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Издание на БТС

Томболата на регистрираните участници в Националното движение
„Опознай България – 100 национални туристически обекта” ще
бъде изтеглена на 6 ноември 2015 г.
от 13.00 ч. в Залата за конференции
в Министерството на младежта и
спорта, бул. „Васил Левски” 75, ет.
5. Каним всички, които са свободни да присъстват на тегленето.

27 септември – Световен ден на туризма

19
Спортно-туристически
БТС
проведе празник за ученици
-и

Българският туристически съюз и
Столична община със съдействието на
Планинската спасителна служба организираха и проведоха на 27 септември
– Световния ден на туризма – 19-ия Туристически поход за ученици от столичните училища. Мотото на проявата бе
„Чрез обичта към природата – по-добри
към хората”.
Над 400 ученици от 81 СОУ, 166 СОУ
„Васил Левски”, 192 СОУ „Христо Ботев”, 57 Спортно училище „Св.Наум
Охридски”, 133 СОУ „Александър Пушкин”, 30 СОУ „Братя Миладинови”, 144
СОУ „Народни будители”, 124 СОУ „Васил Левски”, 69 СОУ „Димитър Маринов”, 73 СОУ „Владислав Граматик”, 40
СОУ „Луи Пастьор”, 118 СОУ, 138 СОУ
„Акад. Людмил Стоянов”, ПГ „Туризъм”,
128 СОУ „Алберт Айнщайн”, Професионална гимназия по телекомуникации и
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия заедно
със своите учители и водачите, осигурени от БТС, с много емоции се включиха в проявата въпреки дъжда и мъглата.
За първи път 13 ученици от отбора по
волейбол от Клуб „Академик” участва-

ха в спортно-туристическия празник.
Треньорът на малките футболисти Любомир Грозданов от Спортното училище сподели, че често ги води от Бояна
до Драгалевци или до местността „Бай
Кръстьо” на Витоша.
Групата от 12 деца от 133 СОУ, водена от Константин Койнов от Българската федерация по ориентиране, беше
добре екипирана и както обобщиха
Диана и Кристина - природата е тази,
която винаги ги зарежда с положителни
емоции. А такива не липсваха и в дъждовния септемврийски ден.
Заради лошото време изкачването
на Черни връх се отложи и децата се
разходиха по пътеката от хижа „Алеко” в посока село Железница, защитени с дъждобрани, а някои и с чадъри.
За мнозина от тях тази екскурзия на
Витоша се оказа първа в живота им.
Най-малките се възторгваха от возенето с кабинковия лифт, а по-големите
ученици споделиха, че за тях най-важното е, че са заедно, че им е весело
да се разхождат на чист въздух, скандирайки на воля „Нас не ни е страх”.
На страница 10

ТЕГЛИМ ТОМБОЛАТА НА 100-ТЕ НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА НА 6 НОЕМВРИ.

Вестник „Ехо”- уникална
визитка на туристите и туризма
Атанас Скатов

ВЕЧЕ И ВРЪХ МАНАСЛУ
Е БЪЛГАРСКИ
След шест безуспешни опита в продължение на 15
години най-после и връх Манаслу се предаде на българските алпинисти. В последните дни на септември най-напред Боян Петров, а часове по-късно и явлението Атанас Скатов стъпиха и на последния от 14-те надоблачни
гиганти – осемхилядници.
Подробности за епичната им битка
очаквайте в следващия брой.
Боян Петров

На 5 октомври стартира
абонаментната кампания на
вестник „Ехо”. Ние – издателите на най-стария туристически вестник – имаме нужда от
верни читатели. Защото вестник „Ехо” е наше общо издание – то отразява дейностите
на туристическите дружества
по места, то ни прави видими
в общественото пространство
и допринася за увеличаване
на нашия авторитет, то създава още една силна връзка
помежду ни, тиражирайки информация, която никъде другаде не може да се намери.
На практика всеки с отношение към планинарството
в различните му разновидности може да бъде не само
читател, но и автор, защото
написаното от първо лице е

по-истинско и вълнуващо, а
споделеното със стотици други хора чрез страниците на
вестника става още по-значимо. През следващата година
ще има конкурси за най-добри снимки, пътеписи, стихотворения и дописки.
Символичните 10 лева
осигуряват 24 пълноцветни
страници всеки месец.
В КАТАЛОГА НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ВЕСТНИК „ЕХО”
Е ПОД № 255.
АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ ЗАПОЧНА.
В ЦЕНТРАЛАТА НА БТС
ВСЕКИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИ
ВЕСТНИКА ИЛИ ДА НАПРАВИ АБОНАМЕНТ ПО ВСЯКО
ВРЕМЕ.
До нови срещи,
приятели на туризма!

С медийната подкрепа
на вестник “Ехо”

Туристическа
дестинация, която
принадлежи
на бъдещето
Това е една почти нова туристическа дестинация, която принадлежи на бъдещето.
Казвам почти, защото до неотдавна, както
казват жителите на китното родопско селце Горно Къпиново тук дори и птичка не
можеше да прехвръкне. Защото точно тук,
по билото на рида Гюмюрджински снежник,
преминаваше разделителната линия между
двата лагера – НАТО и Варшавския договор.
А той - ридът - е силно впечатляващ. По
цялото си протежение връхната му част е
открита, което дава възможност за отлична
наблюдателност и охрана на граничната полоса. 
Продължава на стр. 16
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Прояви

Досег с магията
на Славянка

Есента е в своята сила и мощ. Групата
по туризъм към Туристическо дружество
“Осогово” този път избра дебрите на малко известната планина Славянка.
Славянка е малка по площ планина,
издигаща се на границата с Гърция, на
юг от Пирин. До 1954 г. се е казвала
Али ботуш. През 30-те години е имало
предложение да бъде преименувана
на Китка планина. Най-високият връх е
Гоцев връх (2212 м), който се издига на
българо-гръцката граница. Планината е
свързана с Пирин чрез Парилската седловина, а също така и с планините Стъргач, Черна гора и Сенегалската планина.
При хубаво и ясно време се виждат 22
планини, включително и домът на гръцките богове Олимп. Планината Славянка
е описана в произведението “Хайдушки
копнения” на поета революционер Пейо
Яворов. Тя е давала закрила и е била
едно от любимите места на Гоце Делчев, дядо Илия Кърчовалията, Йонко
Вапцаров, Яне Сандански, Атанас Тошовалията, както и на много други свои
незабравими герои. Много легенди и
истории сподели от сърце
атрактивният управител на
хижа “Извора” - бай Тошо,
където беше и нашата нощувка.
Първият ден нашата група посети село Голешово.
Селото се оказа приятна
изненада за всички ни.
Очаквахме да видим обикновено българско село с
малки нови и грозни къщи.
А сякаш се върнахме със
100 години назад. Всички
къщи около нас бяха стари, големи, с интересна
възрожденска архитектура. За съжаление, много
от тях явно са необитаеми. А дори и тези,
в които все още живеят хора, постепенно се рушат. Между къщите има малки
зеленчукови градинки, а над тях се вият
асми. В съботната привечер централната
улица беше доста оживена. Възрастни
хора седяха на пейки пред къщите и разговаряха. Имаше и няколко деца, явно на
гости при баби и дядовци за ваканцията.
Разхождахме се из селото и гледахме
къщите, които някога гордо са се издигали, пълни с хора. А сега се рушат. Ако
се намери човек, който реши да инвестира полезно парите си, това неизвестно селце би върнало стария си блясък и
би привличало много туристи. Китното
селце има много богата история и предлага спиращи дъха природни забележителности. Има данни, че на територията
на селището е имало живот още през
новокаменната епоха. Хаджисимеоновата плевня също е сред историческите
забележителности, които заслужават
вниманието ви. Точно там ненадминатият поет и революционер Пейо Яворов и
последователите му се сражават с турския аскер.
В центъра на Голешово е издигнат паметник в чест на Стойо Хаджиев, верен
другар на Яне Сандански. Той участва
в Македоно-одринското освободително
движение, оставяйки следа в сърцата на
местното население. В пещерата Капе
пък са се крили четниците на Гоце Дел-

чев.
Вторият ден от нашата програма бе
изкачването на Гоцев връх. Ако някой ви
каже, че пътят до Гоцев връх е труден повярвайте му. Но всяка крачка до върха
си заслужава.
За Славянка сполучливо можем да
поставим етикета “непознато”, но напоследък все по-често започва да изскача
от този или онзи туристически пътеводител. Въпреки последните думи, ако търсите място, което да е интересно, тихо,
безлюдно и до голяма степен да е синоним на “широта” – то дебрите на Славянка е избор, който си заслужава!
Пътеката към върха минава през вековна гора от черна мура, след което се
излиза в алпийския пояс на Славянка.
За разлика от Рила и Пирин, на Славянка не расте клек.
След стръмното изкачване през гората продължихме сред поляни и отделни дървета. Вече виждахме Гоцев връх.
Времето ставаше все по-лошо, духаше
студен вятър. За малко заваля дъжд. На
запад се виждаха Родопите, но долината

на Места беше покрита от облаци. И на
север времето не беше по-добро. Върховете на Южен Пирин се издигаха над
облаците. Ходехме бавно, радвахме се
на върховете, които гледахме. Поляните
бяха покрити с нацъфтели цветя. Наближихме Сухото езеро и пред нас се показа Шабран. Не посмяхме да рискуваме
и да качим Шабран. Продължихме към
Гоцев връх. На върха има две пирамиди
- българска, на която е написана височината, и гръцка, с бяло-синьото знаме. Хубаво беше да видим тези гледки,
защото наистина остават за цял живот.
Стояхме на върха, снимахме и решихме,
че е време да слизаме и нарамихме отново раниците. Слизането надолу беше
още по-трудничко. Слизахме бързо, но
разстоянието ни се виждаше доста голямо. По пътя надолу снимахме много
цветя, повечето от които бяха ендемити. Стигнали при отправната ни точка
- х. “Извора” /бивша застава/, изпихме
по 1 чай, биричка и потеглихме. Обръщайки се назад, видяхме за последно
Славянка, която се извисяваше високо
в небесата. “Магията е голяма и ние ще
се върнем пак там, защото наистина тя
остави страхотни спомени в сърцата ни” споделиха туристите от ТД “Осогово”, гр.
Кюстендил.
Силвия Михова –
секретар на ТД “Осогово”,
гр. Кюстендил

15-ти Международен
поход до връх Тумба
За 15-а поредна година на граничния връх
Тумба се проведе международният поход среща на туристи от България и Р Македония.
Инициативата е на ТД
„Калабак” и в тазгодишното юбилейно издание
взеха участие туристи
от Петрич, София, Троян, Горна Оряховица и
гостите от Прилеп, Щип
и Скопие, водени от планинарско дружество „Ентусиаст” - гр.Струмица –
Р Македония.
Водачи на българската
група бяха домакините
от ТД „Калабак”, които
осигуриха вкусна вечеря, приготвена в планинския бивак за уморените и окъпани от дъжда
планинари. В неделния
ден групата, водена от
Елена Милушева - председател на клуба по пешеходен туризъм към ТД
„Калабак”, пое към заветната цел - пирамида
№1, където се съединяват трите граници между България, Гърция и Р
Македония. Тук вече ги
очакваха македонските
туристи, водени от Коле
Ристов и Васе Серафимовски от струмишкото
дружество „Ентусиаст”.
Най-малките покорители
на върха бяха 5-годишният Хари Томсън заед-

Горещото време и комфортен автобус се оказаха печеливша комбинация за нас, ветерани от ТД
„Приста”, Русе. На 21 юли
направихме автопоход с
маршрут Красен, Нисово,
Сваленик, Опака, Попово.
Пътят беше изненадващо
добър, а пейзажът, който
се разкриваше пред нас,
природата бе подредила в
прекрасна зелено-жълта
палитра.
Първата
ни
спирка
беше в живописно разположеното село Сваленик.
Там ни чакаха уреднички
от местното читалище Те
ни представиха видеоматериали от историята,
природата и забележи-

но с майка си Светлана
Костова, омъжена за
англичанин от гр. Лийдс,
6-годишният Иван Точев
от Петрич, който въпреки крехката си възраст
вече е изкачил най-високия връх на Балканите –
Мусала, и 10-годишният
Пепи Танчев.
Най-възрастните
на
върха отново бяха 85-годишният Никола Ковачев и 80-годишната
Мария Андреева. Радостното е , че и тази година преобладаващатa
част от хората, дошли
на върха, бяха млади
хора. А това е гаранция,
че най-старата гранична
планинарска среща има
бъдеще.
С приветствие към
присъстващите се обърнаха Григор Дремджиев - председател на ТД
„Калабак”, Коле Ристов
– председател на планинарско
дружество
„Ентусиаст” - гр. Струмица, Р. Македония, и
85-годишният
ветеран
Кирил Гогушев, по чиято
инициатива се провежда
първият международен
поход-среща през далечната 2000 г. Не мина
и без традиционното
хоро, водено от Коле Ристов и Лозан Котоманов неизменният изпълнител
на „Многая лета”. Дъжд,

нощ под открито небе
и вълнуващи срещи и
запознанства на емблематичния връх Тумба...
Тези преживявания ще
отнесат като незабравим
спомен
ентусиастите,
дошли от различни краища на двете съседни
страни България и Р. Македония. Ето и впечатленията на гостите:
Коле Ристов - председател на планинарско дружество „Ентусиаст” - гр.Струмица:
„Според мен тази инициатива има голямо бъдеще, защото спомага
за укрепване на дружбата между хората от двете съседни страни. Много ми е драго, че нашите
две дружества – „Калабак” и „Ентусиаст”, имат
такова добро сътрудничество, което спомогна
за разширяването на
контактите между туристи от различни краища
на двете страни, обединени от мотото „Балкани
без граници”. Използвам
случая да поканя всички
желаещи на традиционната планинарска вечер,
която организираме всяка година в края на ноември”.
Григор Дремджиев председател на
ТД „Калабак” гр. Петрич

Малко време телностите в землището
им. Направихме снимки
за спомен, благодарности, предложение да ни
гостуват и продължихме
към следващия обект.
Пътьом посетихме скален манастир „Вси светии” от IX-XII век. В нишите са подредени параклис
и църквичка. За пореден
път се убедихме в силата
на духа на нашите предци.
Непосредствено преди
Попово беше археологическият обект Коваческо

кале, разкрит от големия
приятел на България Карел Шкорпил. Бяхме
разведени от археолога
Сл.Димитров, съпроводени от увлекателната му
беседа.
Отправихме се към
Попово, където ни очакваха приятели, които ни
посрещнаха с народна
песен и вкусен боб. Направихме кратка разходка в града. Отидохме до
градския парк, хубаво
поддържан с величествени дървета, предлагащи
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Чудото на Надежда
Ще ви разкажа за чудото,
което изживях в моя живот.
Казвам се Надежда и живея
в град Пловдив. Пръкнала съм
се в началото на миналия век
на гарата, в малко градче. Там
живеело моето семейство. Затова по душа съм пътешественик. За мен родното ми място е
хубаво. Има планини - голи чукари, простор от едната страна и река от другата. Смесено
население от българи и турци,
които не враждуваха, а се оби-

чаха. Съседи ни бяха гърците,
а между нас - проход Маказа.
Градът ми, Момчилград, имаше училище, църква и джамия.
По шосето през града минаваха кервани от камили. Бях
10-годишно момиче, когато се
върнахме в Пловдив, където
продължи моят останал досега
живописен живот. В него имаше и трудности, и радости, и
скърби, и щастие, и неволи, и
всичко, което може да се случи на човек. Живеех в топло

гнездо. Имах брат и сестра, а
родителите ми, впрегнати като
волове, се грижеха за дом и
деца. Учеха ни на добродетелите труд, почит, обич и милосърдие.
С природата се срещнах и
я опознах, защото съм любознателна. Колкото повече минаваха годините, разбирах, че
родината ми е райско кътче.
Живописно, с ниски и високи
планини, върхове, реки, езера.
Вече планинар и пеши турист,

станах последовател на Алеко
Константинов и на Българския
туристически съюз.
На 30 декември 2012 година
реших: качвам се на трена на
път за град Свищов. Напрежение и умора, сменях на три
пъти влака от Пловдив за Свищов, но си струваше.
Посрещнах 2014 година
сама и с патерици в родното
място на Щастливеца. Бях много щастлива, че изпълних една
моя мечта. Това не е ли чудо.
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Зимно време – януари, да видиш слънчеви и топли дни от
пролетта, тихият бял Дунав да
влачи своите води, да прекрачиш прага на къщата музей, в
която е творил Алеко, неговият
бит и неговото голямо сърце,
пронизано от куршум, и да посрещнеш Новата 2014 година.
Не е ли чудо, че от 2 май
2011 година, когато стана голямата катастрофа с мен, в града,
в който живея, след 2 години
и 8 месеца по болници и след
операции, с патерици стъпих
в Свищов, който ме очарова.
Плачех от радост и вдъхновение, иска се малко нещо, за
да бъдеш щастлив. Получих и
вестник “Ехо“. Бях доволна.
Надежда Григорова ТД “Родопи” - гр.Пловдив

Ехо от туристите
ветерани
„ПОКЛОН, СКАЛИ, ВОДИ!
ПОКЛОН, ЕЛИ ГИГАНТСКИ!
ВАМ, БЕЗДНИ, ВИСОТИ!
ВАМ, ГЛЕДКИ ВЕЛИКАНСКИ!”

ИВАН ВАЗОВ

Всеки, който носи „пла- туристическото
друженинско” сърце, знае че ство” активните планинав края на август 1895 го- ри Елеонора Василева и
дина на Черни връх 300 Денчо Денев.
ентусиасти
учредяват
Вълнуваща бе и срещапървото на Балканския та с дългогодишните акполуостров туристическо тивни туристи - семейство
дружество с председател Петя и Димитър Маневи,
Иван Вазов и секретар познати на цялата страна.
Алеко Константинов, ти- Обходили са всички наши
тани на българската лите- планини, познават ги „на
ратура и туризъм.
пръсти”, а спомените им
По този повод на 30 може да напълнят два
август в чест на сто и тома най-малко. Димитър
двайсетгодишнината на Манев бе дългогодишен
БТС туристите ветерани председател на клуба и
към дружество „Мадар- изявен планински водач.
ски конник” - гр.Шумен, с Двамата са предали обичпредседател Върбан Вър- та към природата и на книга на БТС за специалПразникът завърши с
бев проведоха тържество, дъщеря си Снежана До- ни заслуги.
туристически песни.
посветено на годишнина- бранова - също отявлена
От своя страна Петя
Честита годишнина на
та. С кратко слово пред- планинарка. Димитър Ма- Манева поздрави с под- всички, носещи ПЛАНИЗа 20-и път на х. „Узана” Федерацията на туристите седателят
приветства нев бе награден с грамота ходящо за случая стихо- НАТА в душите си! И до
ветерани организира за своите членове от страната присъстващите и награди от БТС. Името му ще бъде творение всички присъст- нови срещи!
среща - един вид летен пенсионерски лагер, наситен със значка „Отличник на вписано в Летописната ващи.
Онник Ханесян
с много пешеходни прояви и приятни другарски вечери. От 8 до 11 септември гости на любезната хижарка
на крачка напред в партньорството
Милена бяха планинари от близки и далечни клубове,
между двете страни, но и ефективна
дошли в Габровския балкан за активна туристическа
мярка за превръщането на Европа в
почивка.
предпочитана за китайските туристи
На 9 септември вечерта в хижата дойдоха и габровдестинация.
ските туристи ветерани от група „Младост”, водени
В момента Китай е най-големият
от техния доайен бай Райко, с които беше проведена
генериращ пазар за туризъм в свеедна незабравима вечер, изпълнена с приятни разготовен мащаб както по брой туристи,
вори, хора, танци и веселие. Така се заздравиха приСветовният ден на туризма
зацията и се избират новите членове така и по разходи за туризъм, сочат
ятелските отношения между клубовете, уговориха се
– 27 септември - се отбелязва
на Изпълнителния съвет на СОТ и на данните на СОТ. През 2014 г. броят
нови взаимни срещи и се насложиха много приятни
от 1980 г. с решение на Третанейните комисии. Изборът за вице- на китайските туристи в световен
впечатления, които ще останат незабравими завинаги.
президент е бил направен на 59-ата мащаб е достигнал 109 милиона
та сесия на Генерална асамблея
Д-р инж. Христо Мандев
среща на Регионалната комисия за души, което е увеличение с близо
на Световната организация
Европа на СОТ от 156 държави.
по туризма в Торемолинос, Ис11 милиона спрямо предходната
„Това е голямо признание за Бъл- година. Разходите им за туризъм
пания (септември 1979). През
гария, защото с този единодушен възлизат на 165 млрд. щ.д., което е
2015 година мотото на Деня на
вот на страните - членки на СОТ, ръст от 28%. По официални данни
туризма е: „Милион туристи,
доказваме, че сме важна част от на CLSA, водеща инвестиционна и
милион възможности”.
глобалния туризъм„, заяви министър консултантска компания в Азия, до
прохлада, чешма с ня- която ние, съвременнициБългария беше избрана за ви- Ангелкова.
2020 г. броят на китайските туристи
колко чучура ни дари със те, наследихме, но дали цепрезидент на 21-вата Генерална
Възможностите за сътрудничест- в световен мащаб ще достигне 200
студена вода. Посетихме оценихме по достойнство. асамблея на Световната органи- во за увеличаване дела на китайски- млн. души.
параклиса
„Рождество
Министър Ангелкова изтъкна, че
Не искам да пропусна зация по туризъм в Меделин, Ко- те туристи към България и Чехия в
дългосрочен план бяха обсъдени по Китай е стратегически пазар за БълБогородично”. Обещахме приятеля Съби, който се лумбия.
В първия ден от заседанието на време на среща на министъра на ту- гария с дългосрочна перспектива и
си нови срещи. Благода- присъедини към нас от с.
рим ви, приятели. Отпочи- Опака. До края на пъту- 21-вата Генералната асамблея на ризма Николина Ангелкова и минис- е изключително важно страната ни
нали, тръгнахме към Русе. ването ни бяхме съпрово- Световната организация по туризъм търа на регионалното развитие на сега да работи за създаване на усТова бяха възловите ни дени от компетентния му (СОТ) България и Испания бяха из- Чехия Карла Шлехтова. Разговорът ловия за привличане на китайски
спирки, но не искам да коментар. Благодарим ти, брани за вицепрезиденти на фору- се състоя в рамките на 21-вата Гене- туристи у нас. Китайските туристи,
посетили България през 2014 г., са
пропусна и местата, кои- приятелю! Благодарим и ма, който се провежда на всеки две рална Асамблея на СОТ.
години. Генералната асамблея на
По време на срещата с чешкия си около 14 хиляди, което е с над 30%
то посетихме попътно: на тебе, Искра!
дома на кооперацията в
За кратко време - много СОТ е най-мащабното и престижно колега министър Ангелкова инфор- повече от предходната. За 7-месесъбитие за туристическия сектор, на мира, че България вече има подпи- чието на 2015 г. в страната ни са
с. Ковачевец, с. Гочево, емоции!
тракийски гробници, траЛиляна Попова - което се обсъждат актуалните про- сан с Китай Меморандум за разби- почивали около 9 хиляди китайски
кийски селища и могили.
ветеран турист - блеми в туризма, определят се цели- рателство в областта на туризма. Тя туристи, което е увеличение с над
История, древна и стара,
ТД „Приста” - гр. Русе те и визията в политиката на органи- подчерта, че това е не само сериоз- 14%.

