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Издание на БТС

Невидимите пътеки на

Щастливеца
Има личности, в които колкото
и да се вглежда човек, винаги
открива нещо ново, непознато, неизвестно досега
- независимо че на пръв
поглед вече всичко за
тях е разказано, описано, анализирано и
представено на широката публика.
Такъв е Алеко
Константинов.
Всички
знаят,
че е основател на
т уристическото
движение в България - на онзи паметен 27 август 1895
г. с изкачването на
Черни връх. Но някак си на втори план
остават обстоятелствата на това основаване в
техния философски, духовен, интелектуален аспект.
Защото какво означава да основеш туристическото движение?
Та нали, освен поставянето „де юре”
на този маркер, на този основен жалон в туристическата дейност в Бъл- видните юристи на своето време - погария („де юре” тук е симптоматичен мощник-прокурор, прокурор и съдия
израз, Алеко Константинов е един от в Софийския окръжен и Софийския

ХХI Национален поход

апелативен съд), то де факто именно
тогава започва съзнателното, целенасочено и организирано опознаване на родината. България
е освободена неотдавна, тепърва трябва да се създава държава, да се строят
пътища, проблемите са
навсякъде - и естествено такава обстановка,
меко казано, не е особено благоприятна за
подобни „ненасъщни”
дейности като туризма,
било външен - развлекателен или икономически, било вътрешен, за
опознаване на току-що
отново създадената държава - една дейност, схващана по онова време от не
малко хора като „хойкане”
насам-натам; неслучайно тогава се появява ироничното словосъчетание „баир-будала”.
И на този фон не може да не направи впечатление, че най-известните
творби на Алеко са свързани именно с
пътувания.
Велимир Христанов
Продължава на стр. 12

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНЕ
120 години от началото
на организираното
туристическо движение в
България и 165 години от
рождението на Иван Вазов
27 август /четвъртък/
11.00 часа – пресконференция в Информационен център "София - Европейска столица
на спорта 2018" на Столична община.
28 август /петък/
17.30 часа – поднасяне цветя на морената
пред Народния театър „Иван Вазов” откъдето през 1895 година са тръгнали 300 души за
Черни връх
29 август /събота/
Желаещите туристически дружества да
присъстват на 29 август участват в туристическата вечер в х. „Алеко” и бивакуват в
района.
30 август /неделя/
Пристигане на туристическите дружества
на х. „Алеко”.
8.30 часа – връчване на юбилейните знамена на туристическите дружества по реда
на пристигане пред х. „Алеко”.
ПОХОД ЗА ИЗКАЧВАНЕ
НА ЧЕРНИ ВРЪХ –
ОРГАНИЗИРАН В ДВА ЛЪЧА:
9.00 часа - I-ви лъч: х.”Алеко”- Черни връх
7.00 часа - II-ри лъч: м. „Златни мостове” х. „Кумата” - Черни връх
10.00 часа – колопоход с маршрут х. „Алеко” – Черни връх
11.45 часа – поднасяне цветя пред барелефа на Алеко Константинов от участниците
в тържествата.
12.00 часа – тържествено честване:
- слово на Председателя на БТС, поздравления от гости;
- концерт на туристически хорове от страната: хор „Планинарска песен”- София, Туристически хор „Осоговско ехо” и мъжка вокална група „Вежен”- гр. Тетевен.
Теглена на томболата за носителите на
значката „Покорител на планинските първенци” за 2015 и връчване на наградите.
15.00 ч. - концертна програма пред х.
„Алеко”.
15.00 ч - концерт на хижа „Планинарска
песен” от хор „Планинарска песен - Филип
Аврамов” - София по случай годишнината от
откриването на хижата.

„По стъпките на Апостола на свободата”

На 12 юли 2015 г. стартира поредният 21-ви национален поход „По стъпките
на Апостола на свободата”
, с който се отбелязват 142
години от гибелта и 178
години от рождението на
Васил Левски. Походът бе
открит тържествено пред
паметника на Апостола в
Плевен от основателя на
тази патриотична инициатива Васил Копчев, който
е и почетен председател
на Общинския комитет
„Васил Левски”. На събитието присъстваха кметът
на Плевен проф.д-р Димитър Стойков, народният
представител Владислав
Николов, зам.- областният
управител арх. Бойко Балтаков, началникът на отдел „Образование” Йонита
Иванова.
В традиционния преход
до Карлово тази година се
включиха над 200 участници от Плевен, Карлово,
Видин, Никопол, Челопеч,
София, Сливен, Велико
Търново и Пазарджик.
Най-много бяха учениците от Математическа-

та гимназия в Плевен, от
Гимназията по туризъм, от
Гимназията с преподаване
на чужди езици, СОУ „Яворов”, ДФСГ „Интелект”,
СОУ „Иван Вазов” и „Панайот Пипков”.
Павлин Цонев - председател на Общинския
комитет „Васил Левски” –
Плевен, и главен организатор на похода, допълни,
че походниците са разпределени в лъчове и че има
т.нар. ретролъч, който се
е появил миналата година
и в който са походници,
включили се в инициативата още от нейното създаване през 1995 г. Ще припомним, че през лятото на
1995 г. Васил Копчев със
свой приятел реализира за
първи път идеята си, като
двамата извървяват пеша
не само трасето през
Балкана, а и пътя от Плевен до Ловеч, прехвърлят
планината и пристигат в
родния град на Апостола
за тържествата по случай
рождението му.
Продължава на стр. 2
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Този първи поход трае 8
дни. С годините походът добива популярност и става
масов. През 2003 г. групите,
наречени лъчи, са 3, през
2006-а - четири, през 2008-а
– шест, а тази година - 8. Пет
от лъчовете са от ученици. В
т.нар.ретролъч освен основоположникът ветеран Васил
Копчев участва и потомъкът
на Левски Васил Чардаклиев, който е и най-възрастният
участник - на 69 години. Различните пешеходни маршрути започнаха от Шипка, Рибарица, Априлци, Бели Осъм.
„Една от целите на похода е
младите да имат повече увереност в своите сили и съм
убеден, че я постигаме. Втората ни цел е свързана с обогатяване на познанията за
Левски” - каза Васил Копчев.
Павлин Цонев – председател на Общинския комитет
„Васил Левски” в Плевен, постави още един акцент: всеки
от лъчите тази година проведе тематична вечер с интересни теми за дискутиране
между младите хора, като по
този начин те се приобщават
не само към природата, историята и настоящето, но и намират още нови поводи за общуване. По време на прехода
всеки лъч проведе в една от
вечерите в хижите дискусия
за живота и делото на Апостола.
Участниците в похода бяха
посрещнати
тържествено
от кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов,
който връчи на всеки от ръководителите на лъчовете
специален плакет с лика на
Апостола. По традиция походниците бяха сред гостите
на тържествената заря пред
паметника на Апостола, където бяха поздравени от президента Росен Плевнелиев.
Васил Копчев подчерта
още, че с годините походът
има и много спомоществователи, сред които е Българският туристически съюз,
традиционно оказващ методическа, финансова и логистична подкрепа и за когото
това е една от ключовите
прояви, включени в неговия
календар.

„По стъпките на
Апостола на свободата”

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: „Около
паметника на Васил Левски в центъра на Плевен се събират млади
хора. Те отдавна са приготвили раниците, за да тръгнат по стъпките
на Апостола в родния Балкан. Тяхната цел всяка година е Карлово родното място на Дякона и датата
18-ти юли, която българският народ
особено тачи, отбелязвайки годишнината от рождението на Васил
Левски.
Това са участниците в 21-я национален поход „По стъпките на Апостола”, над 220 на брой.
В осем лъча тръгнаха походниците тази година да кръстосват Балкана - от Плевен през върховете
Васил Левски, Ботев и Голям Купен
и хижите Амбарица, Плевен, Рай,
Равнец, Васил Левски, Хубавец,

Незабравка, Узана, Мазалат,Тъжа,
Русалка, Вежен, Козя Стена, Дерменка и др.
Колоните следват планинските
пътеките на Апостола на Свободата. Звучат патриотични песни, започват нови приятелства, споделят
се мисли за делото и личността на
Апостола.
И в празничния 18-ти юли карловчани се радват на стеклите се от вси
страни в града походници, които огласяват с възгласа си „ ЛЕВСКИ,
ДЯКОНЕ, АПОСТОЛЕ”. Посрещането на походниците на площада от
кмета на град Карлово, участието
им в празничния митинг и от тази
година участието на представители
на лъчовете в литературния Салон,
са възлови моменти в това преживяване.”

Дарителска кампания на Българския туристически съюз

Да възстановим заедно хижа „Богдан”

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

ние ви призоваваме:
нека съберем 100 000 лв., за да изградим хижата.
Нека продължим традицията, според която от зората на организираното
туристическо движение хижите са се
строяли изцяло с дарения и доброволен труд.

Начините да помогнете
и да дарите средства са
няколко:
- онлайн - с дебитна карта
чрез еРау
- с кредитна карта през
PayPal
- в касите на EasyPay
Парични средства може
да изпращате и на
дарителската сметка на
кампанията:
Банка ДСК, Клон „Отечество”, София
IBAN:
BG75STSA93000000024154
BIC: STSABGSF
- с доброволчески труд
Кампанията се осъществява с помощта на ФПББ
по програма „Да постигнем повече”, финансирана от фондация „Америка
за България”.

За XV път Възпоменателен туристически
поход-преклонение

„По пътя на четата на
Цанко Дюстабанов”
За XV път Възпоменателният туристически поход-преклонение „По пътя на четата
на Цанко Дюстабанов” премина по пътя на героите, отдавайки заслужена почит на
загиналте за свободата на
България, възпроизвеждайки
събитията от април 1876, движейки се в зелената приказка
на Предбалкана и Балкана.
По традиция походът започна от паметника на Цанко
Дюстабанов в Габрово. Участниците бяха от от Габрово,
Русе, Дряново, В. Търново и
София. Те преминаха през
Нова махала - най-бунтовното
габровско село,оръжейница
на Първи революционен окръг, откъдето на 1 май 1876
към четата се присъединяват
37
Новомахленци, през Соколски манастир – сборният
пункт на четата, където тя
става войсково формирование, през АЕК ”Етър”, кв.
„Лютаци”, махала Руйчевци и
стигнаха до вр. Моровеци, където възпроизведоха въстаническата клетва. След това
се спуснаха през Бойновци,
преклониха се пред паметника на Никола Войновски
– военен ръководител на Ботевата чета, към Дебел дял,
където поднесоха цветя пред
паметника на Тодор Асенов
– по-малкия брат на Хаджи
Димитър и стигнаха с. Гъбене, където също поднесоха
цветя пред паметниците на
загиналите за свободата на
България и на гроба на отец
Атанас Коев - срещал четата
в м.Осена край селото.

Втория ден походът премина през селата Камещица,
Батошево, Кръвеник и през
Граднишки боаз стигна до гр.
Априлци. Бяха положени цветя на паметниците на
Априлци, пред костницата на Новоселските свети
мъченици в манастира „Св.
Троица”, а третия ден след
поднасяне цветя на Черния
паметник в Дебневски боаз
и на чешмите паметници на
новоселския
оръжейникКолю Матеев- Ковача и куриер- Марин Сяров се отправи
към м.Ранни бунар - мястото
на последното сражение на
четата.
Неусетнопод сянката на вековните букови гори походниците стигнаха до паметника
на четата, издигнат от Дружество на запасните офицери
- Габрово и осветен на 26 юли
1936. Краткото възпоменателно тържество в памет на
загиналите Пенчо Постомпиров, Дончо Фесчията, Колчо
Влайков, Досю Димов и Никола Фтичев бе последвано
от честване рождения ден
на един от походниците Цоньо Киселков от В. Търново, а
спускането надолу по западния склон на Марагидик бе
истинска приказка.
Походът-преклонение завърши успешно - навсякъде
радушно посрещнат от населението по маршрута, с
роден стих на идване във влака към Габрово от русенеца
Иван Кънчев и балада след
завършване на похода.
инж. Милка Караджова
Организатор на похода
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Витоша
Самър
Фест 2015
На 12 юли на хижа „Момина скала”се проведе Витоша
Самър Фест 2015 – поредната
инициатива на Столична община от кампанията София - Европейска столица на спорта 2018
г. Състезанията включваха две
дисциплини: планинско бягане по 12-километрово трасе
и планинско колоездене - три
обиколки по 6 километра. Проведе се и кратък туристически
поход с маршрут хижа „Момина
скала”-хижа „Есперанто”-хижа
„Камен дел”-хижа „Средец” и
обратно до хижа „Момина скала”.
„Замисълът на проявите е да
се акцентира върху масовия
ученически спорт и спорта за
здраве, както и на удоволствието от общуването с природата” - каза Анатоли Илиев,
организационен секретар на
инициативата, която стартира
през 2014 г. и включва освен
различни спортно-туристически прояви така и развиване на
спортна инфраструктура.
Класирането на победителите в планинското бягане е,
както следва: жени: първо място за Милка Михайлова, второ
– за Мая Недялкова, и трето за
Елена Ранчева. Мъже: първо
място за Андрей Гридин, второ
място за Росен Лилов и трето
за Иван Сираков. В дисциплината колоездене призьорите са

съответно: жени – първо място
за Ася Мицева, второ – Кети
Георгиева, и трето – Боряна
Стратиева. На 6-о място е Биляна Гатева от Туристическо
дружество „Боерица”. При мъжете класирането е съответно
първо място за Илко Илиев,
второ за Феодор Драголов и
трето за Станимир Статев. Тримата най-добри в дисциплините
планинско бягане и планинско
колоездене получиха парични
награди, а походниците - шапки. На награждаването присъстваха заместник-кметът на
Столична община Тодор Чобанов, експерти от общината и от
БТС.
Статистиката показва, че в
дисциплината планинско бягане са участвали и завършили
успешно 32 жени и 62 мъже, а
в планинското колоездене - 8
жени и 95 мъже.
Освен спортните състезания
по време на Витоша Самър
Фест имаше програма, в която участваха различни детски
състави, между които балет
„Класик” и детска вокална група „Детски камбанки” към читалище „Братя Миладинови”. Възможността да прекарат един
ден в Природен парк „Витоша”
приобщи много столичани към
събитието, чийто съорганизатор бе Българският туристически съюз.

Състезание „Осогово Рън 2015”
Около 100 любители на планинското бягане и колоездене
стартираха на 5 юли в екстремното състезание „Осогово Рън
2015”. Организатори на инициативата са Община Кюстендил, Туристическо дружество
„Осогово” и Сдружение „Маратон”. Сред участниците бяха и
трима кюстендилци - Ивайло
Атанасов, Марио Димитров и
Кънчо Костадинов. По трасето
се пуснаха и трима англичани,
един македонец и един американец.
Организаторът от Сдружение „Маратон” Борислав Пенков заяви преди старта, че
очаква да бъде подобрен рекордът за бягане по трасето
от пл.„Велбъжд” до връх Руен
/2251 м н.в./. „Състезанието е
част от верига състезания, при

които се изкачват 5-те най-високи планини в България със
състезателно темпо. Трасето
е тежко от гледна точка на
физическо и функционално на-

товарване, но технически не
е, защото е само изкачване.
Основното предизвикателство
са голямата денивелация, голямата надморска височина
и разстоянието. Най-известните български планински бегачи пропускат състезанието,
защотото то е с аматьорски
характер. Участват и висококласни състезатели, но само
като тренировка и ако съвпада
с програмите им”, допълни Борислав Пенков. Състезанието
по планинско бягане и колоездене за втори пореден път
се организира в Кюстендил.
Стартират мъже, жени, младежи, девойки и ветерани в две
дисциплини - планинско бягане 26 километра и планинско
колоездене 29 километра за
различните състезателни кате-

гории.
Росен Лилов от клуб „Театър 199” се класира пръв в
планинското бягане, след като
финишира на връх Руен. Кюстендилецът Ивайло Атанасов
от „1987 ranica.eu team” пристигна на върха втори, а трети
е Димитър Димитров от СК
„Младост-2012” - Благоевград.
В планинското колоездене
на първо място е Илко Илиев,
следван от Борис Кашеров и
Марио Велев.
При жените в бягането първа е Анна Стефанова, следвана от Нина Енчева и Маги
Енева. Най-издръжлива при
колоездачките бе Емилияна
Стоилова.
Даниела Стоименова
Кюстендил

БТС БЛАГОДАРИ
НА СВОИ
СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ
По повод 120-я юбилей на организираното
туристическо движение
Алекови сподвижници направиха парично дарение
на БТС, с което да подпомогнат инициативите, организирани по повод тази
значима годишнина за
българските планинари.
Екипът на БТС благодари сърдечно на Венцислав Янчев Велков и
Иван Панов Лесев за техния дарителски жест.
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С началото на лятото в ТД „Стратеш” Ловеч започна сезонът на разнообразни
и масови прояви във всички кътчета на
Родината и планините на Балканите.Зелена неделя, традиционна ежемесечна
еднодневна проява, бе посветена на бунтовното градче Клисура и Сувчарското
пръскало, високия водопад до с.Кърнаре
с пад 54 м., обявен за природна забележителност през 1965 г. 47 туристи посетиха автентичната розоварна в Павурджиевата къща, историческият музей,
един от 100-те национални туристически
обекта на България, построен по повод
петдесетгодишнината от избухването на
Априлското въстание с впечатляващо оформени вътрешни пространства и експозиция, съхраняващ камбаната, с която е
обявено Априлското въстание в Клисура,
автентично черешово топче, документи
за дейността на възрожденския книжовник Христо Г. Данов, както и картинна
галерия от платна на известни наши художници като Златю Бояджиев, Ненко
Балкански, Дечко Узунов и др., посветени на града и неговата богата история.
Следващата ни дестинация в края на
юни бе древната и непозната Странджа - 5 дневен поход с 46 участници по
маршрут: с.Бръшлян - гр.Малко Търново
- с.Българи - с.Резово – Силистар - устието на р.Велека- гр.Царево
- мегалитното тракийско
светилище Беглик Таш - резерват Ропотамо - Созопол.
Село Бръшлян ни посрещна
с автентичните си странджански къщи, 76 от тях са обявени за паметници на културата.
Впечатляващата история на
селото и килийното училище,
запазено и до днес в стаята на
свещеника до църквата”Св.Димитър” ни бе разказана от Марунка
Кирязова, една светла и слакодумна странджанка. Посетихме и
етнографския музей на открито. Не
бяхме изненадани да видим паметна плоча с надпис: „В тази къща, на
път за Одрин, през 1871 е нощувал
Васил Левски”. Вторият ден бе посветен на походи в Странджа, планината
на траките скирмиади, металурзите
на античността. Всички пътеки бяха
застлани с шлаки от хилядолетното топене на руди за добив на мед и желязо,
окончателно прекратено чак в 18-ти век.
Водач ни беше ерудираният и неуморим
добър познавач на историята, природата и съвременните проблеми на региона
лесоинженер Дико Петрунов. Планината
още е покрита с гори, както я е възпял
Ботев:”... на Странджа баир гората”, съставени главно от източен горун, благун
и източен бук. Те покриват цели 80% от
територията й. Специфичният климат и
географското положение на Странджа
планината са своеобразен мост между
Европа и Азия.Това е и причината Странджа да е мястото, където единствено в
Европа през последния ледников период са се съхранили множество реликтни
растителни видове и гори с присъствие
на вечнозелени храсти, характерни за
природата на Кавказ, Колхида и Черноморското крайбрежие на Турция. Зелениката беше прецъфтяла, но видяхме не
по-малко интересните за нас вечнозелени храсти – странджанско бясно дърво,
джел, лавровишна, скоруша, брекиня,
дива бяла круша, красивите туфи на
памуклийката с големи розови цветове,
опитахме плодовете на дивия, цариградския нахут. В Странджа е и единственото находище на дива мушмула в Европа.
Посетихме пещерата на Бастет, богинята котка, покровителка на радостта,
любовта, плодородието и бременните
жени. Странджа е била дом на различни религиозни култове, някои казват, че

Лято сред
природата

поклонници на богинята Бастет са дошли
и заровили мъдростта си именно тук.
По стъпките на историята в местността Мишкова нива посетихме тракийско
светилище - част от сложен археологически комплекс развил се във времето,
включващ две куполни гробници, крепост, укрепена римска вила и древни
рудници. Фронтона към него видяхме в
Историческия музей на Малко Търново 2 длани изсечени в мрамора с меч и щит
между тях. Вероятното послание: „С оръжията до тук!” Музеят в Малко Търново
се помещава в 4 къщи. Като туристи и
природолюбители бяхме впечатлени от
интерактивната природонаучна сбирка.
Видяхме и защитената местност с приказния водопад на р.Докузак, чието име
означава 9 извора. Следваха посещение
на с. Българи с уникалния музей на нестинарството в кметството и прожекция на
документален филм на БНТ за последните нестинарки, заснет със завидно
операторско майсторство. Стигнахме до
Резовска река, течаща по границата ни
с Турция и там в най-югоизточния край
на България обядвахме в прочутата рибарска кръчма „Даляна” на бай Васил
с вкусен микс от пържени риби и рибена чорба сред атмосфера от рибарски

мрежи,
дървени маси и солници
от рапани. Препоръчваме я на всички с
предварителна заявка за големи групи,
защото на входа й пише: „Тук е рибарско
парти, но само с клубни карти”. И оттам
само на север - Силистар, див и недокоснат бряг и плаж, разходка с лодка по
р.Велека, Царево, поредното китно градче на Южното ни Черноморие и новият
му, открит в края на 2012 г., исторически
музей, който съхранява и популяризира
наследството на Крайморска Странджа.
В него са експонирани археологически
находки, датиращи от преди три хилядолетия и уникалните съкровища от село
Синеморец. Сребърното монетно съкровище, открито през септември 2012 г.от
199 тетрадрахми. Сред тях 36 са изключително редките монети на тракийския
цар Мостис. Златното съкровище - накити на видна тракийка, шедьовър на
елинистическото ювелирно изкуство от
III в. пр.Христа. Музеят в Царево с право
е един от 100 НТО.След нощувка в града
се отправихме към едно от най-големите
мегалитни тракийски светилища - Беглик
Таш, функционирало без прекъсване
близо 2000 години - от XV в.пр.Христа
до IV в., когато дейността му вероятно
е прекратена от настъпващото Хрис-

тиянство. Разглеждахме с удивление
големите 100-тонни сиенитни валуни,
оформени и подредени от човешка ръка
в будещите и днес респект конфигурации - главната площадка, Менхир Таш най-големия камък, с изсечена на върха
му стъпка на бога Слънце, Апостол Таш
- огромен сърцевиден камък, крепящ се
само на 3 точки с кухина под него, през
която преминават слънчевите лъчи при
равноденствие, брачното ложе, тронът,
лабиринтът. Всички се провряхме през
10 метра дългата и едва 30 сантиметра
широка цепнатина - Тунелът на праведните. В последния ден релаксираща дестинация - древният и млад Созопол, все
още уютен в началото на сезона.
От 25 до 28 юни бе проведен поход в
Южните Карпати за втора поредна година с 44 участници в лоши метеорологични условия, валежи на дъжд и сняг,
ниски температури с последващо посещение на Брашов и курорта Пояна Брашов, прохода Трансфагарашан, замъците - Бран, Ръшнов, Пелеш.
През почивните дни в хубаво време
групи от 8 - 10 туристи на ТД „Стратеш”
многократно изкачват върховете на
Централен Балкан - Ботев, Млечни
чал, Жълтец, Костенурката, Кръстците, Купена, Амбарица, посещават красивите, многобройни и пълноводни
по това време на годината пръскала
- Сухото пръскало, Райското, отсядат на хижите „Тъжа”, „Рай”, заслон
Ботев.
От 6 до 11 юли, 2015 ТД „Стратеш” проведе традиционния си
летен детски лагер на хижа „Дерменка” с 17 участници на възраст
от 9 до 18 години. Ръководител
на лагера бе председателят
на дружеството - Светослав
Генков, отлично подготвен и
мотивиран да работи с младите туристи. Дните в планината започваха с утринна
гимнастика в кристалния
въздух, продължаваха с
беседи, свързани с географията, защитените територии, парковете и резерватите на Централен
Балкан,
преподаване
на теоретични знания и
практически умения по
изграждане на бивак, разпъване на палатки и нощувка в тях, работа
с карта, компас и азимут, връзване на
възли, въжен тролей и въжена носилка
за пострадал, походи до близки върхове
и забележителности - връх Гердектепе Огледния връх, резерват Стенето, хижа
Добрила, връх Лепенят, запознаване
с билките на планината и правилата за
билкосъбиране, традиционните акции за
бране на мащерка за хижата и почистване региона около „Дерменка”, много игри
на открито. Радвахме се на прекрасно,
свежо време. Лагерът приключи с голям
лагерен огън, викторина, песни и танци.
Последният поход от хижа „Дерменка”
до Беклемето завърши с преминаване по атрактивните елементи на въжен
парк „Катеричка”. Всички отнесоха незабравими спомени, любов към планината
и желание да се срещат отново.
Лятото навлиза в разгара си и туристите от ТД „Стратеш” очакват най желаните дестинации – 5-дневни походи в Рила /
18 - 22 юли/ и в Пирин -15 - 19 август. На
30 август ще вземем участие в тържественото честване 120 години организиран
туризъм в България - масово изкачване
на Черни връх, а на 5 - 6 септември е
празникът на нашата хижа „Дерменка”.
д-р Дарина Петрова
Снимки:
д-р Д.Петрова и Д.Цветанова

Накратко
В СОФИЯ ЩЕ ИМА
СВЕТОВЕН МУЗЕЙ
НА ТУРИЗМА
Министерството на туризма е получило одобрението
на Световната организация
по туризъм (СОТ) за създаването в София на световен
музей на туризма, който да е
под нейната егида, съобщиха
от пресцентъра на Министер-

ството на туризма.
„Това е голяма възможност
за нашата страна и вече имаме подкрепата на Столичната община, като предстои да
работим по концепцията му с
Министерството на културата“,
каза министър Николина Ангелкова.
Прогнозите на Министерството на туризма сочат, че

всички инициативи за насърчаване на вътрешния туризъм
ще спомогнат за задържане
на положителната тенденция
за ръст на нощувките на българите в страната. Според
предварителните разчети се
очаква до края на 2015 г. нощувките да достигнат 3.3 млн.,
или ръст от около 5% спрямо
миналата година.

