв“. Интересно допълнение на този разказ има в хрониката на Псевдо-Симеон – в
същия час

над византийците – той не
само претърпял поражение
от тях, но загубил и зрението си, заради което в крайна
сметка бил удушен с въже от
приближените си.
Византийските легенди за
смъртта на Крум и Симеон
съответстват на описанията на свръхестествената
смърт на други български владетели, които също воювали
с ромеите и застрашавали
империята им. Тези разкази се
вписват в жанра на

небесен глас, чут от
мнозина, известил Крумовата смърт

сата на великия миротворец
Димитър“ Йоан Ставракий
разказва как светецът воин
Димитър „поразил смъртоносно“ по време на лов българския
цар Гаврил Радомир (1014–
1015 г.). Владетелят „имал
свирепа душа“ и обичал да се
развлича с лов на зверове. Той
често заставял хората от
Мъгленска област да гонят
дивеча из най-опасни места,
докато в отчаянието си те
се обърнали с молба към своя
покровител св. Димитър да
ги избави от тиранина. Когато царят повел свитата си
на поредното ловно приключение, великомъченикът се
явил изневиделица, „бързо и
устремено нападнал и убил с
копието си“ Гаврил Радомир
и веднага след това „станал
невидим, а онзи тутакси издъхнал и костите му се разпилели в ада“.
Свидетелствата на Йоан
Скилица, Яхия Антиохийски
и Дуклянския презвитер разкриват далеч по-обикновена –
и по-вероятна, версия за тази
гибел. Според нея, подтикнат
и подкупен от византийския
император Василий II Българоубиец, царският братовчед
и съперник за престола Иван
Владислав погубил владетеля
по време на лов в Мъгленско
в средата на август 1015 г.,
като „вървейки с него на кон,

християнското чудо,
извършено от светец
отмъстител
В „Похвално слово за чуде-

неочаквано го ударил и го погубил“. Всъщност той дължал
живота си на Гаврил Радомир
заради неговото застъпничество в братоубийствения
конфликт между бащите им
Самуил и Аарон, довел до изтребването на Аароновия
род. Въпреки това Иван Владислав не пожалил дори семейството на братовчед си,
като убил Гаврил-Радомировата жена и ослепил първородния му син и престолонаследник.
Убиецът се възкачил на българския престол през 1015
г., но три години по-късно
смъртта застигнала и него.
„Дуклянският летопис“ представя гибелта му като свръх-

Аспарух бил погубен
от „измаилтяните на
Дунава“
(вероятно в похода му срещу хазарите през 700 г.). Според някои източници последният търновски цар на Иван
Шишман загинал в турски
плен, а според други бил екзекутиран при крепостта Никопол през 1395 г. по заповед на
султан Баязид. Но народният
юнашки епос отнася смъртта
към редица легендарни места
и твърдини из Софийското
поле, Стара планина, Средна
гора и Родопите.
Не по-малко смътни, но
поне
по-обстоятелствени
са сведенията за гибелта
на други прочути български
владетели.
Средновековните източници показват, че
византийците схващали войната срещу „демонизирани“
врагове (за каквито често
били смятани и българите
дори след покръстването им)
като свещена. Освен обичайните действия, прилагани
във въоръжени конфликти, арсеналът от тактики в тази
психомахия (духовна борба) се
простирал от отслужване на
християнски религиозни ритуали до прилагане на древни
магически действия.
Според
свидетелството
на ромейския историк Псевдо-Симеон Магистър, император Роман I Лакапин прибягнал именно до магия, за да
елиминира своя отколешен
враг, българския цар Симеон
(893–927 г.). На 27 май 927 г.

