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Издание на БТС

Н

ад 1400 са участ
ниците в 73-ия
Национален ту
ристически поход
„По пътя на Ботевата
чета Козлодуй – Окол
чица 2019”. В него се
включиха групи учени
ци, представители на
туристически
друже
ства, клубове и секции
по туризъм и индивиду
ални участници от об
ластите Враца, Велико
Търново, Пловдив, Ловеч,
Бургас, Монтана, Варна,
Ямбол, Габрово, Петрич,
Стара Загора, Видин,
София и Благоевград.
Организатори
на
проявата са БТС и Об
ластна управа – Враца
със съдействието на
Министерския
съвет,

Успешно приключи 73-ият Национален туристически
поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй – Околчица”
Министерството на об
разованието и науката,
Регионалните управле
ния на образованието и
СКО „Леденика” – Враца,
както и общините, през
чиито територии преми
нават походниците. По
ходът е под патронажа
на г-жа Цвета Караянче
ва – председател на 44-

ото Народно събрание,
и е по случай 143 години
от героичния подвиг на
Христо Ботев и негова
та чета.
На 27 май от 17 часа
бе проведена Техническа
конференция с ръководи
телите на групи, воде
на от ръководителя на
похода Евгени Филипов.

Зорница Радонова – из
пълнителен секретар на
БТС, поздрави участни
ците в нея и припомни,
че Националният ту
ристически поход „По
пътя на Ботевата чета
Козлодуй – Околчица” е
най-значимата
проява
в Календарния план на
БТС, и пожела на всички

здраве и успешно преми
наване на 120-километ
ровия маршрут.
Последва възстановка
на събитията по слиза
нето на Ботевата чета
от кораба „Радецки” на
Козлодуйския бряг, худо
жествена програма в Бо
тевия парк и откриване
на похода от Малина Ни

колова – областен упра
вител на Област Враца,
която определи похода
като урок по родолюбие.
Тържественото откри
ване на тази родолюбива
и патриотична проява
приключи със заря.
За Ивана Иванова и
Лора Петрова от Враца
участието в похода е

както физическо, така
и психологическо предиз
викателство, което те
очакваха с нетърпение.
Бяха слушали от прия
телите си много положи
телни отзиви и нямаха
търпение да изживеят
предстоящите 7 дни.
Продължава на стр. 12

Туристи ветерани по пътя на Ботев
Представителна
група
на Българската федерация
на туристите ветерани
(БФТВ) се включи в 73-ия На
ционален туристически по

ход „По пътя на Ботевата
чета – Козлодуй-Околчица,
2019” от 27 май до 2 юни. В
продължение на 6 дни, заед
но с колоната от 1400 млади

българи, ветераните преми
наха 120-километровия боен
път на Ботевата чета от
Козлодуйския бряг до Окол
чица. В групата на туристи
те ветерани беше и най-въз
растният участник в похода
– 84-годишният Пенко Пеев
ски от ТД „Амбарица-21”, гр.
Троян.
С право нашият народ на
рече пътя на Ботев огнена
диря. Може би по рода си този
120-километров път-памет
ник е израз на безмерната
любов на българина към де
лото и личността на Ботев,
признание към великата са
можертва на 200-та юнаци.
С чувство на това призна
ние ветераните от БФТВ
извървяха този исторически
път от Козлодуй до лобното
място на Ботев на Югоиз
точния склон на Камарата
над падината Йолковица и до
28-метровия каменен кръст,
издигнат на Околчица в па

мет на 28-годишния войвода. перия - Турската. Това беше
Това беше пътят на Ботев каузата на Ботев – гения на
и неговите 205 наивни ро една епоха, повел малката си
мантици, тръгнали на явна
Продължава на стр. 13
смърт да съборят една им
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1-ви Национален поход до „Чертиград“ - 2019
Н
а 4 май в Етропо
ле се състоя На
ционалният ту
ристически поход
до крепостта „Черти
град“. Той се организира
от Община Етрополе,
Българския туристиче
ски съюз, Българската
федерация по туризъм,
Туристическо
друже
ство „Туризъм, спорт
и екология - Етрополе“
и Туристическо друже
ство „Старопланински
турист“. По традиция
празникът на тракий
ската крепост „Черти
град“ се провежда първа
та събота на месец май.
Според една от хи
потезите за наимено
ванието на крепостта
е, че думата „Черти
град“ означава дяволски
град, идваща от руска
та дума чорт, която
означава дявол. Друго
мнение, което може би
е най-вероятно, е, че
името идва от тракий
ската дума ЧАРТИДАВА
– обозначаващо черта,
място. В недрата на
древния Аймос (Стара
планина), между селата
Брусен, Лопян, Ямна и

Черни Вит, тази кре
пост се издигала мощна
и страшна. Изградена
на място непристъпно,
лесно отбраняем цен
тър на важни пътища
към четирите краища
на Балканския полуос
тров, тя е играла важна
роля в отбранителната
мощ на сердите, а като
кръстопът е помогнала
на бързото, икономиче
ско и културно издига
не на това тракийско
племе, създало по-късно

два знаменити града на
древността
Сердика
(София) и Акли (Етро
поле). От откритите
основи на сградите ясно
личи, че крепостта е
опожарена, което е сло
жило и край на същест
вуването й. Останки от
въпросната тракийска
крепост има и в наши
дни.
Освен ежегодния про
веждан поход до мест
ността Чертиград се
проведе празнична про

грама. Тази година праз
никът беше открит с
песента „Хубава си, моя
горо” в изпълнение на
акордеониста Магдален
Василев от гр. Ябланица
и туристи. За първи път
се направи и възстанов
ка с моменти от исто
рията на тракийската
крепост
„Чертиград“.
Проведе се и състеза
ние по планинско бягане
и планинско колоездене.
Наградите в двете със
тезания бяха връчени

от кмета на Община
Етрополе Димитър Ди
митров.
Резултати от планинското бягане:
I място – Красимира
Петкова
II място – Магдален
Василев
Резултати от планинското колоездене:
I място – Георги Нико
лов
II място – Цветелин
Иванов
III място – Йордан Ви
тев
За всички турис

ти, изкачили се до кре
постта, бе даден курбан
за здраве и благополу
чие, който бе подсигу
рен от кмета на село
Брусен и Инициативния
комитет към селото.
Слънчевото и приятно
време допринесе за учас
тието на туристи в
похода от София, Бист
рица, Ябланица, Плевен,
Етрополе, Брусен, Ямна,
Лопян, Черни Вит, Риба
рица и други.
Цецка Александрова
и Kaти Дочева