Юбилейна среща на
туристи ветерани

27 септември Световен ден на туризма

много емоции
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Прояви

ОКТОМВРИ 2015 г.

Кюстендилски
туристи
изкачиха
най-високия
връх в Гърция

15 Национална изява
“Есен 2015” в Родопите
-а

Една голяма туристическа проява огласи в началните есенни дни
красивия родопски рид Чернатица
и неговите просторни околности.
За пореден петнадесети път стана
факт традиционната вече среща
на туристите ветерани от страната
“Есен 2015”. Залегнала в календарния план на БТС и Българската федерация на туристите ветерани, тя
се осъществи благодарение усилията на ръководството на ТД “Шипка” – Пловдив и Клуба на ветераните към него.
По обяд на 11 септември пристигащите гости от различните клубове от страната бяха посрещнати
на пловдивските гари и автогари от
приятелите си пловдивчани и със
специален транспорт откарани на
традиционната екскурзия из околностите на Пловдив. Този път домакините бяха определили за главен
обект на посещението Бачковския
манастир – един истински бисер,
скътан в дебрите на легендарната
Родопа. Вещ екскурзовод разказа
за историята на манастира и неговата роля за опазването на българщината през вековете, като последователно бяха посетени църквата
и разгледани красивите околности
на светата обител, сред които се
открояват водопадите. След кратък
отдих групата гости пое към Асеновград, където бе разгледана историческата “рибна” църква, центърът на града и паметникът на акад.
Николай Хайтов. Дойде време за
обратния път, по който екскурзоводът разказа преданието за с.
Белащица и “Калояновия връх”,
свързани с времето на Втората българска държава. Заредени с много
нова информация и вече с приповдигнато настроение гостите пристигнаха на гостоприемната хижа
“Здравец”. Там туристите от всички
краища ги чакаше възторжена група от певци и инструменталисти,
която ги посрещна с туристически
песни. Секретарят на ТД “Шипка”
Анна Камчева приветства всички
със сърдечното “Добре дошли”, а
пловдивски ветерани поднесоха по
стар български обичай хляб и сол
и свежа китка здравец. След сърдечните възгласи, прегръдки и разговори между нови и стари приятели последваха настаняване, отдих
и подготовка за дългоочакваната
среща между гости и домакини в
залата на Туристическия дом.

На вечерята, организирана от
домакините, Анна Камчева, главен
организатор на тази среща, приветства сърдечно гостите и разказа накратко историята на хижата и нейното строителство от доброволци
- пловдивски туристи. Приветствие
бе поднесено и от ръководството на
ветеранския клуб към Дружеството
и УС на БФТВ. Последва невероятна по мащаби, замисъл и разнообразие програма, на която биха
могли да завидят много професионални състави – редуваха се хора,
танци, песни, припеви и различни
игри, подготвени от любезните домакини. И така до късна доба.
През втория ден с изгрева на
слънцето се оказа, че Господ е турист и още в ранния предобяд времето позволи програмата на тържеството да продължи на откритото
пред хижата. Водещата на празника Дима Пенчева, член на УС на
Българската федерация на туристите ветерани, откри програмата
и умело дирижираше нейния ход.
Последваха отново хора, песни, изпълнения на артистите – аматьори
от клуба, родопски напеви… Какво ли нямаше – тракийски женски
танц, воден от председателката на
клуба Таня Каламова, гръцки танц
сиртаки, голям специално подготвен състав със завиден реквизит
изпълни балния танц кадрил от
XVIII век и още, и още... Голямото
разнообразие и пищният реквизит,
почти на професионално равнище,
удиви всички гости, включително

и надошлите с градските автобуси
от Асеновград, Куклен, Пловдив и
другаде. Мнозина останаха с впечатлението, че всъщност гледат утвърдили се вече състави.
В следобедните часове домакините предложиха приятни и различни излети из околностите. Водени
от опитни водачи от дружеството и
клуба по групи бяха посетени красивата местност Копривките, летовище “Студенец”, а по-куражлиите
направиха и сполучлив преход до
съседната хижа “Чернатица”. Привечер програмата продължи на закрито с различни игри за развитие
на сръчност и съобразителност.
След вечерята веселието продължи. Отново хора и танци, песни
и сценки, като бе дадена възможност за изява на гостите под наслов “Микрофонът е ваш”. Веселието продължи до късно.
Рано сутринта на третия ден стана сърдечната раздяла на гости и
домакини. След усилена размяна
на адреси и телефони, след многото възгласи “До нови срещи”, “До
скоро”, “До Есен 2016” специалният транспорт понесе туристите
към още две прояви – посещение
на манастира “Св. Георги” край с.
Белащица и бюст-паметника на поета Пенчо Славейков в центъра на
селото. Отново снимки, уговорки за
нови срещи и така до централна жп
гара Пловдив, откъдето всички отпътуваха към родните места.
Димитър Антонов ТД “Шипка” – гр.Пловдив

Група от кюстендилски
туристи от ТД “Осогово” се
качиха с гайда на най-високия връх в Гърция и втори по височина на Балканите след Мусала (2925
м н.в.) - Митикас (2918 м
н.в.) в планината Олимп,
считана за дом на олимпийските богове (Зевс,
Посейдон, Хера, Деметър,
Аполон, Артемис, Атина,
Арес, Афродита, Хермес,
Хефаистос и Дионисос).
Планината е обявена от
ЮНЕСКО за биосферен
резерват през 1981 година, а върхът Митикас
е изкачен за първи път
на 2 август 1913 година
от гръцкия ловец на диви
кози Христос Какалос и
швейцарците Даниел Бод
Бови (писател и художник) и Фред Бойсонас (фотограф).
Приятели от Ловеч,
Бургас и Русия също се
присъединиха към организираната от Туристическо дружество “Осогово”
екскурзия,
включваща
още популярните в наричаната и днес от самите
гърци Елада дестинации
като Метеора, Едеса и
Солун (на гръцки Тесалоники), включен в списъка
на ЮНЕСКО за световно
културно и природно наследство.
В ранните часове на
18 септември 37 души
се настаниха удобно в
автобуса, управляван от
професионалния шофьор
Емил, осигурил комфортното пътуване на всички
до достъпните за возилото
туристически забележителности. Неусетно бързо
бе достигната и премината
границата с Гърция, след
което последва кратка почивка за закуска и кафе.
Малко преди обяд групата
достигна градчето Литохоро (6697 души население
след преброяване през
2001 г.) и всички имаха
време да се поразходят и
да го разгледат. В градчето
има две енорийски църкви
- “Свети Николай” и “Свети Димитър“. Предстояха
още 17 км по асфалтово
шосе до местността Приония (1100 м н.в.), откъдето
тръгва туристическа пътека за планината Олимп.
След последно оправяне
и пренареждане на раниците точно по тази пътека
групата пое и с компактно
придвижване и няколко
почивки стигна за 3 часа
и 20 минути до хижа “Спилос Агапитос” (2100 м
н.в.), стопанисвана от гостоприемните Мария Золота и съпруга ѝ Дионисиос
Пурлиотис.
Говорещата свободно,
освен гръцки, още немски,
английски и дори малко
български език Мария е

дъщеря на 82-годишния
днес планински водач
Костас Золота, управлявал основаното през
1930 година съоръжение
в продължение на близо
половин век от 1954 до
2001 година. Израснала
на хижата, Мария след
години я поема в свои
ръце. Още на 5-годишна
възраст през 1972 година
се качва на връх Митикас
заедно с баща си и един
от първите трима изкачили го през далечната 1913
година Христос Какалос,
който на 93-годишна възраст отново се връща на
върха. Първата построена
гръцка хижа, наричана от
гърците още Refuge A, е
кръстена на първия президент на Гръцката федерация по алпинизъм Спилос
Агапитос - архитект и инженер. Той е проектирал
първата сграда на хижата,
която при създаването си
е приемала до 25 туристи
и с годините многократно
е реконструирана, с цел
подобряване на условията. Днес това е уютно и
в много добро състояние
съоръжение , което може
да приюти до 110 души.
Хижата предлага храна,
напитки, дребни туристически принадлежности и
разполага дори с Wi-Fi интернет връзка.
Вечерта се превърна в
истинска атракция и забавление за всички посетители на хижата, включили
се в ритмите на българските народни танци под звуците на гайдата на Румен
Миленков. Единствено кучетата на хижата негодуваха на моменти, но лаят
им бе тотално заглушен, а
идващите и от други краища на България туристи
развяваха знамена и припяваха, чувайки музиката
от гайдата и народните
песни. Македонски и сръбски туристи леко може би
завидяха на българския
дух и настроение, но други гости на хижата от Норвегия с голям интерес се
присъединиха към веселбата и пожелаха да научат
стъпките на някое хоро.
Не липсваха още песни и
танци под съпровода на
китара, като за доброто
настроение на всички с
уменията си на струнния
инструмент се погрижиха, освен Румен, водачът
ни Любомир Младенов
и дошлият специално за
екскурзията Димитър Манолов - Митко от Ловеч.
Лампите на хижата бяха
загасени точно в 22:00
часа, но на челници и с
фенерчета забавата продължи малко след 23:00
часа. След няколкократно
напомняне, че хижата ще
бъде затворена, всички се
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прибраха да поспят и да
съберат сили за сериозното изкачване на върха,
към който някои българи
пък поеха още през нощта
на челници.
На сутринта точно в 7:10
часа 28 души от групата
тръгна по стръмна и добре
оформена пътека към голямата цел за деня - връх
Митикас (2918 м н.в. според всички гръцки и повечето международни източници, а иначе 2917 м н.в.
според българските) в планината Олимп, известна
със своята забележителна
флора. Пътеката води до
връх Скала (2866 м н.в.),
където се разклонява до
втория по височина връх в
планината Сколио (2912 м
н.в.) и Митикас, изграден
от варовици и известен на
всички в България пове-

достигнали Митикас (на
гръцки “приличащ на нос”),
сред които други българи и
сърби. Димитър Манолов
от Ловеч също носеше
гайда и доказа уменията
си и на този инструмент
на фона на намиращия се
и много близо до Митикас
връх Стефани (2909 м н.в.),
наричан още Тронът на
Зевс и достижим с малко
повече алпийски умения
и може би осигуровка.
Връщането както до хижата, така и до автобуса
в местността Приония се
оказа безпроблемно, въпреки че денивелацията
бе повече от 1800 метра
на слизане. В късния следобед след малко лутане
заради липсата на модерни технологични средства
за ориентация в крайна
сметка се стигна до пред-

който предлага най-добрите панорамни гледки и е
използван като декор за
филма For Your Eyes Only
от поредицата за Джеймс
Бонд. Подробности за всеки от манастирите може
да се намерят в интернет и
официалния сайт на целия
комплекс, а любопитен
факт е, че групата Linkin
Park използва името Метеора за един от албумите
си, тъй като музикантите
са поразени от гледките,
както и най-вероятно всички посетители.
Третата нощувка бе в
град Кожани (на гръцки
Козани) с население 35
242 жители и 710 м н.в. най-голям в административната област Западна
Македония. Името му
може би има български
произход и е свързано с

че просто като Олимп. До
Скала след излизането от
гората малко след хижата
пейзажът по мнението на
всички, а и на голям брой
туристи преди това е лунен. Покрай пътеката пък
на места може да бъдат
забелязани и алпийски
кози, които определено
са свикнали с хората и не
тръгват да бягат веднага.
На връх Скала само един
човек от групата прецени,
че не може да премине
през предстоящия преход
до Митикас, включващ
няколко опасни участъка,
на които при по-лоши метеорологични условия се
използват въжета за осигуровка заради хлъзгавите
варовикови скали, когато
са мокри. В този случай
обаче въжета не бяха необходими, а само повишено внимание.
На върха след поредица
от снимки със и без знамена Румен наду гайдата
и с музиката от нея прикова погледите на всички

варително резервирания
хотел в селцето Платамонас, където за награда за
постигнатото през деня
имаше богата вечеря от
салати, супи, различни
ястия и десерти. След нея
пък дойде ред на нощно
къпане в морето за някои
и забавления с танци и
песни под съпровода на
китара на плажа за други.
На следващия ден групата пое път към една от
най-популярните дестинации в страната – Метеора,
с манастири на върховете
на високи скали над Тесалийската равнина близо
до град Каламбака. Докато се стигне дотам, в автобуса се игра гръцко хоро
или поне имаше опит да
прилича на такова. Разгледани бяха два от манастирите (9 запазени и 6
действащи) - Преображение господне, или Големият Метеор (основан през
1340 г. от свети Атанасий
Метеорски), и Света Троица (основан през 1362 г.),

търговията на кожа, която от векове се развива в
района, или пък е свързано със селото Коздяни в
Епир, откъдето най-вероятно са мигрирали първите жители на града. Районът е единственото гръцко
място, където се култивира
поправката шафран (гръцки македонски шафран един от най-силните и ценни разновидности в света)
и се изнася из много страни в Европа и Америка.
Вечерта за кой ли път
бе белязана с български
народни танци и песни, но
поради технически причини може би за първи път
при такива пътешествия
не бе изиграно прочутото
и гордост за всеки кюстендилец селско хоро.
Грешката обаче със сигурност ще бъде поправена
при следващи пътувания.
Последният ден от програмата включваше посещение на историческия град
Едеса (в превод от гръцки
“градът на водопадите”) с

население около 18 000
жители и 145 м н.в. Името
му произлиза от фригийската дума за вода. Градът
на български се нарича
Воден и е разположен на
река Вода (днес Водас), а
на гръцки и Едесос. Името
си градът дължи на богатството на вода, водопади
и зеленина. Английските
пътешественички Джорджина Макензи и Аделина
Ърби наричат през 1866
година Воден “българският град на водите… който
само поради разликата
между спокойната вода в
каналите и буйните планински потоци не може
да бъде наречен миниатюрна Венеция“. Разбира
се, всички от групата не
пропуснаха да се снимат
пред големия водопад в
парка на града, след което
автобусът се отправи към
Солун (на гръцки Тесалоники) - втори по големина
в Гърция след столицата
Атина. Там екскурзоводката Мариана разказа
всички по-любопитни подробности за историята и
архитектурата на града.
Основан е от македонския
цар Касандър през 315 г.
пр.н.е. Той му дава името
на жена си Тесалоника, сестра на Александър Велики. Нейният баща Филип
II я нарекъл така в чест на
победата си именно над тесалийците. В родния град
на създателите на славянската писменост Кирил и
Методий бяха посетени
най-известните забележителности като Бялата кула,
градската крепостна стена
и църквата “Св. Димитър”
с мощите на светеца, който е покровител на града.
Преди завръщането в
България почти всеки от
групата си напазарува
традиционни гръцки стоки
като узо, маслини и зехтин,
а някои си взеха и гръцка
бира, която определено
не може да се мери по
качества с българската.
Преминаването на границата отново бе отбелязано
с “Моя страна, моя България” на големия певец
Емил Димитров и други
патриотични песни, както
и преди няколко месеца
след приключението на
ТД “Осогово” в Румъния и
Карпатите. Дъжд валеше
почти през целия път на
връщане към дома, а пътешествието приключи с
традиционните благодарности от водача Любомир
Младенов към шофьора и
групата за поредните незабравими емоции, както
и пожелания за още много
вълнуващи моменти.
Текст и снимки
Георги Георгиев ТД “Осогово”,
гр.Кюстендил
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Станка Костадинова Данова и Йордан
Георгиев Данов от гр.
Айтос вече са носители на златна значка.
През 2005 г. Станка е
получила бронзова, а
през 2007 г. - сребърна
значка. Сега бившата
учителка е на 75 години
и с гордост отбелязва
факта, че от 2003 г, заедно със съпруга си, са
членове на групата туристи-ветарани към Туристическо дружество
„Чудните скали”.
„Обичаме и морето, и планината, но най-добре се
чувствам в планината. Бих казала на пенсионерите, особено на тези, които са самотни, да не стоят
вкъщи, а да отидат в планината. Бях много болна,
но сега се чувствам прекрасно и почти не взимам
лекарства. Туризмът ми дава много.”
А Йордан Данов, който също е бивш учител, има
две послания, свързани с туризма, които непрекъснато повтаря: „Лоши помисли, болежки стопяват се
като свещи в планината” и още „Ходи по туристически пътеки, за да не ходиш в градските аптеки”.

Който хване
туризма с две
ръце, не го пуска
Категоричен е Цветослав Цветков, роден
през 1988 г. След като е
обиколил 100-те национална туристически обекта, търси друго предизвикателство и го открива в
инициативата на БТС „10те планински първенеци”.
„Всичките гледки, които
видяхме от върховете, са
част от Рая. Винаги съм
твърдял, че хората ходят
в планината, за да са близо до боговете, но само в
България боговете слизат
в планината, за да са близо до хората.”
Във всеки един свободен момент заедно с Аделина
Иванова търсят дестинация, където да отидат. Станало
им е необходимост, защото по този начин се зареждат
с положителни емоции. „Забелязвам, че напоследък в
планината човек може да види три поколения. Миналата
седмица срещнахме 92-годишен човек, който слизаше
от връх Вихрен. Срещаме и все повече чужденци, които
са очаровани от нашите планини”- допълва Аделина.
И двамата смятат да продължат да пътуват до по-малко познати места. Според тях културата на днешния
турист е висока, защото той осъзнава, че природата е
нещо, което не можеш да създадеш, може само да му
се любуваш. Успели са да запалят доста млади хора към
планинарството. Вярват, че туризмът е начин на живот.

Добричаните Мария Иванова и Георги Димов
заедно обикалят от години. Използват всяка събота
и неделя, за да пътуват. Още преди 8 години са събрали 100-те печата от националните туристически
обекти и Мария е спечелила награда от томболата.
От тогава досега не спират да пътешестват, искат да
видят и новите обекти, включени в инициативата на
БТС „100-те национални туристически обекта” и не
подбират сезон, защото за тях всички сезони са хубави и въпреки че са обиколили доста държави, са
убедени, че България е най-красива. Единственото
им разочарование досега е свързано с посещението
на Туристическия възпоменателен комплекс „Бунтовна” в село Кръстевич, защото там всичко е обрасло с бурени и практически нищо не може да се види.

6

В

ОКТОМВРИ 2015 г.

периода 16-21 август ТД “Осогово”
- град Кюстендил,
организира и проведе
екскурзионно летуване в
Пирин. Маршрутът беше
повече от вълнуващ: хижа
“Безбог”, заслон “Тевно
езеро”, хижа “Беговица”,
хижа “Пирин” и накрая Мелник. Прогнозата за
дните ни в планината не
беше от най-оптимистичните и това донякъде носеше притеснение.
След като автобусът
ни остави на хижа “Гоце
Делчев” над Добринище с
лифта стигнахме до хижа
“Безбог“.
Едри
капки
дъжд ни напомниха, че с
планината шега не бива,
но ние вече бяхме в хижата. Летният дъжд бързо
отмина. И тогава най-нетърпеливите пожелаха да
ходим до връх Полежан и
връх Безбог. Речено - сторено! Част от компанията
стигна до Полежан, други
до Безбог, а останалата
част от групата остана да
се забавлява около хижата с езерото. Вечерта на
брега на Безбожкото езеро в заведението на любезния ни домакин Слави
изкарахме незабравима
вечер под звуците на гайдата и китарата.
На сутринта обаче ни
очакваше порой. Водата беше толкова много,
че пораждаше учудване.
Търпението ни се оказа
печелившата
тактика.
Изчакахме и в 10 часа поехме по красивия път към
Тевното езеро. На няколко пъти слагахме дъждобрани през деня, но това
беше по-скоро, за да се
запознаем с екипировката, а не заради някаква
крещяща нужда. Когато
изкачихме Лява кралевдворска порта и пред нас
се ширнаха циркусът “Белемето” и Тевното езеро,
разбрахме, че сме запле-
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летуване в Пирин
нени от чудната красота
на Пирин. След настаняването ситуацията от
предния ден се повтори.
Част от групата пожела
да отидем до връх Дженгал. Отидохме! Трудно се
описва с думи омайната
прелест, която се открива
от най-известния връх в
Пирин. Който не е хвърлил поглед от Дженгал,
е пропуснал нещо изумително през живота си. Ве-

За поредна година през юли ТПД “Орлови скали” - гр.Провадия, организира
екскурзионно летуване за любителите
на планината и активната почивка сред
природата. Този път избрахме най-високата планина в България - Рила. За
да бъде този начин на почивка достъпен за повече хора, предложихме вариант не с преходи от хижа на хижа и
носене на тежка раница, а стационарно в хотел в КК “Мальовица” и КК “Боровец” и ежедневни лъчове с различни
интересни и красиви маршрути.
Групата беше от 30 човека от Провадия, Варна, Шумен, София и доста от
хората бяха за първи път на подобен
вид почивка, но всички се представиха
достойно и се включиха в ежедневните
походи. Времето беше благосклонно
към нас и ни дари с много слънце, чист
прохладен въздух, напоен с аромата на
много билки и красиви гледки към величествените рилски гори и върхове.
В началото започнахме с посещение
на една от най-известните за последните години туристически атракции - крепостта “Цари мали град” до с. Белчин.
Заедно с възстановената църква в селото, интересния етнографски музей,
прекрасната панорама към четири
планини и всичко построено в района
на крепостта - детски парк, фуникуляр
и др. интересни атракции, превръщат
това съвсем непознато доскоро село в
привлекателен туристически обект.
След краткия престой поехме към
прохладата на планината и пред нас
се откри величествената панорама на
Мальовишкия дял на Рила. След “загрявка” с по-лек маршрут до х. “Вада”,
х. “Ловна” и х. “Скакавица” ни предстоеше едно вълнуващо изкачване до
един от най-красивите върхове в Рила -

черта забавлението беше
с още по-висок градус. И
така щастливи пренощувахме на над 2500 метра
надморска височина.
На другата сутрин преходът до хижа “Беговица”
премина леко и приятно.
Настанихме се и след
обяда се разходихме до
местността Туричка черква, която постепенно се
е превърнала във вилна
зона за жителите на Сан-

дански и околностите.
Видяхме и горния изравнител - язовирчето, което
захранва с вода каскада
“Санданска
Бистрица“.
Вечерта вече имахме лагерен огън. Това стана
възможно поради факта,
че за пръв път спахме в
зоната, където има дърва. “Купонът” пак беше на
ниво, което отдавна е запазена марка за кюстендилските туристи.
На четвъртия ден се
появиха предизвикателствата пред групата. За
да стигнем до хижа “Пирин”, трябваше да минем
през превала между върховете Зъбът и Куклите.
Това беше най-сериозният преход. С много търпение и усилията на цялата

група стигнахме дотам.
На другата сутрин
слязохме до село Рожен
след доста тягостно спускане. Минахме покрай
параклиса “Свети Илия”,
където е гробът на Тодор
Александров. Повечето
посетиха Роженският манастир, за да запалят по
свещичка, а най-нетърпеливите се изнесоха с бус
до Мелник. Вечерта се
събрахме, за да отпразнуваме успешния край на
начинанието. До късно се
лееха песни и вино. Магията действаше с пълна
сила.
Но това не беше краят.
На другата сутрин отидохме до село Златолист,
за да научим повече за
Преподобна Стойна –

една изключително свята
жена, на която все още
не сме отдали заслуженото. Незабравим спомен
ще остане докосването
до многовековния чинар
в двора на черквата и
енергията, която витае
наоколо.
Така за шест дни минахме между капките с
много емоции и лекота в
сърцата. И сега, като се
обърна назад, не мога да
разбера дали това беше
доказателство за силата
на позитивното мислене
или просто кубинският
амулет на доктора прогонваше облаците от пътя
ни. Много ми се ще да е
първото!...
Любомир Младенов водач към ТД “Осогово”

Незабравимо преживяване в Рила

връх Мальовица. След кратък отдих на
х. “Мальовица” поехме към него. Окото
радваха пенлива бистра река, зелени
поляни с пъстри цветя, величествени
върхове, проболи небето. Тераса след
тераса, камениста пътека и сме на заветния връх. Там пък е пълно с хора
- все щастливи от постигнатото и прекрасната панорама, която се открива
пред погледа ни във всички посоки.
Снимка за спомен с родния трибагреник, кратка почивка и отново надолу.
Гордостта от постигнатото е напълно
заслужена.
След връх Мальовица дойде ред и

на първенеца на Балканския полуостров – връх Мусала – 2925 м. След
вълнуващо пътуване с кабинковия лифт
от КК “Боровец”, което за някои хора
се оказа първо и доста притеснително,
поехме по почти равния път до х. “Мусала”, след това по каменистата вече
пътека, която се виеше на серпентини все по-нагоре и нагоре - до заветния връх. Няма вече и помен от жега
- приятно хладно, ту слънце, ту облаци
изникват от нищото. Гледките стават
все по-страховити, сърцето тупка ускорено, но никой не се отказва. Всеки е
решил да стигне до върха и го прави.