От съчиненията на Скилица-Кедрин и Йоан Зонара става ясно, че василевсът направил внимателно проучване,
„като разпитвал подробно за
времето на неговата смърт“
и установил, че Симеон умрял
в мига, в който била отрязана главата на статуята. В
хрониката на Михаил Глика е
добавено, че статуята „била
свързана“ по тайнствен начин с българския цар. Смятало се, че разрушаването на
дадено изображение може да
причини духовната и физическата смърт на съответния
враг, с чиято личност то се
асоциира.
Тези представи и действия
са познати в етнологията
и културната антропология
като „имитативна магия“. Съвременната историческа наука приема, че 63-годишният
цар Симеон починал от сърдечен удар. Прави впечатление
обаче, че още в кореспонденцията си с константинополския патриарх Николай Мистик българският владетел
пряко обвинява ромейския
първосвещеник, че заради
неговите „гибелни молитви“
едва не загинал в сражението
при Ахелой през 917 г., където
конят му бил убит от насочен
към царя ромейски меч.
В този контекст разказът за смъртта на хан Крум

Според някои изследователи детайлите от свидетелствата насочват към версията, че смъртта на хана
била причинена от разрив на
сърцето в сюблимния момент
на подготовката за превземането на византийската
столица. Професор Йордан
Андреев свързва смъртта на
хан Крум с древната практика на „сакралното цареубийство“, според която при дискредитиране на владетеля,
той бил ритуално умъртвяван, за да може свещената
му сила да бъде предадена
непокътната на наследника
му. Тази хипотеза се опира на
късното сведение от славянския превод на „Менология“ на
император Василий I, според
което българският владетел
ослепял заради извършените
жестокости срещу ромеите и
другите си грехове, „та поради недъга си бил намразен от
своите“, които го удушили.
Според
константинополския „Синаксар“ обаче това
била съдбата на хан Дицевг,
който заел престола след
краткото управление на Крумовия наследник Дукум. Ди
цевг не успял да продължи
бляскавите победи на Крум

естествена – докато седял
на трапезата си по време на
обсадата на град Драч (дн.
Дуръс в Албания) от българските войски, на царя се явил
въоръжен ангелски воин в образа на св. Йоан Владимир (канонизирания след смъртта си
княз на Зета, също погубен
от Иван Владислав). Скован
от смъртен страх пред видението, той извикал: „Тичайте,
мои войници, да ме защитите, защото Владимир иска да
ме убие“, ала мигновено бил
поразен от ангела отмъстител и „погинал телесно и душевно“.
Според византийския хронист Йоан Скилица обаче
узурпаторът загинал в сражение при обсадата на Драч,
докато според Яхия Антиохийски бил убит от един от
своите подчинени. Четвърта
версия за смъртта на Иван
Владислав дава епископ Михаил Деволски – според нея
българският владетел влязъл в конно единоборство със
стратега на Драч Никита
Пигонит, който го свалил с
копието си на земята; там
двама притекли се пехотинци
довършили царя.
(Продължава
в следващия брой)
Страницата подготви
Филипина Бондокова
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Грузия – на границата между
Европа и Азия
С
лънчево време ни посрещна на летището
на втория по големина
град в Грузия – Кутаиси. Незабравими остават
гледките, видени при приземяването на самолета, а именно съзирането от небесната
шир на планината Голям Кавказ и Малък Кавказ. Гостоприемството на местните го
разбрахме още след пристигането ни, щом шофьорът на
маршрутката ни предложи да
ни остави до мястото за настаняване. Имаше доста адреналин по грузинските улици и
придвижването ни. Тук също
употребяват думата „маршрутка” и това им е най-използваният и разпространен
транспорт. Следобедът го
оползотворихме в подробно
опознаване на града. Столица
на Абхазкото царство в миналото, днес Кутаиси е изпълнен с история и вдъхновение.
Градът е и парламентарната
столица на Грузия. В превод
от грузински името му означава „камък“ и е обвързано с
древните времена, когато е
била заселена само северната страна на реката. Тя била
камениста. Иначе е разположен в Западна Грузия, на двата бряга на река Риони. Тя се
влива в Черно море. Кутаиси е
известен и под името „Градът
на месец май и розите“, защото над сто години на 2 май се
отбелязва празникът на града с пищни тържества.
Грузинският народ е православен. Спомних си, че когато шофираше, водачът
на превозното средство се
прекръстваше покрай всяка
църква, край която минавахме
с маршрутката. Достигнахме до манастира „Моцамета“
– древен величествен храм.
Според преданието манастирът е построен на хълм,
където мюсюлманските нашественици са екзекутирали
князете Давид и Константин
заради отказа им да приемат
исляма. Посетихме катедралата „Баграти“, известна и
като катедралата „Кутаиси“. Построена през 11-и век,
днес тя се счита за една от
най-красивите средновековни
църкви в Грузия. В този момент имаше кръщене - всички деца бяха в традиционни
носии. Храмът е построен
по време на управлението на
Баграт III и осветен в чест
на Успение Богородично през
1003 г. През 1994 г катедралата „Баграти“ е вписана в
Списъка на световното културно и природно наследство
на ЮНЕСКО. Гледката от тук
към Кутаиси е впечатляваща.
Азбуката на грузинците е интересна и специфична - поне
за мен сложна в изписване и
прочитане. Нямат главни букви. Оставихме време да се потопим в атмосферата на грузинския живот – из уличките
на града видяхме местните
да играят на табла, спокоен
народ и много услужливи хора.
Срещата с „Лада” или „Москвич” те връща сякаш с машина на времето в миналото.
Продължихме към известния
ски курорт Бакуриани. Градът
е най-голям износител на минерална вода за Русия. През
него минава река Кура, която