Маршрут на Поклонническия пешеходен поход

1 (14, нд.): гр. Луковит – с. Карлуково стир „Св. Йоан Рилски” – гр. София (19
км)
(12 км)
ПЕТИ ЕТАП: СОФИЯ – РИЛСКИ МА2 (15, пн.): с. Карлуково – с. Кунино – с.
НАСТИР (26-31.VII.2019 г.)
Долна Бешовица (22 км)
1 (26, пт.): гр. София – с. Владая – с.
3 (16, вт.): с. Долна Бешовица – Тър
жишки манастир (12 км)
Кладница (16+12 км)
4 (17, ср.): Тържишки манастир – с.
2 (27, сб.): с. Кладница – с. Боснек – с.
Старо село – с. Царевец – с. Долна Кре Горна Диканя – с. Дрен (12+8+5 км)
мена – с. Горна Кремена – с. Върбешни
3 (28, нд.): с. Дрен – с. Тополница – с.
ца (23 км)
Червен брег – с. Яхиново – гр. Дупница
5 (18, чт.): с. Върбешница – гр. Враца (12+9+3+4 км)
6 (6, сб.): с. Любеново – с. Въбел – гр. (20 км)
ПЪРВИ ЕТАП: ВЕЛИКО ТЪРНОВО 4 (29, пн.): гр. Дупница – с. Бистрица –
Никопол (12 км), почивка, посещение
НИКОПОЛ (30.VI.-7.VII.2019 г.)
6 (19, пт.): гр. Враца – Бистрешки с. Смочево – гр. Рила (7+23+7 км)
30.VI.2019 г. (неделя): Пристигане на забележителности, посрещане на манастир „Св. Иван Пусти” – гр. Враца
5 (30, вт.): гр. Рила – метох „Орлица“
на поклонниците във Велико Търново участниците във втория етап, ве (18 км)
– метох „Пчелина“ – Рилски манастир
– разглеждане на забележителности, черня
7 (20, сб.): гр. Враца – с. Паволче – с. (3+14+4 км)
7 (7, нд.): Света литургия, изпраща Челопек – с. Люти брод – Черепиш (23
свързани с престоя на мощите на св.
6 (31, ср.): Рилски манастир – пещера
Йоан Рилски в града, празнична вечер не на участниците от първия етап
км), посрещане на участниците в чет на св. Йоан Рилски (5 км), отпътуване
ня в Катедрален храм.
ВТОРИ ЕТАП: НИКОПОЛ – ПЛЕВЕН – въртия етап, вечерня
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
1.VII.2019 г. (понеделник): Св. литур ЛУКОВИТ (6-14.VII.2019 г.)
8 (21, нд.): Света литургия, изпра
Фейсбук Светият път – 550 годи
гия в Катедралния храм, награжда
1 (7, нд.): гр. Никопол – с. Жернов – с. щане на участниците от третия ни...
ване на участниците в Националния Муселиево (12 км)
етап
Интернет страница с възможност
конкурс „Светият път – 550 г. от връ
ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: ЧЕРЕПИШ – СО- за предварителни записвания
2 (8, пн): с. Муселиево – с. Мечка – с.
щането мощите на св. Йоан Рилски от Коиловци (21 км)
ФИЯ (20-25.VII.2019 г.)
https://holypath.eu/
Търново в Рилския манастир”, начало
1 (21, нд.): Черепиш – с. Игнатица (12
3 (9, вт.): с. Коиловци – с. Върбица –
на Поклонническия пешеходен поход гр. Плевен (19 км)
км)
За контакт:
ТД „Академик- ВТУ”, гр. В. Търново
„Светият път”.
2 (22, пн.): с. Игнатица – Осеновлаш
4 (10, ср.): гр. Плевен – Кайлъка – с.
ки манастир „Рождество на Пресвета
тел.: 0889 710 188,
1 (1, пн.): гр. В. Търново – Патр. мана Брестовец – с. Тодорово (14 км)
стир „Св. Троица” – с. Самоводене – с.
е-mail: ev_koev@abv.bg Евгени Коев
5 (11, чт.): с. Тодорово – каньон р. Чер Богородица (Седемте престола)” (20
нелка – с. Петърница – с. Бъркач – с. км)
Ресен (18 км)
Паскал Пиперков - тел.: 0887 726 163
2 (2, вт.): с. Ресен – с. Водолей – с. Садовец (25 км)
е-mail : ppiperkov@yahoo.com
3 (23, вт.): Осеновлашки манастир
6 (12, пт.): с. Садовец – с. Ъглен (16 – Брезов дол – с. Буковец – с. Батулия
Паскалевец – с. Дъскот – с. Горна Лип
ница (24 км)
км)
(21 км)
3 (3, ср.): с. Горна Липница – с. Батак –
7 (13, сб.): с. Ъглен – гр. Луковит (15
4 (24, ср.): с.
с. Сломер – с. Овча могила (20 км)
км), посрещане на участниците в Батулия – Ку
рилски
мана
4 (4, чт.): с. Овча могила – с. Морава третия етап, вечерня
– с. Стежерово – с. Петокладенци (17
8 (14, нд.): Света литургия, изпра стир „Св. Йоан
щане на участниците от втория етап Рилски” (17 км)
км)
ТРЕТИ ЕТАП: ЛУКОВИТ – ВРАЦА –
5 (25, чт.):
5 (5, пт.): с. Петокладенци – с. Любе
ново (23 км)
ЧЕРЕПИШ (13-21.VII.2019 г.)
Курилски мана
Нова екскурзионна проява, разкри магията си и ги оста
проведена на 4, 5 и 6 май 2019 ви без дъх.
В последния ден от екскур
година, показа очарование
то на България и Румъния зията туристите имаха
пред туристи от ТД „Родни възможност да се запознаят
с архитектурния резерват
простори” – гр. Елхово.
Те посетиха хълма Ца „Абритус” край Разград, да
ревец във Велико Търново, се полюлеят на гергьовска
Tуристическо дружество „Родни балкани“ ко навигационно устройство. Всички тези
Ивановските скални църк люлка за здраве в „Славейко
е изградило и се грижи за 14 маршрута. Об функционалности дават възможност марш
ви, манастира „Св. Димитър вото училище” в Търговище
щата дължина на маркираните пътеки е 147 рутите да се използват и за велопоходи или
Басарбовски”, „Пантеона” в и да отнесат със себе си и
километра. Всички те започват от спирка на трейл рън тренировки.
Русе. Снимаха се на фона на от духа на Котел.
При завръщането си в род
градския транспорт, което ги прави достъп
река Дунав при залез слънце
Велоклубът към нашето дружество е из
ното градче дадоха обеща
ни за всички.
и
отнесоха
в
сърцето
си
кра
градил още 4 маршрута с по-голяма дължина,
ние отново да пътуват и да
В техния сайт (http://www.rodnibalkani.
сотата на миговете там.
com/?page_id=1955) можете да намерите съобразени с изискванията за велопоходи, а
В съседката ни Румъния опознаят кътчета, за които
карта на всички маршрути с техните цве един от клубовете ни по пешеходен тури
се запознаха със столицата само са чували или мечтали.
тове, както и подробни характеристики на зъм направи преди няколко дни туристическа
Букурещ и замъка „Пелеш” в
всеки поотделно. Възможно е и изтегляне на маркировка от с. Билка през трите околни
Синая. Като в приказка от
GPS трак, който може да се зареди във вся върха.
стари времена, замъкът им Мария Гюзелева, гр. Елхово

„Светият път”
1-31.VII.2019 г.

Нови емоции от
Румъния и България

Туристическо дружество „Родни
балкани“ – с грижа за 14 маршрута
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ТД „Кайлъшка долина” на 118 години

На 18 май 2019 г. Туристи
ческо дружество „Кайлъшка
долина” – Плевен, отпразнува
118-годишнината си в парк
„Кайлъка” със съдействието
на Община Плевен, която оси
гури наградите за състезани
ята – купи, медали и грамоти.
В 9.00 часа пешеходците
тръгнаха от началото на
парк „Кайлъка” към хижа „Сре
броструй”, в 8.30 ч. - колопо
ход от читалище „Съгласие”
до хижа „Среброструй”. Там
се проведе Седмият преглед
на туристическите умения
и сръчности за учащи се за
приза „Кристален еделвайс”
– „Кайлъка” 2019, в две въз
растови групи 1.-7. клас и 8.12. клас. Проведе се колорали и
спортно ориентиране. На ска
лите до язовир „Тотлебенов
вал” Алпийският клуб проведе
състезание по катерене на
маршрут „Камината” за деца,
юноши и девойки.
На хижа „Среброструй” зву
чаха туристически песни в
изпълнение на Клуба на вете

раните туристи.
В 13.00 часа всички се съ
браха на хижа „Среброструй”
за обявяване на резултатите
от проведените състезания
и награждаване на победите
лите.
Председателят на ТД „Кай
лъшка долина” доц. д-р Венци
Росманов, д.м., поздрави със
тезателите за изключител
ното им представяне и всички
участници в празника на дру
жеството.
Наградите (купи, кристален
еделвайс, медали и грамоти)
връчи Теменуга Тодорова - гл.
специалист в отдел „Младеж
ки дейности, спорт и тури
зъм в Община Плевен. Всички
участници в състезанията и
ръководителите им бяха на
градени с грамоти.