Чаша ароматен чай в Метеорологичната станция, подкрепа с лакомство и пак
вадим голямото знаме за снимка. Всички ни се радват на патриотизма и ни
гледат със завист. Гледките във всички
посоки са неописуемо красиви, пълно е
с всякакви хора и всички са радостни и
горди от постигнатото.
На заслон “Ледено езеро” спираме
за заслужен отдих и обяд. Пътят надолу е по-лек, но трябва да се внимава по
камъните, за да не стават травми. Приятно е в края на пътя да се отпуснеш в
кабинката на лифта и да се насладиш
на чудната зелена панорама наоколо.
На другия ден пък със седалковия
лифт сме на х. “Чакър войвода” - излет
за бране на билки и плаж. С интерес
разгледахме и двореца “Царска Бистрица” с прекрасния парк, собствена
водна централа, работеща вече повече
от 100 години, интересната нова галерия. Посетихме и гр.Самоков с много
интересни исторически обекти.
Както повечето хубави неща, които
свършват бързо, така неусетно се изнизаха и дните на нашето пътешествие
из дебрите на великата Рила планина
- омайващо зелена, пъстроцветна, с
бистри пенливи потоци и страховити
каменни върхове. Зареди ни с енергията си и прекрасните си гледки, които
дълго време ще ни дават сили в забързаното и нелеко ежедневие. Ако искате и вие да преживеете това - елате с
нас в планината и сами ще се уверите
в това!
Стела Станкулова ТПД “Орлови скали” - гр. Провадия

Прояви
Всяка година от 1988 г. насам на 15 август (Голяма Богородица) туристите от ТД “Планинец” -гр. Трявна, провеждат
поход-поклонение по места,
свързани с пътя на четата на
Капитан дядо Никола през 1856
г. Тази година походът поклонение е посветен на 159 години
от въстанието, 215 години от
рождението на войводата и 120
години организиран туризъм в
България. Разработил маршрута, традиционен организатор на
проявата през годините и сега
е председателят на клуба на
ветераните туристи, почетният
гражданин на гр. Трявна, з.м.с.
по туризъм Митьо Калчев.
Поклонниците се събрахме
в 7 часа на площада пред Часовниковата кула в Трявна.
Площадът носи името “Капитан
дядо Никола“. Той е единственият запазен възрожденски
площад в България в архитектурно отношение. Някога тук
е имало и обелиск, посветен на
капитан Никола Филиповски,
за съжаление, днес разрушен.
С автобус, осигурен от община Трявна, се отправихме към
с. Енчевци. Още се помни, че
знаменосецът на четата, Йорго Бояджиев, е забил знамето
є на площада в селото. Тук ни
бе представено ръководството
на проявата. Главен ръководител бе Кольо Дабков - старши
експерт “Култура, образование, спорт и здравеопазване”
към община Трявна. Водач на
похода е м.с. по туризъм Кунка Калчева, която ни съобщи
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Традиционен поход поклонение

„По стъпките
на Капитан
дядо Никола“
представителството на туристите. Заедно с основната група от
гр. Трявна имаше и участници
от градовете Габрово, Дряново,
София, Плевен и Велико Търново. Бяха ни дадени указания за
движението в пресечена планинска местност и ни бяха представени спасителите: Никола
Цанев, Иван Станев. Най-възрастен участник в проявата бе
Митьо Калчев – 91-годишен.
Най-млад участник бе Радостин
Пламенов Бонев – на 10 години.
От площада в селото тръгнахме
в западна посока. На 100 метра
се отклонихме на юг, след това
по тясна уличка в западна посока започнахме изкачването
на стръмния скат Мъхченица.
То продължи час и половина до
излизане на платото му. С из-

качването ни все по-нависоко
зад нас се откриваше прекрасна панорама на малките селца,
скътани в пазвите на Балкана.
Постепенно, завой след завой,
се възкачвахме нагоре, вдигахме се към планинската висота,
от която през различните чупки
над долища се откриваха прозорци към гърбиците на Стара
планина. А Балканът растеше
и ни вдигаше до себе си, за да
изпитаме неговата гордост. От
платото на ската се откри чудна
панорама на запад към габровските селца, пръснати като птичи гнезда по северните склонове на Стара планина. Нашият
ръководител на всяка почивка
ни осведомяваше за местностите, през които минаваме, и
кое селце как се казва. В про-

дължение на един час движение по коларски път на билото
на платото, което незабелязано
става пътека, се вървеше бързо
и леко. Любувахме се на красиви планински цветя и хапвахме
сочни къпини. За още един час
по стръмна пътека, която все
повече стесняваше хоризонта
до околовръсните букови гори,
слязохме в борческия квартал
Априлово (с. Нова махала) на
Габрово. Село, свързано с тържественото посрещане на четата, а след години играло важна
роля в Априлското въстание от
1876 г.
С чакащия ни автобус в 12
часа се отправихме към Соколския манастир. Този паметник
на българската национална
култура е разположен на се-
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верния склон на Стара планина
сред чудно красива местност.
Получил наименованието си от
местността Соколова пещера,
той е основан през първата половина на XIX век от архимандрит Йосиф, приел същото име
Соколски. Манастирът е свързан с няколко исторически събития. Тук отсяда четата на Капитан дядо Никола. Знамето на
четата е осветено в манастира,
който неведнъж е приютявал и
апостола на свободата Васил
Левски. В дните на Априлското
въстание войводата Цанко Дюстабанов определя манастира
за сборно място на четата си,
а малко по-късно, по време на
Руско-турската освободителна
война 1877-1878 г. манастирът
е използван за военна болница.
Църквата на манастира може
да се похвали със своите стенописи, изографисани от тревненски зографи. Забележителна е
и осемстенната чешма, построена от Уста Кольо Фичето през
1868 г., която увековечава героичната гибел на осемте четници, увиснали тук на бесилото и
хвърлени от турците в зеещата
пропаст.
Пристигнахме в гр. Габрово, където на площада, също
носещ името на легендарния
войвода (мястото, където се е
състояла битката на четата с
турската потеря), поднесохме
цветя на паметника на Капитана. Следващото ни посещение бе в с. Дончевци. Тук, на 2
август 1865 г. пред къщата на
Дончо Стоянов - Казака, войводата е убит от турците. На паметника му в селото бе направено тържествено поклонение.
Влошаването на времето не ни
уплаши и въпреки започващия
дъжд и зловещите гръмотевици,
изслушахме вълнуващо слово
от главния ръководител на проявата Кольо Дабков за живота и
делото на Капитан дядо Никола
и какво е мястото му в националноосвободителните борби
срещу турските поробители. С
едноминутно мълчание почетохме паметта на бореца за свобода. В заключение на словото
си г-н Дабков каза: “Локалното
въстание на Капитан дядо Никола окачи звънче, което след
години прерасна в камбана.
Това бе идеологията на Георги
Раковски, Васил Левски, Христо Ботев. Това са борбите за национално освобождение с връх
Априлското въстание от 1876
г.”. След поклонение и на гроба
на войводата, който се намира
в селото, походът поклонение
приключи.
Анна Войнова –
гр. Трявна, участник
в похода за втора година

По огнената Туристически пешеходен маратон
диря на бунта „130 години от Съединението на България”
Вече осма година КТВ “Моско Москов” – Лясковец, организира и провежда
поход по стъпките на четата на Капитан
дядо Никола - от Лясковец до село Дончевци, Габровско, където на 30 юли 1856
г. дядо Никола е заклан от турски ятаган.
На поклонение пред лобното място и
гроба му тази година тръгнаха походници от КТВ “Моско Москов” – Лясковец,
КТВ “Ряхова крепост” - Горна Оряховица, и туристи от Трявна. Бяха поднесени венци и цветя на паметника, беше
почистен районът, а след едноминутно
мълчание бе разказана и одисеята на
четата. Борците за национална свобода
не са забравени. Никой не е забравен.
Туристите от Лясковец го доказват вече
много години.
Христо Крачков - председател
на КТВ “Моско Москов” - гр.Лясковец

Туристическото дружество “Средногорец” – гр.Чирпан и Клубът по туристически маратон “Б-4” в град Българово,
проведоха за втори път туристически пешеходен маратон “130 години от Съединението на България” - 35 км, с маршрут: с.
Съединение - град Чирпан. Стартът му бе
на 5 септември в 21 часа от Паметника на
Съединението в с. Съединение, община
Братя Даскалови, а финалът - в ранната
сутрин на 6 септември пред паметника на
Съединението в Чирпан.
Похода си туристите от градовете Чирпан, град Българово, Велико Търново,
Стара Загора и Пазарджик посветиха на
героичния подвиг на Чирпанската чета,
дала свидни жертви на 6 септември 1885
г., за да се случи Съединението на България. Проявата, която бе подкрепена
от Инициативен комитет “Забравените”,
стартира на 5 септември в 16,30 ч. пред

паметника на Съединението в Чирпан. Тук
слово за събитията през септември 1885
г. и активното участие на Чирпан в Съединението произнесе младият историк Стефан Емануилов. Проявата бе уважена от
зам.-председателя на ОбС Чирпан Иван
Станчев. След това туристите поднесоха
цветя пред паметника и се придвижиха с
коли до с. Съединение, където взеха участие в тържеството в памет на загиналите
наши съграждани: Иван Данчов - брат на
Георги Данчов-Зографина, Димитър Йовчев, Петко Запрянов, Георги Сербезов.
Заедно с тях пада прострелян и младият
търговец от Сливен Алекси Хаджиев. За
подвига на Чирпанската чета емоционално слово с висок патриотичен заряд произнесе Игнат Пенев, председател на ИК
“Забравените”. Ще припомним, че благодарение на този комитет България научи
с голямо закъснение (?!), че Чирпан е дал

най-много жертви в събитията през 1885 г.
и имената на загиналите вече втора година се огласяват на националното честване
в Пловдив. На следващия ден (6 септември) туристите маратонци отново поднесоха на паметника в Чирпан цветя, набрани
от градинката пред монумента в с. Съединение.
Ангел Колев
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120 години организирано туристическо движение

Ден първи /събота/
От площадчето зад пощата през Николаевската крепост, Потопената
църква, Чинтуловския манастир, крепостта Туида,
сливенските музеи, връх
Българка, Драгиева чешма
до Карандилската поляна и
хотел “Стелит”
От площада зад пощата
автобусите на Енчо и Милен,
спокойно натоварени с по
40 родолюбци, потеглиха на
изток. Спряхме в николаевските лозя и с лек преход
достигнахме развалините на
крепостта, разположена на
югоизточното разклонение
на рида Дебелец в местността Топлицата. Охранявала е
прохода Хаинбоаз.
От залятото от язовир
“Жребчево” село Запалня /
през XIX век там имало 120
казана за варене на рози/
при пълноводие се показва
наполовина само църквата“Св. Иван Рилски”, построена през 1895 г. Сега е една
от най-често фотографираните храмови развалини в
България. В северния край
на с. Чинтулово е манастирът “Пророк Илия” с лековит
извор /аязмо/ на мястото,
където е бил убит за вярата
мъченикът Димитър, а споделилият съдбата му брат Илия
бил пренесен чудотворно до
новозагорското село Омарчево и в негова памет били
именувани близките възвишения. Сега в църквата е
иконата на новия руски светец Евгений Войн - чеченец,
загинал за православната
вяра в Кавказката война.
В Сливен разгледахме
крепостта Туида, разкрита
в началото на 60-те години,
а адаптирана за посещения
миналата година. През II
век преди новата ера е имало тържище /емпорион/. В
средата на IV век се издига
градище в местността Хисарлъка. Тя обхваща площ от 40
дка и по план, и по техника
се нарежда сред паметниците, изградени в традициите
на античното военно строителство. През V век хуните
я унищожават. В края на V и
началото на VI век укреплението е възстановено от император Анастасий. В края на
VI и началото на VII век аваро-славянските нашествия
на територията на Балканския полуостров слагат край
на ранно-византийския град
за близо два века. Впоследствие е възстановена, без да
се разширява, а в началото
на XIII век е изоставена.
Правихме общи снимки
пред паметника на Хаджи
Димитър и пред Големия
бряст, обявен за Дърво на
Европа за 2014 г. В историческия музей видяхме оригиналните златна тракийска
маска и грамадния ключ на
фабриката на Добри Желязков.
В края на XVIII в. в сливенския квартал “Клуцохор”
е построена къщата на рода
Асенови, където на 10 май
1840 г. се ражда големият
бунтар - легендарният войвода Хаджи Димитър. Тук през
1935 г. е открита първата
музейна сбирка, която през
1955 г. прераства в експозиция. Родният дом е малка, едноката, несиметрична
къща с дървен чардак с характерните конструктивни
архитектурни белези на Ранното възраждане. Възстановен е изцяло традиционният
интериор в стаята, където е
роден Хаджи Димитър, гостната, мутвакът /кухнята/ и

Трако-гетите, усвоили мястото около VII-V в. преди Христа и избират за център на
култовите практики високия
над 20 метра скален венец.
Най-впечатляващата
от
многото пещери е “Баджалията” - централно светилище - скален храм, оформен в
голямата кухина, до която се
достига по изсечен в скалата
тунел. До него старателно е
оформена голяма засводена
олтарна ниша, а над нея площадка - център на култовите мистерии.
В центъра на Алфатар
е Добруджанската къща.
Построена е през 1893 г .
Експозицията
представя
автентичния добруджански
фолклор и обичаи. Стаите
са подредени в традиционен
стил с вълнени черги, кърпи
и везани възглавници. В стаята с огнището е поместена
цялата покъщнина на традиционното добруджанско домакинство. В друга стая пък е
подредена експозиция за лозаро-винарството с характерни оръдия, сечива и съдове.
През Дулово и Венец на 2
км източно от с. Капитан Петко се качихме на най-високата точка на Добруджа - връх
Петров кръст /500,7 м н.в./.
Източно от триангулачната точка има радиорелейна
станция с метална антенна
кула, висока, колкото Айфеловата.
На търговищкия плаж “Белият кон” /на пътя за Омуртаг/ бе направено разхладително къпане. След стръмно
изкачване до 600 м н.в. пристигнахме на хижа “Младост”.
Много красива панорама на
изток, север и запад. Чиста
и подредена сграда с остроумни надписи за спазване на
ред и дисциплина. Хижарят
Андрей с две готвачки успя
да ни настани и нахрани с
нината флейта - до полунощ. шопска салата, пилешка
пържола и бисквитена торта.
Ден трети /понеделник/ До среднощ в просторната
От с.Безмер през Оно- столова продължи музикалгурския манастир и пеще- но-песенната веселба.
ра, Тракийското светилище
Ден четвърти /вторкрай Стрелково, Добруджанската къща в Алфа- ник/
тар, Самуиловските висоОт хижа “Младост” през
чини, Търговищкия плаж до средновековния Мисионис,
хижа “Младост”
Александровските
висоСлед закуската, водени от чини, Ковачевското кале,
Невена, преминахме през с. Манастирската пещера и
Оногур /на 25 км североиз- Килифаревския манастир
точно от Тервел/ и спряхме до Казанлък
във все още сенчесто сухоПочти всички участнидолие с оскъдна рекичка, ци слязоха по пешеходната
успяла да напълни голям за пътека до Крумовото кале и
Добруджа язовир. Някога Ловния дом.
пълноводната река се е влиМисионис е бил голям древала в Дунав след Силистра, вен град крепост, разполоа сега дълбоката долина с жен на 7 километра от град
отвесни скалисти брегове Търговище в местността Крусвидетелстваше за древното мово кале на северния край
пълноводие. След официал- на стръмния пролом на река
ното приемане на християн- Врана в Преславската пласката религия във Византия нина. Изграждането на кревследствие на персийските постта, която се е разпростинашествия от Сирия и Палес- рала на повече от 150 декара
тина през V-VI век монаси са земя, започва по време на
дошли тук в Северна Бълга- управлението на император
рия и са се настанили, пра- Юстиниан I и продължава
вейки в долинните стръмни до началото на VI век. Осстени множество манастири. новното є предназначение
Тунел с няколко прозореца, било да спира варварските
гледащи към язовира, во- набези. Със стратегическото
деше до църквица и килии / си положение Крумово кале
помещения за живеене/. Над е една от трите крепости,
малък дол, отдясно на глав- пазили прохода Дервента
ния, се качихме в просторна на главния път към Втората
пещера с окна /отвори в та- българска столица - Превана/. Била е древно свети- слав. Същата важна отбралище.
нителна роля калето играе
След с. Стрелково по и след възстановяването на
тесен път стигнахме живо- Второто българско царство,
писното русло на р. Малък но вече като бранител на ноКаногьол /Табан/. Древните вата столица - Търново. Била
реки, пресъхнали към края е главна база между Варна
на ХVIII в., са се врезли дъл- и Царския град. Предполага
боко в равнината и са обра- се, че крепостта Мисионис
зували живописни каньони, е съществувала до 1388 г.,
пещери и скални изваяния. когато е оказала съпротива

Eкспедиция
“Североизточна
България 2015”
типичната сливенска винарска изба. .Къщата музей на
Добри Чинтулов - автор на
“Къде си, вярна ти любов
народна” и “Стани, стани,
юнак балкански” и Етнографския комплекс разгледахме
рано следобед. В Музея на
текстила се запознахме с
историята на предачеството
и тъкачеството и видяхме
действащи машини.
По западния път за Сините камъни се качихме до
разклона за Нейково. Оттам
достигнахме първенеца на
Сливенската планина - връх
Българка /1181 м н.в./ с прекрасен изглед към Кутелка,
Телевизионната кула, Сливен, Чумерна. След като д-р
Кочешева превърза ожуления крак на Петя Петрова, се
предвижихме до следващия
разклон, и оттам - пеш до
Драгиева чешма. От доста
време е суха. Под акомпанимента на Васко изпяхме оригиналния текст на известната
песен. На поляната над Птичия извор разпънахме палатките. На 10 минути нагоре по
стръмен и тесен път бе хотел
“Стелит”, където спаха половината екскурзианти.
Ден втори /неделя/
От Карандила през Веселиновския водопад, Патлейнския манастир, Калугерската пещера край с.
Хан Крум до безмерската
къща за гости “Мария”
След товарене на бивачните съоръжения на возилата тръгнахме в 7:36 часа. По
билния път слязохме на североизток в Градец и през Славянци и Сунгурларе спряхме
на северния край на Ришкия
проход - на 2 км източно от
едноименното село, отбихме

вдясно, в началото - прашен,
разбит път. След 50 мин. горещ поход на югоизток се отделихме вляво при многозначителна, обърната обратно
табела и се спуснахме за 10
минути в основата на 50-метровата стена на пресъхналия
Веселиновски водопад. На
височина15 м бе входът на
недостъпна пещера. В изоставен резервоар се чуваше
капещата от надвеса на скока вода. На 20 минути северозападно младежите отидоха до малка пещера утроба.
Слънчасалите любопитковци
се прибраха до автобуса.
През Смядово и Драгоево
доближихме Велики Преслав, свихме вляво и след
пет км паркирахме под Патлейна. По стъпала стигнахме
до консервираните останки
от Голямата църква, в която е намерена керамичната
икона на Теодор Стратилат.
В съседство са керамичната
работилница и магерницата /
трапезарията/. Над манастирището е новият с дъговидна
форма /строен от 1936 до
1946 г./ манастир. Впоследствие - почивна профсъюзна
станция, частен имот, и сега
- отново върнат на църквата,
очакващ много средства за
спасителни ремонти.
Западно от с. Хан Крум
между добре поддържани
орехова градина и лозов
масив се втурнахме към южните скатове на Шуменското
плато, в които личат няколко
скални манастира. Покрай
студената Манастирска чешма стръмният път ни заведе
до разклон и приятна хоризонтална пътека на изток до
подножието на обителта. По
издялани в стената стъпала
се добрахме в издълбаната

в меката скала църква с конха /певник/ и съседно голямо
помещение /за монашеско
общежитие/. Доайените Мария и Младен Попови със
завидна ловкост се качиха
горе, където 7-годишната
Мая прескачаше прохода
между двете помещения и
се надвесваше от овалните
прозорци.
След Шумен за малко се
движихме по магистралата, после минахме с големи
лутания през разкопания
Нови пазар. По хълмистата,
обезлесена Добруджа /само
неколкократно преминахме
през горички/ с грамадни
ниви и села с големи дворове, на залез-слънце прекосихме Тервел и след 6 км
пристигнахме в с. Безмер.
И тук имаше водопроводни
разкопки по главната улица,
в края на която бе къщата за
гости “Мария-Невена” /“Невенината ръкавичка“/. Лъчезарната домакиня Невена и
дъщеря є Мария с неуморните си помагачи бяха направили невероятни рокади, за
да подслонят в 15-местната
гостоприемница 40 човека
на легла /част от които взети
назаем от съседите/. Градинките на двора бяха заети от
палатките, а зайците кротко
надзъртаха отстрани. Докато
казанлъчани се настаняваха, къпеха или цамбуркаха в
топлия басейн, бе сервирана богата вечеря от Добруджанска салата, Безмерски
тас-кебап, палачинки с мед.
Самодейната група от Тервел ни изнесе пъстра фолклорна програма. Неспирна
поредица от хора и танци,
песни, стихове и акордеонни
свирни от Райчо, Петя, Васко, Валентин, трели от Дамя-
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Екологични проблеми при две от
най-големите сладководни езера