се влива в Каспийско море.
Планината Кавказ определя
това да има над хиляда реки
в Грузия. Наблюдава се голямо строителство на хотели.
В района има три ски писти,
а най-високият връх над града е Саквелосмта (2805 м).
Недалеко е СПА столицата
на страната – град Боржоми.
Интересен е паметникът на
Прометей - държащ в ръцете
си огъня, който дал на хората.
Насочваме се към историческия регион Месхетия за посещение на „Рабати“ – средновековна крепост, която била
владение на арменци, турци,
руснаци. Построена през 13-и
век, разположена в Ахалцихe
на 45 км от Боржоми и 13 км
от границата с Турция. Районът представлява обширно
плато, а климатът е различен
от досегашния - сух; липсват
зелените гори и поляни. Следващия ден продължихме към
столицата на Грузия – Тбилиси. Град, в който вече се усеща модерното и европейското. Населението е около един
милион души. Разходката ни
започна от Площада на свободата по улиците Шардени
и Леселидзе, а после имахме
местен гид, който ни запозна
с архитектурното наследство на града: църквата „Метехи“ (от 13-и век), построена на хълм над река Мкхвари.
Продължихме към Синагогата
и църквата „Анчисхати“ –
най-старата църква в Тбилиси. На брега на реката се намира една от най-известните
забележителности в стария
град – катедралата „Сиони“,
построена през 6-и век. Днес
тук се съхранява най-важната религиозна реликва в Грузия – кръстът на Света Нино,
която донесла християнството на грузинска земя. С лифт
стигнахме крепостта „Нарикала“, откъдето се откриват невероятни гледки към
столицата. В продължение на
петнадесет века крепостта
е изпълнявала защитни функции. Построена в края на 3-и
век по време на персийското
нашествие. Днешното й име
се счита, че произлиза от
персийската дума „нари-кала”, което означава „непревземаема крепост“. На един
от хълмовете се извисява
статуята „Майка Грузия”,
която в дясната ръка държи
меч за неприятелите, а в лявата чаша за вино - за тези,
които идват с добро. Най-новата забележителност в
Тбилиси е „Мостът на мира”,
който представлява модерен
пешеходен мост, построен
по инициатива на грузинския
президент Михаил Саакашвили. Състои се от 156 м висока стоманена конструкция,
покрита със стъкло и крепяща се на четири опори. Италианският архитект Микеле
де Лучи е конструирал това
съоръжение. Той е проектирал
и новата сграда на Министерството на вътрешните работи на Грузия. Осветлението
на моста е дело на френския
дизайнер Филип Мартинеу.
Официално е открит на 6 май
2010 г. Друга пищна сграда
е банята „Орбелиани“, превърната в СПА център и с
необходима
предварителна