ххх
До края на годината в Атанасовското езеро край Бургас ще
бъдат изградени две туристически пътеки и атрактивна наблюдателница под формата на
яйце, съобщава БТА, цитирайки Диана Павлова - отговорник
по проект „Солта на живота“.
Едната туристическа пътека
ще бъде посветена на саб-

леклюна, а другата - на добива
на сол. Наблюдателницата ще
бъде изградена от тръстика,
а по план в езерото ще бъдат
създадени и укрития за хората, които искат да правят снимки на обитателите на езерото.
До края на годината в езерото трябва да бъдат направени
още два изкуствени острова
за гнездене на птици.
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Планинари от ТД „Осогово” се
срещнаха с македонски туристи
Група членове на ТД „Алеко”- Пазарджик изкачиха първенеца на Осоговската планина - връх Руен и участваха в
традиционната среща на върха с македонски туристи. Изкачването не е технически трудно, но е с голяма продължителност /приблизително 18 км. /, което
поизмори доста участниците. Това оба-

че не повлия на емоциите, радостта и
усмивките по време на дружеските срещи с приятелите македонски туристи.
Мероприятието се проведе на 4 и 5 юли
т. г., като нощувката бе в хижа „Осогово”
и на пети юли се изкачихме на върха.
Ръководител на похода:
инж.Аанас Атанасов

Стотици изкачиха първенеца
на Осоговската планина
Руен (2251 м н. в.) е
най-високият връх в Осоговската планина. При ясно
време от него се открива
красива панорама. Малко са върховете, от които
можеш да видиш толкова
много планини: Малашевска, Влахина, Огражден,
Беласица, Рила, Пирин,
Верила, Конявска, Голо
бърдо, Плана, Люлин, Лисец, Чуденска. На северозапад туристите, изкачили
върха, могат да видят Шар
планина и планини в Южна
Сърбия.
„Разтланите килими с
най-чудновати шарки и
аромати, които изпълват
сетивата ни, билки, цветя,
тревици - всичко е толкова
хармонично, че за пореден път се убеждаваме в
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съвършената подредба на
природата” - споделят туристите, оставили зад себе
си грижи, умора, проблеми
и отворили очите си за кра-

сотата. А тя е навсякъде…
Всяка година туристическо дружество „Осогово” в
град Кюстендил организира ежегодно изкачване на

върха съвместно с Планинарско дружество „Руен”
от град Крива Паланка в
Република Македония. На
поканата се отзоваха сто-

тици планинари от цялата
страна и от Македония.
Най-нетърпеливи да изкачат върха бяха децата от
клуб „Екология и здраве”
към Пето ОУ с ръководител
Василка Кръстева.
Първи приветствия към
гостите отправиха председателят на ТД ”Осогово”
Кюстендил - Христо Абаджиев и Катица Борисовска - председател на ПСК
„Руен”, Крива Паланка.
„Седим на върха, всеки
преживявайки красотата
и емоцията. Съзерцаваме хоризонта, поемаме на
големи глътки чувството
за свобода, което Осогово ни подарява, и усещаме как планината полека
ни ”прекроява” и „смалява” - показва ни колко сме

еднакво малки и незначителни, еднакво беззащитни и раними - прашинки и
от краткото ни собствено
настояще, и от безкрайната й вечност” - споделиха
хората, докоснали се до
тази красота. Направихме
много снимки на една от
най-крайните
гранични
точки на Европейския съюз
и след песните и хората,
които обединиха туристите
от двете държави, и обещанията за следващи срещи
поехме обратно. А най-хубавото бе, че се чувствахме пречистени, заредени
и обновени, защото сме получили поредната порция
планинска мъдрост.
Силвия Михова,
секретар на
ТД ”Осогово” - гр. Кюстендил

Ветерани туристи във
„Варненска пролет 2015”
Наскоро децата от
клуб „Млад планинар”
се завърнаха от дългоочаквания приключенски лагер. Те прекараха
три дни сред прохладата на красивата планина Славянка. Натрупаха опит при работа
с карта, компас и движение по маркировки.
Овладяха техниките за
придвижване в трудни терени. Научиха се
да използват алпийски
инвентар и да връзват
възли, да строят биваци, да палят огън безопасно. Запознаха се
с опасностите в планината, как да ги избягват
и как да помагат на изпаднал в беда. Забравиха за електронните
игри и телефоните. Погледнаха страха в очите, изправиха се срещу
него и го привлякоха
за свой съюзник. Научиха и важни неща за
правилното хранене и

Детски лагер в
планината
Славянка
здравословния начин
на живот. Опитваха се
да създадат най-добрия
отбор, побеждавайки в
състезания, щафетните
и колективните игри.
Стигнаха и до върха.
Приеха правилата за
дисциплина, свиквайки
да носят отговорност,
добивайки увереност и
самостоятелност.
Групата ни бе от 44
човека. Нощувахме в
хижа „Славянка”. Условията бяха повече от
добри. Храната бе уникално вкусна. Всичко
това благодарение на

ТД „Момини двори” гр.
Гоце Делчев и най-вече
на неговия председател
- Петър Смилянов. А на
връщане разгледахме и
музея на Яворов в село
Голешово.
Групата бе водена
от Иван Траянов – лицензиран
планински
водач, и Гергана Сандкчиева и двамата ръководители на клуб „Млад
планинар”, а помощник-водачи бяха Георги
Самарджиев и Евгени
Симонски.
Иван Траянов
ТД „Калабак”

От 12 до 14 юни 2015 г. се състоя Третата
национална среща на туристите - ветерани с домакинството на ТД „Черноморски
простори” и БФТВ. На изпратените покани
се отзоваха туристи – ветерани от: Червен
бряг, София – ТД „Урвич”, Горна Оряховица,
Попово, Добрич, Кнежа и Габрово. Те бяха
посрещнати от наши активисти на жп гара
Варна и съпровождани за настаняване в
хотела на Учителския институт. На всеки
бяха поднесени китка здравец и оригинален морски подарък – рапан от морето.
Програмата започна с посещение на
Археологическия музей и Катедралния
храм „Успение на пресвета Богородица”.
Последва разходка из прекрасната и уникална Морска градина. Вечерта продължи
в известния рибен ресторант „Норд” с морски дарове, пържена рибка и студена бира.
Вторият ден бе посветен на посещение
на Ботаническата градина и манастира
„Св. Св. Константин и Елена” в едноименния туристически комплекс. Изключителна
красота и привлекателност. Докоснахме
се и до историческите места. Но тъй като
програмата ни беше гъвкава, можахме да
задоволим желанията на гостите. Част от
гостите ходиха на плаж в морето или на басейн с топла минерална вода.
Кулминацията на срещата беше тържествената вечеря с много музика, танци,
песни и приветствия. За доброто настроение на всички се грижеше Митко Станев.
Председателят бе ангажиран с ученически
поход в Странджа, но изпрати вълнуващо
поздравление. В него бе изразена радостта от пристигането на туристите във Варна
и им пожела много здраве, радост и успехи. Бе изразена и увереност, че тези традиционни срещи ще се превърнат в празници

на тържеството на любовта към красотата
на природата и прекрасната ни страна.
Със словото и стиховете си нашата туристка поетесата Йовка Баева поздрави
участниците в срещата. Фолклорната група
„Чайлек” от с. Чайка, общ. Провадия изнесе кратка програма, за което й бе връчена
с благодарност грамота. Последваха туристически песни от нашите планински водачи
Атанас Щерев и Иван Костадинов. Песните
повдигнаха още повече настроението и активността за изява. Гостите от София и Добрич изпълниха китка от специални песни.
И като венец на вечерта завършихме с вълнуващата песен на Веско Маринов „Българийо, аз знам…”. Искаме да благодарим на
всички онези, които съдействаха за организирането и провеждането на тази среща.
Туризмът е здраве, дълголетие, начин на
живот и преди всичко отношение към природата и родината, което всички ние сме
избрали като поведение съвсем съзнателно.
Кирко Жечев
председател на клуб „Ветерани” ТД „Черноморски простори”
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113 ГОДИНИ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СЪРНЕНА ГОРА” – СТАРА ЗАГОРА
Краят на XIX век. Българската нация преживява
ново Възраждане. Обновяването на нацията навлиза във фаза, отбелязваща
началото на едно ново
национално
възпитание,
освободено от предразсъдъци. Тогава се появява писателският гений на Алеко
Константинов. Той е възможен само в такова време, и
то само в България. Той е
колкото еманация, толкова
и отражение на сложните
и противоречиви процеси
в духовния живот на българското общество. Уловил
пулса на епохата и изконно
националните особености
на българина, той търси
синтеза на доброто и злото
в него. Ето защо произведенията на Алеко остават
актуални и днес.
В същото време великият творец съзнава, че светът на изкуствата, независимо от своята необятност,
е само част от онзи универсум, към чието опознаване
човечеството винаги ще
насочва усилията си. Ето
защо този вещ психолог,
сериозен социолог, ненадминат философ на душата
и хуманността иска да покаже на хората света на
планините, полята, реките
и низините в своята непринуденост. Свят – единен, свят – еволюиращ. И
започва само с 300 души,
успели да видят планината
отблизо, през далечната
1895 г. Тези обикновени чиновници, учители, лекари,
занаятчии и други, родени
в 77 български градчета и
села, получават
ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ
ПРЕД ВЕЛИЧЕСТВЕНАТА
ГЛЕДКА НА „ГОРНАТА
ЗЕМЯ”
Днес всеки опит да се
оценява и разбира това
велико начинание в контекста на една или друга идея
ще бъде несъстоятелен.
Алеко, този аристократ
на духа, постоянно стига
до съзнанието за историческата предпоставка за
любовта към природата, до
нейната социална и материална основа и значение.
В този зов за нравствена
солидарност и съпричастие пред величието на
върховете се подразбира и
фактът, че само организация от съмишленици може
да го накара да преодолее
своята отчужденост без
успокоителни фантазии и
приспивни блянове. Така
ТУРИЗМЪТ СЕ РАЖДА
ОТ ПРОСТАТА ЧОВЕШКА
ИСКРЕНОСТ И
КАТЕГОРИИ
Рационалното тълкуване
запазва тяхната независимост дори когато човек
стъпва върху тях с грубите
грайфери на обувките си,
нарушавайки околната тишина с игриви йодлерови
подвиквания.
Постепенно
туризмът

Пътят, който отвежда
към бъдещето*
излиза извън столицата и
завладява градовете на
България. Не е подмината
и Стара Загора. Тук младежите вече са организирали
самостоятелни излети до
близките околности. Интелектуалният елит в града
вече осмисля поривите на
чувствата си към „майката
природа” и осъзнава нуждите от туристическа организация, която да ги обедини. Така на 6 април 1902
година се учредява Българското туристическо дружество – клон Стара Загора.
Един от неговите основатели – учителят Фратьо Илиев, е избран за негов пръв
председател. Безпределните широти, над които властва бездната на небето или
величавата далечина на
хоризонта, неудържимо и
стремително притеглят напред и нагоре всички в тази
първа старозагорска туристическа формация. И те им
се отдават докрай с цялата
си душа и сърце.
Логиката на обществените колизии по време на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна
война не дават на тази и
последвалите я няколко
туристически обществени
организации. Туристите от
града на липите остават самотни или обединени в малки семейни и приятелски
групи. Тази драма на старта, на началните стъпки, на
изходната позиция завършва едва на 30 април 1902
година, когато в Стара Загора е основано Българско
туристическо
дружество
клон „Сърнена гора”. Председател на дружеството е
учителят Борис Фетваджиев, а членовете му са скрили у себе си една дълбоко
затаена
емоционалност.
Влечението им към хубостите на българската природа ги води по високите
върхове на Средна гора и
Стара планина, из тучните
поляни на Родопите, край
изворите на нашите реки.
Сигурно членовете на дружеството са били хора с
характер, защото техният смел питащ и търсещ
разум осмисля поривите

* Текстът е публикуван в Юбилейното издание
по повод 100-годишнината на ТД „Сърнена гора”
през 2002 г. Тогава авторът е бил председател на
туристическото дружество. През 2015 г. дружеството отбелязва 113-годишнина от създаването си, а доц.Алексей Стоев е председател на БТС.

на чувствата към вековечните стихии. Възползвайки се от възможността на
туризма да внушава и очарова, те приобщават към
това поклонничество пред
природните красоти стотици свои съграждани. И
това е сближаване, грижливо и обстоятелствено
доказано чрез множество
походи, излети, екскурзии
и лектории.
ОТДИХЪТ В ЛОНОТО
НА ПРИРОДАТА
СЕ ПРЕВРЪЩА В
ПЪРВОСТЕПЕННА
ГРИЖА НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ДРУЖЕСТВОТО
особено след края на
Втората световна война.
Време, в което железните закони на техническия
прогрес започват да притискат в стоманобетонните кутийки на панелните
жилища
мнозинството
старозагорци. Става ясно,
че в края на петдесеттте
мнозина от тях искат да
се присъединят към безметежния покой на безлюдните горски дебри, да
се докоснат до дивите животни и омайните цветя, да
попият красивите слънчеви изгреви и залези. Следват процеси на масовизация на туризма, създават
се секции по туризъм в
заводите и училищата.
Старозагорци
започват
да се виждат по високите
планини и из всички краища на Родината. Появява
се и нуждата от специализирани форми на планинарство – алпинизма,

Общоградски пешеходен поход в Сърнена Средна гора

Отборът по ориентиране се представи
успешно на състезанията за купа "Великден"

Пешеходният туризъм
е основната и най-масова дейност на дружество
„Сърнена гора”. Работата
на клуба протича в три
направления:
целогодишно провеждане на
походи и излети в цялата
страна; подготовка на опитни туристически кадри
и повишаване квалификацията на най-активните и опитни туристи чрез
спелеологията, ски походите по високите била,
плаването по спокиойни
и бързи реки. Туристическото ориентиране също
прави прощъпалник из
алеите и хълмовете на
Аязмото. Клубовете по интереси укрепват организационно и кадрово, водени
от стремежа да опознаят
екстремните маршрути по
вертикалните пътища на
високите алпийски стени и
пещерни бездни. Младите
поколения „въртят” гребла
и доста умело се справят с
картата и компаса....
Постепенно
имената
на алпинисти, спелеолози, рафтингари, туристи
и ориентировачи от Ста-

системата на Единната
републиканска спортна
класификация.
Клубът на туристите
ветерани е основан през
ноември 1974 г. В него
членуват туристи, навършили 60 години. Провеждат се редовно излети,
походи и екскурзии.
След възстановяването
на ТД „Сърнена гора” в
началото на 1958 г., на-

ред с другите дружествени комисии, се създава и
Комисия по ориентиране.
Благодарение на активността на клуба Стара
Загора става домакин на
много републикански и
международни състезания.
През април 1959 г. се
създава Алпийски клуб,
в който се записват 50
души. Следват успехи в

ра Загора започват да се
произнасят с уважение не
само в България, но и зад
граница. Международните
експедиции, походи и състезания правят през годините името на дружеството
синоним на една модерна
обществена организация
със своя материална база
и дейност, отговаряща
напълно на европейските
и световните стандарти в
този род човешки занимания. Знамето на „Сърнена
гора” се вее по склоновете
на Еверест и отвъд полярния кръг, край отворите на
някои от гигантските пропастни пещери по света и
по водите на няколко европейски реки.

Дружеството не остава
безразлично и към екологичните проблеми на околната среда, възпитавайки
интерес и прецизност към
правилата на протокола, наречен „опазване на
Природата”, у всички свои
членове и симпатизанти.
Природозащитното поведение на всички участници в дружествените прояви е въпрос на чест за тях,
запазващо докрай хармонията между техните сетива и дивия лес, през който
преминават пътеките. И
всичко това с песните и
химните,
възхваляващи
чудесата на дълбоките
клисури, на свежия полъх,
милващ зефира на огньовете, изпращайки рой искри към вековечното небе.
Днес, сто години по-късно, пътят на туристическо
дружество „Сърнена гора”
показва една крепнеща
вътрешна сила, една все
по-богата и устремена душевност на своите клубни
формации, една по-безкомпромисна смелост на
познанието на природните
тайни и красоти от своите
членове и последователи.
Защото това е един път,
който наистина отвежда
към бъдещет! Бъдеще на
активен отдих сред природата, създаващо удовлетворение за хората от
Стара Загора, без вреда
за земната природа и живота сред нея.
Доц. Алексей Стоев

120 години организирано туристическо движение
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Най-малките планинарчета

Обучение "Екоразнообразие и околна среда"

Участници в Републиканския нощен
поход "Верея 2015"

България и чужбина.
През 1960 г. се основава Клуб по пещерно дело.
Повечето от първите пещерняци са предимно алпинисти. Едва през 1980
г. възниква 10-членна
проникваческа спелеоложка група, основатели
и ръководители на която
са Алексей Стоев и Пенка
Мъглова.
През есента на 1975 г.

Демонстрации на техники
от водния туризъм

към ТД „Сърнена гора” се
учредява Клуб по воден
туризъм. Следват поредица от прояви с различна
интензивност в различните периоди.
Ски туризмът става
част от дейността на дружеството в началото на
70-те години. С помощта
на ОС на БТС старозагорският клуб бележи успехи, някои от неговите чле-

В Туристическо дружество „Сърнена гора” се организират и провеждат курсове по: алпинизъм и
спортно катерене, спелеология, ориентиране, рафтинг, ски и вело туризъм, за планински водачи и
туристически организатори.

нове стават носители на
високи спортни звания.
Коло туризъм се практикува още от 1908 г. в
Стара Загора, но едва
през 1972 г. към дружеството е учреден Клуб по
коло туризъм.
За начало на хора към
дружеството се приема
1957 г., когато е сформиран квартет. Бързо растящата популярност на

певците привлича още
почитатели на хоровото
пеене и така през 1973 г.
се слага началото на смесения туристически хор
„Старозагорски
звуци”.
Към хора има и йодлеров
състав.
През 2015 г. е създаден
Детски клуб „Планинарче”, към когото родителите проявяват голям интерес.

веждат експедиции в Алпите, Хималаите, Андите,
Памир, Кавказ и други планински вериги по целия
свят.

КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
Клубът има задачата да подпомага и задоволява
потребностите на старозагорци от общуване с природата и планината, като на доброволни начала
обединява в своите редове съмишленици туристи,
действащи за популяризирането и развитието на
пешеходния туризъм.

СТЕНА ЗА КАТЕРЕНЕ
Проектът за изграждане на изкуствена стена за
катерене в гр. Стара Загора е реализиран с финансовата подкрепа на Туристическо дружество
”Сърнена гора” и доброволния труд на членовете
на Сдружение Алпийски клуб „Железник”. Стената
се намира в Общинска спортна зала „Стара Загора” и е с обща квадратура около 220 кв. м. И височината 8,90 м.

МЛАДЕЖКИ КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
Младежкият клуб е юношеска група към Туристическо дружество „Сърнена гора”. Основната цел
е физическото и психическото укрепване на младежите, допълване на техните знания за природата и опазването й, умения за оцеляване в екстремни условия. За целта се организират походи,
лагери и теоретични занимания.

КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ
Клубът по Ски туризъм има за цел популяризирането на ски туризма и насърчаването на деца и
юноши към практикуването му. В клуба се практикува свободно каране на ски извън пистите. Организират се международни прояви и състезания
по ски алпинизъм и извън пистово каране, както и
проучване на маршрути извън страната.

ДЕТСКА ШКОЛА „ПЛАНИНАРЧЕ”
Целта на детски клуб „Планинарче” към Туристическо дружество „Сърнена гора” е да се провеждат теоретични и практически занятия, с цел
възпитаване на млади планинари и следовници на
Алековото дело.
В детския клуб се работи с деца от 8 до 12 години. Чрез излети, игри и други форми на забавление, децата придобиват знания за природата,
опазване и уважение към нея, укрепват физически
и се сприятеляват с нови приятели.

КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ
Клуб „Сърнена гора А2” развива този спорт от
1954 год.. Състезателите са на възраст от 10 до 80
години, разпределени във възрастови групи, като
за всяка група има отделни маршрути. Членове на
клуба участват в над 40 състезания годишно.

АЛПИЙСКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИК”
Алпийски клуб ”Железник” е сдружението, което
има за цел да създава сред населението трайни
навици за общуване с природата, да развива, насърчава и популяризира алпийската и планинарска дейности и състезателните им разновидности.
Клубът организира спортно-състезателни прояви
на местно и международно ниво, популяризира
алпинизма, организира детски школи по спортно
катерене. Членовете на клуба организират и про-

ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР
”СРЕДНОГОРСКИ ЗВУЦИ”
Туристическия хор е самодейна група към Туристическо дружество „Сърнена гора” ,чиято цел е популяризирането на планинарската песен. В своята
над 55-годишна история, хор „Средногорски звуци”
е постигнал много успехи в страната и чужбина,
което е потвърждение за високото професионално
ниво на изпълнителите. Всяка година Туристическия хор организира през есента в Стара Загора,
традиционния песенен празник на туристическите
хорове „Средногорско ехо”.
СПЕЛЕО КЛУБ „САЛАМАНДЪР”
Клубът се занимава с изследване на пещери

и пещерни райони. Членовете му са участвали в
много национални и международни прояви. Кубът
е открил и проучил една от най-интересните пещери в България – „Мъгливият сняг”, уникална със
своята структура и красиви образувания. Негови
членове са участвали в много престижни международни експедиции.
КАНУ-КАЯК КЛУБ „АРЗУС”
Целта на ККК „Арзус” е популяризиране на водния туризъм и пускането в бързи води. Клубът
развива водния туризъм в три направления: Рафтинг, Каяк туризъм, Спускане с каяк в бързи води.
ККК Арзус ежегодно организира републиканския воден поход по река Тунджа и с годините похода се превърна в един от най–добрите и посещавани походи в България.
През последните години бяха закупени модерни
рафтове за спускане в бързи води, и друга съвременна екипировка, и с тях Клубът постоянно защитава името си на един от водещите клубове в
България в своята област.
ВЕЛОКЛУБ „ЗАРАТА”
Велоклуб „Зарата” съществува от 2004 г, като
клуб по колотуризъм към Туристическо дружество „Сърнена гора”. През тези години основните
цели на клуба са популяризиране на велосипедния туризъм и насърчаване на деца и юноши към
практикуването му. До сега целите са реализирани предимно с организиране на състезания по
планинско колоездене и съдействие при участия
на членовете и симпатизантите на клуба в мероприятия, организирани от други клубове и организации. Маркирани бяха над 150 км. веломаршрути
в околностите на Стара Загора.
КЛУБ НА ВЕТЕРАНИ ТУРИСТИ
Туристите ветерани са една голяма част от Туристическо дружество „Сърнена гора”. Всички те
са живи наследници на традициите на БТС, щастливи участници в алпинизма, скиорството, ориентирането, пещернячеството, колоезденето и във
всички други прояви на дружеството, както и основоположници.
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ХИЖЕСТРОИТЕЛСТВОТО

уникално явление в историята на туристическото движение
В началото на настоящия век започват процеси,
които дават първи надежди
за положителни промени в
системата на БТС.С извънреден конгрес, състоял се
през 2001 г., се променя
устава, а БТС се регистрира по Заккона за юридическите лица с нестопанска
цел като сдружение на
самостоятели и равнопоставени юридически лица.
Под давлението на Сметната палата, извършваща
втора проверка в Централата на БТС в периода
1999/2000 г., започва възстановяване на документацията и актуализация
на информационата база
данни за туристическите
обекти. Постепенно се възстановяват структурните
звена и започва тяхното
кадрово обезпечаване. От
извършения в последствие
анализ на материалната
база се установява, че към
средата на 2002 г. БТС
стопанисва 348 хижи, заслони, домове, спални и
къмпинги с около 17 900
легла Но анализът установява и друго – за отминалия 10-годишен период БТС е загубил поради
различни причини над
130 обекта.
Важно значение има
редовният 47-и конгрес,
състоял се в края на 2002
г. Настъпват нови промени както в ръководните
органи на БТС, така и в
състава и регистрацията на туристическите
дружества – членове на
Сдружението. Възстановяват се контактите с повечето държавни и общински
органи, други ведомства и
организации. Някои общини започват отново да отпускат субсидии за хижите, намиращи се на тяхна
територия. Това се отнася
и за Столична община,
която и през най-трудните
отминали години не е преустановявала финансовата
помощ за хижите.
Въпреки тежкото финансово състояние са извършени наложителни, макар
и частични ремонти на
учебен център „Мальовица” и Национален пещерен
дом Карлуково. Открива
се нов туристически обект
в партньорство с община
Благоевград на базата на
общински имот - хижа „Бодрост”. Започва изграждането на модерна мобилна
мрежа, обхващаща цялата система и обектите на
БТС.
След 2000 г. БТС заема
важно място със съдебната регистрация, организационната структура
и материалната база /
хижи и маркировка/ в
два основни за дейността му закона: Закона за
физическото
възпитаниеи спорта /ЗФВС/ и
Закона за туризма /ЗТ/.
Чрез тях БТС се легитимира пред държавните
институции, общините,

Хижа "Мусала"

От 2001 г. до наши дни – години
на постепенно възстановяване
на материалната база, борба за
защита на собствеността на имотите и организационно укрепване

Хижа "Равно боре"
неправителствени и други организации, както и
пред обществеността.
В ЗФВС е отредена специална глава „Социален
туризъм”, в която БТС заема място главно с материалната си база. Дефинирано е понятието „социален
туризъм”.Обектите на БТС
са включени в публичен
регистър, който Министерство на младежта и спорта
води, съгласно изискванията на закона.
В новия ЗФВС, излязъл след няколко години
БТС заема още по-значимо място в него не само
като структура с лиценз от
държавата със статут на
Национална спортна организация, но най-вече с
регламентиране на статута
на туристическите обекти
и редът за разпореждане
с тях. Всеки туристически
обект има удостоверение
за принадлежността му
в структурите на БТС със
собствен регистрационен
номер. Със закона се оп-

ределятзадълженията
и
правомощията на общините да подпомагат финансово поддръжката и експлоатацията на туристическите
обекти, намиращи се на
територията на съответната община. С него не се
допуска промяна на предназначението на обектите
за социален туризъм, а пет
от тях са определени като
обекти с национално значение.
В ЗТ от 2002 г. се предвижда изготвяне на наредба за категоризация на
хижите. За първи път в историята си БТС е поканен
и активно участва в нейната подготовка.В следващите години с последвали
изменения и допълнения
в закона, туристическите
хижи са изведени като самостоятелен вид туристически обекти, а с поредната промяна на наредбата
по предложение на БТС
за хижите се въвежда уникална категорийна символика – еделвайси.В закона

са дефинирани като обекти
туристически хижи, спални и учебни центрове.
За съжаление в последните години Министерство
на младежта и спорта води
съвсем формално регистъра на хижите, който при
това е непълен. Въпреки
че това е негово задължение по Закона за физическото възпитание и
спорта, БТС се сблъсква
с липсата на мотивация и
очевидно нежелание на
някои държавни чиновници.
Освен с двата закона и
с други нормативни документи се забраняват разпоредителните действия
и деактуване на обектите
за социален туризъм –
държавна собственост.
По същото време БТС
променя и вътрешната
си нормативна уредба,
включително и Правилника за вътрешния ред
в хижите на БТС. Приемат
се от Общото събрание на
БТС правила и ред за разпореждане с имотите на
БТС, както и договорната
система за стопанисване
и управление на туристическите обекти. Туристическите дружества се
задължават да вписват в
уставите си обектите, които стопанисват.
След като БТС заема
трайно място в нормативната уредба на държавата, основен приоритет и
изключителен акцент се
поставя върху изясняване
на правния статут на обектите с оглед осигуряване
на ефективната им защита срещу претенциите на
физически и юридически
субекти. Изготвените анализи показват, че към 2015
г. най-голям дял имат обектите с нотариални актове в
собственост на БТС и туристическите дружества,
а след тях са обектите
– държавна собственост.
Понастоящем БТС сто-

панисва 254 туристически обекта, в това число
185 хижи, 15 заслона, 38
туристически спални, 6
учебни центъра, 5 хотела, 2 къмпинга, 2 туристически комплекса, една
ски база с около 13 000
легла.
В този период са загубени немалко обекти, като
причините за това са не
само външни фактори, а и
проблеми вътре в системата на БТС: неадекватни действия за защита на
имоти или бездействие и
умишлени продажби от туристическите дружества.
Към 2007 г. са загубени
по горните причини хижа
Лескова – община Своге,
хижите Орлите и Момин
кладенец – община Радомир /по-късно върнати на
Туристическото дружество
в Радомир, но като общински имоти/, хижите Селимица, Славей и Кралев дол
– община Перник. Продадени са хижа Прилеп – община Добрич, къмпинг Попина – община Силистра,
хижа Братан – община
Брезово, туристически дом
-Тетевен, хижа Петрича
– община Белослав. Продадени са от туристически
дружества хижите Елешница от ТД Рила в град
Рила, Луда Камчия – от ТД
„Ален мак” – гр. Бургас, туристическа спалня Калето
от ТД „Алеко Константинов” – Свищов, туристическа спалня Асеновград от
ТД „Безово” - Асеновград
В следващите години по
аналогични причини БТС
губи хижите Ерма и Руй
– община Трън, къмпинг
Верила – Сапарева баня,
хижа Пионерска, хижа Леденика, хижа Околчица,
хижа Пършевица, алпийски дом Вратцата, туристическа спалня Ропотамо
– Созопол, хижа Кръстьо
Чолаков – Средна гора,
хижа Безово. Продадени
са от туристически друже-

ства хижа Орловец – край
Карнобат, хижа Карандила
и алпийски дом край Сливен хижа Петрохан – Монтана, хижа Марциганица,
Хижа Руен и туристическа
спалня Бачково – Асеновград, хотел турист – Враца
За да спаси част от изоставени, безстопанствени
обекти ръководството на
БТС се нагърбва с трудната и неприсъща за неговите функции дейност – поема за пряко стопанисване
и управление над 30 туристически обекта и други
имоти.
През всички тези години БТС не спира да води
съдебни дела, които му
костват сериозен финансов ресурс. Спечелени са
делата за собствеността
върху хижа Триградски
скали, хижа Синаница, почивна база в с.Чифлик/ община Троян/, хижа Яна над
Бобошево, както и тези
срещу претенции над хижа
Вихрен, заслон Черни връх
и туристическа спалня
Мезек. Продължават да
се водят дела за хижа Воден камък в Средна гора
и други обекти. Вероятно
ще се заведат нови дела
или ще се предприемат
други адекватни действия срещу нестихващите
апетити на някои общини
да завладяват имоти на
БТС. Сега такава угроза
е надвиснала над няколко
хижи в Пирин планина. От
друга страна, поради бездействието на държавни
и общински органи някои
субекти извършват нерегламентирана дейност в
хижите Пробойница, Юндола и Семково. За съжаление БТС загуби делата
за туристическия дом в Белоградчик, Дом на туриста
в Добрич, туристическа
спалня Белчаница – община Самоков.
Освен по съдебен ред
БТС продължава да води
борба за защита на имо-
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Маргарита Илиева е родена в град Стара Загора преди 46 години. Вече
двадесет години обикаля планините и се радва на природата. По професия - юрист, по призвание - творец, според астрологията - Телец, а според
нумерологията- пътешественик- така определя тя самата себе си. Като
ученичка е два пъти лауреат на Националния конкурс за поезия „Веселин
Ханчев”, но след като завършва право и се отдава на юридическата професия, прозата в живота й, както тя самата казва, надделява над поезията. Пише пътеписи и ги публикува в сайта си „Пътеписите на Марта”.

Хижа "Беласица"

Хижа "Беговица"

Хижа "Тешел"

Хижа "Върхоръх"
тите си и с други средства.
Така, през 2013 г. Министерство на младежта и
спорта подготвя текст за
допълнение в Закона за
физическото възпитание
и спорта, с който се дава
правото на общините по
тяхно предложение и по
съответен ред, същите да
актуват обекти за социален туризъм като общинска
собственост, намиращи се
на територията на общината. Това би създало реални
предпоставки за масова
продажба на туристически
обекти от страна на общините. Твърде горчив и не
много далечен е споменът
от годините, в които БТС
загуби именно по тези причини около 50 туристически обекта. Затова УС на
БТС реагира много остро
и категорично пред министерството със солидни
аргументи, като едновременно с това беше потърсена широка обществена
подкрепа и съдействие,
както от неправителствени
организации, така и от медиите. Резултатът от тази
акция предизвика оттегляне на предложението.
През 2003 г. БТС придобива 5 нови имота – бивши
гранични застави. Морално и физически крайно
амортизирани те са преустроени от местните туристически дружества с
финансовата подкрепа на
БТС в действащи туристически хижи, даващи възможност за опознаване
на планините Беласица,
Славянка и районът около
изворите на река Арда в
Родопите. Няколко туристически дружества / Благоевград, Карлово, Батак,
Елхово, Велики Преслав/
поеха за стопанисване
общински имоти, като ги
превърнаха в комфортни туристически обекти.
В резултат на усилията
и настойчивите действия
на ръководството на БТС

през 2005 г. за първи път
от повече от 15 години държавата осигурява финансиране за ремонт на високопланински туристически
обекти. С тези средства са
извършени основни ремонти на над 70 обекта. Между тях са преустроените от
бивши гранични застави
хижи Извора, Славянка,
Лопово, Конгур и Горна
Арда, възстановени бяха
пострадалите от пожари
хижи Белмекен, Соколна,
Мусала-каменна, изоставенитя заслон Ботев, хижа
Пионерска – малка, хижа
Ботево, хижа Люляка,
разширението на заслон
Тевно езеро. Откриха се
нови туристически обекти:
хотел Панорама – Сандански, туристическа спалня
Алеко – София, както и
три нови заслона в Осоговска планина. Основно
ремонтирани са и много
обекти със стратегическо
значение за социалния
туризъм: Учебен център
Мальовица, хижа Ком-нова, хижа Момина поляна,
хижа Сини връх, хижа Ехо,
хижа Каваклийска, хижа
Тешел и т.н. През 2006 г.
държавата отпуска отново
целеви средства, с които
са извършиха нови ремонти и довършиха ремонтите
над 74 туристически обекта: хижа Тъжа, хижа Приста, хижа Козя стена, хижа
Бенковски, хижа Гергиница, заслон Ботев. След
основен ремонт влезе в
експлоатация нов туристически обект – общинска
собственост – хижа Старият мост край Елхово. За
2005 и 2006 г. общо са ремонтирани около 110 обекта. Финансовата подкрепа
от държавата продължи и
през 2007, 2008 и 2009 г.
През тези години са реновирани над 110 туристически хижи. Строителните и
ремонтни дейности са съсредоточени главно върху
подобряване условията в

хижата:
топлоизолация,
дограма – стъклопакет,
осъвременяване на отоплителните, В и К инсталации, нови бани и тоалетни
– етажни и самостоятелни,
ремонт и намаляване на
леглата в стаите, ново обзавеждане, легла, мебелировка,
преустройство
на кухненските блокове и
столови и т.н.
Венецът на хижестроителната дейност в историята на БТС е довършване на
знаковата за българския и
значима за международния туризъм хижа Мусала.
Изоставена на груб строеж
в началото на 90-те години
БТС предприе действия в
годините 2007-2009 г. за
осигуряване на държавно
финансиране. Изграждане
на фактически нова хижа –
най-високо разположената
на Балканския полуостров,
е най-голямото предизвикателство. По обективни,
независещи от БТС причини,строителството
се
удължи, а довършителните работи и понастоящем
продължават, но откриването на хижата е предстоящо.
В последните години
БТС се зае и със строителството на още една важна за социалния туризъм
хижа – Богдан, построена
през 1938 г. и изоставена в края на 80-те години.
За нея е открита дарителска акция, която е в пълен
ход и вече са предприети
конкретни действия по започване на строителните
работи.
С тези инициативи и с
цялостната си политика
БТС показва на българската общественост, че
продължава и поддържа
традициите и безпримерният идеализъм на нашите
предшественици в хижестроителството, наричано
от тях „материално творчество.”
Йордан Йорданов

ПАНТЕОН НА
ИСТИНСКИТЕ ХОРА
Какво са разходките в планината без вечерите в хижата! Няма да
скрия, че всъщност, когато преди години тръгнах по Балкана, именно тези
вечери бяха първото нещо, което ме
привлече в планинарството. Едва след
няколко похода, когато ходенето започна да ми става по-леко, забелязах
красивите гледки и усетих радостта
от движението. Но да се върна на вечерите в хижите: Няма друго място,
където човек истински може да си отпусне душата, да попее, колкото му
глас държи, без да се притеснява, че
ще събуди съседите, да пийне колкото
му е сладко, като знае, че след съня на
чист въздух и първия баир на следващия ден ще е чисто нов, да поговори
с хора, които вижда за пръв път, но
ги чувства толкова близки, сякаш се
познават от години. А централното
място в тези вечери заема Негово величество хижарят, но не този, на чиято врата пише „управител” и той се
държи именно като такъв, а истинският хижар - този, който ще те посрещне с усмивка и „Добре дошли!” и ще
усетиш, че наистина си добре дошъл
на това място, вечерта ще дойде на
масата ти, ще каже наздраве, ще ти
разкаже планинска легенда, ще попее с
теб и без да ти досажда излишно, през
цялата вечер ще усещаш присъствието му, а сутринта ще е станал
преди всички и чаят ще ври на огъня,
а печката ще бумти, а накрая ще те
изпрати с планинарски поздрав, който
ще кънти в ушите ти през целия път
и ще те топли до следващия поход. За
няколко такива истински хижари искам да разкажа днес с по няколко щрихи, останали в спомените ми, защото
спомените си отиват с хората, а написаното остава.

НИКОЛАЙ МАЗАЛАТСКИ

НЕОСТАРЯВАЩИЯТ

Когато за пръв път отидохме на хижа
Мазалат през въпросната 1997-ма, Николай го нямаше там. Посреща ни една
дама на име Ваня, която разбрахме, че
държи хижата под наем, и въпреки че не
мога да отрека, че я поддържаше в перфектна чистота и правеше най- вкусния
паниран кашкавал, някак не се вписваше в представите ми за старопланинска хижарка. Туристите, с които се срещахме, с носталгия говореха за стария
хижар- Николай, който бил невероятен
човек и истински хижар. Бях останала с
впечатление, че това е един доста възрастен човек и не предполагах, че ще се
запозная на живо с него в планината и
ще имам щастието многократно да бъда
в компанията му, поради което се чувствах някак лично ощетена, че не съм дошла по- рано на Мазалат.
След няколко години синовете на
Николай поеха хижа Мазалат и когато
веднъж се качихме горе, след тежък и
изморителен преход от село Гъбарево,
през хижа Соколна, веднага усетихме,
че нещата са се променили- бяха започнати ремонти, а хижата изглеждаше
някак по- приветлива. Самият Николай
отново го нямаше и аз бях убедена, че
той не се качва, защото е в твърде напреднала възраст, но неговите синове
ни посрещанаха дружелюбно и споделиха, че баща им ще се появи по- късно.
Понеже хижата беше пълна с народ, а
ние не бяхме направили резервация, ни
настаниха в едни бунгала в съседство.
Съвсем скоро след пристигането си, нетрадиционно за нас- купонджиите, но
логично за туристи след 12- часов преход, рано- рано се оттеглихме от столо-

вата и въпреки неудобството на старите
легла с провиснали пружини, веднага
заспахме. По някое време през нощта
се събудих и чух китарен звън от хижата. Моят купонджийски дух се надигна,
но колкото и силно да ме влачеше към
купона, тялото ми категорично отказваше да се подчини. Поради тази причина
и този път не успях да се запозная със
стария- нов хижар на Мазалат.
***
И така, след няколко неуспешни опита, най- после се запознахме с Николай,
едва когато той стана хижар на хижа
Триглав- бивша почивна станция, която
Николай и някакъв негов ортак малко
преди това бяха купили, за да я възстановят и да я направят истинска хижа, и
аз бях сигурна, че ще го направят, освен
ако традиционният „ортаклък по български” не им изиграе лоша шега. Бяхме
ходили на това място и преди това и
смея да твърдя, че никога не е било мое
любимо място в планината, но още щом
пристигнахме, веднага усетихме разликата. Столовата беше чиста и подредена с вкус, в банята имаше топла вода, а
чаят къкреше на печката. Какво повече
му трябва на туриста! Тъй като много съм
слушала за Николай като за човек, който от много години е в планината, очаквах да видя един доста възрастен човек.
Когато хижарят ни посрещна и се представи, даже не успях да повярвам, че
това е Николай, за когото толкова много
съм слушала, защото човекът, който стоеше пред мен, сякаш нямаше възраст, а
очите и усмивката му бяха като на млад
човек. Вечерта, когато седнахме около
масата, виждайки, че пием виното си в
пластмасови чаши, така удобни и леки
за носене в планината, Николай веднага
извади няколко медни чаши и настоя да
прелеем виното в тях. „Пиенето в пластмасова чаша е обида за виното”- заяви
категорично той и аз запомних този урок
за цял живот. После, както му е редът,
запяхме и както само в планината става,
съвсем скоро след запознанството си,
се чувствахме вече като стари приятели.
След тази първа среща с Николай ние
станахме редовни посетители на хижата и тъй като истинските хора събират
около себе си истински хора, имахме
щастието да се запознаем с невероятна
плеяда от колоритни планинари, всеки
със своята история. Ние също започнахме да водим наши приятели и местността, която преди не харесвах, стана едно
от моите любими места в планината.
Случи се така, че няколко пъти подред се качвах на хижата настинала и
не успявах да пея с пълно гърло. Тогава
Николай, с присъщото си чувство за хумор, ми забрани да идвам повече на хижата болна и аз му обещах. Може би за
да спазя обещанието си, не присъствах
на едно от последните посещения на
приятели от групата ми на хижата. Когато се прибраха, разказаха, че ортаците
разделили хижата- Николай взел столовата, а ортакът му- спалните. Това никак
не ми хареса и започнах да имам лошо
предчувствие. Само няколко месеца
след това чухме, че Николай е болен.
Не мога да си представя, че този здрав
като Балкана мъж може да се разболее,
и реших да не стъпвам на хижата, докато не оздравее, защото на тази хижа
болестите са забранени.
***
Уви, оздравяването не се случи. Вероятно понеже едно от малкото неща, които Николай не умееше, беше да боледува, болестта го повали толкова бързо
и може би защото старостта упорито не
искаше да идва при него, той си отиде,
без да я среща.
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Хижите на БТС по европейските туристически маршрути
В този участък и подходите към него са разположени 21 туристически
бази, от които 17 се стопанисват от БТС.
Трасето на маршрута
преминава през следните
по-важни пунктове: Клисурска седловина /с.Клисура/ - хижа Ловна – хижа
Рилски езера – седловина
Раздела – Додов връх –
хижа Мальовица – заслон
Страшното езеро – Поповокапски превал /вариант:
хижа Мальовица – Учебен
център „Мальовица” – Йончево езеро – Поповокапски
превал/ - заслон Кобилино
бранище – хижа Рибни
езера – хижа Македония
– седловина Предел /хижа
Предел/. Маршрутът след
село Клисура изкачва западната част на Лакатиш-

ка Рила, преминава през
кръстопътната
Бързанска поляна, достига хижа
Ловна, а след нея една от
най-големите и комфортни високопланински хижи
и голям ски център хижа
Рилски езера и циркуса
на Седемте рилски езера /един от 100-те НТО/.
От Бързанска поляна по
камионен път в западна
посока може да се достигне до долната станция
на седалковия лифт край
хижа Пионерска за хижа
Рилски езера. От същата
поляна в източна посока по маркирана пътека
през хижа Вада може да
се отиде до Туристически
комплекс „Мальовица”/
при желание да се избегне прехода по високите
билни части до хижа Ма-

льовица/.
Трасето
прекосява
най-високите части на
Северозападна,
Средна
и Югозападна Рила през
или покрай повече от 15
върха, като голяма част от
него достига около 25002600 метра височина. Това
дава възможност за изключителни панорами към
върхове, циркуси, езера и
др., както и с незначителни
усилия и минимално отклонение от него да бъде изкачен връх Мальовица / 2729
м н.в./ - един от най-красивите върхове в нашите
планини. Трасето на Е4
предлага вариант за по-лесен маршрут в участъка
хижа Мальовица – Поповокапски превал с възможност за престой в Учебен
център „Мальовица”. Той
е едина от най-модерните
бази на БТС, предлагащ
разнообразни
възможности за активен зимен и
летен отдих – ски писти,
съоръжени с влекове, алпийски турове, туристически маршрути. Учебният
център разполага с мате-

ЕВРОПЕЙСКИ
риална база за обучение
на спортно-туристически
кадри. От него маркирана
туристическа пътека край
Йончево езеро отвежда до
Поповокапския певал.
В отделни участъци
от маршрута теренът е с
повишена трудност, преминава през скални блокажи, сипеи и пасажи, а
лятната пътека под връх
Попова капа и трудният
билен ръб на каменистия Павлев връх са подсигурени с парапет от
стоманено въже. Участъкът хижа Рибни езера –
хижа Македония е един
от най-трудните в нашите
планини. Той е свързан
с голямо физическо натоварване, не само поради
сложната конфигурация на

Хижа Ловна

Ме с тоположение:
Северозападна Рила,
в м. Горелото, над левия
бряг на р. Джерман,
1670 м н.в., GPS:
4 2 . 2 2 9 0 9 6 º N
23.338873ºE.
Описание: Сграда и
бунгало с 5 стаи с общ
капацитет 40 места,
собствено ел. захранване, локално отопление
в хижата и бунгалото,
вътрешен санитарен
възел и баня в хижата и
външни санитарни възли, туристическа кухня, столова и барбекю. Хижата е пункт от Е-4.
Изходни пунктове: Сапарева баня – 4 ч (20 км по
асфалтово шосе и почвен път); с. Говедарци, общ.
Самоков (през х. Вада) – 3 ч; с. Клисура, общ. Самоков
(отсечка от Е-4) – 4.30 ч.
Съседни обекти: х. Пионерска – 1 ч; х. Вада – 1 ч; х.
Рилски езера – 1.30 ч; х. Скакавица – 1.45 ч; природната забележителност „Обесеният камък” (през местността Бързанска поляна) – 1.45 ч; х. Седемте езера
– 2.10 ч; х. Мальовица (през хижа Вада) – 3.30 ч; х.
Иван Вазов – 5 ч; хотел Мальовица (през х. Вада)
–2.30 ч.
Стопанин: Български туристически съюз.