ротяжната и тъжна мелодия на тези стихове е
позната и у нас. Езерото
Байкал в Югоизточен Сибир
е най-голямото сладководно
хранилище в света - площта му
заема 31 500 кв. км, а най-дълбокото място е на -1625 м. Намира се в автономна република
Бурятия, Руска федерация, и
от край време е обожавано и
считано за свещено; посреща
милиони туристи от цяла Русия и чужбина. Природната му
красота и величествените гори
наоколо привличат като магнит.
На север преминава магистралата “Байкал-Амур”, на юг преди десетки години бе прокарана
Транссибирската железница.
Езерото е в близост до Монголия, Далечния изток, Китай,
което е привнесло в митологията, обичаите, даже лечението в
този край различни от тези в Русия елементи. В Бурятия, както
и в Иркутска област не казват
“отиваме до Байкал”, а
дит,
“заминаваме
у подхо
л
а
к
й
за морето”.
а
га к Б
т,
Според
“Бродя ю лодку берё т
у
к
ди
вековни бурыбарс ю песню заво .“
у
рятски
лен
т ..
и груст у что-то поё
генди Байкал
от
времето
н
ди
про ро
наподобяна появата на
вал чертите
човека, но сега виждаме
на
гигант
с ъ с как започват да изчезват живосвръхестествена сила или на тински и растителни видове, как
древен мъдрец, пред когото се разстройва цялата езерна
хората трябва да коленичат. В структура”.
Появили се т.нар. “зелени
езерото се намира остров Олхон, където и днес се провеж- водорасли”, наричани “чумата
дат старинни ритуали. Главният на водите”, напаст, типична за
му град е Кужир и жителите му Северна Америка, внесена в
живеят основно от предоставя- Европа като декоративно растене на туристически услуги.
ние за станалите модерни акваПосетителят на острова ще риуми.
От 4 години промишленият
се озове едновременно сред
степна растителност, ще се раз- холдинг Еn+Group, занимаващ
ходи из тайгата и ще се наслади се с разработка на мини, металургия и енергодобив, подпона плажове с най-фин пясък.
От доста време обаче замър- мага Байкал като под призива
сяването с отпадъци във и около “Отдели 360 минути за Байкал!”
Байкал стана основна грижа на организира доброволци за борместното управление. Под на- ба със замърсяванията. Броят
тиска на общественото мнение им расте постоянно. През 2013
през 2013 г. бе затворен заво- г. в почистването се включили
дът за целулоза в гр. Байкалск, 1300 души от всички краища на
чиито индустриални отпадъ- Русия, а по време на туристичеци замърсявали водоема. Но ския сезон същата година 200
освободило се от тях, езерото доброволци действали само на
сега е заплашено от битовите, о. Олхон; и установили, че отпазахвърляни от туристите, бо- дъците са значително по-малко
клуци. Академик Грачьов пише: от предишни периоди.
“Крайбрежието на Байкал е изПопулярността на “Отдели
вънредно замърсено. Освен бо- 360 минути за Байкал!” расте,
клуците тук и по дъното подоб- но струва и твърде много усилия
но килим са разхвърляни стари и средства - да събереш и осирибарски мрежи, започнали гуриш пътуването на ученици,
вече да гният. Допреди 3 години еколози, местни жители, кандиние смятахме, че Байкал не е дати от Руското географско друпретърпял особени изменения жество, разпръснати от Крим до
на османското нашествие и е
била разрушена. Оживелите
бранители били продадени
като роби.
Потъналият в отпадъци
“Ротари заслон” бе почистен
скоростно от участниците в
експедицията и отпадъците
смъкнати в контейнерите до
Ловния дом.
През Лиляк стигнахме в
центъра на Александрово и
бързоходците през дъбовата
гора и царевични ниви спряха на 50 м от най-високата
точка на Дунавската равнина
/517 м н.в./, обрасла във високи слънчогледи. Триангулачният знак бе разрушен от
арендатора.
Край Попово без питане
намерихме
Ковачевското
кале. В разгара на пека влязохме първо в посетителския
център, където видяхме макет на крепостта и снимки на
разкопките и реставрацията.
Ковачевско кале е втората
пътна станция на древния севернобалкански път от Марцианополис до Мелта, през
Никополис ад Иструм. Площта е към 50 декара. Има че-
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тиринайсет кули с U-образна
форма и две порти – северна
и западна.
На 1 километър западно от
“Крепостната кръчма” край
Арбанаси слязохме, водени
от Анатолий, южно от пътя
по трънлива поляна, а после в дол, обрасъл с гъста
дъбово-габърова гора. Калугерската пещера утроба със
западно изложение и вирът
пред нея бяха пресъхнали.
Но в тясната галерия бе прохладно. На 20 м навътре имаше ниско отклонение вдясно.
В него се навряха Васко и
Мартин и излязоха чак след
20 минутни подканяния и викове.
След разхладително поклонение в Килифаревския
манастир на разклона за
Войнежа походниците Славена, Петя, Николинка, Дочка, Мартин, Владо, Иван,
Жоро и Христо слязоха.
Вилито даде тон и те бяха
изпратени /за 13-та поредна
година/ с традиционната песен “Довиждане, довиждане,
довиждане до следващия
път...!“.

Бурятия, е трудно дело. А от тях
има нужда - само от 3 по-замърсени терена били събрани 1000
чувала боклуци с вместимост
130 литра всеки.
Към почистването се присъединили и водолази. Между
обичайните изхвърлени бутилки
и ненужни вещи една година те
намерили и извлекли на брега
цял автомобил, чиито колела се
движели; наложило се да сменят мотора и возилото влязло в
употреба.
И ако езерото Байкал става
все по-чисто, в Русия има друго
езеро - това до Нижни-Новгород, спечелило си мрачната
слава на “Черната дупка”, вписано в Книгата на Гинес като
най-замърсеното с токсични вещества езеро.
КАНАЛЪТ “НИКАРАГУА” –
ФАРАОНСКО ДЕЛО С ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ
Дали след планирания срок
- 5 години - през “Голямото езеро” или Косиболка (каквото е
индианското му название) ще
преминават огромни параходи,
още не се знае окончателно.
Въпреки оживените дискусии
въпросът като че ли вече е
предрешен - строежът е взет
на концесия от “Хонконг Никарагуа Канал Девелопмънт”
(„Hong Kong Nikaragua Canal

През Предела, гара Дъбово /където бяха оставени
Анито и Снежан, за да хванат влака за Сливен/, Ягода
/обиколка заради горски пожар на Карадере/ и Розово,
редовната XV експедиция
завърши на мястото на тръгване в 19:30 часа.
Десертният поход
Първа вечер - oт разклона Вонеща вода-Войнежа до
Пенкината къща
Веднага след заминаването на автобуса като по поръчка до нас спря кола. Беше
Драган - братът на Пенка
Драганова, в чиято къща
отивахме. Взе ни раниците,
а ние заприпкахме по лекия
наклон нагоре към Войнежа.
Настанихме се в едноетажната уютна къща. Направихме разходка до Горния
Войнеж с площадче, превърнато в цветна градина с водни въртележки от живеещите лятно време там десетина
души. Върнахме се в къщата.
Слънчевият бойлер стигна за
всички да се полеят. Направихме смесена вечеря и си

Developmеnt”). И то противно
на протестите от страна на учени, еколози. Изглежда, мечтата
още на испанските конквистадори за връзка между Тихи и
Атлантически океан ще се сбъдне. Към 2019 г. каналът “Никарагуа” трябва да свърже делтата на р. Брито на Тихи океан с
Пунта Агила на Атлантическия.
С дължина 278 км, пресичайки
езерото Косиболка, каналът ще
съкрати пътя между Сан Франциско и Ню Йорк с 800 км и за
разлика от Панамския канал
ще позволява преминаването
на кораби с голяма водоизместимост.
Но защо никарагуански и
международни експерти се
противопоставят така решително? Косиболка е най-голямата
сладководна резерва в Централна Америка. Сега езерото
захранва половин милион никарагуанци с вода, 20 многолюдни общини зависят от него,
две пречиствателни станции работят по брега му, хиляди помпени станции извличат вода от
подпочвието на заобикалящите
го поля.
“Чрез водата се пренасят
много болести и лошото й качество или липсата й може да
навредят на здравето. За семействата в селищата наоколо
последиците ще бъдат тежки, а
ще се увеличат и разходите за

легнахме в 23 часа.
12 август
Втори ден - от Войнежа
през Кладни дял и Продановци до Гърците, Вонеща
вода, Глутниците, Станчов
хан, Бъзовяец, връх Кръстец, Борущица и къщата
на Адриан.
В 7:45 часа се качихме на
микробуса за Кладни дял,
движещ се само в сряда и
събота. Той ни закара на
билното селце Кладни дял, а
после ни върна до съседното
Продановци. Покрай стопанството на Йонко, гледащ
няколко крави, през ожънати ниви с грамадни ролкови
бали отидохме до Гърците
и къщата музей на легендарния Филип Тотьо. Оттам
слязохме във Вонеща вода.
С питане намерихме Белчо,
който се съгласи на два пъти
да ни прекара през Белица
до Глутниците. В 12:05 часа
потеглихме на юг по камионен път, после се отбихме
на югоизток, намерихме маркировката за Станчов хан.
Минахме западно от Белновръх, покрай две грамадни

здравеопазване”, аргументира
се бившата директорка на Националната компания по водите
Рут Селма Ерреро.
Ето и други съображения. На
33 м под морското ниво дъното
на Косиболка е наслоено с утайки, което прави наложително
изгребването им преди оформяне изкопа за канала. “Подобно
изгребване, смята директорът
на Департамента за околната
среда от университет в САЩ, ще
доведе до намаляване на кислородното съдържание във водата.
Заседналите и утаени частички
ще се разпръснат и ще бъдат
нападнати от микроорганизми,
а това “ще изсмуче” кислорода.
Има опасност множество риби и
други водни обитатели да загинат.” Освен това с въвличането
във водата на утаените досега
частици ще се добавят и съдържащите се в тях отровни вещества – пестициди, живак, тежки
метали, изключени дълго време
от хранителната верига на живите организми. С една дума,
екосистемата на Косиболка би
излязла от равновесие.
Промените в масата на водата, в дълбочината и в посоката
на водните потоци, всичко това
би могло да доведе до разрушаване екологията на езерото.
Прозират и политизирани
становища за учудване и това
на президента Даниел Ортега.
По този повод в. “Конфиденсиал”, Манагуа, е пределно критичен: “Безотговорността в случая
е огромна, защото не се държи сметка за милионите хора,
които ще напълнят джобовете
на участниците в консорциума,
вкл. на управляващите, докато
жизненоважният въпрос за качеството на водата и за екологията въобще не се взема под
внимание”.
Ако ви се струва странно, че
във вестник като “Ехо”, обикновено светъл и възторжен, е
публикуван подобен материал,
огледайте се: нима у нас не се
случват подобни неща – и на
Черноморието, и с шистовия газ
и пр., и пр.

скали и суха чешма с надпис
“Белновръх пее - 1962 г.“.
Обядвахме на голям ловен
заслон в беседка с кръгла
маса. Покрай Скорците и
Иринеците слязахме в Станчов хан. Оттам по широк път
с трошенокаменна настилка
отидохме на спирка Бъзовец.
През Параклиса и връх Кръстец /1007 м н.в./ слязохме на
гара Кръстец. По черния път
покрай линията с 2 пресичания и 4 питания в 21:10 часа
бяхме пред къщата на нашия
приятел Адриан. Пренощувахме в просторната, уредена
триетажна къща.
13 август
Трети ден - от Борущица
през гарата до Бънзарето
по Иванковата пътека до
Яворовец
От Адрианови през гарата след едночасово изкачване превалихме хребета и
стигнахме северните къщи
на Бънзарето. В първия дом
разговаряхме с човек от Стара Загора, живеещ лятно
време в селото. Той ни упъти надолу към изоставена
воденица. Не я намерихме и

Мариана Ангелова
се наложи стръмно слизане
в дола и после половинчасово пъплене нагоре до стария коларски път, намерен
от Иван. Сравнително бързо
тръгнахме по препречения с
паднали дървета друм, който
надолу стана камионен, но
отдавна неизползван и къпинясал. Стигнахме водосбор
и по широк път отдясно на
голям дол, слизащ към Сливето, се заизкачвахме към
Иванковата пътека, която
стигнахме след час. Съкратихме една серпентина, слизайки на запад през сечище
и по прашен /5 см светлокафява пудра/ път стъпихме на
асфалта за Радунци. В южна
посока стигнахме до запустялата жп спирка Яворовец.
Влакът закъсня 20 мин., но
бързо стигна Тулово, където
се прехвърлихме на софийската композиция и в 18:50
часа пристигнахме в Казанлък. Шестдневната проява
завърши с традиционната
пъпешо-сладоледено-кафеената закуска.
Христо Ангелов
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54 купа на вестник
„Ехо” и купа „Тетевен”
за ориентировачи
-а

На 5 и 6 септември в град
Тетевен се състоя Държавното първенство по нощно
ориентиране и 54-а купа
на вестник „Ехо”, организирани от Българската Федерация по ориентиране,
Българския туристически
съюз - вестник „Ехо”, СКО
„Вежен” - Тетевен” и община Тетевен. Главен ръководител на състезанието
бе проф. Атанас Георгиев,
а главен съдия - Стефан
Стефанов. В двудневната
надпревара взеха участие
330 състезатели от 34 клуба от цялата страна и един
клуб от Македония.
Съвсем естествено от
предстартовата
треска
най-силно развълнувани
бяха децата.
„Тренирам от три години.
Обичам да ходя с приятелите си на състезания.
Обичам да съм на чист
въздух в планината” – каза
тринадесетгодишната Ванеса Цачева от Тетевен, а
нейната приятелка Никол
Нешева сподели: „Започнах да тренирам ориентиране от 7-годишна в клуб
„Вежен”. Обичам природата и много ми харесва
да тичам. В състезание за
нощно ориентиране участвам за първи път. Много
ми е интересно да гледам
картата и да ходя на непознати места. Наш треньор
е Стефан Стефанов”.
За 8-годишния Денислав
Николов от Дряново това е
второ състезание А неговият връстник и приятел
Цветомир Колев е запален
по ориентирането от майка си и батко си, които са
ориентировачи. Семейна
традиция има и при Надежда Пенчева, която е на
11 години, но от 2 години

се занимава с ориентиране. Нейната по-голяма
сестра и баща й практикуват този спорт. Надежда
е с актив от повече от 30
състезания и има няколко
призови класирания в тях.
Момичетата от град
Струмица,
Македония
също са въодушевени от
предстоящия старт. Мария

Илшевска е на 14 години
и тренира от една година.
Нада Мустачка е на 13
години и тича от 2 години. И на двете им е много
интересно да намират контролните точки на картата.
Нада е била е в България 3
пъти и имя няколко успеха.
Надежда Илиевска е на 16
години. Тя много харес-

ва
предизвикателството
да тича по обозначения
маршрут. След успехите в
други състезания очаква и
в Тетевен успешно класиране.
77-годишният
Ненчо
Миленов от клуб „Кракра
Пернишки”
внимателно
слуша откровенията на децата и казва за себе си:”53

Класирането на отборите
за купата на вестник
„Ехо” е следното:

1-во място - „Узана” – Габрово – 110 точки;
2-ро място - СК „Диана” – Ямбол – 75 гочки;
3-то място - „Вариант - 5” – търговище – 67 точки.
А за купа „Тетевен” то изглежда така:
1-во място – „Узана” – Габрово – 373 точки;
2-ро място – „Вариант-5” – Търговище – 243 точки;
3-то място - „Север” – Плевен – 194 точки.

В индивидуалното класиране за купа „Тетевен” на
първо място Мъже 21 – Елит е Мартин Понев –
„Узана” – Габрово, а Жени 21 – Людмила Гоцева –
„Младост” – Благоевград.
Купа „Тетевен” и медалите на отличилите се в състезанието връчиха областната управителка Мадлена
Бояджиева, заместник-кметът Десислав Цветанов,
председателят на Общинския съвет Нако Наков и
председателят на Българската федерация по ориентиране проф. Атанас Георгиев. Купата на вестник „Ехо”
връчи главният редактор Емилия Матеина. Класиралите се на първите три места състезатели във всички
възрастови групи за Държавното първенство по нощно
ориентиране и Купа „Тетевен 2015“ бяха наградени с
медали. Първите трима в елитната група на мъжете /
М21Е на 5,3 км/ са: 1-во място – Ивайло Иванов от
Клуб „Бегун” – Варна; 2-ро място – Мартин Понев от
Клуб „Узана” – Габрово и 3-то място – Владимир Атанасов от Клуб „Бегун” – Варна. При жените от същата
група класирането е следното: 1-во място – Антония
Григорова от „ Вариант – 5” - Търговище; 2-ро място
– Елеонора Николова от „Узана” - Габрово и 3-то място
– Людмила Гоцева от „Младост” - Благоевград.

години вече съм в ориентирането. Специалността ми
е Геоморфология и картография и мога да чета карти. Ориентирането е спорт
освен на физиката и на
интелекта. Трябва да си и
и лекоатлет, и шахматист.”
За купата на вестник
„Ехо” възрастовият интервал на състезателите

е от 14 до 75 години, а за
купа „Тетевен” – от 10 до
80 години. Специфичното
за маршрутите, които са
с различни дължини, е че
минават през планински
район, като 80% са открити площи и 20% гориста
местност. Стартът и финалът са в центъра на Тетевен.

19-и Спортно-туристически празник за ученици
От страница 1
Страхът от дъжда не бе приоритет за тях и това бе съвсем
естествено, защото споделеното преживяване повличаше
след себе си хубав спомен.
За мнозина той щеше да бъде
свързан именно с този ден –
деня, в който откриха чара на
планинарството.
След разходката - на чаша
чай в хижата, разливан щедро от организаторите от
БТС, младите планинари си
пожелаха да дойдат пак на
Витоша и следващия път непременно да стигнат до Черни връх.
От Столична община бяха
осигурили безплатен транспорт с автобуси и пътуването с лифта до хижа „Алеко” и
обратно също беше безплатно. А за спомен училищата,
включили се в проявата, получиха грамоти от БТС.
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Географският център и границата
на България се срещнаха
С много енергия, ентусиазъм и организационна
работа след продължителен почти 15-годишен
период на застой и проблеми, Туристическо дружество „Узана” – Габрово, започна да възвръща
името и честта си на едно
от най-старите и активни
дружества в страната.
По повод 105-годишнината на габровската организация и Деня на независимостта дружеството
проведе
организиран
преход по билото на непознатата за габровските
туристи гранична планина Беласица. Четирите
почивни дни предоставиха чудесна възможност
за отдавна планираната
изява, която започна от
село Самуилово и гостоприемството на къща
за гости „Янкиш”. Дома-

кините се оказаха сърцати хора и интересни
събеседници, които разказваха с удоволствие за
природата, историята и
забележителностите на
Беласишкия край. Рано
сутринта на 20 септември групата габровски
туристи потегли към хижа
„Лопово”, откъдето се
отправи към върховете
Конгур и Радомир. Седемчасовият преход по
билото и хубавото време
зарадваха планинарите
с възхитителни гледки
към Подгорието и долината на река Струмешница на север, а на юг – с
огледалната повърхност
на езерото Керкини. Вечерта бившата застава
до късно се огласяше от
песни и габровски шеги.
Извилата се през нощта
буря за малко да обърка

плановете на групата, но
планината прояви благосклонност и в ранното
утро на 21 септември габровци се отправиха към
връх Тумба, където се
събират границите на три
държави – България, Македония и Гърция. Спусналата се мъгла изчака
все пак да зърнат още
едно езеро – Дойранското, и след това го скри в
диплите си. Групата побърза да се върне на сигурно в хижата, а небето
отново изсипа гръмотевици и пороен дъжд над
притихналата
планина.
Специални
габровски
„медали”, запазена марка на дружеството, получиха хижарите Атанас и
Румен, без чието съдействие трите върха щяха
да останат недостъпни.
В празничния 22 сеп-

тември габровските туристи посетиха Самуиловата крепост, за да
почетат миналото, без
което не би било възможно настоящето ни.