резервация за посещение. В
старата част на града се намира ботаническата градина,
както и водопадът „Сулфур“.
Вечерта завърши с посещение на заведение с типична
грузинска кухня, музика и танци. Опитахме „хачапури” – печено тестено изделие с млечен продукт; „чурчхела” - микс
от ядки и мармалад; „тклапа”
е сладко от сушени плодове,
но много тънък кръгъл пласт;
„назуки” - представлява лют
хляб; „грузинска чача” - вид ракия; също така много е популярен фрешът от нар. Световна е славата на грузинското
вино и десертните сортове
лозя в страната. Пазаруването в Грузия е евтино, а лари
е тяхната парична единица.
През новия ден се отправихме
към планината Голям Кавказ и
Казбеки - главен град на Хвей.
Хвей е историко-географски
район в Грузия, разположен
върху северните склонове на
планинската верига. Това място винаги е било със стратегическо значение и е контролирало северния път, поради
което са били построени много защитни замъци и кули, голяма част от които съществуват и до днес.
Град Степанцминда е отправната ни точка, разположен на 1750 м н.в. и на около
петнадесет километра от
руския град Владикавказ. С
помощта на туристически
джип стигнахме до хълма
край село Гергети, където
се намира църквата „Света
Троица“ от 14-и век. Тя е построена на 2170 м надморска
височина, откъдето може да
се види един от най-високите
ледници в Кавказ – връх Казбек (5047 м). Оттук започват
и множество туристически
пътеки, както и един от подходите за покоряването на
петхилядника Казбек. На връщане пътят ни минава покрай
ледникова долина, даваща началото на една от големите
руски реки – Терек. Само на
пет километра сме от руската граница, а целта ни
са водопадите „Гвлети“. Разстоянието между тях е двадесет минути, а пътеката е

добре маркирана с жълта лента (означенията им са идентични на нашите планински
маркировки). 25-метровият
водопад спира дъха на туриста от възхищение с мощния
воден поток, който се изсипва от скалата. Координати:
N42°42’17″, E44°36’51″. Според
легенда, на близката отвесна
скала, която се извисява до
водопадите, е бил прикован
Прометей заради това, че е
откраднал божествения огън
и го дал на хората.
Днес две области в Грузия:
Южна Осетия и Абхазия, са
под руска военна окупация.
Последният ден от грузинската ни разходка е за посещение и запознаване със
старата столица Мцхета
(през 1956 година), която е
под защитата на ЮНЕСКО.
В града има много свещени
места. Тук се пази една от
най-големите светини на
християнския свят - хитонът на Христос. Това е без
шевна дреха, която е носена
от Христос по време на неговото разпятие. В Мцхета идват много поклонници, заради което градът е известен
като „Вторият Йерусалим“.
Катедралата „Светицховели“
(в превод от грузински - „животворен стълб“ или „свети
кръст”) е един от главните
духовни центрове на православна Грузия. Историята на
храма започва през 4-и век,
когато приелият християнството цар Мириан III построява първата в Грузия дървена
църква по заръка на гръцката
просветителка Нино. Според
легендата грузински евреин
на име Елиас заминава за Йерусалим, за да се застъпи за
Исус Христос по време на процеса срещу него. Той пристига
твърде късно в Йерусалим и
става свидетел на разпъването. На хълма Голгота Елиас
купува от един римски войник
дрехата на Исус, за която
войниците преди са разиграли
жребий. Елиас отнася дрехата в родния си град Мцхета.
Когато се прибира, неговата
сестра Сидония облича дрехата и издъхва. Тъй като не
могли да отделят дрехата от