Резултати от
състезанията:
ПРИЗ „КРИСТАЛЕН ЕДЕЛВАЙС” 2019
В състезанията участва-

ха отбори от: ПГ по транс
порт „Проф. Цветан Лазаров”
– Плевен, ПГЗ „Стефан Цанов”
– Кнежа, ПГ по туризъм „Але
ко Константинов” – Плевен,
ПГПСТТ „Г. С. Раковски” – Пле
вен, ПГТХВП „Луи Пастьор” –
Плевен, и ОУ „Отец Паисий“
– Кнежа.
1.-7. клас – комплексно класиране (комбинирана спорт
но-туристическа
щафета,
теглене на въже и постро
яване на палатка): На 1. ПГЗ
„Стефан Цанов” – Кнежа, 2.
ПГ по транспорт „Проф. Цве
тан Лазаров” – Плевен, и 3. ОУ
„Отец Паисий – Кнежа.
8.-12. клас - комбинирана спортно-туристическа
щафета: 1. ПГ по транспорт
„Проф. Цветан Лазаров” – Пле
вен, 2. ПГ по туризъм „Алеко
Константинов” – Плевен, 3.
ПГПСТТ „Г. С. Раковски” – Пле
вен.
8.-12. клас – теглене на
въже: 1. ПГЗ „Стефан Ца
нов” – Кнежа, 2. ПГПСТТ „Г. С.
Раковски” – Плевен, 3. ПГ по
транспорт „Проф. Цветан Ла
заров” – Плевен.
8.-12. клас – построяване
на палатка: 1. ПГ по тури
зъм „Алеко Константинов” –
Плевен, 2. ПГ по транспорт
„Проф. Цветан Лазаров” – Пле
вен, 3. ПГТХВП „Луи Пастьор”
– Плевен.
КРИСТАЛНИЯТ ЕДЕЛВАЙС
получи ПГ по транспорт
„Проф. Цветан Лазаров” – Пле
вен.
Състезание по спортно
ориентиране:
Момичета до 10 г.: 1. Габрие
ла Иванова, 2. Теодора Бохот
ска, 3. Виктория Йотова.

Момчета до 10 г.: 1. Емил
Йорданов, 2. Мирослав Бисе
ров, 3. Милен Иванов.
Девойки младша възраст: 1.
Ханна Лачева, 2. Елица Трифо
нова, 3. Елена Здравкова.
Юноши младша възраст:
1. Александър Йорданов, 2.
Александър Иванов, 3. Павел
Здравков.
Колорали
1. Виктория Илиева – на три
години
На 8 години: 1. Валентин
Илиев, 2. Симеон Неделчев
На 11 години – момичета: 1.
Мира Стефанова
На 11 г. - момчета: 1. Даниел
Георгиев, 2. Борис Божанов
От 12 до 13 години: 1. Пла
мен Грънкин, 2. Ивайло Негой
чев, 3. Ферхан Аладжов
На 14 г.: Камен Иванов, 2.
Кристиян Ников, 3. Стелиян
Ангелов
На 15 г.: 1. Спасимир Мачков,
2. Давид Минков, 3. Николай
Начков
Състезание по катерене
на маршрут „Камината” –
парк „Кайлъка” – деца:

1. Александра Петрова, 2.
Сияна Блажева, 3. Мария Пе
трова.
Празникът завърши с песен
ния концерт „Елате в Плевен”
в зала „Катя Попова”, гр. Пле
вен. Един вълнуващ концерт с
участието на хор „Кайлъшко
ехо”, туристически хор – Ве
лико Търново, и ученици от
Музикалното училище в Пле
вен „Панайот Пипков”. За ди
ригента на хор „Кайлъшко ехо”
Веселка Дундакова това беше
двоен празник – тя чества
своя 60-и рожден ден и 35 го
дини в хор „Кайлъшко ехо”.
Честит юбилей на Веселка
Дундакова, с пожелание за
здраве, творчески успехи и
още дълги години да води хор
„Кайлъшко ехо”. Поздравител
ни адреси за Веселка Дундако
ва имаше от: ТД „Кайлъшка до
лина” – Плевен, хор „Кайлъшко
ехо”, туристическите хоро
ве на Велико Търново, Варна,
Русе и Стара Загора.

робности от случилото се. Пре
връщайки се в искра, Априлското
въстание дава тласък и надежда
на българите, а ние, като техни
наследници, запленени от думите
на разказвачите, от запазените
паметници и кътчета от тога
ва, потънали в истината и пре
несени в онова време, неусетно
преминахме от град в град, за да
се дообогатим и поклоним пред
саможертвата и духа за свобода
и справедливост.
Преминавайки по част от се
верната родопска яка, се докос
нахме и до красотите на Родопа
планина, а пред нас, макар и за
малко, блеснаха водите на язовир
„Батак”. Така беше и в моменти
те, когато пресичахме богатата
Горнотракийска низина. Посеще
нието на Археологическия музей
в Пловдив отново ни напомни за
славни времена и богати траки.
Съкровищата от Панагюрище, с.
Вълчи трън, с. Дъбене, с. Хотница,
от Рупите отново прехласнаха
вниманието всекиму със своята
пищност, изящество и блясък.
В последния, трети ден от пъ
туването ни, с посещението на
възрожденските и апостолски
Калофер, Карлово и Сопот про

явата ни получи своя завършек
с думите на Иван Вазов: „Оте
чество любезно, как хубаво си
ти!” Розовите насаждения, които
бяха разположени почти по целия
път, пленително ни караха да се
гордеем, че сме първи износител
на розовото масло по света.
Посетените девет обекта от
Националното движение на БТС
„Опознай България - 100 национал
ни туристически обекта”, спомо
гнаха на много от нас да подпе
чатат заслужено своите книжки.
А всичките останали обекти, по
вече от петнадесет, извън това
движение, включени в програма
та на проявата, допринесоха за
още по-пълното опознаване на
историята, бита и културата
на този край. Най-малкият ни ту
рист в групата, шестгодишният
Момчил Симеонов, поддържаше
духа в автобуса с декламирането
на стихотворения и песни, а апло
дисментите ни към неговата не
принуденост бяха положителен
знак в израстването му като
българин!

По стъпките на Априлското въстание
Туристическо
дружество
„Стратеш”, гр. Ловеч, в изпълне
ние на своя годишен календарен
план за 2019 г., от 24 до 26 май
осъществи тематичната проява
„По стъпките на Априлското въс
тание” по случай 143 години от
избухването му. За тридесетте
участници програмата, която
предвиждаше посещението на
градовете Клисура, Стрелча,
Копривщица, Панагюрище, Пазар
джик, Батак, Брацигово, Перущи
ца, Пловдив, Калофер, Карлово и
Сопот, бе изпълнена с много очак
ване по отношение докосване до

историческите места и запоз
наване с подробности от това
паметно събитие за всеки един
родолюбив българин.
В първия ден след приятното
пътуване през Балкана и навли
зайки в Същинска Средна гора,
групата ни постепенно се потопи
в атмосферата на борческия дух,
обхванал местните родолюбци за
освобождаването на Отечество
то от турския гнет. Ерудирани
те музейни служители, чрез свои
те беседи в Клисура, Копривщица
и Панагюрище, с плам ни запозна
ха с техните герои, взели учас

тие в подготовката и в самото
Априлско въстание. Не по-малък
плам имаше и в думите на техни
те колеги и в останалите по-горе
споменати селища, спомогнали
името на поробена България да
се чува все по-осезаемо в то
гавашна Европа. Зверствата в
Батак, последващите гонения и
палежи над населението по време
и след въстанието не остават
незабелязани от дипломати, жур
налисти, писатели. Равнодушие
то този път e взривено и евро
пейската преса описва подробно
чрез своите кореспонденти под

Поход по стъпките на Бенковски
На 25.05.2019 г. се състоя „По
ход по стъпките на Бенковски“,
който беше част от Календар
ния план на Туристическо друже
ство „Свищи плаз – 2013“. Група
та тръгна в 6:30 сутринта от
двора на СУ „Св. Паисий Хилен
дарски“ – гр. Златица. С джипове
преминахме през с. Църквище, гр.
Етрополе и с. Ямна и продължи
хме до местността Кордела. Там
се срещнахме с група туристи
от ТД „Старопланински турист“
– гр. Етрополе. Заедно продъл
жихме пеша по туристически
маршрут „По стъпките на Георги
Бенковски“. Преминахме през кра
сиви местности в резерват „Бо
атин“, който е част от Национа
лен парк „Централен Балкан“.
След двучасов преход пристиг
нахме в местността Костина,
където се провежда ежегодна
панихида в памет на загиналите