Габровци са планински
люде и трудно може да
ги изненада планина, но
Беласица остана в сърцата им с меката есенна
красота на кестеновите

Туристи ветерани в Троянския балкан
Седмица след празника на Черни връх КТВ
„Амбарица” - Троян беше домакин на поредната национална проява
от календарния план на
Българската федерация
на
туристите-ветерани.
Хубавото време, добре
обмисленият
маршрут
- от Беклемето през заслон Орлово гнездо до
хижа „Дерменка” (част от
маршрута Ком – Емине),
позволиха на ветераните от Берковица, Благоевград, Велико Търново,
Добрич, Ловеч, Петрич,
Русе, София – КТВ “Алеко” и КТВ “Еделвайс”,
Троян и Петрич за пореден път да проветят
издържливостта си на
туристи и пешеходци. Колоната от 54 туристи премина през красивия Троянски балкан. Очите ни
не пропускаха великото и
красивото – тук цветенце,
там причудлива купчина
канари, встрани - склонове, скалисти долини ...
и снимки, снимки... През

цялото време водачът
Иван Бойкин от Ловеч
шеговито ни напомняше,
че освен пътеката в краката ни има и невероятни
гледки – красиви ридове,
върхове и изведнъж като
през прозорец – с. Кърнаре, та чак Средна гора,
после Кръсците, Купените, Хармана, Амбарица ...
Направихме малка
почивка на добре поддържания заслон Орлово гнездо и отново по

маршрута. Не усетихме
кога изминаха 4-те часа и
видяхме пред нас трикольорния цвят на покрива
на хижа Дерменка и табелата „Добре дошли“.
Настанихме се, отпочинахме и продължихме
с
разговори,спомени,
полезна и актуална информация за маршрути и
хижи, песни за еделвайси, планини, върхове, патриоти ...
Видяхме и опитомено-

то лисиче, и предпазливото му другарче.
На другата сутрин обща снимка пред хижата, пожелахме си здраве
и до нови срещи.
За нас, туристите ветерани от Добруджа, този
поход в планината беше
преживяване, донесло ни
и голямо удоволствие.
Дима Пройнова –
председател на
КТВ „Одисей” гр. Добрич

по произведения на патриарха на българската
литература Иван Вазов,
който неведнъж се е
възхитил от този природен феномен в пътеписа
„Костенец - пътни бележки“ и стихосбирката
„Какво пее планината“.
Заслугата за направеното е на община Костенец и кмета Радостин
Радев, кметството в село
Костенец и кмета Георги

Нови придобивки
в района на
Костенския водопад
Официално бе открит
реконструираният прилежащ терен и подстъп
към прочутия Костенски
водопад на река Чафча
в курорта „Вили Костенец“, както и тържествено запалени светлините,
които ще красят нощем
природната забележителност. Събитието бе
доукрасено с рецитал

50 инвалиди се събраха на хижа „Гергиница”
Петдесет инвалиди, членове на Сдружението на хората с увреждания „Венетица“
в Долна баня с председател
Стоянка Стринска, се събраха
на хижа „Гергиница“ в подножието на Рила, за да похапнат
и се насладят на вкусната и
ароматна местна чушка-пръжка. Традиционният празник на
организацията, вече с десетгодишна история, съвпадна и с
40-годишнината от построяването на планинския дом, който
е любимо място за отдих и развлечение на млади и възрастни не само от рилския град,
но и от района и страната.
С китка цвете и здравец всеки бе закичен от председа-

телката Стоянка Стринска
на влизане в столовата на
хижата и настанен удобно
от домакинята Елена Сухарева на празничните маси.
Скъп гост на празника бе кметът на община Долна баня
Владимир Джамбазов, който
въпреки многото си служебни
ангажименти в края на втория
си мандат все пак намери време да уважи своите съграждани
в неравностойно положение.
В началото с чудесно въведение и разказ за долнобанската
чушка-пръжка, за отминалите
и предстоящите национални и
християнски празници, както и
за оказаната голяма помощ от
страна на общинската управа

за уюта и удобствата в клуба
на организацията говори Светла Стоименова, след което
с благодарствени думи към
долнобанския градоначалник
се обърна и председателката
Стоянка Стринска. Тя завърши
думите си, цитирайки стихотворението на бившата медицинска сестра Добринка Кантарджиева, написано специално
за кмета Владимир Джамбазов, след което му връчи и специален паметен знак от юбилейния вкусен празник. Не
скри своето вълнение и голяма
благодарност за оказаната финансова помощ от Общинския
съвет с председател Лиляна
Драганова и кмет Владимир

си гори, с изпъстрения в
синьо-червено боровинков килим и с гостоприемството на хората от
граничния край.
Силвия Иванова

Джамбазов Лиляна Иванчева, която имаше неотложна
нужда от оперативно лечение.
След като благодари за поканата за участие в традиционния празник на хората с
увреждания от рилския град
долнобанският градоначалник
ги поздрави и им пожела преди всичко здраве и по-щастливи дни в живота занапред.
На празника своя 80-и рожден
ден отбеляза Мария Кьосева,
която за достолепния юбилей
получи поздравителен адрес
и подарък от името на долнобанските
инвалиди.
След
вкусния обяд и наздравици
долнобанските инвалиди си
попяха и поиграха до наси-

Анчин, фирми и бизнесмени, както и с доброволен труд на местните
хора, които помогнаха и
работиха за вече красивия, озеленен и разноцветно осветен в тъмната
част на денонощието
район на Костенския водопад.
Любомир Кузев

та, а някои пък разпуснаха
и с игра на карти на прохлада на терасата пред хижата.
В програмата със стихове и
песни се включиха Мария Торошанова и Лиляна Велкова.
Празникът на долнобанските инвалиди пък бе украсен
отвън на голямата поляна
пред планинския дом с игрите и гълчава на децата от
столичната община „Оборище“, които в този ден бяха на
екскурзия до рилския град.
Няколкогодишни са вече
дружбата и приятелството на
Сдружението на хората с увреждания „Венетица“ в Долна
баня с местното туристическо
дружество „Ибър“ в рилския
град, като двете организации
провеждат и съвместни прояви
през годината.
Любомир Кузев
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114
години

Туристическо
дружество
“Кайлъшка долина” – Плевен,
е основано през май 1901 г.
Инициатор за учредяването
му е инж.Дамян Вълчанов
Иванов. Дружеството си поставя задачата да изучава и
украсява хубавите и интересни местности, да създава такива в околностите на Плевен,
да ги популяризира и да ги
направи достъпни за любителите на природата. Освен пешеходен туризъм, постепенно
се развиват и други туристически дейности. През 1958 г.
е създаден Алпийският клуб,
през 1963 г. са учредени Пещерният клуб и Секция ветерани туристи. През 1971 г.
- по ориентиране “Север” и
Клуб по колотуризъм, както
и клубове по воден туризъм
и ски-туризъм. През 1975 г.
се създава хор “Кайлъшко
ехо”. Провеждат се национални и международни походи,
участия в състезания, както
и екскурзионни летувания.
В клубовете участват както
възрастни, така и ученици от
града.
И до днес в ТД “Кайлъшка
долина” – Плевен, активно
участват клубовете по пешеходен туризъм, воден туризъм, ски туризъм, ориентиране, колотуризъм, алпинизъм,
спелеология, ветерани туристи, както и хор “.Кайлъшко
ехо”. За празник на дружеството е определена последната неделя на месец май.
Пешеходният туризъм започва с откриването на ТД
“Кайлъшка долина” през 1901
г. Провеждат се излети в близките местности, както и походи в Стара планина, Пирин,
Рила, Родопите, Странджа,
излети в близки местности,
в които участват както чле-

Туристическо дружество
„Кайлъшка долина”

Д

ружеството отбеляза 120 години от организирания туризъм в България с изкачвания на Черни връх и връх “Ботев”.
Участваха представители от Управителния и
Контролния съвет, от клубовете по пешеходен туризъм, воден туризъм, ориентиране, ски
клуб, алпинизъм, учители, колоклуба и ветерани. Групата, начело с председателя Венци
Росманов поднесе цветя пред морената в София, откъдето на 30 август 1895 г. 300 туристи,
от които и четирима плевенчани, тръгват към
Черни връх. На 30 август 2015 г. на х. “Алеко”
групата туристи от Плевен получи юбилейно
знаме и заедно с другите туристически дружества се отправи към Черни връх. Отвсякъде се
чуваше “Честит празник!”. На Черни връх празничното настроение продължаваше с песни и
поздравления.
Другата група от 120 души беше на х. “Плевен” от 28 до 30 август 2015 г. - главен ръководител Поля Генчева, комендант Веселин
Гърков, Андрей Новомиров - водач, Красимир
Григоров и Красимир Петков – спасители, Данчо Генов - съдия /скоростно изкачване/. На 29
август в 7 ч. туристите се отправиха към вр. “Ботев”. В 10.00 часа беше даден старт на участниците в скоростното изкачване на вр. Ботев
от х. “Плевен”. На върха всички се събраха в

Плевенските туристи покориха
Черни връх и връх „Ботев”
12 часа за тържеството по случай 120 години
организиран туризъм в България. Андрей Новомиров поздрави участниците с празника и изкачването на върха. Изкачилите скоростно вр.
Ботев получиха грамоти и тениски, а първият и
парична награда. Класиране в минути: 1. Галин
Маринов - 65.46 ; 2. Румен Димитров - 73.45; 3.
Светлин Петров - 74.15; 4. Милен Йорданов 76.50; 5. Ивайло Стоянов - 80.86; 6. Александър
Димитров - 82.15; 7. Галин Йонов - 98; 8. Явор
Костов - 99; 9. Цветан Петров -101; 10. Грета
Борисова - 106; 11. Петя Генова - 125.
А най-малкият участник в изкачването на вр.

Ботев, шестгодишният Самуил Йорданов, получи раничка, с пожелание да продължи да се
занимава с туризъм.
На х.”Плевен” от 26 до 30 август 2015 г. Клубът по ориентиране начело с Иван Димитров
проведе подготвителен лагер за деца от 12 до
18 години.
На 30 август част от групата посети екопътека “Водните дупки” в Национален парк “Централен Балкан”.
Лидия Цанова ТД “Кайлъшка долина” – гр.Плевен

нове на клуба, така и други
туристи. Целта е повече хора
активно да почиват сред природата, да изкачват планинските първенци, да посетят
100-те туристически обекта, в
дейностите да участват повече млади хора.
Главна цел на ски-клуба е
усъвършенстването на ски
техниката както по писти,
така и проходимостта по сняг.
Придобиват се знания по ориентиране и се трупа богат
планинарски опит. Осъществяват се ски-походи в Стара
планина, Рила, Пирин и Витоша.
Клубът по колотуризъм редовно участва в провеждани
републикански колопоходи и
колоралита.
Главната насока на клуба на
ветераните туристи са туристическите изяви, активният
отдих, укрепване на здравето,
родолюбие и любов към природата. В периода април- октомври се провеждат походи в
Стара планина, Средна Стара
планина, Рила, Пирин и Витоша. Освен походи, ветераните туристи организират срещи
с други клубове от страната,
посрещат всички празници
заедно, рождени дни, празнуват юбилеи. Всяка сряда и
неделя, независимо от времето, те са на разходки в парк
“Кайлъка”. “ОПОЗНАЙ РОДИНАТА, ЗА ДА Я ОБИКНЕШ!”
Този девиз на Алеко Константинов е и рефренът, с който
започва всеки концерт на туристическия хор “Кайлъшко
ехо”, създаден през 1975 г. В
репертоара му има повече от
160 песни. Наред с песните
на изявените автори на българската туристическа песен Филип Аврамов и Борис
Стрински хорът изпълнява и
авторски песни на доайена
на хора Илия Антонов и туристически песни по музика
на Веселка Дундакова и текст
на Елка Енева. Възможностите на хористите позволяват и
се изпълняват също така възрожденски,
революционни,
маршови, патриотични песни
и класически произведения
на Добри Христов, Менделсон, Верди, Бетовен и други.

120 години организирано туристическо движение

35 години

П

рез тази година,
в която отбелязваме 120 години
от организираното туристическо движение, сме съсредоточили дейността си в
провеждане на туристически прояви във високата планина: екскурзионни
летувания в Рила и Пирин, изкачване на десетте
планински първенеца на
България и международен
коло поход до град Охрид
в Македония.
Трябва да отбележим,
че нашето дружество е
създадено преди 35 години от 105 туристи ентусиасти, за да привлича
военнослужещите от варненския гарнизон към идеите на великия поет, писател и турист Иван Вазов и
писателя Алеко Константинов. Заслужава си да
отбележим първите председатели: контраадмирал
Йовчо Георгиев и контраадмирал Стефан Дамянов,
първите зам.-председатели капитан I ранг Димитър
Пампоров и капитан II ранг
Николай Василев и първият секретар Ангел Ангелов. Те са хората, понесли
тежестта на организирането на ново туристическо
дружество. Следващите
поколения туристи вече
използваха техния опит.
Създадоха се туристически кадри, планински
водачи, инструктори по
туризъм, които водеха
туристическите групи из
българските планини, като
особено популярен беше
маршрутът по стъпките на
войводата Христо Ботев
от Козлодуй до Околчица.
Организират се групи с
автобуси от над 150 участници. Традиционни станаха провежданията на
гребно-ветроходни походи
по българското Черноморие.
Кратковременните
еднодневни и двудневни
походи бяха основата на
дейността на Дружеството. В основата на дейността ни беше привличане на
семействата на военнослужещите за опознаване
на родния край. В региона
на град Варна вземахме
едно от челните места
по дейност и масовост на
проявите. Наличните по
това време хижи се посещаваха ежеседмично
от нашите туристи. Не на

ТД

последно място бяха и организираните съвместно
с други туристически дружества прояви.
Промените в нашето общество доведоха и до криза в дейността на дружеството ни. За около две
години дружеството се
възстанови благодарение на дейността
на: капитан I ранг
Милан Миланов
– председател,
Борислав Душанов – секретар, Иван
Михнев
–
зам.- председател;
планинс к и т е
водачи:
Николай
Василев,
Янка Трайкова, Иван
Костадинов; активните туристи:
Иван Войков,
Иван
Сапунджиев, Желязко Желязков и
много други, които
следваха Алековата
идея и традициите на
Дружеството.
В новите времена дружеството укрепна, увеличи членовете си и възникнаха нови туристически
прояви, както и създаване на отделни клубове.
Сформираха се клубове
по: юношески и младежки туризъм, пешеходен
клуб, коло клуб, ски клуб,
клуб на туристите ветерани, хор “Влади Анастасов”
и комисии по екология и
маркировка. Новите клубове си избраха ръко-

водства от най-изявените
планински водачи и активисти. В клуба за юношески и младежки туризъм
бяха подготвени десетки
учители за провеждане на
модул “Туризъм” в

Перперикон, Татул, местността “Сините камъни”,
Русенски Лом, Търговище,
първите столици Плиска
и Преслав, Троян и други.
Смятаме, че с тези прояви
ние подпомагаме възпитанието на младото поколение в патриотизъм и опазване на околната

V езикова гимназия “Йоан
Екзарх”, СОУ “Никола
Бозвели”, ОУ “Цар Симеон
Велики”. С тяхна помощ се
проведоха стотици излети
и походи в околностите на
град Варна и българските
планини. Паметни ще останат проведените походи
до исторически места като

среда. Проведени бяха
десетки ехо-мониторинги
и почиствания на морския
бряг по случай деня на
Черно море. Младежите
участваха активно в маркирането на туристически
маршрути около град Варна и областта.
Благодарим на учители-
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те Соня Иванова, Желязко
Желязков, Светла Димитрова, Тодорка Иванова и
много други за успешната работа с учениците и
участието им в спечелените младежки проекти
от община Варна, с което
се подобри съществено
пешеходната инфраструктура.
Ново направление в нашата дейност е провеждането на доброволчески
туристически стажове на
младежи. Така се подобрява част от туристическата маркировка, младите хора се обучават по
гребане, безопасно
бивакуване на палатки и се подобряват и тяхното
здраве, и техните
познания.
Възникнаха нови
идеи и нови
прояви:
домакини
сме на Национален
туристически поход “Черноморски
бряг”, който
се проведе
за 17-и път
тази година;
Национален
преглед за оцеляване в планината при зимни условия – Мальовица,
проведен за 11-ти път
тази година; изкачване
първо на седемте, а сега и
на десетте планински първенеца. Коло клубът възстанови своята дейност
и със своя председател
Димитър Станев станаха
инициатори на провеждане на коло походи до съседни страни. Проведени
бяха коло походи до Истанбул (Турция) – 7 пъти,
Гърция (Солун, Халкидики,
о-в Тасос) – 5 пъти, Охрид (Македония) – 4 пъти,
Констанца (Румъния) – 14

пъти, Тараклия (Молдова)
– 1 път.
Туристите
ветерани
също се активизираха и
освен ежеседмичните излети и походи и участието
в регионални срещи сами
организираха три регионални срещи на туристи
ветерани.
Маркировката се оказа
много важна в нашата дейност. Маркирахме над 180
км туристически маршрути по билото на Стара
планина (Ришки проход
- нос Емине), Камчийска
Стара планина, района на
Побити камъни, Дългопол
и маршрути около Варна.
Всяка година със собствени сили и средства възстановяваме маркировката
по 2-3 маршрута.
Хорът “Влади Анастасов” участва във всеки
песенен преглед на туристическите хорове и изнася десетки концерти пред
гражданите на Варна.
Дейността ни е открита и достъпна за всеки
един турист. Участваме
според възможностите си
във всички републикански
прояви. Имаме съвместна
дейност с дружества от
Североизточна България,
дружества, организиращи
републикански
прояви,
и всички варненски дружества. Участваме във
всички спортни и масови
прояви на община Варна,
като я подпомагаме в реализирането на социалната
є програма.
Бъдещето на дружеството виждаме в привличане на младежи, ученици и цели семейства за
участие в туристическите
прояви, както и в подготовката на туристически
кадри. Живеем като една
здрава туристическа организация, член на БТС,
и даваме своя принос за
осъществяването на Алековата идея: “Опознай Родината, за да я обикнеш”.

Атанас Сивков председател на
ТД “Черноморски
простори” – гр. Варна
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ЧЕСТИТО НА
ЮБИЛЯРЯ
Стоян Петков Тодоров - по-известен като
Синята стрела - навърши 90 години. Планинар и идеалист, загрижен за природата и хората - това са най-често употребяваните по
негов адрес думи, които не могат да обхванат
сърцатото му дело - да строи заслони и чешми, да прави туристическа маркировка.
За своя голям принос и по повод 90-годишнината му Синята стрела бе награден от
изпълнителния секретар на БТС Венцислав
Удев с плакет и грамота на БТС.

IN MEMORIAM
Човекът, на когото великотърновското туристическо дружество “Трапезица 1902” дължи
толкова много за развитието и историографията си, ни напусна на 94-годишна възраст.
Горазд Чолаков е роден на 4 август 1921 г. в
с. Пиргово, Русенско. Неговият баща, Йордан
Чолаков, е бил главен учител в пирговското
училище. През 1940 г. Горазд завършва Първа
мъжка гимназия в Русе и е приет за студент в
Правния факултет на Софийския университет.
Животът му в тези военни и следвоенни години е пълен с превратности и перипетии, но все
пак успява да се дипломира и се установява
във Велико Търново, където през 1947 г. минава под венчило с дъщерята на генерал-лейтенант Атанас Стефанов, командир на Четвърта
армия и на прикриващия фронт по време на
ВСВ. В туристическото движение се включва
от ученическите си години. От 1972 до 1986 г.
е член на бюрото на Туристическо дружество
“Трапезица”. Той е дългогодишен председател
на Комисията за пропаганда и агитация. Съществен е приносът на Горазд Чолаков за пропагандиране на идеите на туристическото движение и на успехите на ТД “Трапезица” - той
е неуморен сътрудник на местни и централни
печатни издания, а туристическата тематика е
на първо място в дописките му.
На него дължим изследванията за „Началната дейност на туристическото дружество
“Трапезица” - Велико Търново (1902-1912),
обнародването на част от архива и дневника
на Цоню Герганов - един от председателите на
дружеството. Активно сътрудничи и на в. „Ехо“
с редица материали. Благодарение на негови
статии и пътеписи завинаги в историографията
на туристическото движение ще останат вдъхновените му слова за Стоян Бояджиев - доайенът, публикувана в рубриката “Радетели на
туризма”, той е, който представя програмата
на великотърновските алпинисти за отбелязване на 800-годишнината от въстанието на
Асен и Петър, за състезанията по ориентиране
“С карта из Търновград” и много други. В сп.
“Турист“ по повод 75-годишнината на туристическото движение в България пише за великотърновските алпинисти, изкачили седемте
първенеца, за Александър Теодоров-Балан
и за още много инициативи и личности на туристическата идея в някогашната столица на
страната ни. През 1977 г. е обявен за отличник
на БТС. За цялостната си дейност е награждаван многократно с ордени, медали и грамоти
от редакцията на в. “Ехо”, два пъти носител
на медал „Алеко Константинов”, медал „Иван
Вазов” от Държавната агенция за българите в
чужбина, от комитет “Васил Левски”, от Съюза
на юристите в България, от Министерския съвет с министър-председател Сергей Станишев
през 2008 г. През 2003 г. е удостоен с почетна
награда “Велико Търново”.
На 30 август 2015 г. бай Горазд се пресели
в един по-добър свят, но остави незабравими
спомени у всички, които го познаваха.
ДА Е СВЕТЛА ПАМЕТТА МУ!
От туристите на
ТД “Трапезица 1902” - гр.Велико Търново

Личности
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.

ПАНТЕОН НА
ИСТИНСКИТЕ ХОРА

Христо - моят
планински
кръстник

Отново в онази паметна 1997 година,
през юни, пилотен отряд - аз, мъжът ми
Дилиян, сестра му Веселина и нашия
приятел Георги се качваме на хижа
„Тъжа”, за да запазим места за групата,
с която ще правим екскурзионно летуване през август. Тъй като по това време
комуникациите са ограничени, интернет
няма, а мобилните връзки са в зародиш
и все още не са популярни по хижите,
сме убедени, че най-сигурният начин да
си запазиш места за голяма група през
лятото, е да се срещнеш лично с хижаря, а за нас това е и поредното приятно
изживяване. Тръгваме от село Тъжа в
изключително топло и приятно време.
Пътят, който по-късно винаги ни се е
струвал скучен и еднообразен, в този
първи път ни се струва интересен. Вървим с пътеводителя на Чорчопов и откриваме забележителните места - преминаваме покрай хижа „Русалка”, пием
вода от „Сладката вода“, подминаваме
разклона за хижа „Триглав”, спираме за
отдих на Хайдушката полянка, наблюдаваме в захлас падащата с грохот вода
на Кадемлийското пръскало и неусетно
стигаме до местността Смесите. Преди да започнем последното изкачване
преди хижа „Тъжа”, към нас се спуска
усмихнат млад мъж, който се представя
като Марин - помощник-хижарят и ни
повежда към хижата. Горе ни чака хижарят - Христо - слабичък и жилав мъж
на средна възраст, чиято сърдечност е
изписана на лицето му. В хижата има и
други туристи и двамата домакини успяват да поговорят с всички, да ги разпитат откъде са и откъде идват днес, да ги
поканят, да им предложат чай. Очаровани сме от местността и от хората, с които
се срещаме. Един младеж, вероятно на
възраст, близка до нашата или даже помлад, споделя, че идва от хижа „Добрила” през връх Ботев, което за нас тогава
звучи като истински планински подвиг, а
мъжът ни изглежда като истински герой,
а привечер пристигат няколко възрастни жени, които ни разказват, че идват
от Калофер и са се разхождали около
10 часа, защото нямало смисъл толкова
рано да идват на хижата. И тях веднага
ги преброявам в числото на героините.
Нашите 5-6 часа от село Тъжа започват
да ми се струват съвсем кратки и незначителни. Тъй като сме пристигнали рано
в хижата, а денят е голям, далеч преди
слънцето да е тръгнало към залез, сме
готови да седнем на масата с ракийка
и салатка. Слагаме една маса навън и

си казваме „Наздраве!”. Поглеждам към
небето и виждам един черен облак, но
той никак не ме притеснява, защото ми
се струва твърде далеч, а и някак единичен, за да бъде опасен. В този момент
Христо идва към нашата маса и с весел,
но настоятелен тон ни предупреждава:
„Момчета и момичета, вкарвайте бързо
масата навътре, защото ей сега ще завали”. Поглеждаме го с недоумение, но
нали сме аматьори, все пак се вслушваме в думите му и започваме да прибираме. След това всичко става за секунди. Виждам буквално с просто око как
облакът се приближава с бясна скорост
към нас, закрива слънцето и се изсипва
такъв дъжд с гръмотевици, че само можем да благодарим на Бог, че сме на
закрито в хижата. „Това, момчета и момичета, може да се случи само в Стара
планина!“ - споделя Христо. Младежът,
който е дошъл от “Добрила”, разказва,
че е ходил много по Рила и Пирин, но такова нещо и той вижда за пръв път. Това
е нашият първи урок по старопланинска метеорология. Сутринта уговаряме
резервацията си за след два месеца,
когато ще заведем нашите приятели на
хижата по време на предстоящото екскурзионно летуване, прощаваме се с
хижарите и зад гърба си чуваме весели
тиролски трели. Христо вика, колкото му
глас държи: “Ойлари, ойлари, яжте марули, марулиии”... и толкова ни развеселява с поздрава си, че не усещаме как
слизаме надолу.
***
Два месеца след това, през август, идваме на хижа „Тъжа” от хижа „Рай” през
връх Ботев. Времето е горещо и ясно,
но вече зная, че това в Стара планина
изобщо не е показателно. Затова след
почивката на върха и задължителните
снимки в героични пози започваме да
слизаме надолу, без да се бавим, особено след предупреждението на метеоролога, работещ на върха, че следобед
ще вали. Слава богу, така и не завалява, но ние си изпотрошаваме краката от
бързане, защото споменът за оня юнски
дъжд, изсипал се от нищото, беше доста пресен. Тъй като на хижата имаме
поръчана храна, а стомасите ни вече
стържат, започваме да си мечтаем, че
Христо ще ни посрещне с шопска салата и кюфтета, което звучи като нереалистична шега по онова време, когато
традиционно хранеха туристите с боб и
на това екскурзионно до този момент
това е било основното ни меню. Понякога обаче мечтите се сбъдват, колкото
и да са нереални. Пристигайки на хижата, виждаме подредена маса с шопски
салати, а от кухнята се носи аромат на
пържени кюфтета. Прекарваме два незабравими дни на хижа „Тъжа”. През