Сидония, тя е погребана с нея,
а на гроба й по-късно пораства кедър. По нареждане на света Нино този кедър трябвало
да бъде отрязан и върху гроба
да бъде построена църква. От
стъблото на кедъра трябвало
да се направи колона, която
да се използва в строителството на църквата.
Близо до града река Кура
приема водите на река Арагви и продължава към Азербайджан. Високо над водослива
на един хълм е разположен
манастирът „Джвари“, разположен на вертикална скала
над старата столица Мцхета. Манастирът датира от
5-и век и се счита за едно
от най-свещените места в
Кавказ. Днес той е част от
световното културно наследство на ЮНЕСКО. Думата
„Джвари” на грузински означава „кръст”. Според легенда, в
района на манастира е живяла света Нино Кападокийска,
която моли Господ за извор с
лечебна вода. След приемането на християнството в Грузия през 326 г. тук е поставен
дървен кръст, който се смята
за чудотворен и се почита от
всички кавказки християни.
След това е построен храмът
в периода 585-604 г. Днес той
носи името „Храм на Светия
кръст” и е най-старият манастир в Грузия, като се счита
за едно от най-свещените
места в Кавказ. Напускайки
тази страна, разбрах колко
много са гостоприемни грузинците. Имат немалко традиции, свързани с култа към
виното, и са известни със
своите тостове и наздравици. Направи ни впечатление
напливът от хиляди руски
туристи, дошли да опознаят
този красив кът. Научихме и
това, че Грузия е най-северната страна, в която се добива
зелен и черен чай, в областта
Аджария. Макар и малка по
площ, тази страна изобилства от разнородни обекти
за посещение - замъци, високи
планински върхове, както и за
всеки вкус дестинации - винен
туризъм, СПА и релакс.
Руси Стойчев
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рез последната
четвърт на 16-и
век във водите
на Нюфаундленд
ежегодно се събирали
до 400 риболовни кораба
от различни страни.
Малкото
английски
кораби изпъквали сред
другите с доброто си
въоръжение и техните капитани си позволявали да действат
като съдии в споровете
между риболовците в
Нюфаундленд. Самият
остров не представлявал интерес за европейците преди голямото откритие на
мореплавателя
Фробишър - но когато той
докарал злато в Англия,
Нюфаундленд получил
двойно значение за англичаните: охранявал
най-краткия път до

то й към себе си и станал един от нейните
фаворити.
Рейли мечтаел за несметните богатства на
Индия, за съкровищата на Мексико и Перу,
за страната Елдорадо.
Неговият брат Гилбърт търсел „златната
страна” в Северозападния проход.
Рейли решил да я потърси през океана, право на запад. Той получил
кралски патент за колонизацията на Северна Америка на север от
испанските владения,
т.е. от Флорида.
През 1584 г. Рейли изпратил на разузнаване
два малки кораба под
командването на Филип
Амадас и Артър Барлоу.
Те достигнали Америка
на 35 градуса с.ш., къ-

Европейски кораби в Северна Америка през ХVII век

Първите английски
колонии в Северна Америка
„Катай“, а зад него била
„златната страна“ на
Фробишър.
Хъмфри Гилбърт, доведен брат на фаворита на кралица Елизабет Уолтър Рейли,
получил патент за „откриване и управление на
Нюфаундленд“.
Първият
опит
на
англичаните да колонизират Америка завършил с катастрофа.
Гилбърт, основаващ се
на правото на първото
откриване на острова
през 1497 г. от Джон
Кабот, го обявил за
английски, въпреки протестите на френското правителство. През
1583 г. той превозил в
Нюфаундленд с 5 кораба 250 души от Англия
и се опитал да създаде първата британска
отвъдморска колония.
Опитът бил неуспешен.
Колонистите изпитвали недостиг във всичко,
освен за риба и дърва
за горене. Сред тях започнали болести. Недоволството заплашвало
да се превърне в бунт.
Гилбърт заповядал да
бъдат отрязани ушите
на недоволните, но в
крайна сметка отстъпил и повел колонистите обратно към Англия.
По пътя той загинал в
буря.
Изминал още четвърт
век, докато британските моряци основат първото постоянно рибарско селище на източния
край на острова. Тук израснало най-голямото
пристанище на Нюфаундленд, неговата столица - Сейнт Джонс.
Уолтър Рейли бил небогат английски благородник, който мечтаел
за бляскава кариера. Той
нямал нито богатство,
не бил с висок произход, но твърдо вярвал,
че пътят към едното и
другото за един красив
млад мъж минава през
покоите на „кралицата-девица“ Елизабет. С
фантастични измислици привлякъл внимание-

дето почти няма удобни заливи. Капитаните
посетили два острова,
разположени в лагуната Памлико и залива
Албемар (на 36 градуса
с.ш.) и съседния континентален бряг. При връщането си в родината
те описали индианците
като хора „диви и мързеливи, смели и гостоприемни, любопитни и лековерни, много склонни
да разменят продукти

от своята страна за
английски стоки, особено за метални изделия“.
Похвалили красотата
на новата земя, мекотата на климата, плодородието на почвата.
Тогава стиснатата
кралица станала щедра
и Рейли веднага оборудвал със снаряжение
втора експедиция за колонизиране на новооткритите земи, вече с 5
кораба под командване-

Английска карта на Вирджиния от 1585 г.