Хижа Скакавица

Хотел Мальовица

Ме с тоположение:
Северозападна Рила, м.
Меча поляна, на десния
бряг на р. Мальовица,
1736 м н.в. , GPS:
42.209732ºN 23.389685,
GPS ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 150 места в
стаи с 2 и 3 легла,
фамилни стаи и апартаменти, самостоятелни
санитарни възли и
бани, кабелна телевизия, локално отопление,
ресторант, лоби бар, нощен клуб, конферентна зала с
мултимедийна техника, спортно-възстановителен
център (фитнес, сауна, парна баня, джакузи), ски
гардероб, интернет, паркинг, ски писти, ски влекове.
Изходни пунктове: гр. София – 84 км; гр. Самоков
– 26 км по асфалтово шосе.
Съседни обекти: УЦ Мальовица – 0.05 ч; т.сп. Тръстиката – 0.10 ч; х. Мальовица – 1 ч; вр. Мальовица –
3.30 ч; з. Кобилино бранище (през Йончево езеро) – 5 ч;
х. Рибни езера – 9.30 ч; х. Мечит – 4 ч; х. Вада – 1.30 ч;
з. Страшното езеро – 3.10 ч.
Стопанин: Български туристически съюз – София.

Ме с тоположение:
Северозападна Рила, на
левия бряг на р. Скакавица, в подножието на
вр. Кабул, 1869 м н.в.,
GPS: 42.230745ºN
23.303142ºE.
Описание: Състои се от
две сгради: х. Скакавица
– голяма и х. Скакавица
– малка.
Х. Скакавица (голяма)
– капацитет 95 места,
локално отопление и
отопление с печки на
твърдо гориво, собствено ел. захранване, вътрешни
санитарни възли и бани, мивки в част от стаите, ски
писта, ресторант, бюфет.
Х. Скакавица (малка) – капацитет 25 места, отопление
на твърдо гориво, собствено ел. захранване, вътрешни
санитарни възли и баня, туристическа столова и кухня.
Хижата е обект от 100-те НТО.
Изходни пунктове: к.с. Паничище – 2 ч; Сапарева баня
– 4 ч.
Съседни обекти: Скакавишки водопад (най-високият
в Рила – 50 м) – 0.20 ч; х. Пионерска – 1.30 ч; х. Иван
Вазов по Сухия рид – 4 ч; х. Седемте езера – 1.45 ч;
х. Рилски езера – 1 ч; х. Вада – 2.30 ч; х. Ловна – 1. 45 ч;
х. Мальовица – 6 ч; Рилски манастир – 7 ч; Циркусът
на седемте езера през ез. Бъбрека – 1.30 ч.
Стопанин: ТД „Рилски езера” – Дупница.

терена в отделни участъци, но и с преодоляването
/с големи денивелации/ на
няколко върха с височина
над 2600 м, включително
и първенецът на Средна
Рила – Черна поляна с височина 2716 м.
По-голяма част от Е 4
преминава през територията на Национален парк
„Рила”.
По маршрута или в близост до него са разположени някои от най-старите туристически обекти в
системата на БТС. Първата
планинска хижа Скакавица/ двуетажна паянтова
сграда/, построена през
1921-1922 г., е пример за
ентусиазма, високият дух
и всеотдайност на туристическата общественост,

което изиграва решаваща роля за развитието на
хижното строителство у
нас. Това се потвърждава
от факта, че много скоро
– през 1930 г. – е построена нова по-малка каменна
сграда. Когато през 1951 г.
стихиен пожар унищожава
първата сграда, още през
1958 г. започва строежът на новата съвременна
хижа, открита през 1960 г.
през 1973 г. се построява
съвременната двуетажна
малка хижа Скакавица.
През 1934 г. е открита
като заслон съвременната
хижа Мальовица, а в периода 1932-37 г. е издигната хижа Македония – сега
основно ремонтирана и обновена.
Йордан Йорданов

Хижа Семково

Местоположение: Югозападна Рила, м.Плавище, североизточно от
к у р о р т а С е м ков о ,
1724 м н.в., GPS:
4 2 . 0 5 2 8 3 1 º N
23.534521ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 52 места,
вътрешни санитарни
възли и баня, локално
отопление и отопление
с ел. уреди, туристическа столова с камина,
битов кът с камина, кухненски блок, изкуствено езеро, ски писта, ски влек.
Изходни пунктове: гр. Белица – 4.30 ч (15 км асфалтово шосе и 2 км път с трошенокаменна настилка),
гара Белица (на теснолинейната жп линия Септември-Добринище) – 5.30 часа (4 км до град Белица).
Съседни обекти: х. Добърско – 4.30 ч; х. Македония
– 3 ч; х. Рибни езера – 5 ч; х. Грънчар – 6 ч; х. Трещеник
– 3.30 ч; Вапски езера – 3 ч; Сухото езеро – 1.30 ч.

Заслон Страшното езеро

Местоположение: На
с е в е рн и я б ря г на
Страшното езеро, в
подножието на Купените и вр. Попова капа,
2363 м н.в., GPS:
4 2 . 1 8 0 6 5 7 º N
23.399175ºE.
Описание: Едноетажна
каменна сграда с капацитет 20 места, оборудвана с нарове, не е
елекрифицир а на и
водоснабдена, без санитарни възли, с печка на
твърдо гориво. Препоръчително е да се използва за
краткотрайно пребиваване при наложителни случаи.
Той е пункт от Е-4 в отсечката хижа Мальовица –
Поповокапски превал – з. Кобилино бранище – х.
Рибни езера.
Съседни обекти: х. Мальовица – 2 ч; Учебен център
и хот. Мальовица (през Йончево езеро) – 3 ч; х. Мечит
(през Лопушки връх) – 5.30 ч; з. Кобилино бранище
– 2 ч; Рилски манастир (през з. Кобилино бранище)
– 5 ч; х. Рибни езера – 6 ч; вр. Попова капа – Купените – от 0.30 ч до 1 ч без маркировка, само за опитни
туристи с добра физическа подготовка.
Стопанин: ТД „Рилски турист” – Самоков.

Пътеводител
Хижа Седемте езера

Ме с тоположение:
Северозападна Рила, на
брега на Шестото (Рибното езеро) от циркуса
на Седемте Рилски
езера (обект от 100-те
НТО), 2194 м н.в., GPS:
4 2 . 2 0 7 5 2 9 º N
23.323974ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 92 места,
собствено ел. захранване, отопление на твърдо
гориво, външни санитарни възли, туристическа кухня и столова, бюфет.
Изходен пункт: село Говедарци – 9 км до хижа Вада
по асфалтово шосе в не добро състояние и още 3 ч
пеша по маркирана пътека.
Съседни обекти: Първото езеро (Сълзата) – 1.30 ч;
вр. Хайдута (2465 м) – 0.40 ч; Вазов връх (2670 м) –
2.30 ч; х. Пионерска – 2 ч; х. Скакавица (обект от 100те НТО) – 1.45 ч; х. Рилски езера – 0.45 ч; х. Ловна –
1.30 ч; х. Вада – 2.30 ч; х. Иван Вазов – 2.30 ч; Рилски
манастир – 5 ч; х. Мальовица – 5.30 ч.
Стопанин: ТД „Рилски турист” – Самоков.

Хижа Мальовица

Ме с тоположение:
Северозападна Рила, в
долината на р. Мальовица, 1976 м н.в. GPS:
4 2 . 1 8 8 8 2 3 º N
23.374924ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 70 места,
вътрешни санитарни
възли и бани, локално
отопление, ресторант,
бюфет. Хижата е пункт
от Е-4.
Изходен пункт: Учебен
център и хотел Мальовица – 1 ч.
Съседни обекти: Множество алпийски турове;
з. Страшното езеро – 2.20 ч; х. Мечит (през Страшното езеро) – 8 ч; Рилски манастир „Св. Иван Рилски”
(през вр. Мальовица) – 5.30 ч; вр. Мальовица – 3 ч;
Мальовишките езера– 2 ч; х. Рибни езера – 9 ч; хижа
Иван Вазов – 6 ч; з. Кобилино бранище – 4 ч; х. Седемте езера (през вр. Мальовица) – 6 ч; х. Рилски езера
(през вр. Мальовица) – 6.45 ч; з. Орловец – 2 ч, х. Вада
– 2.30 ч.
Стопанин: Български туристически съюз – София.

МАРШРУТ "Е4 РИЛА"
Заслон Кобилино бранище

Местоположение: На
едноименната седловина, на границата между
Северозападна и Средна Рила, 2142 м н.в.,
GPS: 42.172324ºN
23.453373ºE.
Описание: Едноетажна
дървена постройка с
капацитет 20 места,
оборудвана с нарове, не
е електрифицирана и
водоснабдена, печка на
твърдо гориво, без санитарни възли. Препоръчително е да се използва за
краткотрайно пребиваване при наложителни случаи.
Край него се кръстосват маркираните пътеки х. Рибни
езера – комплекс (респ. хижа) Мальовица и Рилски
манастир – Кирилова поляна – х. Мечит. Заслонът е
пункт от Е-4.
Съседни обекти: х. Рибни езера – 4.30 ч; х. Мальовица (през засл. Страшното езеро) – 4 ч; Учебен център
и хот. Мальовица (през Йончево езеро) – 5 ч; Кирилова поляна – 2 ч; Рилски манастир (през Кирилова
поляна) – 3.30 ч; х. Мечит – 4 ч.
Стопанин: ТД „Рилски турист” – Самоков.

Хижа Бодрост

Местоположение: Югозападна Рила, летовище
Бодрост, 1282 м н.в.
GPS: 42.043164ºN
23.334354ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 40 места,
самостоятелни и общи
санитарни възли и
бани, локално отопление, туристическа столова, ресторант, бюфет,
п а р к и н г. И з х о д е н
пункт: Благоевград (обекти от 100-те НТО) – 28 км
асфалтово шосе по долината на Благоевградска Бистрица. Съседни обекти: х. Македония – 3.30 ч (по шосе
и пътека) или с п.в.л. – 0.15 ч и още 3.30 ч; х. Добърско
(през х. Македония) – 5.30 ч; х. Чакалица – 4.30 ч; х.
Семково (през х. Македония по Динков дол) – 5.45 ч.
Стопанин: ТД „Айгидик” – Благоевград.

Местоположение: Югозападна Рила, м. Вадата,
1651 м н.в., GPS:
42.007248ºN 23.456319ºE.
Описание: Сграда с капацитет 35 места, вътрешни
санитарни възли и бани,
отопление на твърдо
гориво, т уристическа
столова и кухня, ски

Туристическа спалня Тръстиката

Ме с тоположение:
Северозападна Рила, м.
Меча поляна, на десния
бряг на р. Мальовица,
1704 м н.в.
Описание: Сграда с
капацитет 24 места в
луксозни апартаменти
и стаи с по 2 легла, със
самостоятелни санитарни възли и бани, локално отопление, ресторант и външен бар – барбекю.
Изходни пунктове: гр. София – 84 км; гр. Самоков
– 26 км по асфалтово шосе.
Съседни обекти: УЦ Мальовица – 0.05 ч; хот. Мальовица – 0.10 ч; х. Мальовица – 1 ч; вр. Мальовица –
3.30 ч; з. Кобилино бранище (през Йончево езеро) – 5 ч;
х. Рибни езера – 9.30 ч; х. Мечит – 4 ч; х. Вада – 1.30 ч;
з. Страшното езеро – 3.10 ч.
Стопанин: Български туристически съюз – София.

Хижа Рилски езера

Ме с тоположение:
Северозападна Рила, м.
Каменитото мостче, под
източния ръб на Сухия
рид, 2115 м н.в., GPS:
4 2 . 2 2 0 2 2 4 º N
23.320543ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 180 места,
самостоятелни и етажни санитарни възли и
бани, локално отопление, ресторант, бюфет,
конферентна зала, туристическа столова, ски гардероб,
ски писти с влекове. Хижата е пункт от Е-4.
Изходен пункт: Сапарева баня до х. Пионерска – 15 км
асфалтово шосе и още 0. 20 ч с п.в.л. (1.30 ч).
Съседни обекти: Ц. Седемте рилски езера (обект от
100-те НТО) – 0.35-1.30 ч; х. Седемте езера – 0.45 ч; х.
Ловна – 1 ч; х. Скакавица (обект от 100-те НТО) – 1 ч;
х. Пионерска – 1.30 ч; х. Вада – 2.15 ч; х. Иван Вазов
– 3.15 ч; УЦ Мальовица през хижа Вада – 4.15 ч; Рилски манастир – 6.15 ч; х. Мальовица (през циркус
Седемте езера и вр. Мальовица) – 7 ч (5.15 ч през х.
Вада).
Стопанин: ТД „Рилски езера” – Дупница.

Хижа Добърско

писта, ски влек.
Изходен пункт: с. Добърско, общ. Разлог (обект от
100-те НТО) – 1.30 ч
(11 км почвен път).
Съседни обекти: х. Македония – 3 ч; х. Семково –
4.30 ч; х. Чакалица – 4 ч.
Стопанин: ТД „Пирин”
– Разлог.
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Учебен център Мальовица

Ме с тоположение:
Северозападна Рила, м.
Меча поляна, на десния
бряг на р. Мальовица,
1704
м
н.в.,
GPS:42.209774
ºN23.388569 ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 86 места в 17
стаи по 4 легла, три стаи
по 6 легла, самостоятелни санитарни възли
и бани, кабелна телевизия, локално отопление,
ресторант, 2 бюфета, ски
гардероб, учебни зали, библиотека, спортен салон, ски
писти, ски влекове, паркинг, учебен полигон по видове туризъм.
Изходни пунктове: гр. София – 84 км; гр. Самоков
– 26 км по асфалтова шосе.
Съседни обекти: хотел Мальовица – 0,05 ч.; т.сп. Тръстиката – 0,05 ч; х. Мальовица – 1 ч.; вр. Мальовица –
3,30 ч; Кобилино бранище /през Йончево езеро/ - 5 ч.;
Рибни езера – 9.30 ч; Мечит – 4 ч.; х. Вада – 1,30ч.; з.
"Страшното езеро" – 3,10 ч.
Стопанин: Български туристически съюз.

Хижа Македония

Местоположение: Югозападна Рила, седл.
Мечи проход, между
Голям и Малък Мечи
връх, 2157 м н.в. , GPS:
4 2 . 0 4 7 2 1 3 º N
23.439512ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 40 места,
вътрешни санитарни
възли и бани, локално
отопление, собствено
ел. захранване, туристическа столова с камина, бюфет.
Хижата е пункт от Е-4.
Изходни пунктове: Благоевград (обекти от 100-те
НТО) – 39 км по асфалтово шосе, макадам и още 0.40 ч
пеша по маркирана пътека; лет. Бодрост с п.в.л. – 0.15 ч
и още 3.30 ч пеша.
Съседни обекти: Голям Мечи връх (2618 м н.в.) –
1.30 ч; Куков връх (2411 м н.в.) – 2 ч; х. Добърско –
2.30 ч; х. Бодрост – 2.45 ч (11 км); х. Чакалица – 4 ч; х.
Рибни езера – 6 ч; х. Предел – 7.30 ч; х. Грънчар – 8 ч;
Рилски манастир (по р. Радовичка и р. Илийна) – 5 ч;
х. Семково – 2.30 ч.
Стопанин: ТД „Айгидик” – Благоевград.

Хижа Чакалица

Местоположение: Югозападна Рила, м. Чакалица, 1726 м н.в. GPS:
4 2 . 9 9 2 1 7 5 º N
23.312152ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 20 места,
вътрешни санитарни
възли и бани, отопление
на твърдо гориво,
собствено ел. захранване, туристическа столова и кухня, бюфет.
Изходни пунктове:
Благоевград (обекти от
100-те НТО) – 18 км асфалтово шосе по долината на
Благоевградска Бистрица до г. п. Славова и оттам
вдясно – 2 ч край Славова река по маркирана пътека;
лет. Бодрост с п.в.л. – 0.15 ч и още 2.30 ч пеша.
Съседни обекти: х. Македония – 4 ч; х. Предел – 4 ч;
вр. Скачковец – 2.30 ч; х. Добърско – 4 ч; вр. Чакалица – 2 ч.
Стопанин: ТД „Айгидик” – Благоевград.

Хижа Пионерска – малка

Ме с тоположение:
Северозападна Рила, м.
Голямото селище, 1520
м н.в.
Описание: Сграда с
капацитет 18 места,
вътрешни бани и тоалетни, локално отопление, туристическа столова, шосе / 3 ч пеша/.
Съседни обекти: х.
Ловна – 1 ч; х. Скакавица – 1,45 ч; х. Рилски езера – 1,30 ч /0,20 с лифт/; х.
Седемте езера – 2,15 ч; х. Вада – 1,30 ч.
Стопанин: Български туристически съюз.
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АЛЕКО КОНСТАНТИН

НЕВЕРОЯТНО НАИСТИНА, НО ФАКТ: 300 ДУШИ НА ЧЕРН

ПРЕДИСТОРИЯТА
На 12 юли 1889 г. Алеко Константинов и Никола
Тантилов правят проучвателно четиридневно преминаване на витоша с цел създаване на организирано туристическо движение. Двамата тръгнали в 5
часа сутринта от Борисовата градина. Преминали
през Урвичкия манастир ”Св. Никола” в Лозенската
планина. По-нататък маршрутът им преминал през
Кокалянски манастир ”Св. Архангел Михаил” в Плана планина и оттам – в село Железница. Следвали
пътеки до връх Скопарника, а после достигнали до
първенеца на планината – Черни връх. Ползвайки
малкото и немного точни предимно руски военни
топографски карти, двамата правилно се ориентирали и установили, че се намират на върха. Продължавайки по-надолу по водосбора и край Владайската река в края на четвъртия ден достигнали
до село Владая. Това първо преминаване на Алеко
Константинов през витошкия първенец е подробно
и живописно отразено в пресата от неговия тогавашен спътник Никола Тантилов през 1907 г. по повод
десетгодишнината от гибелта на Алеко.
След значителна подготовка и разгласа паметното изкачване се осъществява шест години по-късно
на 28 август 1895 г. Без необходимите познания
за екипировка като най-необходимото на тази паметна дата на Черни връх се отзовават 300 души.
Между тях е бил и патриархът на българската литература Иван Вазов. Намеренията на Алеко са били
на това място и тогава да стане учредяването на
първото туристическо дружество в страната с председател Иван Вазов. Неочакваното и много бързо
влошаване на времето осуетило това намерение на
Щастливеца. Въпреки това събитието е било достатъчно, от историческа гледна точка, за да се счита
като рождена дата на организираното туристическо движение в България. Самият Алеко няколко
дни по-късно в софийската преса описва случая с
възкликването ”Невероятно, но факт, 300 души на
Черни връх!”

П

ри онази мамоновска епидемия за
съставяние на всевъзможни
акционерни
дружества, която беше
се разбушувала из нашата столица и грозеше да
обхване всичките слоеве
на обществото, при онази
гешефтарска страст за
купувание и спекулирание с разни акции, която
беше заразила и млади,
и стари и бе обърнала
жадните погледи на всички към банките и банкерските кантори - трябваше
да се намери някой да се
провикне: „Ей, българино,
стой бе, къде си се лутнал, не о хлебе единном
жив будет человек...” - и
като ги отбие поне временно от пътя за Златния
телец, да охлади що-годе
страстта, която бе погълнала мислите и желанията на мнозинството.
Българският народ проживява сега един интересен
психологически
момент, предизвикан от
безсъвестното и крайно
обидното за националната ни чест поведение,
което държа средноевропейската преса по повод
станалите напоследък у
нас събития. Кръвните
обиди, нанесени на народа ни, удариха истински
патриотическата му струна и го накараха да се
стресне и да почне да се
сплотява, вън от партийните интереси, на обща
национална почва, като
за отпор, за противовес
на външното влияние, на
външната експлоатация.