тези дни получавам своето планинско
име. Христо започва да се обръща към
мен с Марта, вместо Маргарита, и когато
го питам защо, той ми отговаря кратко Маргарита е много дълго, а и Марта много ти отива. Всички веднага възприемат
новото ми име и оттогава до днес сред
планинските ни другари аз се подвизавам под прозвището Марта. По-късно
някой добавя към него „Гръмотевицата“
заради необуздания ми страх от това
природно явление, а и може би защото
съм гръмогласна като тях - онези, чието
име аз самата не споменавам в планината, а ги наричам „моите адашки“. На
третия ден сутринта тръгваме към „Мазалат”, а зад нас отново се носят Христовите тиролски трели с вкус на български марули.
***
Тъй като вече сме заклети фенове на
хижа „Тъжа”, наесен решаваме да отидем отново. Водим нашия нов приятел
Иван, който носи своята китара и това
е сигурен залог за весел купон. Христо
ни посреща като стари приятели. Печката забумтява весело в унисон с нашето
настроение. Ние започваме да пеем и
постепенно вдигаме децибелите, както
е нормално с напредването на алкохолния градус, а Христо подскача наоколо
с танцувална стъпка и с ентусиазъм разпъва един акордеон, на който всъщност
изобщо не може да свири, но в този момент това няма никакво значение.
Не зная колко пъти сме ходили на
хижа „Тъжа” през това време, но може
би около две години след това отиваме
отново с голяма група. По това време
хижата вече има друг хижар, а Христо
работи в съседния частен имот - бившия
хотел „Табите”. Разбира се, отиваме да
му се обадим и той идва да ни види и
да прекара няколко часа с нас. Новият
хижар Боби също е голям симпатяга и
отново се чувстваме обгрижени, а Христо ни кани на кафе следващата сутрин и
ние обещаваме, че ще отидем. Сутринта обаче времето е облачно и мрачно
и както изглежда, всеки момент ще завали, което ни кара да променим решението си и да тръгнем направо към хижа
„Мазалат”, вместо да спазим обещанието си. Чувстваме се виновни, но като
едни вече “гърмяни зайци” в планината,
предпочитаме да побързаме и ако е възможно да изпреварим дъжда. Не успяваме, за съжаление, и още на средата
на маршрута той ни настига, може би за
да ни накаже за неспазеното обещание.
Малко след като пристигаме на хижа
„Мазалат”, разбираме, че Христо е съобщил по радиостанцията, че ни е много
сърдит и вечерта му се обаждаме, за да
му се извиним. Отсреща се изсипва порой от гневни думи, от които разбирам
само, че на Христо и Боби им се е наложило да изпият цял казан кафе. Тъй като
колкото и да е гневен, Христо не може
да се сърди истински, разбирам, че ни е
простил, а в главата ми веднага зазвучава един известен рефрен от песен „Ние
двамата с Боби пием кафе”. Решаваме
да се извиним по нетрадиционен начин,
като изпеем на Христо една-две песни
по радиостанцията, за да не е тъжен,
че не сме изпили кафето си заедно, и
запяваме с пълно гърло в съпровод на
китара, буквално надвесени над радиостанцията. Малко по-късно връзката
прекъсва и едва по-късно разбираме, че
толкова много хижари са се включили
да слушат, че сме блокирали ефира.
***
Това, за съжаление, беше последната ни среща с Христо. После чухме, че
го заподозрели в някакво престъпление, вкарали го в ареста и той се обесил. Христо беше емоционален човек,
но въпреки това все още не вярвам във
всичко това и вероятно никога няма да
повярвам. За мен Христо не беше човек, способен да извърши умишлено
престъпление, а още по-малко да посегне на живота си, но даже и да е съгрешил в нещо, защото никой жив човек не
е застрахован от грешки, сигурна съм,
че Господ отдавна му е простил, защото Той прощава на добрите хора, на истинските хора, един от които несъмнено
беше моят планински кръстник - Христо
Събев. Вечна му памет!
Маргарита Илиева

Памет
Късно вечерта на 18 август 1961 година
разпънахме палатките си на 4880 м н.в.
Щяхме да нощуваме най-високо от всички българи до момента. Съдбата ме събра
в една палатка с Георги Атанасов, Аврам
Аврамов, с когото, за да не носим два
спални чувала, спяхме в един (тогава
като че ли бяхме по-слаби). Четвъртият
ни съквартирант бе най-младият в групата
ни Радко Бреянов. Сънят не идваше. Предстояха ни 7-8 много трудни дни и нощи,
защото бяхме тръгнали по прочутата Безенгийска стена. През нощта говорехме
за много и най-различни неща. Като че
ли вълнението на Радко бе най-силно. Та
нали когато завърши траверса и си тръгнем за България, групата ни щеше да се
увеличи с още един човек. От Киев с нас за
България щеше да тръгне и синеоката
Валя.
- Искам и шестимата, които сте тук, да ми
станете свидетели на най-важния момент от
живота на двама млади хора - ни помоли Радко.
Съгласихме се и неусетно сме заспали.
На следващия ден - 19 август, станахме
рано. Цанко Бангиев, който беше най-авторитетната личност сред нас, въпреки че
не заемаше ръководна длъжност, нареди:
“Баджанак, разбирайте мене, днес аз ще
водя тази свръзка. Ти отивай при вифаджиите Атанасов и Аврамов”.
И така Цанко Бангиев, Радко Бреянов и
Йордаи Мачирски оформиха новата свръзка, която поведе колоната ни по ръба
на Безенгийската стена. Изкачихме вр.
Шхара - 5158 м - най-високият от поредицата обледенени върхове. Свръзките ни
се движеха близко една до друга - тази
на Цанко и на Джиджи. Енчо бе поизостанал, защото заедно с руснака Валя
се бяха заели да намерят бележката,
оставена на върха от алпинистите, които преди нас бяха изкачили върха, и да
поставят нашата записка. Така според
правилата на съветските изисквания се
потвърждаваше изкачването на даден
връх.
Вървяхме по силно заледен и много тесен леден ръб. Изкачихме няколко малки обледенени връхчета. Вървях
плътно след Аврам, а той - много близко
до предната свръзка. Когато и аз изкачих поредното връхче, останах вцепенен. Аврам силно притискаше главата си
с две ръце и не отговаряше на трудния ми
въпрос - КЪДЕ СА? Погледнах надолу и
видях като на филмова лента последния
кадър от филма на ужасите. Бе станало
най-ужасното, непоправимото. Нататък
всичко е ясно. При нас дойде и Енчо.
Какво да правим? Вкупом решаваме само надолу, защото може би някъде те
очакват нашата помощ...
Две нощи и три дни слизаме по почти
отвесната 3-километрова южна стена на
вр. Шхара. Тя все още нямаше премиерно изкачване, а ние започвахме нейното
слизане. Придържахме се много близо до
предполагаемия път на тяхното падане.
Само един ледокоп с ръкавица на темляка доказваше, че са “минали” оттук. И

Никой не е
забравен

ето я накрая зловещата дупка с размери
20 на 25 метра, поемаща всичко, що се
свлича от стената.
Траверсът не завърши. България загуби трима от най-добрите си алпинисти:
Цанко Бангиев, майстор на спорта.
Изкачил всички категоризирани маршрути у нас, за да остави на поколенията
незабравимата си книга “Алпийските стени в България”, известно време началник
на Централния алпийски лагер (ЦАЛ),
водещ адвокат във II адвокатска кантора
- София. Йордан Мачирски, майстор на
спорта. Служител към ЦДНА, осъществил
множество изкачвания по нашите планини,
направил първото зимно изкачване на
вр. Синаница, открило нова страница в
развитието на българския алпинизъм зимните изкачвания. Радко Бреянов,
първоразрядник. Най-младият в групата
и многообещаващ за развитието на родния алпинизъм.
.... Три години по-късно (1964 г.) отново разпънахме палатките си в подножието на ледената стена. От първата група
(1961 г.) сме само двамата с Георги Атанасов. Траверсът завърши успешно, като
към нас се присъединиха Ангел Петров и
Кръстю Алексиев, както и помощната група - Георги Щерев, Георги Имов, Щилиян
Атанасов и Аврам Аврамов. Българският
алпинизъм се реабилитира след неуспешната крачка от 1961 година. Някои нарекоха
този успех “ВИЗА КЪМ ВИСОКИТЕ ВЪРХОВЕ”. Други сполучливо определиха успеха
като “ЕВЕРЕСТ НА НАШЕТО ПОКОЛЕНИЕ”.
Годините минаваха. Всяка година на 19

август най-верните приятели и близки на
Цанко, Данчо и Радко ги споменаваха.
Срещахме се на Втора тераса на Мальовица, където наред с множеството
плочи на загинали в планината е и тази
за тримата от Безенги. Мястото, където
почиват в мир телата на тримата, обаче
си остана известно само на нас четиримата - Джиджи, Енчо, Аврам и аз. Енчо
вече се пренесе в онзи по-добър свят.
Джиджи и Аврам са на възраст и с различни болежки и не биха предприели
едно дълго пътуване. Аз все още чувствах сили да отведа наследниците на
Данчо, за да им покажа това зловещо за
тях място. Синът му Аспарух (Пури), внукът му Данчо, аз и моят син Иван поехме
инициативата за изпълнението на едно
християнско синовно задължение. Като
единствен, който знаеше това място,
изпълних задължението си към тримата си приятели. За да споделят своята
съпричастност, с нас бяха още четирима
верни наши приятели - Веселина Стойнова, Маргарита Кумбилиева, Христо
Христов и д-р Румен Стоилов. В този си
състав поехме преди няколко дни дългия
път на изток - към Кавказ, към прочутата
Безенгийска стена...
... Слънчева Сванетия, главният град
Местиа и малкото селце Ужгули, сгушило
се точно в подножието на южните склонове на Безенгийската стена, с нищо не
са се променили. Тук са красавицата на
Кавказ Ужба, смразяващите ледени склонове на Шхара, каменните отбранителни
кули на Ужгули, трудният 46-километров
път от Местиа до Ужгули, който се преми-
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нава само с високопроходими джипове.
След 54 години отново съм тук. Сега
нещата са много по-цивилизовани. Европа и светът са открили слънчева Сванетия като новата привлекателна дестинация. Старите къщи с бойните кули
привличат много чужденци. По-предприемчивите собственици са разкрили малки
семейни хотелчета. Мощни джипове са
трасирали път по долината на река Ингури чак до ледника Шхара. Всичко това
много ни впечатлява, но нашата работа е
нагоре и все нагоре. Трябва да достигнем
колкото може по-близо до онази зловеща дупка, поела телата на тримата ни
прекрасни алпинисти - Цанко, Данчо и
Радко.
Тръгваме нагоре. Аз съм със смесени
чувства - не ми се иска да се връщам 54
години назад. Искам да бъда в настоящето, което изпитват партньорите ми.
Огряна от слънцето, южната стена на вр.
Шхара блести ослепително. Пури, Данчо
и останалите искат да разберат колкото
се може по-бързо улея, който бележи една
отдавнашна българска трагедия. Спираме
и започвам да проследявам пътя надолу,
започнал от онова малко връхче на 5080
метра. После гладкия и стръмен леден
склон. Поредицата от скали, големият
400-метров ледопад, 50-метровата отвесна скала и накрая зловещата дупка...
Обяснявам бавно и спокойно, но думите
засядат на гърлото ми. Сълзи напират в
очите на всички ни.
И пак нагоре. Преминаваме покрай два
огромни камъка. Те са на самата пътека.
Напомниха ми за камъка на Втора тераса
на Мальовица. Спираме. Оглеждаме ги и
решаваме, че по-добро и подходящо място
за паметните плочи, които носим, няма.
Дотук, до края на ледника, където с грохот буйните води на река Ингури напускат ледените обятия на Шхара, достигат
всички туристи. Нагоре е само за добре
подготвени алпинисти.
Започваме обработката на камъка.
Всеки се стреми да свърши някаква полезна работа. Поставянето на паметните плочи - едната от името на Българската федерация по алпинизъм за тримата
- Цанко, Данчо и Радко, и втората - от
семейство Мачирски за Данчо. Правим
много снимки. Видно от тях, те са посветени на идеята да не остане неизвестен
гробът на тримата от 1961 година, поради което на специално изработените
фланелки е изписано “Безенги-61” (отпред) и “Безенги-64” на гърба - годината
на успешното преминаване на стената.
Поемаме обратния път с чувство на
изпълнен дълг. Вече още 8 души ще знаят мястото, където в мир почиват телата
на тримата български алпинисти. А чрез
медиите и направените снимки това ще стане достояние на мнозина българи, които
все още помнят смелите български орли,
както бяха наречени още през 1961 година. Ще знаят това още много читатели
на Би Би Си, защото бяха изпратили свой
специален пратеник.
Доц. Сандю Бешев
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120 години организирано туристическо движение

С медийната подкрепа на вестник “Ехо”

Туристическа дестинация,
която принадлежи на бъдещето
Продължение от стр. 1
Тази откритост дава възможност да се отправи взор
далеч на юг, където блестят
водите на Бяло море и залива Порто Лагос. Съвсем
близко, в подножието на
Гюмюрджински снежник, са
и близките гръцки градове
Ксанти, Комотини, Александруполис. Малко по-далече
пък са куполите на островите Тасос, Самотраки и Гьокчеада. В северна посока,
в меките гънки на Родопа
са Кърджали, Момчилград,
Крумовград, Джебел и още
множество малки планински
селца, а между тях водите на
язовирите Кърджали и Студен кладенец.
Гюмюрджински снежник
се простира на дължина около 27-30 км и до 15
км в ширина при площ 1926
ха. Започва далеч на запад, в района на Златоград
и продължава на изток, за
да достигне най-високите си
върхове. Първенецът – вр.
Орлиц а /1483 м/ е на гръцка
територия, а вторият - Вейката /1463 м/ е в България /
гр. пост № 4/. Двата върха се
съединяват с тесен и каменист 2,5-километров ръб. От
северните му склонове води
началото си най-големият
приток на река Върбица –
Чорбаджийска река, позната
на местните жители повече
като Къзълач. Източно по посока прохода Маказа е връх
Коритото /1329 м/ и пост № 7.
Изкачих Вейката няколко
пъти и уверявам ви, че бих
го направил още толкова,
колкото съдбата ми подари.
Днес нещата са коренно различни и всеки любител на
планината може спокойно да
се движи не само из района,
но и да обкрачи граничната
полоса, стъпил с единия си
крак в Гърция, а с другия в
България.
Изходен пункт за върха
е с.Горно Къпиново /515
м н.в./, отстоящо на около
70 км от Кърджали, където
малко след откриването на
граничния пункт Маказа и
само ден преди последните избори 13-киломерова
та отсечка гр. Кирково – с.
Горно
Къпиново
пътната
обстановка бе променена коренно с полагането на нова
асфалтова настилка. Тук от
няколко години Людмила
и Ваклин Хаджиеви са открили семейния си хотел,
който може да приюти до
20-ина души и да предложи екологична и оригинална родопска кухня /0887670
284/. Места за нощувка в
района има и в новия хотел
в с. Чакаларово – Вейката /0887237323/, както и
във вилното селище в землището на същото село
/0889304012/. Малко над селото /2 км/ са изос тавените и
почти разрушени постройки
на граничната застава /удобно място за палатково къмпиране/. До тук с превозно

средство!
Следва
4-5-километров
силно разбит от дъждовете
и времето коларски път с
много серпантини, по който може да се движат само
джипове и камиони. Ако искате да спестите досадното
пътуване до езерото и Горс
кия дом /910 м н.в./ обадете
се на Росен /0885/686-270/,
както направихме и ние, а
той ще ви спести това пътуване със своя стар, раздрънкан камион.
Вече сме в землището
на най-голямата защитена
местност в Източните Родопи Гюмюрджински снежник.
Нагоре по стръмна пътека,
в гориста местност, за около
час се излиза на самото било
/граничната полоса/, позната като “Дюзът” /1010 м н.в./.
Самата пътека започва от
източната част на изкуственото езеро, наречено Гьолът.
След десетина минути пътеката пресича коларски път,
който вдясно води до пост

№ 1. Ние продължаваме направо нагоре и след няколко серпантини преминаваме
през характерна полянка
и чешма с постоянно течаща вода. След 15 минути по
стръмна пътека излизаме на
самото било. Нагоре пътят е
ясно очертан, защото върви
по самата гранична полоса, обозначена с множество
пирамиди, изградени от камъни и боядисани в бяло и
червено. Възможностите към
връх Вейката са три. Директно по браздата с изкачване
на връх Трите кладенеца –
Ючбунар /1355 м/, където е и
пост № 2. Следва безименен
връх /1293 м/ – пост № 3 и
накрая самият връх Вейката.
По трудно откриваеми пътеки може да се подсичат
споменатите върхове. Едната върви вдясно в гръцка
територия, където са и трите кладенеца /бунари/, а
втората, по-ясно изразена,
подсича двата върха северно, в българска територия.
Независимо кой от трите ва-

рианта изберете, за окол о
2,30-3 часа сте достигнали
крайната си цел – връх Вейката. Връщането става по същия път, като за разнообразие може да смените пътя
на изкачването. Добре би
било то да стане с изкачване
на безименния връх и Трите
кладенеца, защото от тях
панорамата е еднакв о видима както към Гърция, така и
към България. Изкачването и
слизането е около 7-8 часа.
Минете по този маршрут, защото той ще задоволи както
физическите, така и емоционалните ви потребности.
Изходният връх за Вейката, както вече отбелязахме,
е Горно Къпиново, съставна
част на община Кирково.
Младата и много амбициозна
кметица на селото Мая Хаджиева, с която разговаряхме, е приела като приоритет
идеята най-южната точка на
България – връх Вейката, да
стане привлекателна дестинация не само за туристите
от Родопския край, но и за

цялата страна. Защото един
чудно красив кът от България дълго време не е бил
достъпен не само за туристите, но и за 280-те жители на
най-южното село в страната
ни.
Маркировката – едно от
най-важните неща, за да
стане една дестинация желана, е нейната правилно и
професионално
направена
маркировка. Когато за първи
път тръгнах към този връх,
се сблъсках с доста неприятности, тъй като старата
маркировка бе повече объркваща, отколкото насочваща. Поради това реших да
поема инициативата за нейното професионално и точно
изграждане. С подкрепата
на ръководството на БТС
и по-специално на Йордан
Йорданов и Георги Кърпачев
осъществих това дело. Сега,
когато четете настоящите
редове, маркировката е вече
факт. Тръгнете и тя ще ви изведе на желания връх.
Доц. Сандю Бешев

120 години организирано туристическо движение

Туристическата маркировка –
неразделна част от материалната
база на туристическото движение
След настъпилите промени у нас
в края на 1989 г. кризата се отразява
и върху маркировъчната дейност. За
отбелязване обаче е, че в тези тежки
години на финансов недостиг БТС се
справя достойно с една от най-отговорните и значими задачи в историята
на тази дейност – маркирането на европейските туристически маршрути на
наша територия.
През 1990 г. БТС става редовен член
на Европейското сдружение за пешеходен туризъм /ЕСПТ/ наред с още 55
сродни организации от 27 страни. Рационално и гъсто разположената мрежа от хижи, както и широкият обхват от
над 20 000 км трайна и лентова маркировка по всички планини е високо оценена от Сдружението. От създадените
дванадесет евромаршрута единствено
за България е определено маркирането
и поддържане на три от тях – изключително признание за БТС. Въпреки недостига на финансови средства БТС достойно се справя с тази задача и в три
последователни години – 1991,1992 и
1993 маркира маршрутите Е 3 – Стара
планина / от Ком до Емине/ с дължина
около 720 км, Е 4 – Витоша – Верила –
Рила – Пирин, а след 2005 г. и Славянка
с дължина около 350 км и Е 8 – Рила
– Родопи с дължина около 600 км. Така
трите маршрута /обхващащи около 90
туристически хижи/ заедно с подходите
към тях са с обща дължина около 1700
км. Признание за авторитта на БТС е,
че тържественото откриване на евромаршрут Е 8 през 2003 г. е съчетано с
проведенната поредна редовна конференция на Сдружението. Освен маркирани, маршрутите бяха картографирани и подробно описани на три езика.
В следващите години маркировъчната дейност е съсредоточена главно
по поддръжката на съществуващата и
изграждане на нова маркировка само
при доказана необходимост. Основната причина е сведеното до минимум и
крайно недостатъчно финансиране от
Държавния бюджет, което към 2004 г.
е окончателно преустановено. Затова
се поставя акцент главно върху евромаршрутите, някои от подходите към
тях, както и по-важните билни маршрути по други планини, а трудът, който
се полага, е почти безвъзмезден. Към
2000 г. са отчетени извършени частични новомаркирани маршрути, равносметката е, че са изградени над 9000
км трайна маркировка и около 20 000
км лентова. Счита се, че в основни

линии маркирането в нашите планини
има своя стабилна основа и е решено.
Това заключение обаче е относително
вярно, защото след приемането на България в ЕС, падат много ограничения
в пропусквателния режим със съседни
страни и БТС започва мащабна програма по маркирането на нови маршрути
по граничните планини в Южна и Западна България.
Съществена част от маркировъчните
дейности по планините е партньортвото на БТС с националните и природните
паркове. В следващите години това сътрудничество придобива реално изражение чрез съвместни действия в маркировката на маршрути на териториите
на националните и природните паркове, в които БТС участва с материална
база, доброволен труд от местните туристически дружества и частично финансиране, съобразно възможностите.
След 2002 г. настъпват качествени
промени, засягащи нормативната уредба, организацията на работата, източниците и начина на финансиране.
През 2003 г. е актуализиран Правилникът за маркировката, извършиха се
персонални промени в републиканската комисия по маркировка.
Актуализираният правилник е съгласуван и одобрен от тогавашния председател на Държавната агенция за младежта и спорта. Той е приет безусловно
и от дирекциите на националните и природните паркове и ръководствата на
заинтересованите централни държавни
органи.
През 2003 г. Правилникът е представен на Европейската конференция за
туристическа маркировка по покана на
Европейското сдружение за пешеходен туризъм. Обменът на опит с няколко чуждестранни системи за обозначения показва, че нашите стандарти
са качествено най-добри и получават
всеобщо признание.
През 2004 г. е преустановено финансирането на маркировката от Държавния бюджет. БТС и някои туристически
дружества започват да кандидатстват
по различни проекти за целево финансиран за маркировка.
В годините 2004/2006 БТС печели няколко проекта и ведно със средства, получени от Министерството на младежта
и спорта, за които е кандидатствал, започва обширна маркировъчна дейност
по нови маршрути в граничните планини Славянка, Беласица, Огражден,
Руй и Осогово. Опреснени, разчистени