то на Ричард Гринвил.
Рейли нарекъл бъдещата английска колония
„Вирджиния („Девица”) в
чест на кралицата.
През 1585 г. Гринвил
основал на остров Роанок, при южния вход на
залива Албемар, първото английско селище в
Северна Америка, а сам
се завърнал в Англия.
В селището се заселили 180 души, предимно
обеднели благородници,
които мечтаели за бързо забогатяване. Индианците бързо разбрали
за какво си мечтаят
новодошлите и насмешливо им разказвали
небивалици за богати златни находища и
плитчини с много перли
до бреговете.
Обаче след няколко
месеца напразно търсене колонистите така
се озлобили, че започнали да нападат с оръжие индианците. Те пък
престанали да доставят продукти в замяна
на английски стоки.
През пролетта на
1586 г. на хоризонта се
появила флотилия на
пирата Франсис Дрейк,
който се завръщал в
Англия след поредния
пиратски поход срещу
испанските
колонии.
Дрейк взел заселниците
и ги върнал в родината.
Пиратите докарали бедна плячка – само неголям товар тютюн.
Така Рейли и други благородници
започнали
да
разпространяват
тютюнопушенето
в
Англия.
Скоро след евакуацията на колонията тук
пристигнал Гринвил с
3 кораба. Без да знае
какво се е случило, той
оставил 15 души в напуснатото селище, за
да запази собствеността на Рейли върху него.
Всички те по-късно били
избити от индианците.
В началото на 1587 г.
Рейли повторил опита
за масова колонизация
на Вирджиния. С 3 кораба пристигнала нова

група преселници – повече от 200 души.
Но тогава избухнала
англо-испанската война, която завършила
през 1588 г. с разгрома
на испанската „Непобедима армада“. Във вихъра на тези събития
новата колония просто
била забравена и всички
заселници или умрели
от глад, или загинали в
схватки с индианците.
След това Рейли и кралицата загубили интерес към такъв нерентабилен проект.
През лятото на 1602
г. Бартоломю Госнолд
с един кораб поел право на запад от Англия,
като опитвал да се
държи колкото може
по-близо до 50 градуса
с.ш., но бил отнесен от
вятъра на юг. Той прекосил океана, без да се
натъкне на нито един
остров, и достигнал
Америка на 42 градуса
с.ш. Дълъг и тесен полуостров под формата на
сърп образувал на това
място залив, отворен
на север. Там имало големи пасажи от риба
треска, затова нарекли
полуострова Кейп Код
(нос Треска). Госнолд го
заобиколил от юг, продължил около 200 км на
запад и бил очарован
от природата на тези
нови земи.
Той слязъл на континента и на остров Мартас-Винярд,
отделен
от сушата с тесния
пролив Винярд. Индианците
посрещнали
радушно първите европейци, които виждали,
нахранили ги, показали
им най-добрите места
за лов и риболов. Затова, когато Госнолд се
завърнал у дома в края
на същата година, ентусиазирано
описал
тази област от Новия
свят. Така от него англичаните научили, че
само на няколко седмици път има земи с мек
климат и кротко население, удобни за преселване. Освен това

разказът на Госнолд не
изключвал възможността там наблизо да съществува пролив към
Тихия океан.
През 1603 г. в търсене на този пролив бил
изпратен кораб под командването на Мартин
Прингъл, който достигнал Америка на север
от Кейп Код и проучил
150 км от брега на залива Мейн.
През 1605 г. Джордж
Уеймът изследвал северното
крайбрежие
на същия залив, осеяно
с островчета. Самият
Уеймът преди това напразно търсел Северозападния пролив към Тихия океан на по-високи
географски ширини.
През 1606 г. били организирани две компании в Лондон и Плимут
за колонизиране на Северна Америка. Според
укази на крал Якоб I
Стюарт тези компании получили правото
да основават колонии в
Северна Америка между 34 и 45 градуса с.ш.
- „от море до море“.
По-късно
потомците на английските колонисти
предявявали
правата си върху всички западни земи на континента, базирайки се
именно на тези укази.
Компаниите обещали
да
разпространяват
християнството сред
диваците.
В повечето кралски
грамоти се повтаряла
следната
установка:
„Колонистите и техните потомци остават
англичани във всички
отношения: те се ползват с всички привилегии в американските
селища точно така,
както ако са останали
в родината си”.
Но трябвало да изминат още 18 години, когато прочутият кораб
„Мейфлауър“ през 1620
г. хвърлил котва в Кейп
Код и основал първата
колония на английски
заселници в Северна
Америка, която имала късмет да оцелее
по-дълго време – Ню
Плимът.
Велимир Христанов