четници и войводата Бенковски.
Особен интерес предизвика въз
становката на бойните дейст
вия по време на Априлското въс
тание. На събитието присъства
вицепремиерът и министър на
отбраната Красимир Каракача
нов.
От името на ТД „Свищи плаз -

2013“ цветя пред паметника на
загиналите поднесоха най-малки
те участници в похода – второ
класниците Електра и Денислав.
Завърнахме се заредени с поло
жителна енергия и патриотична
гордост.
Георги Герджиков

Лидия Цанова, ТД „Кайлъшка
долина”, гр. Плевен

Светослав Генков, председател на ТД „Стратеш”,
гр. Ловеч
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БФТВ отчете своята дейност
„Отчитаме една успешна и пол
зотворна 2018 година, наситена с
интересни туристически прояви в
страната и чужбина”, каза председа
телят на Българската федерация на
туристите ветерани Румен Узунов
пред делегатите на Общото събра
ние.
То се проведе на 3 април в гр. Чер
вен бряг с участието на делегати и
гости от 60 клуба. Към 31.12.2018 г.
във Федерацията членуват 3187 ту
ристи ветерани, обединени в 64 клу
ба по места.
Акцент на форума бяха проведе
ните планинарски прояви от турис
тическия календар на сдружението.
През 2018 година бяха организирани
и осъществени туристически про
яви във всички български планини.
Най-значим и вече емблематичен за
БФТВ е Националният поход на тури
стите ветерани „Троянски Балкан –
по пътеките на Апостола”, ежегодно
организиран от ТД „Амбарица – 21” –
Троян. Тази патриотична проява зае
трайно място както в Календарния
план на БТС, така и в календарите
на общините Троян и Карлово. Тради
ционно е участието ни в Празника на
туризма на хижа „Алеко” и на Черни
връх, където се включиха 92-ма пла
нинари. С интерес беше приета и
една позабравена форма на туристи
ческа дейност – палатъчни лагери.
Под мотото „С песни под звездите”
ТД „Амбарица–21” – Троян, организи
ра среща-събор с 4-дневен палатъчен
лагер, в който взеха участие турис
ти ветерани от 14 дружества и клу
бове в страната. За пръв път е ре
ализирана и туристическа проява в

чужбина – изкачване на връх Миджур
от хижа „Бабин зуб” в Сърбия. Голям
интерес имаше и към проявите в
Пирин, Средна гора, Беласица и Сла
вянка. Гости на хижа „Узана” бяха 250
туристи ветерани и за пореден път
бяха завладени от пословичното гос
топриемство на нашата приятелка
Милена Ботева.
146 са проведените клубни двуднев
ни и многодневни походи. Най-предпо
читаните форми на туризъм обаче
си остават еднодневните походи и
еднодневните и многодневните из
лети, сочи статистиката. Техният
общ брой за 2018 година е 256 за
всички клубове.
Активно е участието ни в Нацио
налното движение „100 НТО”. През
изтеклата година в него се включиха
1780 ветерани, а 23 от тях получиха
златна значка, 7 от които са на ту
ристи от клуба в Хасково. 12 ветера
ни са получили значка от движение
то „Покорител на 10-те планински
първенци”.
Туристи ветерани от 13 клуба се
включиха в подобряване на маркиров
ките и маркиране на нови маршрути,
като най-активни бяха ТД „Амбари
ца–21” – Троян, ТД „Узана” – Габрово,
Стара Загора, Гоце Делчев и Разлог.
В 27 клуба има певчески групи и
хорове, които ежегодно получават
грамоти, дипломи и награди от кон
курси и фестивали. На Песенния
празник на Предела се включиха над
250 участници.
Десетки са родолюбивите прояви,
организирани от клубовете ни, свър
зани с отбелязване на важни годиш
нини от нашата история и с почи

Нова маркировка в Пирин
На 25 и 26 май 2019 г. добровол
ци от страната с подкрепата на
хижаря на хижа „Попови ливади“
Митко Пирнарев и ТД „Момини дво
ри“ - гр. Гоце Делчев, член на БТС,
бе довършена зелената маркиров
ка на пътеката през първенците
на Южен Пирин – Свещник - Ушите
Моторог и до заслона „Горно Млаш
ка ливада”.
Благодарение на ТД „Момини

двори“ се направи маркировка до
хижа „Славянка“ по международния
маршрут Е4.
Изрязаха се всички паднали дър
вета, затрудняващи движението.
Остава да подновим маркировката
от заслон „Мурата” до разклона за
връх Свещник.
ТД „Момини двори”,
гр. Гоце Делчев

За туризма при ветераните
и спортната класификация
Един от най-дискутираните въпро
си на годишната отчетна конферен
ция на ветераните туристи беше
изпълнението на нормативите по
ЕРСК (Единна републиканска спорт
на класификация, 1950 г.). Бяха ко
ментирани определенията за излет,
екскурзия и пешеходен поход, както
и броят на участниците и съответ
ната продължителност на проява
та в дни. И все пак, струва ми се, е
необходимо едно ново публикуване в
„Ехо” на съвременните изисквания за
добиване на спортно майсторство,
независимо че малцина от възраст
ните туристи биха се наели да ги
изпълняват.
Личното ми мнение, което се на
дявам да предизвика полемика на
страниците на вестника, е, че само
индивидуални туристи биха могли
да участват в 3-, 5-, 7- или 10-днев
ни походи, организирани от турис
тическите дружества. И да водят
такива походи с определен минимум
брой участници, за да им се зачете
за изпълнение на съответните нор
ми. Защото ми се струва, че клубо
вете на туристите ветерани не
биха могли да ги провеждат и отчи

тат безупречно. В тази връзка беше
поставен и въпросът за попълване
на заверените маршрутни листове
за отделните прояви, което събуди
интереса ми къде могат да се наме
рят такива. И как реално ще се оп
редели от Българската федерация
на туристите ветерани носителят
на новосъздадената значка „Турист
ветеран за годината”, не стана ясно
на форума в Червен бряг. Иначе клу
бовете пак ще се класират според
самите отчети – да се надяваме да
бъдат достоверни!
По въпросите за значките от На
ционалните движения „Опознай Бъл
гария – 100 НТО” и „Покорител на 10те планински първенци”, понятно е,
че всеки сам определя постижения
та си. Така е и със значките „Опознай
Родния край”, там, където ги има, но
за тях на конференцията не стана
дума. Но затова пък всички делегати
и гости с радост приеха награждава
нето на няколко от известните на
всички активисти на федерацията с
новоучредената от БТС значка „За
служил турист ветеран”.
Христо Мандев – м.с.

тане паметта на
бележити българи
и национални герои.
Водещи в това от
ношение са клубо
вете
„Трапезица”
– Велико Търново,
„Бохема” – Плевен,
и „Черноломец” - По
пово.
Абонамент
за
вестник „Ехо” за
2019 г. имат 356
туристи ветера
ни. За поредна го
дина първенец е
клубът в Айтос –
50% от членовете
му са абонирани за
вестника, а от ре
гионите – Югоиз
точният - 22% от
абонатите, беше
отчетено в докла
да.
Събранието прие
Календарния план
на БФТВ за 2019 година. Освен про
яви с национална значимост в него
отново са залегнали и интересни
маршрути в Стара планина, Стран
джа, Рила, Пирин, Осогово, Родопите,
както и изкачване на върховете Го
лем кораб и Титов връх в Македония.
Делегатите приеха и отчета на
Контролната комисия и обсъдиха въ
проси от организационен характер.
Беше обявено решението на Упра
вителния съвет за учредяване на
ново отличие – звание и значка „Ту
рист на годината”, с което ежегодно
ще бъдат удостоявани най-активни
те туристи ветерани.
В дискусията по точките от днев
ния ред се включиха 15 делегати.
Бяха обсъдени актуални проблеми и
направени предложения, свързани с
работата на Федерацията.
Тенденциозно изказване направи
Йонка Димитрова (ТД „Алеко Кон
стантинов“ – София), с което от
прави неаргументирани упреци към
председателя на Федерацията. Това
предизвика специално Изявление,
подписано единодушно от всички
членове на Управителния съвет, от
хвърлящо всички обвинения като не
основателни. Изявлението завършва
с думите: „Под ръководството на г-н
Румен Узунов се почувства осезаем