и ремонтирани са отделни участъци
по международните маршрути Е 3, Е
4 и Е 8. Изпълнената нова маркировка в Славянка изведе Е 4 до първенеца Гоцев връх, намиращ се на българско-гръцката граница. От него гръцките
ни партньори ще имат възможност да
продължат един от най-атрактивните
европейски маршрути на тяхната територия. С направените нови маркировки
по тези планини в съчетание с откритите туристически обекти се даде възможност да стартира обогатеното вече
с нови върхове национално движение
„Покорител на 10-те планински първенци”. По спечелени проекти някои туристически дружества или подпомогнати
от БТС обновиха маршрути в Среден
и Южен Пирин, в някои планини около София, на Витоша от Драгалевци
през Черни връх до седловината Бука
бреслап. Маркирани бяха няколко коломаршрута в Средна гора, опознавателни екомаршрути край Дряновския
манастир, Велико Търново и Елхово, туристически маршрути в Родопите: Дебращица – хижа „Добра вода” – хижа
„Румен” и хижа „Свобода” – хижа „Сини
връх” – хижа „Аида”; в Средна гора –
хижа „Свежен” – хижа „Каваклийска”
– местността Кутела и с. Богдан – хижа
„Средногорец” – връх Богдан. В тези и
още много други маршрути взеха участие над 20 туристически дружества,
между които „Академик” – Русе, „Калабак” – Петрич, „Осогово” – Кюстендил,
„Момини двори” Гоце Делчев, туристически дружества от Добрич, Първомай,
Етрополе, Варна, Берковица, Казанлък, Елена и много други.
БТС твърдо следва традиционната си
политика относно издаването на нови
и актуализирани обзорни туристически-карти, с които се затваря маркировъчният цикъл, с цел широк достъп
до туристическата общественост. За
сравнително кратък период от време
след 2005 г. по поръчка или със съдействието на БТС се издадоха туристически карти на Осоговска планина – 2
издания, на Южен Пирин – Славянка,
Беласица, Беласица – Огражден, Витоша – 2 издания, Троянски балкан, както
и карта, изработена от БТС „Хижите в
България” – единствената с нанесените изцяло трасета на 3-те европейски
маршрута на българска територия.
След 2008 г. дейността по маркировката заема полагаемото й се място в
най-новата нормативна уредба. С изменение и допълнение на Закона за
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физическото възпитание и спорта, а
по-късно и в новия закон от 2012 г. – е
регламентирано отпускането на средства от бюджета на Министерство на
младежта и спорта за подпомагане на
проекти за изграждане и поддържане
на туристическата маркировка на европейските пешеходни маршрути, преминаващи през територията на нашата
страна. В излезлия през 2013 г. Закон
за туризма като нов вид туристически
обекти бяха включени туристическите
пътища/пътеки.
През 2015 г. БТС внесе предложение
пред Министерството на туризма за
допълнение в Закона за туризма да се
създаде раздел, узаконяващ изграждането и поддържането на туристическата маркировка по туристическите
пътища/пътеки. Целта е държавата отново да осигурява финансиране на тази
вменена на БТС дейност още от 1967 г.
с нормативен документ.
През 2009/2010 г. беше извършена
сериозна маркировъчна дейност по Е
3 и подходите към него в участъка от
хижа „Планински извори” до Троянския
проход – обновяване и окомплектоване
на маркировъчни стълбове, опресняване на лентовата маркировка, монтиране на информационни табла, осигуряване на пътеки с въжени парапети и
т.н. Подобни дейности се извършиха и
по продължението на Е 3 от Троянския
проход до хижа „Дерменка”. Основни
изпълнители с доброволен труд бяха
туристическите дружества „Академик”
- Русе и „Стратеш” – Ловеч с финансовата подкрепа и съдействие на БТС и
Национален парк „Централен Балкан”.
На същия принцип БТС подпомогна
и други туристически дружества като
„Кремиковци” и „Момини двори” – Гоце
Делчев за маркиране на участъци от
туристическите пътеки около хижа
„Мургаш” в Стара планина и хижите
„Малина” и „Попови ливади” – Пирин.
Друга форма на осигуряване на финансови средства за маркировката от
страна на БТС е търсене на спонсори.
През 2011 г. беше ангажирана една
фармацевтична фирма за обновяване
на маркировката по Е 8 в Изтночна
Рила, обхващаща маршрутите между
хижите „Грънчар”, „Трещеник”, „Заврачица”, „Белмекен” и връх Мусала –
общо около 120 км.
Поради влошаване на икономическите условия и липсата на финансови
средства в последните години БТС подпомага туристическите дружества само
с материална база, а също и с консултантска дейност. С включването на
туристическите пътеки в новия Закон
за туризма като отделен обособен вид
туристически обект БТС вече ще има
законово основание да кандидатства
за финансиране на маркировъчната
дейност.
В годината на своя юбилей БТС, извършващ почти 115 години маркировъчна дейност, остава единственият
гарант за изграждане, маркиране и
поддържане на една изключително богата материална база: 35 000 км маркирани туристически пътеки, от които
1700 км евромаршрути.
Йордан Йорданов
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Хижите на БТС по европейските туристически маршрути

Е8 - Преминава по билните
от Националния ски-център
Българският
участък
на Европейския маршрут
Е8 е открит през 1993 г.
Преминава по билните
части на Рила и Родопите
от Националния ски-център Боровец до с.Мезек
в близост с държавната граница с Гърция. Той
прекосява
Национален
парк Рила през първенеца – връх Мусала /2925
м/ - най-висок в страната
и на Балканския полуостров, а в Родопите преминава през балнеоцентъра
Велинград, край първенеца Голям Перелик /2191
м/, Национален ски център Пампорово, известни
благоустроени
пещери,
природни феномени, исторически, археологически
и архитектурни забележителности. Дължината
му е 600 км, обозначен е
с червена лентова маркировка между две бели
ленти и метални стълбове
в отделни участъци, а по
него са разположени 24
туристически хижи, като
21 от тях се стопанисват
от БТС. За маршрута е
издаден комплект от 7 туристически карти, както
и отделни карти на Рила
и Родопите, с обозначена
маркировка и описания.
Актуална и по-подробна
информация за туристическите обекти може да
се получи от изданието на
БТС „Хижите в България”
и от сайта btsbg.org или от
Информационния център
на БТС.
УЧАСТЪК БОРОВЕЦ
– ХИЖА „ТРИГРАДСКИ
СКАЛИ”
В този участък и подходите към него са разположени 14 туристически
бази, като 12 от тях се стопанисват от БТС. Трасето
на маршрута преминава
през следните по-важни
пунктове: Боровец – връх
Мусала – Маришки връх
– седловина Заврачица
/ с отклонение за хижа
„Заврачица”/ - хижа „Белмекен” – хижа „Христо
Смирненски” – седловина
Юндола – Велинград –
връх Голяма Сюткя – връх
Малка Сюткя – язовир
Голям Беглиж – язовир
Широка поляна – хижа
„Орфей” – хижа „Тешел” –
хижа „Триградски скали”
– с.Мугла – хижа „Ледницата”.
В Рила маршрутът е трасиран по едни от най-високите главни била на
източна рила – Мусаленския, Маришкия, Ибърския и Белмекенския дял.
Характерен е с относително голямата си надморска височина и отделни
трудни теренни участъци,
което изисква по-големи
физически усилия и опит
на планинарите.
Маршрутът
започва
от най-стария български

Хижа „Ястребец”
Местоположение:
Източна Рила, м.
Арамийски кладенец, непосредствено под вр. Ястребец
и в съседство с горната станция на
п.в.л. Боровец –
Я с т р е б е ц ,
2345 м н.в., GPS:
42.225672ºN
23.580650ºE.
Описание: Сграда и бунгало с общ капацитет 31 места,
самостоятелни санитарни възли и бани за сградата,
вътрешни санитарни възли и бани за бунгалото,
локално отопление за сградата и ел. уреди за бунгалото, ресторант, столова, бюфет, ски-писти, ски-влекове, ски-гардероб.
Хижата е първият туристически обект от българския
участък на Е-8.
Изходен пункт: к.к. Боровец – 0. 23 ч с п.в.л. (4 ч).
Съседни обекти: х. Мусала – 1 ч; з. Ледено езеро (з.
Еверест) – 2.15 ч; вр. Мусала (обект от 100-те НТО и
№1 от 10-те п.п.) –2.45 ч.
Стопанин: ТД „Рилски турист“ – Самоков.
курорт – Боровец. Той
е един от водещите ски
центрове в страната, известен и в Европа. За това
допринасят както разнообразните по отрудност
ски-писти, съоръжения с
много влекове и лифтове,
така и отлично развитата
инфраструктура от хотели,
вилни селища, почивни
бази, заведения за хранене, увеселителни и атракционни заведения. Боровец безспорто е „входната
врата” на Рила за многобройни пешеходни маршрути.
Трасето на Е8 предлага
три варианта към хижа
„Мусала”: 1-ви: с кабинковата въжена линия до
връх и хижа „Ястребец”
и оттам пеша до хижа
„Мусала”; 2-ри пешеходен вариант: от центъра
на Боровец край двореца
Бистрица и срещу течението на р. Мусаленска
Бистрица до хижа „Мусала и 3-ия: със седалковата
въжена линия „Ситняково”
и от Горната лифтена станция през р.Сладката вода
край връх Дено до хижа
„Мусала”. Тя е втората по
височина планинска хижа
– 2389 м н.в. От хижата се
преминава през заслона
Леденото езеро и се достига връх Мусала. Заслон
Ледено езеро /2700 м н.в./
е най-високо разположеният туристически обект
у нас с обслужващ персонал.
Връх Мусала /2925 м
н.в./ е първенец на Рила
и на Балканския полуостров, шести по височина
планински първенец в
Европа, № 1 от 10-те планински първенци и един от
100-те национални туристически обекта. На него е
изградена със съвместните усилия на БТС и Цен-

тралния метеорологичен
институт първата високопланинска метеорологична станция, открита през
1932 г.
След
връх
Мусала
маршрутът
преминава
през Маришки връх и достига седловина Заврачица. Северно от нея е близката хижа „Заврачица,
а южно – по-далечната
хижа „Грънчар”.
След седловината следващият обект по Е8, в който може да се отседне, е
обновената хижа „Белмекен”.
В Родопите след седловина Юндола /границата
между Рила и Родопите/
трасето отвежда до един
от най-известните балнеоложки центрове – Велинград, продължава на юг
към връх Голяма Сюткя
/2186 м н.в., първенец на
Баташка планина, край
язовирите, Беглик и Широка поляна и през хижа
„Орфей” достига хижа „Тешел”. От хижа „Тешел” до
хижа „Триградски скали”
може да се достигне по
няколко варианта: 1-ви:
по шосе през изключителната природна забележителност Триградско ждрело и край интересната
пещера Дяволското гърло; 2-ри през не по-малко
живописното и внушително Буйновско ждрело и
с. Ягодина с отклонение
към една от най-красивите благоустроени пещери – Ягодинската. Тези
обекти са едни от 100-те
национални
туристически обекта. От хижа „Триградски скали” маршрутът
пресича девствения район на Чаирските езера /
Ливадника със статут на
защитена местност и през
билото на Мурсалица достига хижа „Ледницата”.

В Рила част от маршрута преминава през Национален парк Рила.
По маршрута и в подходите към него са разположени туристически
хижи – истинска история
на хижестроителството у
нас. В района на седмото
Мусаленско езеро са разположени няколко сгради
под името Мусала. Те са
своеобразна илюстрация
на хронологичното изграждане на туристически
обекти в годините. През
1924 г. е открита третата
туристическа хижа, построена от клеков материал и затова останала
в паметта на хората като
„Клековата хижа”. През
1928-30 г. е построена
каменна двуетажна сграда, опожарена в края на
80-те години. През 196566 г. е открита сегашната
дървена хижа. След 2007
г. започват довършителните работи на най-новата
и модерна хижа „Мусала”,
изоставена в незавършен
вид от повече от 15 години. Предстои нейното откриване. Старата каменна
сграда на заслон Леденото езеро е построена през
1932 г. Хижа „Белмекен”
е строена през 1932-33 г.,
хижа „Заврачица” е открита като заслон през 1935
г., а хижа „Грънчар” – през
1937 г. също като първоначален заслон.
Днес много от туристическите обекти са основно ремонтирани и реновирани – хижа „Ястребец”,
хижа „Белмекен”, хижа
„Христо Сирненски” /голям ски-център/, Учебен
център „Кисловодск” – Велинград, хижа „Орфей”,
хижа „Тешел” и хижа „Триградски скали”.

Йордан Йорданов

Хижа „Триградски скали”
Местоположение:
Западни Родопи, в
началото на Триградското ждрело,
вляво на пътя Тешел
–
Тр и г р а д ,
1219 м н.в.,
GPS:41.608855ºN
24.382941ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 76 места
в стаи с 2, 3, 4 легла
със самостоятелни санитарни възли и бани, локално
отопление, ресторант, бюфет, благоустроен район с
летен навес с барбекю, детски кът, паркинг. Хижата е
пункт от Е-8 и заедно с Триградското ждрело е обект
от 100-те НТО.
Изходни пунктове: с. Триград, общ. Девин – 0.15 ч;
Девин – 21 км.
Съседни обекти: пещера Дяволското гърло – 1.5 км;
х. Тешел – 10 км (2.ч); Ягодинска пещера (обект от
100-те НТО) – 4.30 ч (16 км); х. Чаирски езера – 3 ч;
х. Ледницата – 7.30 ч.
Стопанин: ТД „Триградски скали“ – с. Триград, общ.
Девин.

УЦ „Кисловодск” в гр. Велинград
Местоположение:
Велингра д, кв.
Лъджене, 799 м н.в.,
GPS: 42.023906ºN
23.986514ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 135 места
в стаи с 2 и 3 легла
със самостоятелни
санитарни възли и
бани, кабелна телевизия, локално отопление, ресторант, бюфет, заседателни зали, паркинг.
Изходен пункт: центърът на Велинград – 1 км по
асфалтов път.
Съседни обекти: Културно-исторически забележителности на Велинград (обект от 100-те НТО);
х.” Юндола” – 16 км; х. „Христо Смирненски” (Рила)
– 29 км по асфалтово шосе; х. „Кладова” – 3 ч.
Стопанин: Български туристически съюз – София.

120 години организирано туристическо движение
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части на Рила и Родопите
Боровец до с. Мезек
Хижа „Грънчар”

Хижа „Орфей”

Хижа „Мусала”

Местоположение:
Източна Рила, под
вр. Суха Вапа, на
северния бряг на ез.
Грънчар, 2180 м н.в.,
GPS: 42.121265ºN
23.594814ºE.
Описание: Комплекс от сграда и
бунгала (сезонни) с
капацитет 120 места,
външни санитарни
възли и чешми, собствено ел. захранване, отопление с
печки на твърдо гориво. В основната сграда има туристически бюфет, в отделна сграда – сезонен ресторант
с кухненски блок и външна баня. През зимния сезон
хижата е на принципа на самообслужване.
Изходни пунктове: к.к. Боровец – 0.25 ч с п.в.л. Боровец-Ястребец и още 6.10 ч по маркирана пътека през
връх Мусала; гр. Якоруда – 22 км (14 км асфалтово
шосе до х. „Трещеник” и 8 км по път с трошенокаменна настилка).
Съседни обекти: връх Мусала (2925 м, обект от 100-те
НТО и № 1 от 10-те планински първенци) – 3.30 ч;
хижа „Мусала” – 5.15 ч; х. „Заврачица” (по Кайзеровия
път) – 3 ч; х. „Трещеник” – 2.15 ч (8 км по шосе с трошенокаменна настилка); х. „Семково” – 5 ч; х. „Рибни
езера” – 6 ч; х. „Македония” – 8 ч; вр. Суха Вапа (2639 м.)
– 2 ч.
Стопанин: Български туристически съюз – София.

Местоположение:
Западни Родопи,
Велийшко – Виденишки дял, Девинска планина, м.
То п л и я и з в о р ,
1198 м н.в., GPS:
41.709824ºN
24.301265ºE.
Описание: Комплекс от две сгради
с общ капацитет 42
места в стаи с 2-6 легла, вътрешни санитарни възли
и баня, отопление с печки на твърдо гориво, туристическа кухня и столова, бюфет, благоустроен район.
Хижата е пункт от Е-8.
Изходни пунктове: с. Борино, обл. Смолян – 1 ч (4 км
почвен път); Девин – 4.30 ч.
Съседни обекти: Кемеров мост – 1.30 ч; Ягодинска
пещера (обект от 100-те НТО) – 14 км (3 ч); х.”Тешел”
– 7 км (2 ч); яз. Широка поляна и г. с. Дженевра – 4 ч;
х. „Триградски скали” (обект от 100-те НТО) – 17 км;
пещера Дяволското гърло – 16 км.
Стопанин: ТД „Орфей 1970“ – Девин.

Местоположение:
Източна Рила, край
брега на седмото
Мусаленско езеро,
2380 м н.в., GPS:
42.197963ºN
23.587996ºE.
Описание: Триетажна масивна
сграда с капацитет
130 места в стаи с 2
и 4 л е гл а с ъ с
самостоятелни санитарни възли и бани, локално
отопление, собствено ел. захранване, ресторант,
туристическа столова, летен бюфет, ски-гардероб,
рецепция, конферентни зали, зали за тихи игри,
ски-писти, ски влекове. Хижата е пункт от Е-8. Предстои въвеждането в експлоатация.
Изходни пунктове: к.к. Боровец – 4 ч (0.25 ч с п.в.л.
Боровец-Ястребец и още 0.50 ч пеша); х. „Ястребец”
– 0.50 ч.
Съседни обекти: з. Ледено езеро (з. Еверест) – 1.15 ч;
вр. Мусала (обект от 100-те НТО и №1 от 10-те п.п.)
– 1.45 ч.
Стопанин: Български туристически съюз – София.

Хижа „Христо Смирненски”
Местоположение:
Източна Рила, м.
Вълча поляна,
1758 м н.в., GPS:
42.106595ºN
23.793534ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 64 места
в два апартамента и
стаи с 2-5 легла.
Част от стаите са
със самостоятелни
санитарни възли и бани, сателитна телевизия, локално отопление, ресторант с камина, кафе-сладкарница,
сауна, фитнес, тенисмаса, конферентна зала с 40 места,
зала за тихи игри, ски-гардероб, ски-писта с влек,
паркинг. Хижата е пункт от Е-8.
Изходни пунктове: Велинград – 26 км; лет. Юндола
– 2.3 ч (10 км асф. път).
Съседни обекти: ВСК Белмекен – 2.15 ч; Славов връх
(2306 м н.в.) – 3.15 ч; вр. Балабаница (2157 м н.в.) – 3 ч;
х. „Белмекен” – 4 ч; х. „Заврачица” – 8 ч; х. „Юндола”
– 3 ч (13 км).
Стопанин: ТД „Юндола 1919“ – Велинград.

Заслон „Ледено езеро”
(заслон Еверест)
Местоположение:
Източна Рила, край
северния бряг на
Леденото езеро,
2700 м н.в., GPS:
42.183046ºN
23.590219ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 27 места,
отопление с ел.
уреди, туристическа
столова, бюфет. Заслонът е пункт от Е-8.
Изходен пункт: х. „Мусала” – 1.15 ч.
Съседни обекти: вр. Мусала (обект от 100-НТО и №1
от 10-те п.п.) – 0.40 ч; х. „Грънчар” – 4 ч; х. „Заврачица„ (през вр. Манчо) – 4.30 ч.
Стопанин: ТД „Рилски турист“ – Самоков.

Хижа „Тешел”
Местоположение:
Западни Родопи, м.
Тешел, общ. Девин,
близо до ВЕЦ
„Тешел“ (вдясно от
шосето Девин –
Триград), 833 м н.в.,
GPS: 41.670959ºN
24.351395ºE.
Описание: Комплекс от две сгради
с общ капацитет 72
места, разпределени в 6 апартамента, всеки с по 4
стаи с 2 легла, самостоятелни санитарни възли и
бани, локално отопление и отопление с ел. уреди,
ресторант, бюфет, благоустроен двор с беседки и
барбекю, спортен терен, паркинг. Хижата е пункт от
Е-8.
Изходни пунктове: Девин – 11 км; Смолян – 42 км;
с. Борино, обл. Смолян – 7 км.
Съседни обекти: х. „Триградски скали” (обект от
100-те НТО) – 10 км (2.20 ч); Ягодинска пещера (обект
от 100-те НТО) – 7 км (1.30 ч); вр. Свети Илия – 1.40 ч;
пещера Дяволското гърло – 9 км (2 ч); с. Мугла – 2 ч.
Стопанин: ТД „Родопея“ – с. Ягодина, общ. Борино,
обл. Смолян.

Хижа „Мусала” – стара
Местоположение:
Източна Рила, край
северния бряг на
седмото Мусаленско
езеро,
2380 м н.в., GPS:
42.197963ºN
23.587996ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 50 места,
външни санитарни
възли, отопление на
твърдо гориво в старата част и локално отопление в
новата, собствено ел. захранване, туристическа столова, бюфет, ски-писти, ски-влекове.
Изходни пунктове: к.к. Боровец – 4 ч (0.25 ч с п.в.л.
Боровец-Ястребец и още 0.50 ч пеша); х. „Ястребец”
– 0.50 ч.
Съседни обекти: з. Ледено езеро (з. Еверест) – 1.15 ч;
вр. Мусала (обект от 100-те НТО и №1 от 10-те п.п.)
– 1.45 ч.
Стопанин: ТД „Рилски турист“ – Самоков.

Хижа „Заврачица”
Хижа „Белмекен”
Местоположение:
Източна Рила, на
циркусния праг,
край брега на Равнивръшкото езеро,
2208 м н.в., GPS:
42.192968ºN
23.749”547ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 39 места,
вътрешни санитарни възли, собствено
ел. захранване, отопление с печки на твърдо гориво,
туристическа кухня и столова. Хижата е пункт от Е-8.
Изходни пунктове: лет. Костенец – 5 ч; с. Костенец
– 5.45 ч; яз. Белмекен – 2.30 ч.
Съседни обекти: връх Белмекен (2626 м) – 1.30 ч; яз.
Белмекен и ВСК Белмекен – 2 ч; х. „Хр. Смирненски”
– 3.30 ч; х. „Венетица” – 4 ч; х. „Заврачица” – 6.30 ч;
х. „Гергиница” – 5.30 ч; х. „Гургулица” – 6 ч.
Стопанин: ТД „Равни чал“ – с. Костенец.

Местоположение:
Източна Рила, м.
Заврачица, на левия
б ря г на П р а в а
Марица, 2162 м н.в.,
GPS: 42.168431ºN
23.641586ºE.
Описание: Сграда с
капацитет 60 места,
външни санитарни
възли, собствено ел.
захранване, отопление с печки на твърдо гориво, туристическа кухня и
столова, бюфет. Хижата е пункт от Е-8.
Изходни пунктове: к.к. Боровец – 0.20 ч с п.в.л. Боровец-Ситняково и още 4 ч пеша през х. „Чакър войвода” и х. „Марица”; к.к. Боровец – 5,15 ч. (22 км) по
каскадния път (трошенокаменна настилка до х.
„Марица”).
Съседни обекти: Янчов връх (2481 м) – 1 ч; х. „Марица” – 1.15 ч; Кози връх (2587 м) – 1 ч; х. „Грънчар” (по
Кайзеровия път) – 3 ч; х. „Белмекен” – 6.30 ч; х. „Мусала” (през вр. Мусала) – 6 ч.
Стопанин: ТД „Рилски турист” – Самоков.