Ето с какво се обяснява
внезапно
изникналата
епидемия за сдружавание.
Но нека не се лъжем,
че националното чувство
у нас е кой знай колко
укрепнало. Гъркът обича своята Гърция, защото всяка педя в неговото
отечество мо напомня за
славни исторически събития, на които свидетели
са и до днес съществующи паметници на висока
култура.
Швейцарецът
обожава своята Швейцария, защото всякой кът от
неговото живописно отечество привлича посетители и му принася средства за съществувание.
Ний - защо да си правим
илюзия - не можем да се
похвалим нито като гърците със славна история,
нямаме и паметници,
които да дават храна на
националната ни гордост:
защото, да заграбиш една
изящно изваяна колона
от някой гръцки храм, да
я дотътриш до Търново,
да я забучиш с главата
надолу и при това накриво, да заровиш хубавите
орнаменти, да издращиш
надписите и вместо тях с
букви, подобни на йероглифи, да напишеш: „цар
всем българом и гръком”,
едва ли с такъв подвиг
ще докажеш високата си
културност. Но ако нямаме славна история като
гръцката, ний имаме чудна природа като швейцарската. Славното минало никак не топли сега
бедния гръцки народ, а

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

да попълня цитираната
чужда фраза „Господа,
изучете България, за да
я обикнете” и да прибавя:
- Господа, изучете
всестранно
българския народ и вий ще
го обикнете; в него
се крие потенциална
сила, намерете здрав
импулс и я превърнете
в жива сила.
Тази мисъл е изказана
от мене много по-рано,
когато рисувах някои отрицателни чърти на българите, плод на изкълчен
патриотизъм - но тогава

съм изказал почти инстинктивно, а сега съм
честити, че тази мисъл
се потвърждава. В поканата имаше следующата
фраза:
„Няма съмнение, че е
още по-приятно да видиш
от самия връх как изгрява
слънцето... но това удоволствие могат да си
доставят само опитните туристи.”
Знаете ли какъв беше
резултатът? - Около четиристотин души през
Драгалевци, през Беглер
чифлик, през Бистрица,

през Княжево плъзнаха
през нощта срещу неделя по гърдите на Витоша
и при изгряванието на
слънцето триста души
бяха при Черния връх!
Е, право да си кажа, туй
благородно надпреварвание ме порази! Картината, която представляваше
Витоша в събота през нощта, беше до такава степен величествена, щото
се отказвам даже опит да
направя за описванието
й. Онзи въодушевен фантастически устрем към
небесата, чрез хиляди
препятствия, онова стремително катерение по
храсталаци, по камънаци,
на десетки наелектризирани групи, развятото нарочно приготвено знаме,
звуковете на една военна
тръба всред пламналите
тук-там огньове, онази
фантастическа картина,
осветена феерически от
пълната луна... Господин
Вазов, вий бяхте очевидец - опишете тази поражающа със своето величие картина.
За съжаление, за голямо съжаление времето на
разсъмване се развали:
вятърът и студът разгониха твърде рано сбраните
на Черния връх туристи,
но при всичко това всякой очевидец, догде е
жив, ще помни панаира
на Черния връх.
Началото е неимоверно
бляскаво. Сега остава да
се уредим. Нека всички
основателни
членове
(всички, които бяха в неделя на върха) и всички
граждани, които желаят
да се запишат за действителни членове, да заповядат на 2 септември в
6 часа вечерта в салона
при фабриката на бр.Прошекови и там:
1. ще се прочете списъкът на записващите се и
ще се допълни с незаписващите се основателни

Невидимите пътеки на
Продължение от стр. 1
„До Чикаго и назад” - първият пътепис
„от странство” в следосвобожденската
българска литература. За творбата е писано много, но най-характерното в нея
е чувството за национално достойнство,
което лъха буквално от всяка страница и
всеки ред. Алеко не остава на нивото на
обикновения „развличащ се” турист, който пътува, за да консумира впечатления
едно след друго в качеството им на средство за гъделичкане на суетни емоции.
Не, той използва пътуването за философски обобщения, които се издигат до високите нива на интелектуални и духовни
прозрения. И нещо характерно, с което
можем да се гордеем днес още повече в този класически български пътепис той
разсъждава, мисли, наблюдава и анализира разтворилата се пред очите му
Америка като представител не просто на
младата тогава българска държава - а въ-

обще на европейската цивилизация като
цяло. Четейки пътеписа, не можем да почувстваме и в най-малка степен някакъв
комплекс за малоценност, а напротив:
разсъжденията му за онова, което вижда
по пътя към „новия свят” и след пристигането там, достатъчно ясно фиксират както положителните страни, така и недостатъците, деформациите и негативните
страни на обществото, в което се озовава. Това са размисли не на „балкански субект”, който тепърва усвоява ценностите
на цивилизованото общество - а именно
на представител на стара, хилядолетна
култура и цивилизация, който, независимо от историческите перипетии, преживени от собствената му родина, има напълно оправданото самочувствие да дава
своята понякога изстрадана, понякога
иронична, но винаги точна и справедлива оценка на другите народи и общества,
които среща по пътя си.
Именно усещането за цивилизационна

НОВ:

НИЯ ВРЪХ

членове;
2. ще се открие подписка на действителни членове;
3. ще се избере временен комитет за изработвание проект за устав и
за облеклото на българските туристи и
4. ще се предложи,
според сезона, една нова
разходка на желающите.
(Умоляват се столичните
вестници да напечатат
безплатно тази покана.)
Не се ли интересувате да знаете като какви
са тия 300 души, които на 27 август бяха на
Черни връх? Ето: 110
чиновници, 25 студенти,
15 учители, 20 ученици,
10 словослагатели, 10
търговци, 6 адвокати, 6
кундурджии, 4 печатари, 3 офицери, 3 запасни
офицери, 4 типографи, 4
книговезци, 4 професори, 3 аптекари, 3 лекари,
2 кафеджии, 2 кръчмари, 2 прошенописци, 2
механици, 2 дърводелци, по един: литератор,
стенограф, гостилничар,
войник, книжар, предприемач, скулптор, пенсионер, архитект, отговорен
редактор, златар, терзия,
художник, бояджия, словолитник, 2 бивши министри, 3 селяни, 4 жени и
множество без означени
занятия. Освен това има
поне 50 души, които не
успяха да се запишат. От
250души записани около
150 са от Северна България, 50 от Южна и 30 от
Македония. Останалите
са от Добруджа, Бесарабия, Турция, Сърбия и
няколко иностранци. Любопитен факт: при всичко,
че някои погрешно се
записаха като софиянци,
пак от София имаше само
около 28 души, когато от
Свищов например имаше
25 души.

Началото
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Моята изповед
Публикуваме със съкращения
изповедта на Алеко Константинов, която той записва в
своя „семеен албум” и споделя с
проф. Иван Шишманов.
Кой според Вас е идеалът за
земното щастие?
Свобода от всякакви условности
и задължения.
Ако бихте желали да си имате
девиза, коя бихте си взели?
Свобода, честност и любов.
Коя е според Вас най-почтената добродетел?
Любовта като сърдечна доброта.
Коя съдба Ви се вижда най-вече за окайване?
Да се разочароваш в силата на
честността.
Кой порок мразите най-много?
Скъперничеството.
Кой е бил най-хубавият момент в живота Ви?
Пътуването ми в Америка и когато ми хрумна идеята за „Бай
Ганя”.
Кой е на-тъжният момент в
живота Ви?

Когато измряха домашните ми и
аз останах без работа.
От кое място Ви е останал
най-приятен спомен?
От върха на Айфеловата кула и
от Ниагара.
Кой е според Вас най-хубавият момент през деня?
Ранна утрин преди изгрев слънце.
Кое развлечение Ви е най-приятно?
Гуляй на чист въздух и в мъжка
компания.
Коя е най-любимата Ви миризма?
Миризмата на параходите и железниците.
Кое е любимото Ви занятие?
Да пиша хумористични очерки.
Коя е Вашата главна надежда?
Че кога да е, ще бъда оценен по
достойнство.
Кое кръстно име бихте взели,
ако бихте си го избрал сам?
Пак Алеко, а като псевдоним
нещо смешно.
В коя страна бихте предпочели да живеете?

България.
Кой чужд народ Ви е най-симпатичен?
Французите.
Кое историческо лице Ви е
най-симпатично?
Савонарола.
Кой е любимият Ви писател?
Тургенев.
Вярвате ли в приятелството?
Да.

Кое според Вас е майсторското творение на природата?
Младо и здраво човешко тяло.
Място и дата на изповедта:
село Владая, 20 юли 1894 г.
Иван Шишманов, „Български
критици”, студии, рецензии,
спомени, писма Български
писател, София, 1969 г.

”… ЗА ДА БЪДЕМ БЪЛГАРИ,
ТРЯБВАШЕ ДА СМЕ ПЛАНИНАРИ”

Н

а 24 януари 1906 г. в София е роден Стефан Попов - един
от най-забележителните българи, инициатор за създаването на Българския планински клуб*, смятан за начало на
организирания алпинизъм у нас, и негов първи председател. Човек с необикновена съдба, той е един от неколцината български
интелектуалци, получили световно признание. В годините на
своята младост той е редактор на списанията ”Млад турист”
и ”Български турист”, както и на Годишниците на Българския
алпийски клуб. Организатор е на първите организирани излизания на членове на Юношеския туристически съюз в Алпите.
Предлагаме ви една глава от книгата му ”Планини и хора - мисли и стъпки на един планинар”, издадена през 1938 г. в София.

Българското планинарство
Истинският дух презира
вървежа по отъпкани, удобни пътища.
Л. фон Ранке

Казаното дотук е приблизително всичко, което можех да
кажа за отношението на човека
и планината. По-далеч рискувам
да изпадна или в най-интимните
страни на собствените си разбирания, или пък да потъна в чисто
отвлечени въпроси, далеч от актуалния интерес на българските
планинари.
Струва ми се обаче, че остана
София, 19 август 1895 г. още един въпрос - недостатъчно

изяснен и обсъден в нашите среди, за който всъщност трябваше
да се пише най-напред, но който
и до днес стои закрит под етикета
на чуждите обяснения и формули
- въпроса за българското планинарство, за неговото чисто българско съдържание, за това, което му
придава национална особеност и
го прави определено отделно и
самостоятелно понятие.
Неволно ръката несдържано
написва предварителния въпрос:
има ли подобно нещо, „българско”
планинарство?
Отнася се до това да отговорим, че планинарската дейност в
България има нещо специфично,

нещо отличително свое, което я
различава от същата дейност в
другите страни. И ако отговорим
положително или по-право, за
да отговорим положително, ние
трябва да посочим на особеното
съдържание на понятието българско планинарство.
Главният въпрос е принципиален. Той гласи така: във всички
планини еднакви ли са всички
хора, които се подвизават в тях,
или те се различават според залежите на националната им култура, народностния им мироглед,
дух и интереси? Англичанинът
планинар и италианецът планинар по правило едни и същи ли

са като общо понятие планинари,
или има нещо характерно във всеки от тях, дължащо се на националния им произход?
Въпросът е много дълбок, много
важен и… много опасен, защото
допира почти границите на политическата проблематика, а и
- както в повечето случаи - отговорът му лежи в личния мироглед
и идеология. Има обаче твърде
много обективни и научни данни,
твърде популярни, които улесняват неговия отговор.
Ние знаем твърде добре различните степени духовно и културно израстване на отделните
нации. Тяхната материална цивилизация може да е една и съща,
но културата им винаги ще остане особена, лична и еднократна. Чували сме за романтизма
на немците, за позитивизма на
французите или за утилитаризма
на англичаните. Това не са празни думи, защото те характеризират генералния вид в една нация,
представителния й индивид, който носи всички нейни отличителни
черти.
Продължава на стр. 14

Щастливеца
принадлежност, както се казва днес, пронизва неговите наблюдения върху природата, хората и социално-обществените
отношения и връзки, които вижда по пътя
си. В този смисъл пътуването, опознаването на видяното, докато изминава някакво разстояние, заема в творчеството на
Алеко основно място - като художествена
платформа при формиране на голямата
философска идея за контакта на новия,
освободения българин със света на европейската цивилизация от края на ХIХ и
приближаващото начало на ХХ век.
И съвсем не е случайно, че запознаването ни с най-популярния герой в
българската литература - бай Ганьо, се
извършва по време на неговите, на героя, станали легендарни и нарицателни
пътувания из Европа, която по онова време се отваря за и към България. Както
е известно, разказите за незабравимия
нашенец са събрани в 2 цикъла: приключенията му в Европа и „дейността” му в

България - но колко по-любопитни и интересни са именно перипетиите, които
преживява по време на своя „икономически туризъм” с превърналите се вече
в художествено-философски категории
и метафори мускалчета с розово масло,
гостуването при Иречек, лютите чушлета
за чорбата-супа, гонитбата на маневриращия влак, гръмогласния вик: „Булгар!
Булгар!” в банята и т. н. Точно тук, в рамките на пътуванията на нашия „икономически турист”, както биха го нарекли
днес, Алеко успява да открие, опише и
покаже пред читателите си и характерни,
но неизбуяли дотогава поради липса на
плодородна почва черти на националния
ни характер; и съществени отличителни
белези на бързо формиращия се наш тогавашен икономически и при описване
на дейността на бай Ганьо „по време на
избори” политически елит на новата ни и
набираща сили държава.
Така Алеко успява да трансформира

физическите разстояния, видимото пътуване в метафори и символи на своите
идейни, философски, художествени и
творчески виждания за личността, нацията и света, в който тогавашна България
навлиза с любопитството, хъса и понякога симпатичната непохватност на току-що
прохождащ нов човек. По този начин забележителният ни класик, вървейки по

невидимите пътеки на своите творчески
стремежи и търсения, съумява да издигне идеята за движението, пътуването,
туризма не само до желание за простото
„виждане” на нещо невидяно - но и до осмислянето и на новия свят и новата цивилизация, към които се приобщава тогава
България.
Велимир Христанов

14

Началото

АВГУСТ 2015 г.

”… ЗА ДА БЪДЕМ БЪЛГАРИ, ТРЯБВАШЕ
ДА СМЕ ПЛАНИНАРИ”

НА ЧЕРНИ ВРЪХ
Иван Вазов

Продължение от стр. 13
Там, където немецът търси олтара на
някаква мистика, англичанинът търси раждащата здравото удоволствие полза, французинът се жертва заради утвърждаването на свободната личност; но даже и ние,
българите, претендираме вече в духовно
отношение (поне що се отнася до планинарството) да сме оформени и изпреварили
своите съседи - мъчно бихме понесли ние
сравнението с един турчин или с един румънец, които според нас имат съвсем друг
духовен облик и друг интерес в живота.
Очевидно, върху общата плоскост на отношението човек-планина, която има твърде много основни и еднакви елементи за
всички, всяка нация прибавя и нещо лично
свое, извадено от съкровищницата на нейната култура и осветено от слънцето на нейния поглед върху живота.
Планината е една и съща, но различни
очи я гледат и виждат
И ние питаме: имаме ли ние българите,
свои очи, с които да гледаме планините,
търсим ли ние нещо особено в тях, подсказвано ни от нашата душа? Планината има ли
за нас един специален отговор, измолен от
нашите вътрешни щения и посветен на нашите подтици?
Да отговорим на този въпрос можем по
два начина: или като излезем от националната духовна особеност на българина, или
като излезем от съдържанието на епохата,
в която живеем.
Двата пътя са еднакво верни и необходими. Но не и еднакво възможни.
-----Въпреки безкрайната разностранност,
неизчерпаемото богатство и замайващата
пъстрота на духовните нишки, които свързват човека с планината, отделните съставки
на планинското преживяване се натрупват
около три точки.
Това са: вечният устрем към безкрайното, далечното, непознатото, без който не
би могло да има никаква наука, никакво
познание и никакъв човешки напредък,
неугасимият стремеж към красотата, без
който всякаква духовна култура би била невъзможна, и най-после това е неутолимата
жажда у човека към дело, което да задоволи и утвърди значението на личността. Това
са полюсите, около които са разположени
всичките отделни елементи на нашия духовен живот в планината.
В каква степен са застъпени те в българското планинарство и по какви причини?
След освобождението си българският
народ се видя изправен пред задачата да
строи своята българска държава. Нека още
тука да прокараме разликата между народ
и интелигенция. Голямата селска маса у нас
- поради характера на всекидневния си живот и културното си ниво - не може да достигне до изживявания на духовни проблеми
или те са твърде елементарни. Нашата интелигенция дава главната материална маса
на духовната ни култура и нея ще се има
тука предвид; тази интелигенция, прочее,
се видя изправена пред конкретната задача на живота - личната служба и обществения си дълг. Тя имаше да догонва твърде
много Запада и в духовно, и в техническо
отношение и, нека признаем, тя изпълни геройски своя дълг. Само 30 години бяха достатъчни, за да се промени коренно цялата
физиономия на българската земя.
Че в този процес на свръхчовешки усилия
и на това пълно доверие и подражание на
Запада се явиха отрицателните страни на
прибързаното безрезервно подражание, е
лесно разбираемо. Вземаше се най-напред
външното, така наричаното лустро на западната култура, разноските на което платихме по-късно. Но - както и да е - до планинарството интелигенцията на него време

Дивни простори,
шир, безконечност,
бляск, кръгозори,
хаос и вечност.
Скални грамади,
ридове снежни,
облачни сгради,
гледки безбрежни –
сили гигантски
и страховити,
ум великански –
смайват очите.
И мен огромна
смути тревога:
в тоя миг, помня,
аз видях бога.

не можеше да го докара не само защото
самото подражание на чужбина донесе със
себе си пълно отчуждаване от собствената
земя, но и защото тепърва у нас бе почнал
процесът на населяване на градовете и
едва ли в началото си той ще роди реакцията против градския живот. Това отчуждаване обаче в духовния и материалния
смисъл от българската земя даде повод
на Вазов да ни отправи тежкия укор: ”… и
ние в тебе, майко, ще умрем чужденци!”.
Да, но Вазов е имал други вътрешни потреби и друг духовен растеж, други очи за
живота. И започват неговите пътувания из
Рила, Родопите, появяват се стиховете и
описанията на Великата Рилска пустиня.
Стои той в стаичката на Рилския монастир,
слуша шепота на Друшлявица, гледа увенчаните със сняг чела на Бричебор, Царев
и Еленин връх и чувства, че тука има друг
един свят, пак български, до който този народ не се е докоснал. Но Вазов е далеч от
организационната култура на чужбина, а
му липсва и темперамент, за да му дойде
наум основаване на българско туристическо дружество.
Но след Вазов идва Алеко. И заедно с
него - най-големият отрицател на фасадната тогава наша обществена култура - типичният агент на положителното влияние
на Запада у нас. Алеко - най-големият ни
порицател с Бай Ганьо - е и най-големият
демократ, най-културният ни интелигент на
времето. Той повежда софиянци към Черни
връх.
Но Алеко тука не подражава. Той има гениалното чутие*** за истинската национална култура. Как е възможна тя без своята
елементарна основа - собствената земя?
Къде се е родила култура без патоса към
собственото, родното? И Алеко може би
надценява красотата на Погановското ущелие****, но къде без пресилен ентусиазъм
е било възможно достигането на голямата

* Това става на 19 ноември 1929 г. в салона на „Славянска беседа” в София. Останалите учредители са
Любен Телчаров, Филип Филипов, Васил Радев, Борислав Йорданов, Михаил Кръшняк, Любен Пенев, Кирил
Влахов, Ростислав Каишев, Иван Иванов, Стоян
Кеманджиев, Крум Иванов, Иван Шехтов, Никифор
Никифоров, Любен Йорданов и Любен Радославов.
** Леополд фон Ранке (Leopold von Ranke, 1795–
1886) е немски историк, смятан за родоначалник

цел?
Алеко вижда по-скоро обществената
страна на туризма. Как ще служи тази интелигенция на България и как ще я обича,
ако не я познава? Не може да се каже, че
тука играе роля някакъв стремеж към непознатото, далечното, безкрайното, който
кара хората да напущат сред бял ден бащината си стряха и да потеглят към страната
на изгрева. Та Балканът доскоро е гъмжал
от хайдути, българският народ не е скъсал с
него, по полетата вечер светят огньовете на
кърджиите***** - какво има тука непознато
и далечно? Но повикът, да не забравяме,
засяга българската, по-тясно казано, софийската интелигенция, която наистина е
затворила очи за българските планини.
Истинско значение тукаа има само стремежът към красотата. Създава се вече и у
нас по-висшата потреба за истинска естетика. Едни носят навика за нея от чужбина,
други израстват сами до отрицанието на
живота в София. А и Балкана не престава
да зове.
Но у Алеко този стремеж към красота е
също на чисто национална почва.
Той иска да покаже и докаже, че и България има природни красоти и няма защо да
се захласваме по чуждите. И тука у него е
отрицание към нямащото мяра сляпо подражания, и тука у него говори повикът за
своя култура.
Ако има елемент, който да липсва в рождените часове на българското планинарство, това е жаждата за дело, за лично превъзмогване и възвисяване. Хората на него
време не са проблематици и личността не е
заплашена. Те всички живеят във времето
на един неспирен личен и обществен прогрес. България цъфти и напредва, за почуда на всички тя изпреварва далече напред
по-рано свободните свои съседи. Жизнените сили на българското племе дават своя
благодатен плод. И за всекиго поотделно

и баща на т. нар. Обективна школа в модерната
история. Професор (1825–1871) в Берлинския университет, с огромно влияние върху развитието
на историческата наука в САЩ и Великобритания.
Венец на научната му кариера са деветте тома на
”Световната история” (”Weltgeschichte”).
*** От руската дума чутье - усет, интуиция,
чувство.
**** Погановското ущелие - ждрелото на река Ерма

има място, има въздух. Свършилият право
става веднага апелативен съдия, връщащият се от чужбина доктор по държавни науки
бива посрещнат от своите съграждани и
още от гарата му се обяснява, че занапред
той ще бъде народният им представител.
Никой от тогавашните интелигенти не живее под тормоза на съмнението за личната
си гордост, внушено му от личното неуспяване, за да е нужно да търси утвърждението на личността си чрез делото в планината, да си доказва собствената ценност чрез
изпитанията на борбата в планината.
Животът е хубав, всички вярват в него и
няма защо да търсят нови хоризонти, лична свобода и въздух в планините.
И затова първият период на нашия туризъм е спокоен, той е период на тихо удоволствие, на разумно наслаждение, на търсене на отмора и чиста красота.
Българските манастири, отъпканите
пътеки и ниските върхове са достатъчни.
Културната среда, която доставя туристите
(т. е. от която произлизат туристите - бел.
ред.), още е ограничена, животът не е разширил насилствено, неговата буря не е увлякла всички към другите кръгозори.
Такива си остават и сега туристите от него
време и затова те са чужди на всякаква
проблематика в планините. Те не я чувстват
и в града. За тях животът само се обърка,
цените се повишиха, условията се влошиха
- но от там нататък животът не им подсказва нищо друго, те не искат да търсят нови
пътища на спасение в планината. И ние не
бива да искаме повече от тях. Те изпълниха
своя дълг, посочвайки ни най-малкото същестуването и на един друг свят.
И ние тръгнахме към него. Но водени от
други видения, подтиквани от други подбуди.
Подготвил за печат:
Петър Атанасов
Следва

близо до село Погановци и Погановския манастир,
днес в Сърбия, в т. нар. Западни покрайнини, на 18
км от граничния пункт Калотина, описано от Алеко
Константинов в пътеписа ”Какво, Швейцария ли?”,
публикуван в София, 12 октомври 1895 год.
Можете да го прочетете на: http://slovo.bg/
showwork.php3?AuID=169&WorkID=4968&Level=1
***** Кърджия (от кър - поле) - който живее или
работи на полето.
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№ 12: Къща музей
"Алеко Константинов"
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Още приживе Алеко
Константинов подарява родния си дом на
Свищовската община. На първият етаж на
къщата има богата археологическа колекция.
На втория етаж е колекцията от лични вещи и
предмети на писателя.
Изложени са експонати,
свързани с различните
периоди от неговия
живот, включително
неговото детство и юношество, които са преминали именно в този
дом. Богатото му творчество е представено
чрез многобройните му
издания както на български, така и на чужди
езици, на които е превеждан. Сред експонатите в музея е и сърцето
на писателя, съхранявано в стъклен съд.