подем в дейността на Федерацията.”
Три нови клуба бяха приети за
членове на БФТВ – Клубът на тури
стите ветерани „Стоте войводи”
– Сливен, с председател Радка Гоче
ва, Клубът на туристите ветерани
„Вратцата” – Враца, с председател
Лучия Бошнакова и Пенсионерският
спортен клуб „Нове” – гр. Свищов с
председател Йорданка Василева.
За делегат на извънредния конгрес
на БТС на 15 и 16 юни 2019 г. в Со
фия беше избран председателят на
БФТВ Румен Узунов.
Преди закриването на събрание
то председателят на Федерацията
връчи отличията на първите удос
тоени с високото звание и медал
„Заслужил турист ветеран”. Това са:
Момка Спасова – София, Димитър
Луканов – Пловдив, Димитрия Пенче
ва – Пловдив, Румяна Цонева - Велико
Търново, Христо Крачков – Лясковец,
Атанас Аргиров – Горна Оряховица,
Ирина Николова – Айтос, и Недка Па
найотова – Велинград. Този медал е
учреден от БТС по предложение на
Румен Узунов и с него ще се удостоя
ват дейци на Федерацията с особени
заслуги за нейното развитие.
Снежана Иванова,
член на УС на БФТВ

Туристическо дружество «Момини двори»
България, гр. Гоце Делчев, ул. „Солун” № 26; тел: 0882966484

Програма на клуб
„Ветерани“ за 2019 г.
ЮНИ
10.06:
По
сещение
на
резервата за
мечки край гр.
Белица - Рила
23.06:
Еньовден в с.
Делчево
ЮЛИ
07.07: Хижа
„Безбог” – Попово езеро
21.07: Национална туристическа
среща в местността Предела
АВГУСТ
11.08: Излет до Боже име в с. Бал
дево
25.08: Хижа „Вихрен” - езеро Око
то
СЕПТЕМВРИ
01.09: Изкачване на връх Свещник

– връх Ушите – връх Муторок
15.09: Местността Дикчан - гр.
Сърница
29.09: Маркови кладенци - пл.
Огражден
ОКТОМВРИ
06.10: Участие в похода „По стъп
ките на Самуиловите войни“ - с.
Ключ - Национален музей „Самуило
ва крепост“
06.10: с. Долен - с. Ковачевица
13.10: с. Скребатно - с. Осиково - с.
Рибново - с. Господинци
20.10: с. Брезница – местността
Момина кула
27.10: Екскурзия в Р Гърция - раз
глеждане на пещерата Алистрати
и гр. Драма
НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ
30.11. и 02.12: Участие в балкан
ската среща в гр. Струмица, Север
на Македония

Памет
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2 юни и Площадите на Безсмъртието
Н
аричаме 2 юни „Ден
на Ботев и на загина
лите за свободата и
независимостта
на
България“. В тази фраза, с
която сме свикнали, невидимо
присъства нещо много важно,
дори може би най-важното –
но което, поради печалния за
ряд, който тя носи, невинаги
успяваме да забележим.
Безсмъртието.
Та нали именно на Ботев при
надлежат думите, с които би
трябвало да е закърмен всеки
българин: „Тоз, който падне в
бой за свобода, той не умира!“
Но не е ли парадокс идеята,
че загиналите може да са без
смъртни?
Разбира се, че не е парадокс.
Защото нека да се замислим:
как човек осигурява собстве
ното си безсмъртие? И какво
всъщност представлява то,
безсмъртието?
Има един случай в английско
училище, който неволно и ня
как от само себе си илюстри
ра схващането за това, какво
означава човешкият живот.
Било в час по философия и учи

телят дал контролно на тема:
„Заслужава ли животът да се
живее?“ Един ученик завършил
за една минута – и получил
„отличен“. Той написал само
едно изречение: „Това зависи
от човека, който го живее.“
И наистина, ако се замислим
по-дълбоко: защо живее човек?
За да създаде нещо, което да
е полезно не само за него, но
и за другите – нали иначе от
неговата работа няма да има
смисъл, защото плодовете на
труда му няма да се търсят
от хората и това ще заплаши
самото му съществуване. Но
това все още не е безсмър
тие. Това е просто осигурява
не на собственото битие. За
да стане безсмъртен, човек
трябва не просто да живее, но
да живее така, че потомците
да му издигнат не само над
гробна плоча в гробището – а
паметник извън него, на ня
кой площад. Това е крачката,
след която той не просто ще
бъде загинал или дал живота
си за някаква голяма идея, но
и всеки ден хората, минаващи
покрай паметника му, ще си

спомнят за него – понякога
бегло и мимоходом, понякога
ще се замислят, седнали на
близка пейка, а и доста от
тях ще си определят срещи
„при паметника на...“. Е, как
ще е умрял човек, когото спо
менават всеки ден, защото се
извисява на Площада на Без
смъртието?
Защото физическото без
смъртие, поне на този етап
от развитието на човечест
вото, не е възможно да се по
стигне. И има сериозни съм
нения дали изобщо неговото
постигане е необходимо и по
лезно за човека. Дори звезди
те умират, та какво остава
за хората?
И ето, че тук идва 2 юни,
за да ни покаже и напомни, че
физическата материя, тяло
то може и да загине – но има
и такива личности, които по
стигат истинското Безсмър
тие, онова, с главна буква.
Какво е необходимо за това?
Просто да дадат живота си за
свободата и независимостта
на своята Родина. И тогава
остават в паметниците и им

посвещаваме не просто един
ден в годината – посвещава
ме им всички дни в годината,
понеже, независимо дали си го
повтаряме постоянно, ние съ
ществуваме и ни има благода
рение на тях. Защото, ако не
бяха те, днес нямаше да бъдем
и ние. Или ако случайно, по
ради неведомите пътища на
Историята, все пак същест
вувахме – това щеше да е в

чужда родина, с чужди имена и
с чужда памет. А днес имаме
своя Родина, свои имена и своя
памет благодарение на тях –
които дадоха живота си за нас
и така останаха по Площади
те на Безсмъртието.
Което трябва да помним не
само на 2 юни – но и всеки един
ден във всяка една година!

В паметта на времето той
е сред големите български
писатели, поети, художници
и скулптори с това, което е
сътворено през десетилети
ята в българската литера
тура и изкуство, а обеднели
ят български демократ днес
се хвали, че това е било съз
дадено по негово време.
През своя дълъг живот по
етът е другарувал с Хрис
то Ясенов, Гео Милев, Ра
дой Ралин, Валери Петров,
Светослав Минков, Никола
Фурнаджиев, Ангел Каралий
чев, Веселин Ханчев, Стоян
Венев, Иван Фунев, Дечко Узу
нов, Илия Бешков, Дора Габе,
Елисавета Багряна, Христо
Радевски, Атанас Далчев.
В Клуба на журналистите
имаше специална маса, на
която сядаше с Борис Анге
лушев и Стоян Венев, с Ни
кола Фурнаджиев и Веселин
Ханчев, с Багряна и Дора Габе.
Ако отнякъде щръкваше дъл
гата фигура на младия Божи
дар Божилов, Ламар го ирони
зираше:
- Какъв дълъг човек, а пише
стихове!
Веднъж поетът Матей
Шопкин го запитал защо само
нощем пише поезия? Той го
потупал благосклонно по ра
мото:
- Защото, младо, аз не гоня
като тебе момите нощем!
Роденият през 1898 годи
на в село Калеица, Ловешко,
поет извървява дълъг път
до утвърждаването си като
крупен поет в българската
литература. Неговото твор
чество е странно съчетание
на традиционното с модерно