20

Пешеходен туризъм

ОКТОМВРИ 2015 г.

Югозападната
крайбрежна...

...пътека във Великобритания
Маршрутът на Югозападната крайбрежна пътека е признат за един от най- любимите
пешеходни марщрути във Великобритания. Той е избран от
читателите на списание Walk
за най-добър британски маршрут за пешеходен туризъм за
втора поредна година и е един
от най- големите в света.
През XVIII и XIX век тогава
този рядко населен бряг на
Англия, уединените плажове и

пещери били удобно убежище
за контрабандистите. За да
се справят с тях, властите изградили наблюдателни постове, а войници и митничари
патрулирали между тях. Така
се появили пътеки по брега и
скалите. По-късно любители
на природата и пешеходните
преходи свързали тези пътеки
и се оформил най- дългият и
прекрасен пешеходен маршрут в Англия.

Югозападната
крайбрежна пътека преминава покрай
разнообразна брегова линия
на разстояние от 630 мили
/1014 км /. Маршрутът започва от град Майнхед - графство
Съмърсет, спуска се до южния
край на Корнуол и завивайки на север, преминава покрай златистите плажове на
Северен Девън, безкрайното
зелено безлюдие на Ексмур
и финишира в град Пул, след

Туристи-ветерани на празника
на минералната вода
Туристите ветерани от група „Младост” към ТД
„Узана” в Габрово с радост посрещнахме поканата за гостуване от Сдружение „Клуб на спортисти и туристи ветерани - Янтра-11” от гр. Полски
Тръмбеш. На 25 и 26 юли колегите организираха
празник на минералната вода, която при тях е в
изобилие. По този повод организирахме от наша
страна група, която се присъедини към гостите
от Варна, Попово, Горна Оряховица, Червен
бряг, Русе и още няколко селища главно от Северна България, за да посетим Полски Тръмбеш.
Още през първия ден домакините ни предложиха разнообразна програма. В Историческия
музей ни представиха в много добре подредени зали интересни археологически артефакти
от тракийската могила в района на близкото с.
Полски Сеновец, предмети от бита в раздела по
етнография, експонати в залата по антропология и много материали от Възраждането и историята на този интересен край. Тук изслушахме

интересна медицинска беседа за минералната
вода, а накрая ни беше представена с помощта
на мултимедия разнообразната дейност на Клуба „Янтра – 11”.
В по-късните следобедни часове имахме възможност да използваме лечебните възможности
на минералната вода, като посетихме комплекса „Минерален извор и бани - лятна къпалня”.
В празничната вечер в ресторант „Лабиринт”
бяхме сърдечно посрещнати от председателя
Йордан Великов, на когото мнозина от гостите
отвърнаха с благодарност за добрата организация на срещата.
На следващия ден преди обяд посетихме красивия Хотнишки водопад, а следобед отново се
отдадохме на къпане в полуминералната вода
на Общинския плувен басейн, за да запомним с
най-добри чувства гостуването ни на колегите от
равнинния град Полски Тръмбеш.
Д-р инж. Христо Мандев

Дорчестър.
Пътешествайки
по
този
маршрут, ще попаднете в
Ексмурския национален парк.
До началото на XIX век Ексмур
бил кралска гора с ловни резервати. От 1954 г. е обявен за
национален парк. А от 1993 г. за екологически уязвима зона.
Там ще откриете девствена
природа и многобройни животински видове. Пътеката ще
ви отведе в Долината на камъните до Линтан - дълбока суха
долина, простираща се успоредно на брега.
Туристите могат да се разходят по уличките, застроени
с бели къщи, в селцата на полуостров Лизард в Корнуол, да
преминат през необикновенната скала-порта Дердл-Дор в
Дорсет, да разгледат издигащия се на върха на скалите замък Тинтаджел, където според
местната легенда се е родил
крал Артур.
Любителите на птиците се
събират есен, за да наблюдават миграциятя им. По пътя си
ще преминете през защитени
местообитания на разнообразни животни, на които е богат
този край.
Преминавайки този маршрут, вие ще се насладите на
прекрасни и величествени
гледки. Ще се потопите във
векове анлийска и келтска
история. Ще се възхитите на
дивата, недоксната природа
на национални паркове, величествените и страховити скали на океанския бряг и всеки
ден ще ви дари с незабравими
преживявания. Климатът е мек
благодарение на топлото Северно-Атлантическо течение,
но типичните английски мъгли
и дъждове не са редки.
Можете да преминете целия маршрут в бързо темпо
за около 30 дни, а за спокоен
преход с достатъчно време за
любопитството ви ще ви трябват 7-8 седмици. Но много туристи минават отделни етапи,
съобразени със свободното им

време. Има етапи, пригодени
за хора с намалени физически
способности, за семейства с
малки деца.
На 19 юли 2015 г. Марк
Бери постави новия рекорд
на Крайбрежната пътека - 11
дни, 8 часа и 15минути - с
3дни по-малко от предишния
рекорд, поставен само преди
месец /април 2015/.
Трасето е много добре устроено. Многобройни места за
почивка със заслони и благоустроени тоалетни, стотици гостилници и типични английски
пъбове, кафенета и сладкарници. Нощувките са осигурени от малки семейни хотели и
крайпътни гостилници.
Изследвания за 2012 г. показват, че Крайбрежният път
е бил посетен от 8,6 милиона
туристи, които са оставили в
региона 436 милиона паунда.
Това е увеличение с 15% за
последните три години. Изчислено е, че тези пари създават
9771 работни места на пълно
работно време.
През 1973 г. група ентусиасти създава Асоциация на
Югозападната
крайбрежна
пътека. Днес тя наброява 5000
членове и си е поставила за
задача разработването и подобряването на Пътеката. Асоциацията работи в тясно сътрудничество с екипа на Пътеката,
който координира управлението и поддържа сайта на
туристическия маршрут, местните власти и Natural England
/правителствена структура за
развитие на селските райони
за отдих/ и много фирми, които
спонсорират маршрута срещу
правото да използват марката
му в рекламата си. С всяка година Югозападната крайбрежна пътека се благоустроява и
развива и популярността и отдавна е прескочила границите
на Великобритания.
За повече информация
www.southwestcoastpath.com
Яна Блъскова
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В

секи, който е чел
забележителния
роман на Хенрик
Сенкевич “Кръстоносци”,
вероятно е запомнил
названието на главната
крепост и резиденция
на Тевтонския орден, чиито рицари монаси са
главните противници на
полските герои в книгата
- замъка Малборк. Независимо че самият замък
не е включен като място
на действие в повествованието, той се споменава
неведнъж в хода на разказа, а и увлекателната
рицарска сага завършва
с преминаването му във
владение на полските
крале.
Със своята донякъде
мрачна, но и величествена история днес замъкът
Малборк е сред главните
туристически забележителности на Полша.
Дори само като архитектурно решение той
впечатлява с една от
своите основни характеристики - това е най-големият тухлен замък в
Европа, а някои твърдят,
че и в цял свят. Причината е проста. Немските
кръстоносци от Тевтонския
орден решават да го построят през 1271 г., след
като загубват главната си
твърдина в Палестина - замъка Монфорт. Камъните в
района обаче са оскъдни
и гранитът, който бива използван, отива главно за
основите и най-уязвимите
места по стените - облицовките около портите. Цялото
количество гранит, който
кръстоносците успяват да
добият - около 4500 куб. м
или 12 600 тона, отива за
дебелите между 3 и 3,5 м и
високи 5 м фундаменти на
стените. Гранитните блокове са превозвани от 20
км с волски каруци, чиято
товароподемност е около
500 кг, а скоростта - 3 км/ч.
По-нагоре се използват
изпечени до остъкляване
тухли.
Само тези обемни работи позволяват да си представим мащабите на организираност, за да може
първите постройки да са
готови вече през 1280 г.,
когато тук се заселват магистрите на Ордена, за да
надзирават
строителния
процес: копаене на ровове и издигане на стените,
добив на камъни, дърво и
метал, изпичане на тухли,
наемане, подслон и прехрана на работниците и т.
н. После строителството
продължава с различни
темпове и преустройства,
докато през 1350 г. замъкът, който отначало получил названието Санкт Мариенбург (замък на Света
Мария), придобил днешния
си вид.
Замъкът Малборк се
намира в едноименното
градче в североизточната
част на Полша, в региона
на Гданск и близкия по-голям град Елблонг. По тези
земи най-забележителните исторически събития са
именно борбите на поляците срещу немския “дранг
нах остен” - “натиск на изток”, острието на която политическа философия през
Средновековието е бил
именно Тевтонският рицарски орден. В Елблонг също
е имало замък на Ордена,
от който обаче днес е останала само една гранитна колона - там емоциите

Замъкът

МАЛБОРК

на войната са надделели и
той е бил изцяло разрушен
след превземането му.
Замъкът Малборк е разположен на брега на река
Ногат, която в миналото заедно с притоците й с общото название Погенграбен и
Жулавските блата е била
естествена водна преграда
срещу евентуални нападатели. Състои се от три основни части - Високият или
Конвентуален (манастирски), Средният и Ниският
замък. Най-величественото здание в Средния замък е Дворецът на Великите магистри, който е бил
строен в продължение на
повече от 100 години и завършен окончателно през
1399 г. при Конрад фон
Юнгинген. Тук се намира и

най-голямото помещение в
някогашната орденска територия - Голямата трапезна зала (15 на 30 метра).
На първия етаж в двореца
са стаите на личната стража на Великия магистър,
канцеларията му и кухнята, която обслужвала него
и гостите.
В замъка са разположени много и най-различни
постройки и помещения:
инфирмерия (болница) за
монасите-рицари на ордена, казарми, жилища за
висши сановници, църква,
складове, оръжейни работилници. Ниският замък
или т. нар. Предзамчье,
всъщност е и най-обширната по територия част от
целия комплекс, където се
намират основните сгради

за бойците и прислугата.
През 1410 г. полските
рицари, подпомогнати от
литовски дружини и руски
полкове, се сблъскват с
Ордена в сражението при
Грюнвалд, наричано “последната голяма битка на
Сревновековието”. От полска страна - около 80 хиляди воини, от немска - 100
хиляди, като сред тях имало много рицари от цяла
Западна Европа: наемници или просто търсачи на
подвизи и приключения. С
описанието на тази битка
завършва и романът “Кръстоносци” на Сенкевич.
Орденците са тотално разгромени, на бойното поле
загиват всички комтури
(управители на области),
магистри и сам Великият

магистър Улрих фон Юнгинген.
След сражението телата им са пренесени и погребани именно в замъка
Малборк. Сега посетителите обаче виждат само
мястото, където са били
гробовете им, заедно с
надгробните паметници но самите тленни останки
са изчезнали.
Битката при Грюнвалд
бележи и началото на упадъка на Тевтонския орден.
През 1457 г. полският крал
Казимир Ягелончик откупува замъка от чешкия
му гарнизон, на който Орденът вече просто нямал
пари да плаща. Така замъкът Малборк влиза в състава на Полското кралство.
Днес туристите остават

Надгробни паметници на висши
сановници от Тевтонския орден,
паднали в битката при Грюнвалд

Рицари кръстоносци
от Тевтонския орден

Замъкът непосредствено след
Втората световна война

захласнати по богатите
му колекции от облекла,
икони и религиозни скулптури, оръжия и картини в
неговите безбройни зали.
Тук може да се види пълна екипировка на боец от
полковете, признати за
най-добрата кавалерия на
всички времена: полските хусари, известни ни от
другите популярни романи
на Сенкевич в трилогията
“Потоп” - черни доспехи с
лъвска кожа и орлови криле.
Замъкът е посещаван от
всички полски крале след
1457 г., от Петър Велики и
Екатерина Велика, британската кралица Виктория,
Наполеон Бонапарт, много
учени, писатели и художници.
Поляците умеят да пазят
знаците на историята, независимо че някои от тези
знаци са оставени от техни
врагове в миналото - на видно място в книгата за гости, под дебело стъкло, ще
ви покажат личния подпис
на Адолф Хитлер.
И понеже стана дума за
по-новата история - през
Втората световна война
замъкът Малборк е използван за укрепление от
отстъпващите немци и е
бил почти изцяло разрушен от бомби и снаряди.
Но днес стените, кулите и зъберите му все така
се извисяват като незаличими следи от историята, а пред портите му ви
посрещат почти истински
“кръстоносци”, с доспехи,
щитове, мечове и копия аниматори-студенти, които
по този начин припечелват
допълнителни доходи.
Входът е 10 евро, при
влизане ви осигуряват
апаратче със слушалки на
няколко езика, което при
посещение на определен
район от замъка ви разказва историята на тази част
от комплекса. Постоянно
срещате немски туристи,
за които, естествено, този
исторически маршрут е
особено интересен.
И е достатъчно да направите само няколко крачки,
за се потопите в историята...
Любомир Атанасов
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№ 41Б: Малка
раннохристиянска
базилика в Пловдив

А

рхеологически комплекс
Малка
раннохристиянска базилика датира от
втората половина на V-VI в. В
периода 2010-2013 г. тя е цялостно реставрирана. Малката
базилика е трикорабна. Има
една апсида и притвор. От юг е
изграден малък параклис, а до
северния кораб е долепен баптистерий. Общата дължина на
базиликата заедно с апсидата
е 20 м, а широчината є е 13 м.
Храмът е бил с богата архитектурна украса - мраморна колонада между корабите, мраморна олтарна преграда, амвон и
синтрон. Подовете имат богата
многоцветна мозайка, за която
се смята, че е сред най-доброто, правено от майсторите от
Филипополската школа.
РАЗКРИВАНЕ
Останките на базиликата са
открити случайно през 19881989 г. при строителството на
жилищен блок. Археоложката Мина Боспачиева, която я
разкопава, я нарича Малката
базилика, тъй като в непосредствена близост се намират две
други филипополски базилики, едната от които е смятана
за митрополитската църква
на града (Голямата базилика).
През 1991 г. строежът на жилищната кооперация е завършен на няколко метра встрани
и базиликата и близката част
от крепостната стена с кула са
изложени in situ. През 19931994 г. половината мозайки
са прибрани за съхранение от
екип на Националния институт
за паметниците на културата.
Останалата част от мозайките
са оставени и консервирани на
място.През 1995 г. получават
статут на Паметник на културата от национално значение.
През 1999 г. по проект “Красива България” мозайките в баптистерията са консервирани на
място и покрити с пясък и тънка бетонна плоча, а мозайките
от църквата са демонтирани и
прибрани за съхранение. През
2000 г. aрхеологът Мина Боспачиева и реставраторът Елена
Кантарева-Дечева реставрират

базилика, оформен в мозайката от червени камъчета на бял
фон в центъра срещу олтарната
апсида, са премахнати. Скоро
след това базиликата изгаря
до основи. Дървеният покрив и
керемидите рухват и затрупват
вътрешността на църквата с отломки. След опожаряването на
сградата тя е реконструирана и
обновена. Запазват се външните размери, като подовото ниво
е повдигнато с около 0,70 м. Новият под е тухлен. Променено е
оформлението на притвора, олтарната преграда и амвона. Тогава към северния кораб (североизточния ъгъл на църквата ) е
пристроен баптистерий. По онова време християнството било
задължително за всички поданици на империята и все повече хора изоставяли старата си
вяра. Баптистерият на Малката
базилика бил проектиран като
място за кръщение не само на
новородени, но и на възрастни
хора. Той имал два входа - един
за езичници и един за християни и мраморен кръстовиден
басейн (писцина) с форма на
кръст, дълбок 1 м. Мраморни
колони поддържали изящен
покрив, а подът извън басейна
бил украсен с едни от най-хубавите мозайки в тази част на
империята: двойка гълъби, елен
и други християнски символи.
С това оформление базиликата
функционира до края на VI в.
Към края на VI в. Малката базилика е изоставена заедно с
много от сградите в града в равнината. Базиликата се превърнала в руина, а местните хора
дълго време я използвали като
източник на строителен материал. През Х-ХI в. е започнала
дейност на разкопаване на руините, което оставя видими ями
в мозаечния под на базиликата.
МОЗАЙКИТЕ НА
МАЛКАТА БАЗИЛИКА

част от мозайките съвместно с
Центъра за художествена консервация в Уилямстаун, Масачузетс, САЩ, с финансовата
подкрепа на Тръста за взаимно
разбиране, Ню Йорк. До 2010
г. базиликата е изоставена и
скрита под бурени.
КОНСЕРВАЦИЯ
И РЕСТАВРАЦИЯ
През 2013 г. отделените части от мозайките са върнати в
Малката базилика, а онези,
които са оставени на място, са
почистени и реставрирани под
ръководството на доц. Елена
Кантарева-Дечева, и сградата
се превръща в археологически музей in situ. На обекта се
изграждат защитно покритие,
съвременни системи за климатизация и осветление, които

гарантират поддържане и опазване на паметника в състояние,
каквото статутът му изисква.
Стъклен подиум покрива цветните мозайки на строената през
V век базилика. Околното пространство е превърнато в малък
градски парк, който интегрира
части от източната крепостна
стена с кула на античния Филипопол, на част от антична улица
и на двор на частна къща.
РАННА ИСТОРИЯ
Малката базилика на Филипопол е била разположена в източните покрайнини на античния град, непосредствено до
вътрешното лице на крепостната стена с кула от II–IV в. Църквата била близо до източния
некропол на града и до мар-

тириона на 37-те филипополски
мъченици край пътя за Константинопол. Базиликата е изградена през втората половина на V
в. в чест на Базилиск, главния
военен командир на провинция
Тракия. Той има собствено жилище във Филипопол и печели
уважението на местните хора
през 471 г., когато отблъсква от
града разбунтувалите се готи.
Признанието към Базилиск е
изразено в ктиторски надпис
от 6 реда, вграден в мозайките
пред олтара, който възхвалява
военноначалника. През 475 г.
Базилиск става император, но
след само 20 месеца е свален от
предшественика си Зенон (474491), който заповядва всяка
следа от присъствието на врага
му да бъде унищожена. В резултат на това първите редове
на ктиторския надпис в Малката

Пищните подови мозайки,
които покривали подовете на
църквите в Източната и Западната Римска империя през IV-VI
в., са изработвани от различни
материали: камъчета, мрамор,
керамика, стъкло. За покриване
на големи пространства се използват геометрични комбинации от ромбове, кръгове и розети, които могат да се повтарят
до безкрайност и да образуват
безброй съчетания.
За ранните християни мозайките имат смисъл и предават
послания. Еленът например не
е случайно изобразен в баптистерия на Малката базилика. Той
олицетворява душата на християнина, която се стреми към
вярата и истината. Гълъбът символизира Светия Дух, който се
явява при кръщението на Иисус
на река Йордан.
От началото на май 2014 г.
Малката базилика
е отворена за посещения.

Отмора

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

В САЙТА

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

Планинска
спасителна

служба
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Световен ден на
интензивното ходене

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”.

В Световния ден на интензивното ходене 26 велосипедисти от велоклуб
„Гайда“ към ТД ”Осогово”,
гр. Кюстендил, изминаха маршрут от около 100
километра: с.Копиловци
- с.Шишковци - с.Драговищица - с.Горановци –
Олтоманци - Босилеград
и обратно. В проявата се
включиха и приятели от
гр.Дупница. Разиграна бе
томбола и всички участници получиха атрактивни награди - сподели секретарят на дружеството
Силвия Михова.

Пето издание на
„Ден на велосипеда”
в Нова Загора

П

о традиция ТД „Алеко - 1900”
- гр. Загора, със съдействието на Колоездачен клуб „Загорец 1880” и ощина Нова Загора,
организираха колоездачно състезание „Ден на велосипеда”. Идеята
е на Николай Николов от ТД „Алеко
-1900”, а причината – първият велосипед в България, изработен в Нова
Загора между 1880-1882 г. от местния майстор уста Гено Арабаджията,
който по това време е едва 19-годишен.
За пореден път спортният форум
бе включен в празничната програма
на община Нова Загора по повод
Петковден - празника на града. На
тържественото откриване присъстваха народният представител Галя

Захариева, кметът на Нова Загора
Николай Грозев, председателите
на ТД „Алеко - 1900” Огнян Ненов
и на КК „Загорец - 1880” Станимир
Димов, представители на организаторите.
Началото на спортния празник бе
дадено пред сградата на Историческия музей в Нова Загора, която е

дом на т.нар. от новозагорци „паяк”
от средата на миналия век. Участниците се запознаха с историята на
първия български велосипед, който
повече от половин век посреща на
входа посетителите на музея.
Състезанието се проведе в Градския парк под зоркия поглед на
съдиите от КК „Загорец - 1880”. За
младите колоездачи надпреварата в
отделните дисциплини се превърна в
истинско удоволствие. Всички участници получиха подаръци, а най-добрите - медали и грамоти. Наградата
на община Нова Загора - нов велосипед Sprint, бе изтеглена чрез жребий и стана притежание на Пресиян
Станчев. 
Дарина Костадинова

ЧЕСТИТО
На 30 септември Изпълнителният секретар
на БТС Венцислав Удев връчи велосипед –
най-голямата награда от томболата „10-те планински първенци” - на Светослав Йорданов
Данаилов от София.

Родино, ти си рай!

Под това мото художничката Елисавета Мирчева
покани свои почитатели на
изложбата си, приютена в
Съюза на архитектите от 6 до 17 октомври. Както каза по повод на творчеството й Виолета Еленска, Елисавета Мирчева е запалена планинарка,
ценител на красивото в природата,
който умее да прокара видяното през
своята душевност, да го оцвети в спектъра на своята индивидуалност, без
да се натрапва и да зарази зрителите
с чувства и емоции, които отвеждат в
четвъртото измерение, което се усеща само със сърцето.
„Каменица”, „Милувка за Странджа”, Мальовишки предели”, „Вие се
връх”, „Рилски висини – Орловец”, „Вихрен” – са само част от платната, които впечатляват с неподправеното си
внушение. Не по-малко въздействащи
са картините с цветя – перуники, слънчогледи, макове... Хармонията в природата, съхранена в контури и баагри,
ни отвежда в един свят, където красотата е неподвластна на времето.
Родена в Русе през 1932 г. активна
спортистка Елисавета Мирчева започва да рисува през 1995 г. Първата
й изложба е през 1998 г. До 2013 г.

самостоятелните й прояви стават десет, а в юбилейната 2015 г., когато се
честват 120 години от организираното
туристическо движение, тя отново ни
прикани да споделим с нея посланието „Родино, ти си рай!” Нейни платна
красят частни колекции в Германия,

САЩ, Канада, Швеция, Коста Рика,
Испания и др.
За празничното настроение на проявата, организирана с подкрепата на
БТС, допринесоха изпълненията на
Йодлеровия състав на хор „Планинарска песен – Филип Аврамов.”