Алеко Константинов е
роден на 1 януари 1863
г. в Свищов. Баща му се
ползва с голям авторитет
сред своите съграждани.
Алеко има късмета да
бъде обучаван първоначално от учители като
Емануил Васкидович и
Янко Мустаков, а две години посещава и прочутото някога училище на
Христаки Павлович. После продължава да учи
в Априловската гимназия
в Габрово, но обучението
му е прекъснато от започналата Руско-турска
война. Именно тя става
причина император Александър Втори при третото
си идване в Свищов да
отседне в родния дом на
бъдещия писател.
Днешната експозиция
пази спомени за всичко
това. Пак в тази къща
по-късно се е помещавала и канцеларията на
свищовското губернаторство начело с Найден
Геров. Служители в него
били такива личности
като Иван Вазов, Драган
Цанков и Никола Живков,
а самият Алеко работил
като писар.
След войната Алеко
учи в град Николаев, къ-

дето се запознава с творбите на руските класици.
Там отпечатва първите си
стихотворения, започва
да превежда от чужди
езици, пише пиеси и композира, защото, освен
литературата, силно го
влече и музиката. После
продължава обучението

си в Новорусийския университет в Одеса. През
1885 година се завръща
в България, запознава се
с Пенчо Славейков и доктор Кръстев, превежда от
руски и френски, взема
все по-дейно участие в
политическия живот на
страната. Той е страс-

тен поклонник и на пътешествията: през 1889
година посещава Световното изложение в Париж,
през 1891 - това в Прага,
а две години по-късно пътува и до Чикаго. На бял
свят се появяват „До Чикаго и назад” и неповторимият „Бай Ганьо”. Този

На 30 юли 12-годишният Иван Пламенов
Трайков от София получи от БТС грамота и
златна значка, защото
е обиколил 100-те национални туристически
обекта. „Има музеи и
манастири, особено манастирите в планината,
които много ми харесват.
Но най-много ми харесва на Черни връх. Особено чаят. В планината
въобще е много красиво.
Виждал съм даже замръзнала река. Скоро ще
качим Мусала. Тати катери най-високите върхове. А аз също много
харесвам и пещерите.”

забележителен
творец
и гражданин става популярен и любим на мнозинството българи още
приживе. Неговите фейлетони, написани дръзко
и иронично, заклеймяват
цялата пошлост и вълчи
нрави, които са се възцарили в България през
тази епоха. Той е знаел
какво го заплашва и затова споделя в писмо до
Славейков: „Преди офицерчетата ме диреха да
ме тупат, сега други ме
следят да ме притупат.”
Но продължава без страх
да бичува недъзите на
обществото. На 11 май
1897 година, на пътя край
село Радилово, Пазарджишко, куршум, изстрелян от засада и предназначен за съпартиеца му
Михаил Такев, пронизва
сърцето на Алеко и то
спира завинаги. Остават
неосъществени плановете на писателя: за околосветско пътешествие пеш
заедно с един французин;
за друго, пак около света, с Лидия Шишманова,
за които се чудил откъде
да намери пари. За съ-

жаление и едно съвсем
реално пътуване до Италия, което му предлагал
редакторът на списание
„Мисъл” доктор Кръстев.
От архива на писателя
не е останало кой знае
колко: 19 книги, няколко вестника и списания,
двайсетина снимки, грамофон без фуния, фотографски
триножник,
мастилница и пирографирана кутия за бръснарски принадлежности. И
още: 3 снимки, правени
от Алеко, разрешителното му за упражняване
на адвокатска практика,
три ръкописни тефтерчета с по няколко страници
и квитанции. Но остава
безсмъртното му творчество, както и славата
му на родоначалник на
организираното туристическо движение в България. На 27 август 1895
година той извежда 300
души на витошкия първенец Черни връх. И с това
слага началото на организираното туристическо
движение в България.
Снимки:
Разград фото нюз
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РЕШЕНИЕ № 1412/ 22,07,2015 г., гр. Пловдив
В ИМЕТО НА НАРОДА
ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, VIII граждански състав,
в публично заседание на петнадесети юни 2015 г., в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА МАНДАЛИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: НЕДЯЛКА СВИРКОВА, БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ
при участието на секретаря Е.Д.
разгледа докладваното от съдия Свиркова въззивно гражданско дело № 1295/2015 г. и намери за установено следното:
Производство по реда на чл.
258 - 273 от ГПК.
Образувано по въззивна
жалба вх. № 13910/13,05,2015
г. от СД „Гърков – Фамили
С-ие” – с. К., Пловдивска област, ЕИК ***; против решение
№ 665/26,02,2015 г., постановено по гр. д. № 17651/2013 г.
по описа на РС – Пловдив, ХХI
гр. състав В ЧАСТТА с която
жалбоподателят е осъден да
заплати на Туристическо сдружение „БОР” – с. Г., П., Булстат
***; сумата от общо 9900 лв.,
представляваща обезщетение
за ползване на имот, собственост на ищеца (представляващ Туристическа хижа „Воден камък”, представляваща
двуетажна масивна сграда, в
западната й част – триетажна,
цялата с площ от 850 кв.м., построена върху държавно място от 2,055 дка., в местността
„Баира”, с начин на трайно
ползване
–
туристическа
хижа, находящо се в землището на с. И., ЕКАТТЕ 32038,
общ. К., обл.П., представляващ имот № 008058, съставляващо парцел 58 от масив
8, по плана за земеразделяне
на същото село), след прекратяване на сключен между
страните договор за наем, въпреки противопоставянето на
наемодателя, за периода от
13,07,2012 г. до 31,10,2013 г.,
както и сумата от 424,69 лв.,
представляваща незаплатени консумативни разходи за
имота – дължима цена за достъп до електроснабдителната
мрежа, за периода от месец
февруари 2013 г. до месец октомври 2013 г., ведно със законната лихва върху посочените суми, считано от датата
на подаване на исковата молба – 01.11.2013 г. до пълното
им заплащане.
Решението се обжалва с
оплакване за неговата незаконосъобразност поради необоснованост и противоречие
с материалния закон. От съда
се иска да отмени обжалваното решение и по същество да
отхвърли предявените искове.
При условията на евентуалност – в случай, че обжалваното решение се приеме за
правилно, се иска намаляване
присъдените от първоинстанционния съд разноски на ищеца за адвокатско възнаграждение поради прекомерност.
Жалбоподателят претендира
и за присъждане на разноски.
Ответникът
Туристическо
сдружение „БОР” – с. Г., П. *,

Булстат **; изразява становище за неоснователност на
жалбата и иска потвърждаване на първоинстанционното
решение. Претендира за присъждане на разноски.
След преценка на събраните по делото доказателства
във връзка със становищата
на страните, съдът приема
следното:
Производството е образувано по обективно кумулативно
съединени искове с правна
квалификация чл. 236, ал.2
и чл. 236, ал.2, вр. с чл. 232,
ал.2 ЗЗД. Предявени от Туристическо сдружение „БОР”
– с. Г., П., Булстат ***; против
СД „Гърков – Фамили С-ие” –
с. К., П., ЕИК***.
От съда се иска да постанови решение, с което на
осъди ответника да заплати на ищеца сумата от общо
9900 лв., представляваща
обезщетение за ползване на
имот, собственост на ищеца
(представляващ Туристическа
хижа „Воден камък”, представляваща двуетажна масивна
сграда, в западната й част
– триетажна, цялата с площ
от 850 кв.м., построена върху
държавно място от 2,055 дка.,
в местността „Баира”, с начин
на трайно ползване – туристическа хижа, находящо се в
землището на с. И., ЕКАТТЕ
***, общ. К., обл.П., представляващ имот № 008058, съставляващо парцел 58 от масив
8, по плана за земеразделяне
на същото село), след прекратяване на сключен между
страните договор за наем, въпреки противопоставянето на
наемодателя, за периода от
13,07,2012 г. до 31,10,2013 г.,
както и сумата от 475,80 лв.,
представляваща незаплатени консумативни разходи за
имота – дължима цена за достъп до електроснабдителната
мрежа, за периода от месец
февруари 2013 г. до месец октомври 2013 г., ведно със законната лихва върху посочените суми, считано от датата
на подаване на исковата молба – 01.11.2013 г. до пълното
им заплащане.
Ответникът не признава исковете. Признава, че ищецът
е собственик на процесния
недвижим имот, както и че
между страните е сключен
соченият от ищеца договор за
наем. Твърди, че е извършил в
имота подобрения и за заплащането им е предявил претенции, ведно с искане за призна-

ване правото му на задържане
на имота до окончателно плащане на дължимите суми, по
които е образувано гр. д. №
2252/2012 г. на ПОС, IV гр. с.,
неприключило към настоящия
момент. Поради това счита, че
не дължи връщане на имота
на наемодателя, тъй като правомерно упражнява правото
си на задържане. Наред с това
оспорва въобще да е ползвал
имота по предназначение.
Първоинстанционното решение В ЧАСТТА с която искът за заплащане на незаплатени консумативни разходи за
имота – дължима цена за достъп до електроснабдителната
мрежа, за периода от месец
февруари 2013 г. до месец октомври 2013 г., е ОТХВЪРЛЕН
за разликата над сумата от
424,69 лв. до пълния претендиран размер от 475,80 лв.,
не е обжалвано и е влязло в
сила.
В изпълнение задълженията си по чл. 269 от ГПК,
въззивният съд служебно извърши проверка и приема,
че обжалваното решение е
действително, допустимо и
с него не е нарушена императивна материално-правна
норма.
Досежно предявените с въззивната жалба оплаквания:
Между страните е безспорно, че ищецът е собственик на
описания по-горе недвижим
имот – туристическа хижа „Воден камък”, както и че между
страните е възникнало наемно правоотношение въз основа на договор, сключен на
12,07,2002 г. за срок от десет
години. Не се спори, че ответникът е ползвал имота през
целия срок на договора и последният е прекратен поради
изтичане на срока, за който е
сключен. Не се спори и относно това, че след изтичане срока на договора наемателят не
е предал имота на наемодателя, а е задържал ключа за същия, като ответникът счита, че
с това не осъществява ползване на имота по предназначение, а упражнява правото
си на задържане на имота до
заплащане на вземанията му
срещу собственика.
При така очертаната като
безспорна фактическа обстановка, спорът между страните е съсредоточен върху два
основни въпроса: дали ответникът е ползвал имота и дали
дължи връщането му, при положение че в друг спор е предявил искане за признаване
право на задържане.
По отношение на ползването на имота:
Разпоредбата на чл. 233
ал. 1 от ЗЗД задължава наемателя след прекратяване на
договорната връзка да върне
наетата от него вещ. Изпълнението на това задължение
означава не просто преустановяване ползването на наетата вещ по предназначение,
а съставлява нарочен акт,
предприет по инициатива на
наемателя. И когато наемателят не изпълни това си задължение като продължава да
държи ключовете за достъп
до имота след преустановяване на наемното правоотношение, въпреки противопоставянето на наемодателя, той
дължи обезщетение за ползата, от която последният е
бил лишен – чл. 236 ал. 2 от
ЗЗД (в този смисъл решение
477/20,07,2010 г. по гр. д.
1081/2009 г. на ВКС, III г. о.).
Относно правото на задържане:
С влязло в сила решение
по гр. д. № 16202/2012 г. на

ПРС, ХII гр. състав, ответникът
е осъден да върне на ищеца
процесния имот на основание
чл. 233 от ЗЗД. Заедно с това
между страните е висящ и
спор по предявени от СД „Гърков – Фамили С-ие” – с. К. искове за заплащане стойността
на подобрения в спорния имот.
Производството е образувано
пред ПОС под № 2252/2012 г.
и към настоящия момент не е
приключило с влязъл в сила
съдебен акт. Заедно с посочените искове дружеството е
предявило и искане за признаване право на задържане
на имота до заплащането на
претендираните
вземания.
Позовавайки се на това право
на задържане, събирателното
дружество – ответник в настоящото производство счита,
че не дължи обезщетение за
ползването на имота.
Това възражение настоящата инстанция приема за
неоснователно. Правото на
задържане по своя характер
е правоотлагащо възражение.
С него се отлага изискуемостта на вземането за връщане
на вещта до изпълнение на
насрещни притезания на другата страна. Следователно
правото на задържане е акцесорно и може да се упражни
само във връзка с реализация
на вземанията за подобрения в чужд имот. То обаче не
създава за упражняващия го
самостоятелно основание за
ползване на вещта и не изключва вземането на собственика ѝ за ползата, от която е
бил лишен.
Изложеното
обосновава
общия извод, че ответникът
дължи на ищеца обезщетение
за ползването на имота през
процесния период. Относно
размера на обезщетението
във въззивната жалба не се
предявяват оплаквания. Пред
първоинстанционния съд е
прието заключение на съдебно-счетоводна
експертиза,
което не е оспорено от страните. От същото се установява, че размерът на дължимата сума е 9900 лв., с оглед на
което искът следва да се приеме за изцяло основателен.
Относно иска за заплащане
на дължима цена за достъп до
електропреносна мрежа:
С оглед установеното ползване на наетия имот от страна
на ответника след изтичане
на срока на договора за наем

и въпреки противопоставянето на наемодателя, то на
основание разпоредбата на
чл. 236 ал. 2 от ЗЗД същият
дължи изпълнение на всички
задължения, произтичащи от
прекратения договор за наем.
Сред тях е и задължение за
заплащане на консумативни
разходи за имота (чл. 8 от договора във връзка с чл. 232 ал.
2 от ЗЗД).
Настоящата инстанция приема този иск за основателен
като възприема и на основание чл. 272 от ГПК препраща
към мотивите на първоинстанционното решение в тази насока. В допълнение към тях
следва да се посочи и това,
че през процесния период, за
който е предявена претенцията (от месец февруари 2013
г. до месец октомври 2013 г.)
имотът е бил електроснабден
(електромерът е демонтиран
и партидата закрита много
след това – на 06,03,2014 г.).
На практика през процесния
период е била налице възможност за ползване на имота по
предназначението, за което
същият е нает от ответника,
включително и с потребление на необходимата за целта
електроенергия. Отделен и
без значение е въпросът дали
ответникът реално се е възползвал от тази възможност.
При всички положения обаче
начислената за имота такса
за достъп за претендирания
период е дължима от ответника.
Налага се общия извод за
неоснователност на въззивната жалба. Първоинстанционното решение в обжалваната
му част е правилно и следва
да бъде потвърдено.
Относно разноските:
С оглед извода за неоснователност на въззивната жалба
на ответника се дължат разноски за производството пред
настоящата инстанция. Същите се констатираха в размер
на 800 лв. – заплатено адвокатско възнаграждение.
Жалбоподателят е предявил възражение за прекомерност на така посочените
разноски. Същото е неоснователно, доколкото заплатеното
възнаграждение е в ръзмер
под минималния такъв, определен по правилото на чл. 7
ал. 2 т. 4 от наредба № 1 за
минималните размери на адвокатските възнаграждения.

По изложените съображения
съдът реши :
ПОТВЪРЖДАВА решение № 665/26,02,2015 г., постановено по гр. д. № 17651/2013 г. по описа на РС – Пловдив, ХХI
гр. състав В ЧАСТТА с която СД „Гърков – Фамили С-ие” – с.
К., П., ЕИК ***; е осъдено да заплати на Туристическо сдружение „БОР” – с. Г., П., Булстат ***; сумата от общо 9900 лв.,
представляваща обезщетение за ползване на недвижим
имот (представляващ Туристическа хижа „Воден камък”,
представляваща двуетажна масивна сграда, в западната й
част – триетажна, цялата с площ от 850 кв.м., построена
върху държавно място от 2,055 дка., в местността „Баира”, с
начин на трайно ползване – туристическа хижа, находящо
се в землището на с. И., ЕКАТТЕ ** общ. К., обл.П., представляващ имот № 008058, съставляващо парцел 58 от масив 8, по плана за земеразделяне на същото село), след
прекратяване на сключен между страните договор за наем,
въпреки противопоставянето на наемодателя, за периода
от 13,07,2012 г. до 31,10,2013 г., както и сумата от 424,69
лв., представляваща незаплатени консумативни разходи за
имота – дължима цена за достъп до електроснабдителната
мрежа, за периода от месец февруари 2013 г. до месец октомври 2013 г., ведно със законната лихва върху посочените
суми, считано от датата на подаване на исковата молба –
01.11.2013 г. до пълното им заплащане.
ОСЪЖДА СД „Гърков – Фамили С-ие” – с. К., П., ЕИК ***;
да заплати на Туристическо сдружение „БОР” – с. Г., П.,
Булстат ***; сумата от 800 лв. (осемстотин лева), представляваща деловодни разноски за въззивното производство.
Решението не подлежи на касационно обжалване.

Калейдоскоп

АВГУСТ 2015 г.

17

Пътуване до Олимп НА МНОГАЯ ЛЕТА
Групата ни се състоеше
от членове на ТД „Камен
дел 1934 г.”, все запалени планинари и бивши
скиори, потомци на стари
боянчани. Идеята да покорим връх извън пределите на нашата Родина
се породи през 2014 г.
по време на августовския
преход по нашите планини, който по традиция провеждаме всяка година. Бе
дадено предложение от
членове на нашата група
да изкачим връх Митикас
в Олимп. Започна се организация по транспорт,
застраховка и резервация
за нощувка в хижа „Олимпус”. Дори за целта си
поръчахме тениски с цветен печат на гърдите, изобразяващ логото на ТД
„Камен дел 1934 г.”, Витоша и Олимп с гръцкото
знаме. След един месец
подготовка бяхме готови
да потеглим към слънчева
Гърция. На 1 юни 2015 г.
преди зазоряване групата
ни от дванайсет ентусиазирани планинари на възраст от 36 до 80 години
потегли от Бояна. С много
настроение песни и шеги
влизахме на територията
на Гърция. Целта ни бе да
се придвижим до паркинга над селцето Литохоро,
където да оставим буса и
колата, с които пътувахме.
Започна подготовката по
изкачването до хижата.
Обути и облечени подходящо с пълни раници
с дрехи и провизии, поехме по стръмния път до
хижата. Тук трябва да отбележа, че това изкачване ще го помним винаги.
Запъхтени, потни, уморени и натоварени едвам
пъплехме по стръмната
пътека. Най-отпред бяха
най-младите – нашият гид
Петър Стоянов и Божидар Ваташки, млади, силни уверени и напористи.
След тях Кайчо, Любо,
Боби и Теодосия. Най-отзад с час закъснение ние,
жените - Буба, Светла,
Ева, Марга, Мария и вечно придружаващия ни
Трайчо. След четири часа
и половина изнурително
и трудно изкачване, благодарение на младите ни
приятели, които се върнаха от хижата и поеха
на две от нас раниците,
триумфално пристигнахме
на хижата. Изненадата ни
бе голяма, когато там ни
посрещнаха нашият председател Огнян Ваташки
и Мариета, които бяха се
изкачили преди нас и ни
очакваха с топъл чай и наредена софра, която споделихме с охота.
Посрещна ни и хижарката Мария, симпатична
и мила германка, която бе
въдворила ред и чистота
в хижата и около нея, където в България никъде
не сме виждали. Голямо
впечатление ни направи,
че туристическите обувки,
с които бяхме се изкачвали, трябваше да приберем в мебелни шкафове,
направени за целта, и да
ходим само с чехли. Кухнята и бюфетът предлагаха всичко, което можеш
да си пожелаеш, от вкус-

но по-вкусно. Като се има
предвид, че всички провизии се качват с животинска тяга.
След вечерята се приготвихме за сън, защото
на другия ден ни предстоеше изкачване на върха.
Спалните чисти, одеялата
топли, матраците удобни
и макар и много уморени,
заспахме след много смях
и доволни, че извървяхме
трудния път. На сутринта
станахме много рано и по-

път от хижата до паркинга. Но слизането и то не
бе лесно. След три часа
ходене потеглихме от паркинга за Аспровалта, където се настанихме на хотел при наша позната. Там
ни очакваха Таня, Мира
и Пепи, подготвили обяда ни. След трудния преход релаксът на морския
бряг ни се стори мехлем
за краката и душата. По
време на плажуването извършихме традиционното

срещнахме деня с изгрева
на слънцето, което бавно
се издигаше в далечината над морето – изглед,
който се разкриваше от
хижата. След чаша кафе,
чай и лека закуска тръгнахме към върха. Денят
се очертаваше слънчев и
приятен. Групата се раздели, като най-младите
и по-опитни тръгнаха напред с голям ентусиазъм
да стигнат първи до върха. Ние останалата група
напредвахме по-бавно, но
този път с лек багаж на
гърба.
След тричасово изкачване всички се събрахме
на връх „Скала”. Петър и
Божидар изкачиха трудния етап до връх Митикас
– 2917 м н. в., а ние, останалата част от групата,
изкачихме връх Сколио 2911 м н. в.
И така, целта ни бе постигната! Бяхме изкачили Олимп, една не много
лесна дестинация, но преодолима
благодарение
на нашия непокорим дух
и любов към планините и
природата!
Удовлетворени от постигнатото, на другия ден
тръгнахме да слизаме по
обратния, а сега стръмен

кръщене на новите членове, присъединили се към
групата - Теодосия, Ева,
Петър и Божидар. Ритуалът не мина и без импровизиран поп с расо от
оранжев тензух и шапка,
ролята, на който изпълни Трайчо с китка розов
зокум и кръст от тръстика. Кръстниците и кръщелниците, както стояха
чинно прави във водата и
слушаха мелодичното му
църковно песнопение, на
което всеки поп би завидял, изведнъж го бутнаха във водата и настана
всеобщо веселие с много
смях, шеги, плискане и
къпане в морето. И както
е по традиция, вечерта
организирахме
голяма
трапеза с узо и печена
прясна риба на скара, с
много хора и веселие. Бяхме приготвили подаръци
за кръстените младежи,
с което изненадата им бе
неочаквано приятна. На
другата сутрин след чаша
кафе, сбогуване с морето
и нашите приятели, които
заварихме,
потеглихме
за България, доволни от
постигнатото – изкачихме
Олимп – планината на боговете на Елада!
Мария Ранкова