то, на фолклорното с експре
сивното. Творческото свое
образие на Ламар е потопено
в изворите на народната пе
сен. В същото време той се
поддава на влияние от футу
ризма на Владимир Маяковски.
Издава книгите: „Железни
икони“, стихотворения (1927)
и „Мирни размирни години“,
поема (1928), в списанието
на Гео Милев „Пламък“ печата
циклите „Към Европа“ и „Раз
пятие“ (1924). Завършил Тър
говската гимназия в Свищов
(1916) и Школата за запасни
офицери (1918), Ламар взема
участие в Първата световна
война като подпоручик арти
лерист. В София се сближава
с Гео Милев и Христо Ясенов.
От 1925 до 1947 г. е собстве
ник на печатница „Ново из
куство“, която народната
власт след 1944 г. национали
зира. А в нея той е печатал
и нелегална комунистическа
литература. В Отечестве
ната война Ламар участва
като командир на културна
бригада и издава вестник
„Фронтовак“. Той повежда със
себе си христоматийни тво
рци: Валери Петров, Радой
Ралин, Марий Ягодов, Ивайло
Петров, Павел Вежинов, Иван
Пейчев, Веселин Ханчев, Руси
Божанов. С тези хора той ще
бъде заедно до края на своя
живот. За войната Ламар
написва поемата „Запад-Из
ток“. Издава десетки книги
със стихотворения, пъте
писи, романи, книги за деца,
есета.

Любомир Атанасов

60 години вестник „Ехо”

Ламар - основател и първи главен редактор на вестник „Ехо”

Спомени от заклинания

Ламар, това чудо на при
родата, беше природен чо
век. Сутрин той хлопваше
вратата на драгалевската
си къща и поемаше към пла
нинските пътеки. Планината
го приемаше. Той познаваше
дърветата, птиците, горски
те животни и загадъчното
мълчание на речните камъни.
И умееше да разчита скал
ните знаци, да се вслушва в
ехото на дълбоки пещери и да
пие изворна вода. Виждам го в
утрото. Изправил ръст като
едър дъб, с клони, протегнати
към разсъмването, той върви
в светлината на зората и до
като се обърне да поздрави
слънцето, пада залезът. Ще
прекрачи в нощта, за да по
търси отново зората.

Срещнах го за първи
път във Велико Търново
Видях го в миговете на сла
веевото утро. Беше време,
когато черешите цъфтяха.
Въздухът беше изпълнен с
аромат на мед. Пролетта си
отиваше и в девствения миг
на ранното лято над зелена
та премяна на Света гора и
Царевец избухваха славееви
те песни. Такова чудо няма
никъде по света. Долу, в под
ножието на града, в призрач
на пелена се будеше Янтра.
Къщите се надвесваха над
нея, отразяваха се във води
те и човек можеше да види
още един град.
Ламар беше пристигнал в
древния Търновград с група
поети и заедно осъмнахме в
нощния бар, вкопан в скали
те над Янтра. Бяхме оста
нали само двамата. Барма
нът бай Митьо търпеливо ни
изчакваше и с удивление се
вглеждаше в масивната фи
гура на къдрокосия поет. Той
отпиваше бавно от чашата с
червено вино и гледаше през
прозорците как бавно раз
съмва. Казах на бармана да ги

отвори и тогава славеевите
песни нахлуха при нас. Ламар
ми махна да седна при него:
- Славеите пеят - казах му.
Вдигнал глава, лицето му
застина в молитвено мълча
ние! Славеевите песни благо
славяха вечната природа.
- Искате ли да ви заведа
на Царевец? Ще отидем и до
Лобната скала. Ще вървим с
песните на славеите.
Вървяхме по улица „Гурко“.
Стъпките ни отекваха по ве
ковния калдъръм, прозорците
на старите къщи бяха смъл
чани в очакване на първите
слънчеви лъчи. Долу под нас
Янтра се измъкваше край ска
лите в остри завои. Мълчахме
и двамата. Пред портата на
Царевец той спря:
- Значи търновци не са я
съборили, за да премине ка
ляската на Фердинанд, и са го
накарали да ходи пеша.
- Така е било.
Славеевите песни ни след
ваха из целия път. Отмина
вайки Балдуиновата кула,
той промълви: „Като не щеш
мира, на ти секира.“
Стигнахме до Лобната ска
ла. Долу шумеше реката. Ог
ромната паст на пропастта
ревеше и стенеше в още не
родения ден. Ламар стоеше
близо до скалата, тържест
вен и очарован от ехото на
древността.
- Значи оттук са били хвър
ляни непокорните?
Хванах го подръка и тръг
нахме по тесния път край
крепостната стена. След
време, когато отново се ви
дяхме в Драгалевската му
къща, той си припомни за сла
веевото утро в Търново и за
оная Лобна скала.

Беше достъпен
и сърдечен човек
Работех като редактор в
културния отдел на вестник
„Ехо“, а той беше консултант

за поезията. Прочиташе
стиховете, които му носех,
и им пишеше оценки 6, 5, 4,
3, 2, 1. „Според тези оценки
ги публикувай във вестни
ка“ - казваше. На всеки лист
се подписваше - Ламар. От
истинското си име Лалю
Маринов за псевдоним беше
взел първите срички. „Често
ми се е налагало да убежда
вам чужденците, че не съм
френски поет“ - шегуваше
се бай Лалю. От последната
ни среща в стария град бяха
изминали 10 години. Сега той
прехвърляше 70-те. Живееше
в една къщичка в Драгалевци.
Имаше добре подредена гра
дина, в която освен плодни
дръвчета беше насадил и ло
зички. От своето грозде пра
веше прочутото Ламарово
вино. Домът му се намираше
до пътя, а вратата никога не
се заключваше.
- Аз живея между трите ве
лики сили - ТКЗС-то, гробище
то и Георги Караславов.
Всемогъщият Караславов
беше често обект на негови
те закачки. За огромната му
вила Ламар подхвърляше:
- За какво ли му е тази про
гимназия? Ама как може да
бъде по-ниска от многотом
ниците му. Наредиш ли ги на
височина, те ще се издигнат
по-високо и от нея.
Често го сварвах седнал на
двора, привел рамене под кло
ните на стареещо дърво да
гледа в далечината. Виждам
го и сега, седнал насреща ми,
да пита:
- Защо всички ме забравих
те?
Под тежките рошави вежди
очите му горяха, папионката
бе кацнала като нощна пепе
руда на гърдите му, а едрата
му снага потъваше в нощта
под Млечния път, който во
деше към далечни светове, в
които уж отиват душите ни.

Ламар не е забравен

Йордан Янев, в. Ехо”,
бр. 1, 2009 г.
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Из Западна Стара планина
Е
дин от най-атрактив
ните маршрути в Го
лема планина, вторият
по големина дял на За
падна Стара планина, избраха
туристите от ТД „Осогово“
- гр. Кюстендил. Началото
на маршрута започна от
гара Бов, където се изкачиха
по долината на р. Бовска до
двата водопада Под камико.
„Пътеката на влюбените” това е названието на доста
стръмната пътека, която ни
отведе до красивия аркаден
Мост на влюбените. Стигнах
ме до Малките плочи, където
направихме и първите сним
ки. Това място представлява
своеобразен кръстопът, къде
то се срещат четири пътеки,
но след още малко усилия се
озовахме пред Големите плочи
– тук е второто място, къде
то си починахме и направихме
следващата серия снимки.
После пътеката ни отведе
до Синия вир и по партизан
ската пътека, до Партизан
ския мост, през чуден горски
тунел, достигнахме до под
ножието на двата водопа
да. Спускайки се стремглаво,
тук на известно разстояние
те текат бавно и изведнъж
с грохот се хвърлят от ска
лите между цепнатините и,
скочили, тутакси се хвърлят
още веднъж, след което, раз
бити на бяла пяна, се сливат,
за да поемат надолу. Неопису
ема е прелестта на това мяс
то край водопадите. Слязъл
при тях, туристът изпитва
чувството, че се намира в