Галерия
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60 години хор „Планинарска песен –
Филип Аврамов”
Продължение от стр. 1
Специални гости на
празника бяха петима
германски хористи от
хор „Курт Шлосер” – отдавнашни
познайници
с певците от хор „Планинарска песен – Филип
Аврамов”. Те също успяха
да зарадват събралото
се множество със своето изпълнение. Музиката – този универсален
език, стана най-искреният посредник, когато

зареждаше с положителни емоции и хористите, и слушателите. Любовта към природата
и Родината изпълваше
всяка минута от празничния концерт, в който
прозвучаха песни, като
„Старопланинска”, „Връх
мой”, „Пролетен ручей”,
„Белоснежен еделвайс”,
„Пирине, Пирине”, „Мальовишки предели“ и,
разбира се, на финала
на концерта – сборната формация изпълни

емблематичната песен
по текст на Игнат Игнатов и музика на Филип Аврамов „Българийо
моя”.
Като акцент в програмата беше изпълнението на Йодлеровия
състав към хор „Планинарска песен – Филип
Аврамов” с ръководител
Георги Георгиев. С много
чувство пя солистката
Боряна Чолева. Диригентът Борис Георгиев
водеше хора уверено, а
това, което със сигурност се случи по време на концерта, бе, че
усещането за радост
бе споделено от всички
присъстващи в залата
– все едно дали бяха на
сцената, или сред публиката.
Поздравления към хор
„Планинарска песен –
Филип Аврамов” поднесоха
изпълнителният
секретар на БТС Зорница Радонова, Никола Добрев от ТД „Еделвайс”
– София, хор „Средногорски звуци”, МВГ „Вежен”
и Хорът на ветераните
туристи с диригент

маестро Борис Стрински. Както каза председателят на хор „Планинарска песен – Филип
Аврамов” Николай Костов, да си певец в него,
е кауза, чест и отговор-

ност, а приятелствата,
създадени от тази обща
изява, ще пребъдат във
времето.
По повод празника Зорница Радонова връчи
плакет от името на БТС

на хора-юбиляр, негови
певци бяха наградени с
медал „За особени заслуги”, със значка „Отличник
на БТС” и грамоти за принос в развитието на туристическото движение.

(по хребета). По пътеката за Скобелево, от
обраслия с глог и шипки хребет (северно от
Ловния заслон на Икишча), бе трасирана със
зелено-бяла маркировка
пряка пътека (западно
от долчето) до водолея
под заслона.
Подновена е зелено-бялата маркировка
от Ясеново до разклона
Момина поляна - Любов
заслон. Оттам – жълто-бялата маркировка
до заслона, разклона за
крепостта, крепостта
„Момина поляна“, надолу, до края на гората,

над нивите, на запад до
Източното язовирче и
трафопоста на с. Ясеново.
От Стоманения жълто-черен стълб в североизточния край на
Ясеново, на запад, бе
направена жълто-бяла
маркировка по източния ръб на Каньона на
Каменната река (Каял
дере) до скалната забележителност Котката
(със силует на домашен
любимец и отвор 4 м).
Дотам се стига за 30
минути.