На 17 юли шестдесет и пет години
навърши Николай Йосифов Нейков
- секретар на СТД „Академик” - Свищов. Дългогодишен турист, с неизчерпаема енергия, винаги жизнен и
усмихнат, той е направил приятели
на планината неизброим брой хора.
В това число студенти, на които преподаваше в катедра „Физкултура”
на СА „Д. А. Ценов” - Свищов, както
и много други, имали късмета да се
запознаят с него. Неповторим с духа
си и с китарата в ръце, всички, които
го познаваме, му желаем още дълги
години срещи с планината, срещи с
хората и приятелите, и да остане все
така млад, както го помним от пет,

десет, двадесет или четиридесет години.
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН,
ВОЙВОДО!
От всички неизброими твои приятели, които освен свои, ти направи и
големи приятели на планината. Които
те обичат и винаги ще те обичат, защото ти си заел огромна и незаличима част от сърцата им.
Бъди все така млад, усмихнат, с
бодър дух и силно тяло. И нека да
честитим сто годишния ти юбилей
пак в планитата и на страниците на
вестник „Ехо”!
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ВИТОША – ВЕРИЛА –
РИЛА –ПИРИН –
СЛАВЯНКА 2015
Вървим надолу по прашен почвен път към Парилската седловина. Зад
гърба ни са Витоша, Верила, Рила и Пирин - 13
дни с близо 280 километра, изминати за малко
повече от 80 часа. Пред
нас се издига Славянка.
Диктофонът е включен, за
да запише спомените на
групата …
Основната част от групата се събра на централна жп гара Пловдив, където натоварихме част от
багажа на съпътстващия
транспорт и тръгнахме с
ранния влак към София.
На гарата в София се
включиха още участници и групата се отправи
към квартал Драгалевци,
откъдето започва Европейски маршрут Е-4 на
територията на Република България. Изкачването
до х.”Алеко” беше леко
и след кратка почивка и
настаняване дойде време
за инструктаж и вечеря.
Сутринта тръгнахме към
Черни връх в 6:00 ч.. Изгревът даде началото на
новия преход. На върха
закусихме и поставихме
печати в книжките за 10те планински първенци.
Преди седловината Букапреслап, през която влязохме във Верила, опитахме кисели и освежаващи
диви череши. Нощувахме
преди вр.Голям Дебелец
/1414м н.в./ на ловната
хижа на с. Яребковица.
Там се разказваха истории от „голямата торба”
за мечки, мажещи филии
с мравки на малките мечета, и за други близки
срещи с дивата природа,
които звучаха повече като
приказки за събуждане,
отколкото за приспиване.
Третия ден започна
със слизане през росните ливади към с. Клисура,
последвано от горещо изкачване до м.Петруана и
обяд до Обесения камък.
Минахме през х.”Ловна”
за по бира преди изкачването до х.”Рилски езера”,
в която се насладихме на
малко лукс, рядкост за подобен поход.
Ден Четвърти: мъгла в
долините и облаци над
върховете, които за щастие ни изчакаха да се на-

Трети национален поход

По маршрут Е-4

сладим на красотата на
циркуса на Седемте езера,
преди да се срещнат и да
отнемат видимостта ни до
вр.Мальовица /2729м н.в./.
На живописния връх-символ на българския алпинизъм облачността се
разкъса и слънцето огря
правото българско хоро,
което заиграхме. За обедна почивка спряхме до
Еленино езеро, а на х.
”Мальовица” се подкрепихме с вкусната леща и фасул преди каменистия път
до ЦПШ „Мальовица”.
Тръгването ни на петата сутрин бе подсладено
от рожденичката Мария.
Йончево езеро, Поповокапски езера, Кобилино
бранище, вр.Воден чал и
Водночалски езера бяха
част от красотите, край
които минахме до х.”Рибни езера”. На хижата се
срещнахме с първата голяма чуждестранна група,
която по думите на очевидец е повишила температурата на водата в езерото

с два градуса, къпейки се
в него по-рано през деня.
Хижарят ни предаде писмо от наши приятели, минали няколко дни по-рано,
с което шеговито ни пожелаваха лек път.
Лекият повей на тръгване от х.”Рибни езера” прерасна в бурен вятър след
излизането ни на билната
част в близост до главния
орографски и хидрографски възел на Рила - връх
Канарата. Изкачването на
Павлев връх и Карааланица при толкова ветровито
време мобилизира допълнително групата, за да
преминем безопасно една
от най-трудните и атрактивни части от маршрута
ни в Рила планина. След
изкачването на Ангелов и
Голям Мечи връх бяхме посрещнати изключително
гостоприемно от хижарите
в х. ”Македония”. От хижата тръгнахме към Малък
Мечи връх, вр. Парангалица и след вр.Капатник се
спуснахме към м. Преде-

ла, където част от групата
остана за почивен ден. Хората, които не се възползваха от възможността за
почивен ден, видяха малко повече от Пирин планина и по-конкретно върховете Джано, Ченгелчал
и Демирчал. Една част от
групата оползотворихме
почивката си на плажа в
гр. Добринище, друга посрещнаха гости от близки
населени места, трети се
разходиха из гр. Банско –
всички взехме максимума
от този ден. Хора си тръгнаха, а други се присъединиха към групата със свежи сили.
По пътя от Предела към
х.”Яворов”, малко преди
седловината
Ушиците,
видяхме стадо от диви
кози, които без никакво
притеснение се разхождаха на отсрещния склон.
Спокойното им присъствие толкова близо до нас
учести почивките ни, за да
се насладим на това съхранено, благодарение на

НП ”ПИРИН”, райско място. Три диви кози оставиха
дълбок спомен с изящния
начин, по който пробягаха
дълга, стръмна, снежна
преспа. През следващия
ден щяхме да се нуждаем
от тяхната сила и смелост,
защото ни предстоеше
преминаване през мраморното било включващо
Кончето, вр.Кутело и планинския първенец – вр.
Вихрен /2914м. н.в./. Групата, мобилизирана, премина през трудните участъци, а метеорологичните
условия ни наградиха с
възможността да се насладим на панорамните
гледки от исполините на
Северен Пирин…
След като се събудихме, добре отпочинали в
х.”Бъндерица” се впуснахме в единадесетия ден,
който се очертаваше също
толкова труден и привлекателен с преминаването
край Бъндеришки езера,
Типиците, обяд в з.”Тевно
езеро”, преминаване през

Кралевдворска дясна порта, спускане до Митрево
езеро - последното езеро
край което минаваме на
този поход. В х.”Пирин” се
събрахме с групата, която
ходеше без почивка.
На следващата сутрин
по пътя към х.”Малина” и
Тодорова поляна имаше
толкова много горски ягоди, че нямахме нужда от
друга закуска. Следобед
се изкачихме на вр.фОрелек /2099м н.в./ – първенец на Среден Пирин, и
слязохме до х.”Попови ливади”. Преходът на тринадесетия ден до х.”Славянка” беше по почвен път, по
които се играеше на „асоциации” и „бикове и крави”
.Също така направихме
звуков запис за тази статия, чийто край дойде от
изчерпване на спомените
или по-скоро от вече узрелите диви череши край
пътя. В хижата, на официална вечеря, бяха дошли
Георги Петров – председател, и Константин Ненчев
- секретар на ТД ”РУЕН”
Пловдив, които донесоха
тениски и грамоти за участниците в похода.
Първият слънчев лъч в
последния ден от похода
и Uriah Heep с песента
July morning в утринната
прохлада, заредиха с още
по-голямо желание групата да се изкачи на първенеца на Славянка – вр.Гоцев връх /2212м.н.в./ и да
завърши успешно прехода по Българската част
от Европейски маршрут
- 4. Ароматният пирински
чай и горещината малко
разкъсаха групата, но накрая всички се събрахме.
В хижата възстановихме
силите си с голямо количество диня, а част от
участниците си тръгнаха
към родните места с обещание да се срещнем на
30 август на Черни връх,
по случай 120-годишнината на организираното
туристическо движение в
България. На следващия
ден се прибрахме и ние,
с изключение на четиринадесет души, начело с
Атанас Голев и Нако Наков
– водачи на похода, които
продължиха през Родопи,
за да стигнат до х.”Чернатица” и Пловдив след още
една седмица пешеходни
приключения.
Текст и снимка
Никола Игнатов

КУПА „РОДОПЕЯ” И
КУПА „ЯГОДИНА”
Във връзка с 120 години БТС и 120 години организиран туризъм в България, на
на 1 и 2 август в землището на с. Ягодина, обл. Смолян, се проведоха първите за
този район състезания по ориентиране за
купа „Ягодина” - нощно и за купа „Родопея” – дневно. След звуците на родопска
каба гайда се проведе техническа конференция и бе даден старт на състезанията.
Дъждовното време през първия ден
и силното слънце през втория ден не
попречиха на състезателите и на организаторите да проведат състезанията.
В надпреварата участваха над 107 състезатели, разпределени в няколко възрастови групи. От България участваха:
„Валди София”; „Маратонец Пазарджик”;
„Васил Левски – Карлово”; „Чумерна –
Твърдица”; ”КомпасКрос – Русе”; „СКО
Хемус Троян”; с. Ягодина; „А. Логистикс

София”; „НСА Сивен София”; „Браун тим
В. Търново”; „Рила София”; „Бачо Киро-94
Дряново; „Руен – 92 Кюстендил”, „Компас
1994 Хасково”; „Академик Варна”; „Сърнена гора А2 Стара Загора”; „Ловеч=Ловеч”; „Темпо Варна”; „Кракра Перник”,
„ТЕА София”; „Орлово гнездо Казанлък”;
„Пушкин 133 – София”, „Дриим тийм София” и други. Състезанията придобиха и
международен характер с участието на
състезатели от Македония - „ОК Ентузиаст Струмица” и Швейцария - „Variant 5
Switzerland”. Най-малкият участник в състезанията бе Петър Тарълов – на 3,5 години от ”КомпасКрос – Русе”, а най-възрастният – Тодор Стратиев на 71,5 години
от „Компас 1994 Хасково”. Общият брой
на стартиралите участниците в състезанията е 186. Гости на състезанието бяха
председателят на БТС Алексей Стоев и

Костадин Койнов – главен секретар на
БФО.
Комплексна купа „Ядодина” спечелиха:
1-во място „Валди – София”, 2-ро място
– „Бачо Киро-94 - Дряново” и 3-то място –
„Сърнена гора А2 – Стара Загора.
Комплексна купа „Родопея” спечелиха:
1-во място „Валди – София”, 2-ро място
– „Бачо Киро-94 - Дряново” и 3-то място
– „НСА Сивен – София”. Във всички възрастови групи, нa класиралите се на първите места, бяха раздадени медали.

Състезанията се проведоха под вещото ръководство на Сергей Генчев – главен ръководител, Тодор Тодоров – главен
съдия и Благой Стефанов – технически
съдия.
Инициативата за провеждането на
състезанията за купа „Родопея” и купа
„Ягодина” бе на туристическо дружество
„Родопея” с. Ягодина, което изцяло финансира състезанията, като същите се
осъществиха съвместно с БТС и БФО.
Тодор Тодоров

10 -те планински първенци
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Маршрут 1:

Туристическа спалня "Богдан"

Туристическа спалня "Войводенец"

КОПРИВЩИЦАВРЪХ БОГДАН /3,30 ч; денивелация около 580 м/.
От центъра на Копривщица се тръгва в югоизточна
посока по улица Георги Бенковски, достига се последната къща, а след нея по почвен път се продължава срещу течението на Крива река. След около
1,30 часа преход се отделя пътека, която за около

0,30 часа отвежда на Плачкова поляна, където са
останките на хижа „Богдан” /3 ч/. За върха се продължава в източна посока по стръмна пътека през
вековна букова гора. Пътеката преминава край
скалиста група Детелинова грамада, от която за
около 0,30 ч се достига пирамидата на връх Богдан.
Хижа „Богдан” е важен туристически обект както
за изкачване на едноименния връх, така и за
маршрути до съседни хижи и обекти по Същинска Средна гора. За възстановяването на хижа
„Богдан” БТС е открил дарителска кампания.
В град Копривщица БТС стопанисва две туристически спални.
ТУРИСТИЧЕСКА СПАЛНЯ „ВОЙВОДЕНЕЦ”
Местоположение: В центъра на Копривщица, в
преустроената Пранжева къща със запазена възрожденска архитектура, 1021 м н.в.
Описание: Сграда с капацитет 38 места, етажни санитарни възли и бани, локално отопление,
бюфет, в близост - заведения за хранене, паркинг.
ТУРИСТИЧЕСКА СПАЛНЯ „БОГДАН”
Местоположение: В близост до центъра на Копривщица, в реставрираната Русекова къща във
възрожденски стил, 1021 м н.в.
Описание: Сграда с капацитет 25 места, общи
санитарни възли и бани, отопление с ел. уреди, в
близост - заведения за хранене.
Изходен пункт: жп гара Копривщица - 12 км асфалтово шосе (градска автобусна линия).
Съседни обекти: Културно-исторически забележителности на Копривщица (обекти от 100-те НТО).

Маршрут 2:

ХИЖА „СРЕДНОГОРЕЦ” - ВРЪХ БОГДАН 1,30 ч/; денивелация около 120 м/.
От хижата се тръгва в западна посока, отначало през гората, но скоро се излиза на открито
възвишение /местността Средоноса/ между върховете Малък Богдан и Богдан. Оттук започва
траверс по южния склон на вр. Богдан в направление хижа „Богдан”, но за върха се тръгва по
тревистия му западен склон, навлиза се в гора и
през местността Детелинова грамада се достига
до връх Богдан.
До хижа „Средногорец” се достига от с. Богдан,
община Карлово по камионен път - 24 км /4 ч/ и
от с. Старосел, община Хисар - 22 км.
Хижа „Средногорец” - намира се в местността
Чемериката в южното подножие на връх Малък
Богдан - 1486 м н.в., капацитет 85 места, вътрешни бани и тоалетни, туристическа столова и кухня, салон. Съседни обекти: връх Малък Богдан
- 0,20 ч; хижа „Чивира” - 0,40; хижа „Фенера” - 3
ч; Туристически комплекс Бяло камъне - 2 ч.

Хижа "Средногорец"
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Евгений Динчев:

Планината е
велико нещо

„ВЪРХЪТ – СИМВОЛЪТ НА ПЛАНИНАРСТВОТО,
НО И НА ЖИВОТА !
Върхът – това, към което се стремим винаги, постоянно, падайки и ставайки, губейки посоката, губейки
смисъла понякога, но носейки го дълбоко в себе си, в
същината си, в природата си ! Какво би бил животът без
върха, без това към което се стремим, без крайната цел
/вечно бягаща пред нас/, без всичко това, което осмисля
съществуването ни ? Аз не си го представям, просто не
мога да съществувам без предизвикателството на върха,
без целта, която е пред мен, която е над мен, която е в
мен ! Дано не го достигна никога този идеален връх, този
невъзможен идеал, този краен предел след който няма
нищо – няма цел, няма смисъл, няма истински живот...”

- Бихте ли разказали
как преживяхте земетресението в Непал?
- Завари ни на пътеката, на 3800 м бяхме в
планината. Точно влизахме в едно селце. Чуха се
писъци, после един тътен.
Докато разберем какво
става, земята се разлюля
под нас. Около 10-12 секунди продължи първият
трус. Веднага след него
започнаха камъни да падат по склоновете. Скрихме се под едни по-големи
скали, докато премине
първата опасност и за да
избегнем каменопадите.
Усетихме го много силно,
на места земята се напука. В селото имаше много
разрушения, тъй като там
строят със суха зидари,
без спойващ материал.
При Хималаите има голям разлом.
- Обобщено, ситуацията как беше?
- Доста тревожна. Доста жертви. Предполагам,
че ще стигнат над 10 000.
Има много разрушения и
в трите града - Катманду,
Патан и Бактапур, които
са бивши столици на Непал. Общо в долината на
Катманду живеят около 4
млн. души. Пораженията
са предимно в крайните
квартали. Там строителството е по-паянтово.
- Вие сте били с дъщеря си.
- Група имах – 12 човека, но и дъщеря ми беше,
едната. Две дъщери имам
и един син. Тя живее в
Германия, работи в SOS
Киндердорф – детските
селища. След като стана земетресението, от
работата веднага я командироваха в Катманду,
като връзка между SOS
селищата и германските
медии.
- Успяхте ли да осъществите
програмата
си?
- Цялата я осъществихме. Бяхме в района на
езерата Гокио. Трекерско
селище има там. Прибирахме се към Намче Базар и Лукла, където трябваше да вземем самолет
за Катманду.
- Били сте от късметлиите, след като е имало лавини и каменопади.
- Слава Богу, бяхме
в по-ниското, макар че
пет минути по-рано ако
беше станало, щеше да
ни изтрепе всичките.
Сега идва летният сезон.
Най-близката ни проява
е Гросглокнер – най-високият връх на Австрия
– 3 798 м, в края на юни.
След това има други прояви – по Алпите, в Индия,

ЕВГЕНИЙ ДИНЧЕВ е планински водач и алпинист. Управител е на „Треккинг” ООД. През 1989
г. изкачва връх Айланд пик /6 188 м/ в Хималаите. Ръководител е на експедицията, осъществила
най-височинния концерт в света – на 5350 м, близо
до базовия лагер за Еверест. През 1997 г. с Валери
Георгиев /Тетевенски/ стъпва на Матерхорн в Алпите. През 2002 г. организира най-масовото изкачване на Монблан – /4 810 м/ от 34 българи за 4 дни,
а през 2006 г. най-масовото изкачване на същия
връх от българи за един ден – 31 души.
Килиманджаро. Аз съм и тежка, сурова планина.
водач.
Докато нашите планини са много по-човеш- В детството си бяхте ки, по-лесно може да
ли свързан с планина- се проникне в тях. Имат
та?
достатъчно за развитие
- Като малък живеех в на всички видове планиСтара Загора и бях на пи- нарство.
онерски лагер в Паници- Предали ли сте на
те в Стара планина, над
Калофер. В лагера гот- децата си любовта към
вачът, опитен планинар, планината?
изкачваше всяка смяна
- Да, предадох им я.
на връх Ботев. Качи и нас Малки деца по-лесно се
на върха. Колко му тряб- приучават. Каквото си им
ва на човек да се запали. предал, си остава. КогаБях тогава на 14 години - то имат свободно време,
1967 г. Връх Ботев е пър- отиват някъде в планинавият ми връх въобще.
та.
- Чужденците казват,
че имаме фантастична
природа. Можем ли да я
опазим?
- Трябва да я опазим.
Ще е жалко, ако ние
затрием част от тази
красота. Алпите са една

- Имало ли е необичайни ситуации с екипировка, багаж?
- Преди години бяхме
на Аконкагуа в Южна
Америка /6962м/. Багажът ни обикалял по Париж, по Рим, не знам си

къде. Дойде след четири
дена. Ако още един ден
беше закъснял, вече проваляхме експедицията.
- Били сте и в Африка,
казват, че е най-интересният континент.
- С невероятния си животински свят Африка е
най-богата от тази гледна
точка. Една такава държава е Танзания - най-богатата в света държава на
животни. Но намаляват.
Едно, заради климата,
второ, заради бракониерите.
- И при нас намаляват.
Диви кози съм виждала над Рибните езера в
Рила. Сега дали ги има?
- Има, на доста места
могат да се видят. По едно
време на Викоша имаше
около двеста елена, цяло
стадо, сега не остана

нищо заради бракониери.
Мъчим се у хората, които
водим, да възпитаваме
дух на любов към природата. Колко е България,
малка е. Толкова лесно
може да се увреди и да
се разруши всичко, както стана по морето. Дано
поне планините да успеем да запазим.
- А срещали ли сте
хора, които сте запомнили заради отношението им към вас?
- Безкрайно услужливи
и добронамерени са турците например. Имахме
такъв случай – пътуваме
по третокласен път през
една ябълкова градина.
По едно време ни спира буса един човек. „Откъде сте?”, викам: „От
България”, „О, комшу,
комшу”. Човекът се оказа собственик на тази

градина, с цялото си семейство береше ябълки,
две кофи с ябълки донесе
и ни ги подари. В Турция
са много гостоприемни и
непринудени хората. И
на други места сме имали
такива случаи.
- Призивът Ви към
любителите на планината и най-вече към
младите?
- Планината е велико
нещо, невероятно. Дай
Боже, повече хора да
се обърнат към нея. На
младите бих казал точно
това – да обичат планината. На софиянци - ето
Витоша къде е. Напоследък повече млади хора
ходят в планината. Има
такава тенденция и ще се
радваме, ако успеем да я
запазим.
Интервюто взе:
Розина Крумова

Юбилей
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Професор Георги Атанасов
на 90 години? Не вярвам!
Роден на 26 юли 1925 г. в София. Учи в Американския колеж, което му позволява свободно да владее няколко езика.
Веднага след завършването на висшето си образование постъпва като асистент във ВИФ „Георги Димитров”. През 1952
г. основава Катедрата „Туризъм и алпинизъм”, на която остава
ръководител до пенсионирането си през 1992 г.
От 1956 г. е майстор на спорта, а от 1963 г. - заслужил майстор на спорта. През 1972 г. пръв сред българските си колеги е удостоен със званието „Заслужил треньор”. От 1958 г. е
кандидат на науките, от 1962 г. - доцент, от 1970 г. - доктор на
науките, а от 1980 г. - професор. Носител на орден „Червено
знаме на труда” /1967 г./.
В продължение на много години е член на бюрата на Републиканската секция по алпинизъм, Републиканската комисия
по алпинизъм, Българската федерация по алпинизъм и Българския алпийски клуб. На два пъти - от 1969 г. до 1972 г. и от
1990 до 1993 г. е начело на българския алпинизъм като председател на Републиканската комисия по алпинизъм и Българския алпийски клуб. Бил е член на бюрото на Централния
съвет на Българския туристически съюз.

Това би възкликнал всеки, който познава един
от най-изявените ни алпинисти - професор
Георги Атанасов, или Джиджи, както е по-известен в алпийските среди. Неговото име е
оставило ярки следи в историята не само с изкачванията, с подготовката на кадри, с научните и научно-популярните статии, студии,
ПЪРВИ СТЪПКИ
В ПЛАНИНАТА
Те започват не на близката
Витоша, както би трябвало да се
очаква, а от най-високата точка
на нашата страна и на Балканите - връх Мусала /2925 м/. Едва
петгодишен в компанията на
брат си Владимир, по-голям от
него с цели 15 години, изкачва
първенеца на Балканите. В онова далечно време районът към
върха не е така благоустроен,
както днес. До двете Мусаленски
езера малкият Георги стига върху гърба на специално нает кон.
„От тук нагоре - пеша. Хайде да
те видим колко струваш!” - и брат
ми Владко безцеремонно ме
свали от кончето” - ще напише
в спомените си години по-късно
Джиджи.
Изкачването на Мусала изиграва важна роля в по-сетнешния път на човека, алпиниста
и учения, защото всичките му
действия в следващите години са подчинени на планината.
Към Рила и района на Мусала
Джиджи се връща многократно.
Макар и толкова млад, се сприятелява с наблюдателя Баев и
често го посещава. А поканата
да пренощува на самия връх е
истинско щастие за него. Като
юноша с приятеля му Тодор Чипев /свързват ги не само игрите,
но и планината и ските/ намират
едно старо прогнило „алпийско”
въже. С него при зимни усло-

монографии, с десетките учебници и ръководства, но и с прякото и много дейно участие
в организационния живот на българския алпинизъм. По този повод на 26 юли в тесен кръг
на най-верните си приятели на бунгалото си в
Арапя легендата на българския алпинизъм отпразнува своя 90-годишен юбилей.