тайнствено, вълшебно мяс
то. Нагоре се издигат масив
ни стени и се вижда малко
пространство от небосвода,
а долу цари дълбока тишина,
нарушавана само от разбива
щите се на прах водни струи,
споделят туристите.
В подножието на скален ве
нец стигнахме и скалния фе
номен Камината, където е и
следващото място за отдих,
разкриващо гледка към доли
ната на р. Бовска и някои от
махалите на Бов. Продължи
хме по пътеката върху скал
ния венец и стигнахме до ул.
„Водопада“ в село Бов. На са
мата улица има рицарска чеш
ма „Мацула“ от 1212 година.
Оставаха ни само още 2
часа до уютната хижа „Тръс
теная”, около която се от
глеждат холандски високоп
ланински малини, които всяка
година дават богата реколта
и от тях се произвежда про
чутото малиново вино. Има
две свлачищни езера, както
и автентични останки от
древния римски път, който е
минавал оттук. При долното
езеро се намират руините
от средновековния български
манастир „Св. Панталей Път
ник”. Очаровани останахме от
гостоприемството на хижа
рите на хижа „Тръстеная”.
На следващата сутрин се
отправихме към връх Издрe
мец (1493 м н.в.). На билото на
планината има две естест
вени свлачищни езера, които
са зарибени. Над горното,
по-голямото по площ езеро, се

намира биоферма „Чемерник”,
където се произвеждат и
предлагат екологично чисти
продукти от мляко и млечни
произведения.
„Панорамата, която се от
крива пред нас, все едно не
видима ръка я създаваше на
минутата и на всяка крачка
имаше нова. Гледките към
Стара планина радваха очи
те ни. Просто ти секва дъхът
от тези картини. Горещият
въздух играеше на хоризон
та подобно на мираж в пус
тиня. Планинските хребети,
които се извисяваха отпред,
всъщност бяха доста далече“
- споделиха осоговските ту
ристи.
След кратка почивка сля

зохме до с. Лакатник, от
където с буса отидохме до
Осеновлашкия
манастир
„Рождество
Богородично”.
Манастирът съществува от
времето на Второто бъл
гарско царство. Той е по-из
вестен с неофициалното
си име „Седемте престо
ла” заради своята уникална
черква. Предание разказва,
че 7 боляри създали 7 сели
ща в близост до манастира
– Осеновлаг, Огоя, Огради
ще, Буковец, Лесковдол, Же
лен и Лакатник. В черквата
има 7 параклиса (престола)
– специалистите твърдят,
че подобна не се среща ни
къде другаде сред българ
ските християнски култови

сгради. Манастирът е бил
любимо място за поклоне
ние на Иван Вазов, който е
написал за него стихотво
рението „Клепалото бие“.
Сред
забележителностите
на манастира е гробът на
известния български детски
писател Змей Горянин (19051958 г.) в двора зад църквата.
Препоръчваме на всички, кои
то възнамеряват да посетят
Северозападна България и
имат няколко свободни дни, да
изкачат тези екопътеки и да
видят тези красиви водопади
и забележителности.
Силвия Михова,
секретар на ТД „Осогово“,
гр. Кюстендил

Пролет с ТД „Стратеш“ - Ловеч
С настъпването на проле
тта ТД „Стратеш“ предложи
атрактивни походи и екскур
зии на своите членове сред
красотите на нашата приро
да. Бяха проведени Ученически
пролетен лагер на Беклемето,
Зелена неделя в Деветашкото
плато и двудневен поход до
Хижа „Амбарица” в Централен
Балкан.
Пролетният лагер, под ръ
ководството на председателя
на ТД „Стратеш“ Светослав
Генков, протече с много ак
тивности: походи до близки
върхове и хижи, по римския
път Виa Траяна и руините от
пътните му станции: Состра
и Монтемно, до Карцовия бук свидетел на Освобождението
на България. Лагерниците се
запознаха на място с турис
тическата маркировка, прави

лата за поведение, придвиж
ване и оцеляване в планината.
Бяха проведени много игри,
състезания, почистване райо
на на базата.
В рамките на обичаната про
ява „Зелена неделя” бе посете
но атрактивното Деветашко
плато и бяха разгледани много
от забележителностите му:
връх Чуката, Пази мост край
Ловеч и Къкринското ханче
- един от 100-те туристиче
ски обекта, средновековният
болярски комплекс Замъка,
най-голямата понорна пещера
Гарваница - 60 метра по метал
на стълба надолу, Каньонът на
орлите - атрактивно погледно
място, каскадата на Крушун
ските водопади и рядко посе
щаваните Зелен водопад с пад
20 метра и пещера „Урушка
Маара“ с изтичащата от нея
На връх Куртхисар, Пролетен лагер

Вход в пещера Гарваница, Деветашкото плато

река и, разбира
се, перлата на
платото - Де
веташката пе
щера.
Двудневният
поход до хижа
„Амбарица”
бе
проведен
през май в ди
намично
про
летно време.
Известната
красива
при
рода и посло
вичното
гос
топриемство
привлякоха
в
групата 5 нови

членове на дружеството. По
ради силния вятър на билото
връх Амбарица не можа да бъде
изкачен, но туристите се на
сладиха на прочутите амба
ришки мекици с боровинково
сладко, супа от гъби и арома
тен билков чай.
Календарът на предстоящи
те прояви на ТД „Стратеш“ е
още по-богат:

– Карлово - Сопот
08.06. - 12.06. - Поход в Родо
пите по маршрут: с. Орехово хижа „Персенк“ - хижа „Скални
мостове“ - хижа „Изгрев“ - гр.
Чепеларе
15.06. - „Зелена събота“:
местността Буя, с. Бежаново;
Очилатата пещера, скални
те феномени по поречието на
река Вит, в района на с. Ъглен
16.06. - 21.06. - остров Само
24.05. - 26.05. - Екскурзия 143 траки
години от Априлското въс
22.06. - 23.06. - Поход до хижа
тание: Клисура – Копривщи „Бенковски“
ца – Стрелча – Панагюрище
- Пазарджик (нощувка) - Ба
Текст: д-р Дарина Петрова
так – Брацигово – Перущица
Снимки: Мария Бончева
- Пловдив (нощувка) - Калофер
и д-р Дарина Петрова

Калейдоскоп
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Среща с духа на Северозапада
Ч
леновете на ТД „Ибър”
- гр. Долна баня, които
обичат да пътуват и
откриват нови краси
ви и интересни места, от
криха сезона на пътешест
вията. Рано на самия празник
на св. св. Кирил и Методий
потеглихме през прохода Пе
трохан към едни не много
познати места на Северо
западна България, изпълнени
с много българщина и духо
вност. Сгушен в планината,
сякаш забравен не от Бога,
а от хората, Чипровският
манастир „Св. Иван Рилски” е
един от десетте стари ма
настири в България, възник
нали след приемане на Хрис
товата вяра по нашите земи.
Съдбата му не е по-различна
от многото унищожени през
турското робство наши све
тини - от Сюлейман и Чипров
ското въстание, чак до 18-и
век. Днес видимата нужда
от реставрация го прави не
по-малко достолепен. Той е
пазител на мощи на светци,
не само на св. Иван Рилски,
но не разбрахме точно на
кои. След много малко пред
нас вече е Чипровци, град,
също запазил своята иден
тичност. Някога, гордеещ се
със своето рударство и май
стори златари, сега грее и с
друга сила – силата на багри
те и символиката на чипров
ските килими в Историческия

музей. Дори не можем да си
представим красотата на
града в празничните дни или
на фестивала на килимите,
когато те греят отвсякъде.
Не бихме могли да подминем
Лопушанския манастир „Йоан
Предтеча”, с който сме свър
зани чрез нашия съгражданин
Смоленския епископ Нестор,
останал завинаги тук. Мана
стирът не е такъв, какъвто
го помним. Изглежда подмла
ден и по-богат с новата църк
ва – умалено копие на тази
в Рилския манастир, която е
изградена със средства, да
рени от дядо Нестор. Няма
го и старото дърво пред
църквата. От стъблото му е
издялан ангел, но е различно.
В църквата е все така тихо.
Покланяме се пред стара
та икона, намерена в зида й,
и като че ли очакваш всеки
момент да чуеш благия глас
на Нестор или на Дометиян,
а може би тук е и духът на
Иван Вазов? Тук е и старото
аязмо с лековитата си вода.
Разминахме се и с празнич
ното шествие на роднини и
приятели, дошли да кръстят
своята малка принцеса. Пре
живяхме неповторим момент
в късния съботен следобед.
Не подминахме и Берковица –
с часовниковата кула и ста
рия площад, където съдията
Иван Вазов е създал много
прекрасни стихотворения. С