105 години от първия
организиран поход до Ючбунар

И

тази година на
2 април с поход
до местността
Ючбунар туристите от ТД „Осогово”
- гр. Кюстендил, поднесоха цветя на Паметника на туризма и
отбелязаха 105 години
от първия организиран
поход. С песни, стихове и приветствия
многобройните любители на планината отбелязаха своя празник.
На 25 март 1914 г.
20 души - ученици от
Кюстендилската мъжка гимназия, в една
беседка на градската
градина
основават
младежко туристическо дружество „Руен”
с председател Кирил
Цонев. Приема се, че
тази дата е началото
на организирания туризъм в нашия край.
На 2 април 1914
г. е направен първият
организиран

П
поход до местността
Ючбунар. В близост до
паметника на дружеството се намират и
групата секвои, които
станаха любимо дърво
на България в конкурса
„Дърво с корен – 2017“.
Туристите
отново се докоснаха до
тях и направиха без-

брой снимки на вековните
дървета.
Честит празник, уважаеми членове на ТД
„Осогово”,
приятели
на планината!
Силвия Михова,
секретар на
ТД „Осогово“,
гр. Кюстендил

ланинарите от
ТД „Орлово гнездо“ - гр. Казанлък, подновиха
част от маркировката
в Стара планина между
Ясеново и Шипка. Североизточно от гр. Шипка
Тончо Нейчев и Станимир Рачев изчистиха
обраслия участък от
пътеката от Хайдушката вада към Хайдушката чешма.
Бе освежена отново,
след 13 години, жълто-бялата маркировка
от седлото, северно
от крепостта „Асара“
до седлото Сечен камък

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

Издава: БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
Адрес на редакцията:
1000 София, бул. ”Васил Левски” № 75, ет. 5, ст. 525, ПК 427
Тел:02/ 93 00 680; 0882 966 134; ISSN-0205-0943

В САЙТА

Планинска
спасителна
служба
www.pss-bg.bg

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

Христо Ангелов

Aко изпращате текстове по електронната поща,
дублирайте задължително на двата адреса:
exobts@gmail.com и на emateina@gmail.com

В редакцията не се приемат ръкописни текстове.
Последен срок за получаване на материали - 30-о число на месеца.

ГЛАВЕН РЕДАКТОР: Емилия Матеина
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; доц. Кънчо
Долапчиев, Елисавета Първанова, м. с. по алпинизъм, Йордан Йорданов - експерт „Хижи и маркировка” в БТС, Константин
Койнов – ориентировач, генерален секретар на Българската федерация по ориентиране
Графично оформление и предпечат: Петя Бабукова

Печат: ”Алианс ПРИНТ”

24

22 април - Международен ден на Земята

АПРИЛ 2019 г.

Счетоводни услуги
и данъчна защита
тел.: 02/8664553
GSM: 0899881720
ekushlev@gmail.com

Най-красивите национални
паркове в Европа

Йотунхеймен

Оуланка

Саксонска Швейцария

В Северна Финландия се намира националният
парк „Оуланка”. Тук можете да берете горски плодове, да практикувате планинско колоездене или
да плувате с кану.

Странните каменни образувания и невероятната гледка са само част от нещата, които този
национален парк може да ви предложи. Мястото е
идеално за алпинизъм и походи.

Това място е известно също като „земята на
гигантите” заради множеството планини тук.
Паркът е дом на повече от 250 планински върхове, някои от които са сред най-високите в цяла
Европа.

Дурмитор
Националният парк „Дурмитор” е популярно
място сред желаещите да покоряват планини, да
карат ски или сноуборд и да се наслаждават на
ледниковите езера.

Лох Ломонд и Тросахс
Този национален парк се намира в сърцето на
Шотландия и приютява редица впечатляващи
планини.

Гран Парадизо

Ватнайокул

Триглав

Част от това място е покрита с гори, като в
пределите му се намират и множество ледници.
Тук ще се насладите на зашеметяващата гледка
към околните алпийски върхове.

Този национален парк се намира в Исландия и в
центъра му е разположен ледникът „Ватнайокул”.
Мястото изобилства от заснежени планински
върхове и дълбоки сини реки.

Национален парк „Триглав” впечатлява с извисяващи се планини и тучни долини. Водата играе
определяща роля на това място.

Ордеса

Хое Тауерн

Този красив национален парк е известен със
своите 16 забележителни терасовидно разположени езера. Всички те са свързани помежду си с
водопади.

Националният парк „Ордеса” разполага с пищна
зелена долина, разположена сред планински върхове, което допринася за една незабравима гледка.

Със своите тундри, гори, ледници и водопади,
това е най-големият природен резерват в Алпите.

Плитвички езера