вия преминават трудния хребет
между върховете Мусала и Георги Димитров /преди това, а и
сега - Малка Мусала, бел. авт./,
наречен Трионите.
И като ученик в Американския колеж Джиджи продължава да посещава планината, да
се катери по нейните върхове,
да се усъвършенства в ските,
да играе баскетбол и да се занимава с лека атлетика. Всичко това му помага да израсне
като разностранен спортист. В
ските стига до участие в международни студентски състезания. Значителни успехи има и в
баскетбола. В леката атлетика
става шампион при юношите
на висок скок, 400 и 800 метра
гладко бягане през 1943 г. Три
години по-късно, вече при мъжете по време на Балканските игри
в Тирана, е съавтор на републикански рекорд в щафетата 4х400
м. Но въпреки това не се отказва
от планината. И когато през 1947
г. се сформира вторият курс за
начинаещи алпинисти, Джиджи
е един от 100-те кандидати, като
само 61 от тях завършват обучението. Сред отличниците са Цанко Бангиев, Енчо Петков, Никола
Корчев, Владимир Тошков, Георги Атанасов - най-изявените ни
алпинисти в следващите години.
В ГОЛЕМИЯ АЛПИНИЗЪМ
Не се притеснявам да го нарека така, защото проявите през

50-те и 60-те години на миналия
век заслужават това определение. По това време алпинистите
от висока класа у нас са малко.
По стените ни почти няма маршрути, като изключим северната
стена на Мальовица. Току-що
завършилите курса и споменати
като отличници веднага попадат в новоучредените алпийски
групи и секции и стават техни
ръководители. Един от тях е и
Джиджи. Той прави третото и
четвъртото изкачване по северната стена на Мальовица, както
и второто по тур „Варника” на
Злия зъб - нещо много голямо
за момента. А в горната част на
„Варника” прокарва премиерен
вариант, предпочитан от всички,
които впоследствие катерят този
вариант като по-логичен.
Без да се впускам в подробности, ще спомена само някои
от най-важните му премиери
през 50-те и 60-те години: класическият маршрут на Ушите
/1949 г./, турове „Девети септември” /1950 г./ и „Плочите” /1953
г./ на Двуглав, трудната Черна
стена на същия връх /1959 г./,
класическият /1953 г./ и „ВИФ”,
„Осми конгрес на БКП” /1962 г./
и „София” /1966 г./ на Дяволските игли. Най- впечатляващият не
само на Злия зъб, но и в страната - „Веждите”, също е дело на
екипа, воден от Георги Атанасов
/1960 г./. През 1966 г.. той прокарва още два маршрута - на

Купена и на Портала, където е в
свръзка с прочутия френски алпинист Рене Демезон.
Водеща е и ролята му в зимното общуване с нашите планини
през втората половина на 50-те
години: първи зимни изкачвания
по северната стена на Мальовица, по „Славянския тур” на Злия
зъб, на Куклата, втори зимни на
„Варника” и Синаница. Не можем да отминем продължителните зимни траверси по Рила,
Пирин, Стара планина или още
по-дългите Рила-Пирин, заемащи години наред съществена
част от разрядните изисквания.
В тях представителите на ВИФ
/водени от Георги Атанасов/ и
ЦДНА /начело с Енчо Петков/
неизменно имаха лидерска позиция.
Като споменавам Енчо, се
изкушавам - за кой ли път! - да
отбележа, че съперничеството
между двамата най-големи алпинисти по онова време допринесе
за появата на все по-интересни
и по-трудни премиери. Защото,
ако единият тръгнеше в една
посока, другият моментално поемаше в другата. Но винаги към
ново изкачване.
По нашите планини Джиджи
катереше с много и най-различни партньори. Първите му стъпки
в алпинизма са с Младен Дойчинов - състудент и дългогодишен
приятел. После в другия край на
въжето бяха неговите възпитаници от катедрата по алпинизъм
- Иван Янакиев, Георги Щерев,
Аврам Аврамов, Сандю Бешев,
Атанас Кованджиев, Христо Проданов, Щилян Атанасов, Марко
Сотиров, Петя Дойчинова. Все
имена, оставили значима следа
в историята на българския алпинизъм.
МЕЖДУНАРОДНОТО
ПРИЗНАНИЕ
То не можеше да не дойде.
В края на 50-те години бяха
преминати почти всички логически маршрути по нашите
планини. Погледите на елита се
насочваха към цели извън страната. Първите си стъпки в чужбина Джиджи направи в Кавказ - Елбрус /1958 г./, Домбай
Улген /1960 г./, при неуспешния
опит за траверс на Безенгийската стена /1961 г./. После дойде
голямото признание, когато с
Аврам Аврамов преминаха трудната западна стена на Пти Дрю
/1963г./. В Алпите той изкатери
няколко трудни и популярни стени, които издигнаха авторитета
на българския алпинизъм - Гран
Капюсен, Чима Гранде, Мармолада, Матерхорн. След тях дойде българската реабилитация на
Безенгийската стена /1964 г./,
която някои още тогава нарекоха „Виза към високите върхове”.
Джиджи поведе колегите си към
първия български седемхилядник - пик Ленин /7134 м/ днес
пик Авицена. А това, че и шестимата от екипа достигнаха заветните 7000 м, потвърди големия
му опит като алпинист, педагог и
организатор.
Годината бе 1967-а, а самия
той прехвърляше 40-те години.
За Хималаите, които все по-ярко се очертаваха на хоризонта,
не му стигна време. Но той даде
всичко за проправяне на пътя
към осемхилядниците. Точно той
и неговото поколение изградиха

последното стъпало по стълбичката, водеща към 8-хилядните
гиганти на Хималаите и Каракорум.
НАУЧНОТО
НАСЛЕДСТВО
То има не по-малко значение за българския алпинизъм,
отколкото спортните му постижения. Няма автор у нас, който
да е оставил по-голямо наследство в областта на алпинизма
и висококвалифицираното планинарство. Като преподавател,
основател и дългогодишен ръководител на Катедра по туризъм
и алпинизъм към Националната
спортна академия /НСА/ си даваше сметка, че точно той трябва
да осветли научно и теоретично
много въпроси. Написа стотина
научни и научно-популярни статии. Издаде учебниците „Алпинизъм” /две издания - 1964 г. и
1977 г./, „Вътрешен и международен туризъм” /1975 г./, „Теория
и методика на ски спорта” /1957
г./, „Туризъм, алпинизъм и ориентиране” /1981, 1984 и 1986 г./,
няколко ръководства за студенти от НСА. Те се ползваха и се
ползват не само от специалисти,
но и от практикуващи или просто
интересуващи се от алпинизъм.
„Малка туристическа библиотека” на тогавашното издателство „Медицина и физкултура”
публикува четири негови книжки
- „Врачанските скали” /1968 г./,
„Злият зъб” /1971 г./, „Двуглав”
/1973 г./, „Карстовото било на
Пирин” /1975 г./, както и „Българи на пик „Ленин” /1968 г./ за
първото българско изкачване
на седемхилядник. На много
голям успех се радваха /а днес
са библиографска рядкост автобиографичните му книги „Към
върховете” /1970 и 1975 г./ „Зовът на върховете” /1984 и 1987
г./ и „Стръмни върхове” /2008г./
Не посочвам чисто научните му
трудове, монографии и студии,
посветени на управлението, обучението и тренировката - техническа и физическа, както и на
психологическата подготовка на
занимаващите се с алпинизъм.
Когато се захванах с написването на текст за Джиджи, аз,
който многократно съм се вързвал на другия край на неговото
въже, си давах сметка, че трудно
ще обхвана всичко, постигнато
от един човек, достигнал 90-те
години. И ако 90 от тях са отдадени на планината и алпинизма.
И ако този човек се казва Георги
Атанасов - единственият професор по алпинизъм в света. Дано
съм успял да сторя това поне
отчасти. Не, аз не слагам точка
на това мое откровение, защото
и днес, когато той вече отбеляза своя 90-годишен юбилей, все
още броди по планините, катери
техните върхове /на 82-рия рожден ден бе на митичния Олимп/.
И сега, ако отидете на Боровец,
ще го срещнете по пистите. Ще
го видите да се спуска дори по
много трудните, отбелязани с
черния цвят. А лятото е на морето. Плува по няколко часа на
ден, а сърфът му пори морските
вълни.
Джиджи, ако досега ти бе
пример за много алпинисти като
спортист и творец, сега за тях ти
си пример за спортно дълголетие.
Доц. Сандю Бешев
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140 години от рождението
на Кирил Христов
Химн на Българския
туристически съюз

КИРИЛ ГЕНЧЕВ ХРИСТОВ е
роден на 23 юли 1875 г. в Стара
Загора. Учи в родния си град, в
Самоков, Търново и София. През
1895 г. е изпратен със стипендия
от Военното министерство в Морското училище в Триест, където
се запознава с творчеството на
класическите и модерните италиански поети. След едногодишен престой се завръща в България. През 1897-98 г. живее в

ПЛАНИНСКА ЩЕДРОСТ
След четиричасово изкачване
събираме се на върха,
в блаженство раниците сваляме
и пренастройваме дъха.
Днес планината дружелюбна е,
поднася щедро кръгозор,
не се насищаме на гледките
и сякаш птици сме в простор !
Присядаме на скромен обед
на величавия Мургаш,
внимателно изваждам хляба,
нашепвайки си „Отче наш”.
А. Стоев

Моите пътеки

Неапол и Лайпциг. Учителства в
Шумен , а през 1901г. е преместен в София и командирован в
библиотеката на Висшето училище (днешния Софийски университет). През 1922 г. напуска
доброволно България и се установява в Лайпциг като ръководител на семинара по български
език и литература. Премества
се в Прага, където организира
свободни курсове по български

КРАСИШ НИ, ВИТОША

език и литература в Пражкия
университет. В България се завръща през 1938. Кирил Христов
е първият български поет, който
си позволява да манифестира в
лириката си радостта от живота,
любовта, досега с природата.
Смятал е себе си за лирик, но
едновременно с това е превеждал, писал е исторически текстове, критика, романи, драми.
Умира на 7 ноември 1944 г.

Когато облаци покрият небосклона
и всеки миг очаква се да завали,
към теб обръщаме се – метеоролоНе знам ти, моя столице любима,
га,
как би изглеждала без планина,
за времето прогнозата ни сочиш ти.
но не би била тъй несравнима
без Витоша над твойта равнина.
А дойде ли тук лятото горещо
и жилищата пускат знойна топлина,
Щом стана сутрин рано във зори
от твойте пазви - към полето
изпращаш ни приятна хладина.
и готвя се за работа да тръгна,
неволно погледът ще залети
От всяко кътче ти си примамлива на юг аз тебе да те зърна.
през пролет, лято, есен и през зима.
без тебе София не би била така
През зимата си ненагледна
красива,
и идваме да караме по тебе ски,
ако не беше в близост, Витоша люкога града е обвит в мъгла непро- бима.
гледна
Петър Костурков при теб кристален сняг блести.
ТД „Еделвайс” - София

Текст: Кирил Христов
Музика: Иван Костадинов

Балкани, дигайте се в небесата,
Обвийте се в бури, във бури и мъгли.
Ний идем Ви на гости,
със крилата на вашите орли!
Българийо, крий хубост в планините,
крий девствените свои красотив пропасти крий ги, горе при звездите
яви щещ ни ги ти!
Родопи, Рила,Витоша още БалканаКъде не стъпи още, още наши крак,
За нас тук нищо скрито, нищо не остана,
до облаците чак.
Безгрижие, песни и радост чиста –
тука са те, ний дирим тях.
Напред, напред, о, дивен край,
от всяка чука пращаме привет.
Балкани, дигайте се в небесата,
Обвийте се в бури, във бури и мъгли.
Ний идем ви на гости,
със крилата на вашите орли!

НА ВСИЧКИ ТУРИСТИ
Черни връх!
Черни връх!
Със мене се чудят мнозина
„ЧЕРЕН” защо те наричат,
когато си станал причина
за всичко, което обичат?!
С радост да крачат по свойта Родина!
За нея да пеят най-топлите песни!
Да я виждат как става моминска градина!
Да срещат из нея и хора чудесни!
Толкоз ли,
силно ли,
когато към теб са поели
триста души с Алеко
са вярвали в своето дело,
че стигна то толкоз далеко:

хиляди хора да крачат за здраве!
Далеч да отеква лиричната песен!
Да ги срещат с прохлада реки и дъбрави!
Денят им да става спомен чудесен!
АЛЕКО, АЛЕКО,
ВИСОКО, ДАЛЕКО,
ВЕЧЕ НИ ВОДИ
ТВОЯ ДЕВИЗ:
ОТ ЕСЕН ДО ЕСЕН
ДА КРАЧИМ СЪС ПЕСЕН
ПО ПЛАНИНИТЕ
С ВЪЗДУХА ЧИСТ!
Игнат Игнатов
30 август 1986 г., хижа Алеко
Втора награда на ЦС на БТС – 1988 г.

ОБИЧ В ПЛАНИНАТА

Тъй планините родни обикаляме със
страст
Текст за песен и гордите върхари покоряваме без
В един слънчев юлски ден към връх страх на Черни връх, Тодорка, Мусала и
Мургаш бях устремен,
Елтепе
до хижичката стигнах запъхтян.
Край близката чешмичка за отмора с дъх затаен възторжено размахваме
ръце.
седнах аз
и йодлерче любимо си запях със пълен
Ойларио, ойларио, ойларио.
глас:
Ойлари, ойларио, ойларио,
Вечерите със приятели добри,
ойларио, ойларио.
във уютни хижи пеем до зори,
тъй да доживеем здрави старини
Планинарка мила зърнах в този час,
и задружни да сме с нашто ”ойлари”.
а сърцето ми затупка във захлас
и съдбата сякаш тъй ми отреди
Ойлари, ойларио, ойларио.
с обич да съм с нея и до наши дни.
Никола Добрев
почетен председател на
Ойларио, ойларио, ойларио.
ТД ”Еделвайс” - София
IN MEMORIAM
На 2 август 2015 г. почина дългогодишният
председател на ТД „Алеко Константинов – 1899”
НИКОЛА ХАДЖИЕВ
От 1 януари 1986 г. е назначен в Националния църковен историко-археологически музей като уредник, а от 1 септември 1993 г. за изпълнителен
директор на Музея. Като такъв през 1993 г. Столичният общински съвет го
избира за заместник-кмет на София по въпросите на образованието, науката, културата, вероизповеданията и спорта, където работи до 17 ноември
1995 г. След което се връща в Музея като директор, какъвто остава до смъртта си.Неговата ярка личност завинаги ще остане с нас.
ТД ”Алеко Константинов – 1899”

Отмора
НОМИНАЛНА
СТОЙНОСТ

ПРИРОДЕН
РЕЗЕРВАТ
БЛИЗО ДО
БУРГАС

ПРИРОДЕН
РЕЗЕРВАТ В
БАТАШКАТА
ПЛАНИНА

ВИД МОНОЗАХАРИД

ПОДПАЛВАЧ

КОЖЕН
СЕКРЕТ

НАША
ПЛАНИНА
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ВИД
ПОНЯТИЕ В НАКЛОНЕН ПРЕЛЕТНИ
БЛАТНИ
КИТАЙСКАТА ПЕЧАТАРПТИЦИ
ФИЛОСОФИЯ СКИ ШРИФТ

ПРИРОДЕН
РЕЗЕРВАТ В
ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
ГЕРОЙ ОТ
ВАВИЛОНОАСИРИЙСКАТА
МИТОЛОГИЯ

СКИ ЦЕНТЪР
КРАЙ БАНСКО

АМЕРИКАНСКИ ШОУМЕН

МАЛКОТО
НА КОКОШКАТА

ТУРИСТИЧЕСКА
ШАТРА

МЕСТНОСТ
ВЪВ ВИТОША

ОТРИЦАТЕЛЕН
ОТГОВОР

МУЗИКАЛНА
НОТА

МЕСТНОСТ
ВЪВ ВИТОША
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ХИМИЧЕН
ЕЛЕМЕНТ,
МЕТАЛОИД

РУСКИ
АВТОМАТИ

ШАХМАТНА
ФИГУРА

ХИЖА
В КАЛОФЕРСКАТА
ПЛАНИНА
МОДЕЛ
СЪВЕТСКИ
САМОЛЕТИ

УНГАРСКИ
ХИМИК
/1834-1908/
РЕЗЕРВАТ В
ЕЛХОВСКО

СРЪБСКИ
ПЕВЕЦ
/1964-2007/
БИВШ
ГЕНЕРАЛЕН
ДИРЕКТОР
НА БНТ

ЦЪРКОВНО
ПРИГЛАСЯНЕ

ЧЕРВЕН
СОЧЕН
АРОМАТЕН
ПЛОД

КОСТНО ОБРАЗУВАНИЕ
ПО ГЛАВАТА
У НЯКОИ
ЖИВОТНИ

СПОРТНИ
ОБЛЕКЛА

ГЛАСУВАНЕ

ГЛИНЕН
ДУХОВ
МУЗИКАЛЕН
ИНСТРУМЕНТ

ГЕРОЙ ОТ
БЪЛГАРСКИЯ ФИЛМ
“АРМАНДО”
ВРЪХ В
ПИРИН

ДЪЛБОКОВОДЕН РИФ

ЧАСТИЦА ЗА
СЪДРУЖИЕ
ЗАЛИВ В
ИНДОНЕЗИЯ

ВРЪХ В
РИЛА

ВРЪЗКИ С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
/РАЗГ./
ПРОВЛАК
В ТАЙЛАНД

СКЪПОЦЕНЕН
КАМЪК
МРЕЖА ЗА
ЛОВЕНЕ НА
ПАЛАМУД

ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА

ПРИРОДЕН
РЕЗЕРВАТ
В СТАРА
ПЛАНИНА
ДРЕВНО ЮЖНОАМЕРИКАНСКО ПЛЕМЕ

ДРЕВЕН ЯПОНСКИ
ТЕАТЪР

РАВНИНА
БЕЗ ГОРА
/МН.Ч./
ВИСШАТА
АТЕСТАЦИОННА
КОМИСИЯ

РЕКА ВЪВ
ФРАНЦИЯ

ВОДОИЗТОЧНИК С
ТРАЙНО
ОТТИЧАНЕ НА
ВОДАТА

РАЗДЕЛЯНЕ,
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ
ВДЛЪБНАТО
МЯСТО МЕЖДУ БРЕГОВЕ

ИГЛОЛИСТНИ
ДЪРВЕТА

ЧУДОВИЩЕ
СКАНДИМАЛКО КУЧЕ, В
НАВСКАТА
КУТРЕ
МИТОЛОГИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКО
ЧИСЛО

ЗВЕЗДА ОТ
СЪЗВЕЗДИЕТО ПЕГАС
ПАЯКООБРАЗНИ
ВРЕДИТЕЛИ
ПО СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ
КУПТУРИ

БУКВАЛНО
ПРЕДАДЕН
ТЕКСТ

ВРЪХ В
ПИРИН

СЛАДКАРСКА
ПОДПРАВКА

РЕКА В
РУСИЯ

РЕКА В
БЪЛГАРИЯ

ЖИВОТНО
ОТ РАЗЛИЧНИ
ПОРОДИ

КОМПЮТЪРНА ПАМЕТ

МУЗИКАЛНА
СКОБА

РЕКА В
СЕВЕРНА
БЪЛГАРИЯ

ТАНЦОВА
СТЪПКА

ГЕРОЙ НА
ОМИР ОТ
“ОДИСЕЯ”

ЕДИН ОТ
СЪЗДАТЕЛИТЕ НА СЛАВЯНСКАТА
АЗБУКА
/826-869/

ЧЕРНА
ПОЙНА
ПТИЦА

СКЪПОЦЕНЕН
КАМЪК

МОДЕЛ НА
ФОРД

НАША
ПЛАНИНА

СТАРОЕВРЕЙСКА
МЯРКА ЗА
ТЕГЛО

ЕДИНИЦА
МЯРКА ЗА
ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ

КИТАЙСКА
МЯРКА ЗА
ОБЕМ

ПОТОМЪК
ОТ БЯЛАТА И
ИНДИАНСКАТА РАСА
НЕМСКИ
АСТРОНОМ
/1822-1875/

ВИД
СЛАДКОВОДНА
РИБА

СЕЛО В
СЕВЕРНА
ВЪЛГАРИЯ

МЕСТА
ПОКРИТИ
С МЛАДА
ЗЕЛЕНА
ТРЕВА

ЕЗЕРО В
ЗАПАДЕН
ПИРИН

СЕЛО В
БУРГАСКО

Виктория КРЪСТЕВА

РЕЧНИК: АПАР, ДАРЕ, ЕТАНА, КРА, ЛЕНО, МАНОЗА, МАТАР, НИНО, ТАН, ТАП.
ÎÒÃÎÂÎÐÈ

ОТВЕСНО: ОП, Пи, Ропотамо, Попова капа, Палатка, Аламана, Номинал, Ореляк, Мелез,
Пот, Би, Делене, Пироман, Рона, Ир, Етана, Ели, Цо, Маноза, Цитат, Ли, Италик, Кос,
Бекаси, Бели Лом, До, Топ, Мо, Метис, Купена, Яп, Аколада, Шилигарника, Тап, Кав,
Лено (Джей), Окарина, Акари, Еленова гора, Оризаре.
При нещастен случай
дежурни телефони:
GSM: 088 1470
за абонати на МTel и VIVATEL
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000
www.pss.bglInk. net стационарен телефон

Планинска
спасителна

служба

ВОДОРАВНО: Не, Родопи, Алиботуш, Морените, Пиле, Копитото, АК, Селен, Тан (Карой),
Мазалат, Нино, Балабана, Исо, Агов (Асен), Малина, Екипи, Вот, Рог, Ко, Янко, Апар, Пиар,
Кра, Опал, Маи, Поля, Но, ВАК, Река, Матар , РАМ, Дол, Велека, Каменица, Топаз, Канела,
Кирил, КА, Пале, Трол, Сакар, Па, Еница, Сом, Даре (Хенрих), Езерото, Морави.

можете да намерите информация за: стоте
национални туристически обекта, телефони
адреси на туристически дружества и хижи;
НА БТС - иклу
бове в състава на БТС и федерации; ис
тория, цели, нормативна уредба и
www.btsbg.org уп
равленска структура на БТС.
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БЪЛГАРСКИ
ТУРИСТИЧЕСКИ
СЪЮЗ
120 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

„Българийо, пожелай ми живот и здраве, за да
вдигна завесата, която разделя градския живот
от омайните прелести на нашата дивна природа!”

Алеко Константинов
патриарх на българския туризъм

ПОКАНА
Българският туристически съюз кани любителите
на българската природа да заповядат на 30 август
2015 година на Черни връх, на Витоша.
От 12.00 часът ще се открие Националният
туристически събор, по случай 120 години от
първото организирано изкачване на върха по
покана на Алеко Константинов.