интерес очаквахме срещата
ни с „Бързия Холидей клуб”, с.
Бързия - последното за деня
долнобанско пристанище на
нашата група. Димитър По
пов е създал тук, сред краси
вата природа, райско кътче,
където можеш да намериш,
прекрасни условия и любез
ни хора. Отвсякъде струеше
и младостта на празнуващи
абитуриенти.
Сутринта,
застанали пред сградата,
благодарихме мислено още
веднъж и потеглихме към
Клисурския манастир „Св.
св. Кирил и Методий”. За да
стигнем до грациозната по
стройка на църквата, преми
нахме през шпалира от кипа
риси, които приветстваха
всички, дошли да се поклонят
на Светите братя. Исто
рията на унищожението не
е пожалила и него. След 14-и
век и Чипровското въстание
тук е имало поредният Юсуф
бей, който го е сринал със зе
мята. Сега е чист, подреден
и спокоен и не ти се тръгва
от него.
Пътешествието ни вече
бе към своя край. Спряхме за
малко във Вършец – града на
здравето, чиито минерални
извори са ползвали по-скоро
нашите родители. Алеята на
чинарите водеше към прекра
сен парк, втория след Борисо
вата градина по богатство
на растителните видове. За
почваше обратният път към
дома. Връщахме се заредени с
много положителна енергия.
Да се чуди човек как можахме
да превърнем този изпълнен
с духовен живот край в запа
дащ!

Из девствените
кътчета на
Милевска планина Родопи – пише се планина,
нарича се живот
Инж. Светла Стоименова,
ТД „Ибър”, гр. Долна баня

Такава е за нас - туристи
те ветерани от ТД „Сърне
на гора“, град Стара Загора.
През април т.г. проведохме
поход до с. Момчиловци, а през
м. май - до с. Фотиново. Села,
сгушени в полите на Родо
пите, с приказни гледки и
спретнати къщи, накацали
по високите склонове. Тук
хората не са припрени, те
са запазили добронамерени
те си отношения. Усмихват
ти се на тесните стръмни
улички, спират се да погово
рят с теб, да те упътят, да
ти помогнат. Тишина, слънце
и ухание на цъфнали храсти
Над 250 човека от България
С прехода до връх Милевец и дръвчета. Всичко е туч
и Сърбия се включиха в орга участниците отбелязаха и но зелено, приказно красиво
низираното от Туристическо Световния ден на интензив и цветно. Тук те връхлита
дружество „Осогово“ - гр. Кюс ното ходене. В центъра на спокойствието на този благ
тендил, и Трънското туристи Трекляно, преди началото на край. Няма въздух като в Ро
ческо дружество изкачване на прехода, бе разиграна томбола. допите - пропит със свежест
връх Милевец. Той е първенец Участниците получиха атрак и аромат на билки. Бреговете
на граничната Милевска плани тивни награди, подсигурени на реките искрят от зелена
на. Висок е 1733 м и е разполо от Министерството на младе трева. Поточета се спускат
жен на самата граница между жта и спорта и Община Кюс и падащата вода зарежда и
България и Сърбия. Намира се в тендил.
успокоява. Фотинските водо
община Трекляно.
„Времето беше чудесно, ви пади ни посрещат с табелка с
Инициативата бе в подкрепа димостта също, което позволи надпис: „Далече е, но си стру
на Гражданския инициативен на хората да видят уникална ва.“ Така е - гледката те ос
комитет „За чиста природа” в та красота на Краището“ - тавя без дъх! Прав е бил Иван
борбата им срещу намерени споделиха туристите.
Вазов: „Който не е видял Родо
ята за проучване за метални
пите през живота си, той не е
полезни изкопаеми на огромна
Силвия Михова, видял България.“
територия в Кюстендилско и
ТД „Осогово”,
Няма да описвам маршру
Треклянско.
гр. Кюстендил тите, които извървяхме. Кой

турист не е бил в Момчиловци
Такава планина не е за все
и във Фотиново? В Родопите ки.
разбрах, че в планината дру
По-мъдра е от мен и по-зе
гарството е друго. Там то се лена.
проверява във всяка крачка,
Такава планина не е за после.
с всяка хапка, с всяка глътка.
Тогава някой друг ще я жи
Там, в планината, доверяваш вее.
живота си, а не имота си. Там
хората могат да станат чо
Донка Генчева,
веци.
ТД „Сърнена гора“,
Една поетеса казва:
гр. Стара Загора
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Пролетен празник на Врачанския Балкан – 2019 г.

О

тново е пролет
и месец април,
който за нас,
туристите ве
терани от Клуба на ту
ристите ветерани при
ТД „Враца”, гр. Враца, е
един от най-приятните
и чакан месец. Защото
тогава е нашият чуде
сен празник – „Пролетен
празник на Балкана”. И
всеки път с най-голямо
желание и удоволствие
посрещаме нашите гос
ти от други клубове на
туристите ветерани.
Дните са 18, 19 и 20 ап
рил 2019 г.
Тръпката е още с на
чалото на подготов
ката – набелязване на
мероприятията за пре
биваване и забавление,
избиране на маршрути
те за преходи в Балкана,
разпределяне на задачи
те. После, както винаги,
започва да се работи и
с доброто желание, ста
рание, стиковане и пред
лагане на различни идеи
смятаме, че постигнах
ме резултат - такъв, че
вие да пожелаете пак да

дойдете. Това е било ви
наги водещото в наша
та работа.
На празника ни госту
ваха дванадесет клуба,
членове на Българската
федерация на туристи
те ветерани. Хотелски
ят комплекс „Чайка”, ка
цнал на входа на прохода
Вратцата, на десния
бряг на река Лева, лю
безно ни предложи свое
то гостоприемство.
Специално внимание и
поздравления за празни
ка ни оказа Община Вра
ца чрез главния експерт
по туризъм, който връ
чи поздравителен адрес
за клуба от кмета на oб
щината, БФТВ чрез ней
ния председател и ТД
„Враца” - гр. Враца, чий
то председател награ
ди клуба с най-високото
отличие на дружество
то – почетен знак, за
отличната му работа.
Нашето
желание
беше дните да бъдат
вълнуващи от красо
тите на Балкана, из
пълнени с много емоции
от разходките и прехо

дите, а вечерите с ве
селие, музика, танци и
забавления.
С безкрайно удоволст
вие и гордост показва
ме и разказваме за гор
дия Врачански Балкан,
със страхотни природни
дадености и за града
ни, сгушен в неговите
пазви. Използваме ви
наги тази възможност
максимално да покажем
неговите красоти и чу
деса, изваяни от при
родата. И наистина, не
можем да говорим за
Враца и Врачанския Бал
кан и да не сме предло
жили на гостите да се
полюбуват на прекрас
ните скали на прохода
Вратцата с накацалите
катерачи,
пещерата
Леденика, екопътеката
„Горска пътека на при
казките ” и прекрасната
гледка от ПОК „Ледени
ка” към града, водопа
дът Скакля, чудесната
хижа над града - любимо
място на врачани, откъ
дето се вижда целият
град. На всеки празник
избираме
подходящи

еднодневни маршрути
за преходи, излети или
разходки. Тази година
бяха два: Екопътеката
„Горска пътека на при
казките” – ПОК „Леде
ника” и историческият
феномен Божият мост,
като предпочитанията
на повечето от гости
те бяха за него. Всяка
група имаше по един
наш водач, познаващ
отлично Балкана и райо
на около града.
Има още толкова мно
го неща, които бихте
могли да видите, да им
се любувате и да пре
карвате чудесно, но
те ще са за бъдещите
празници и срещи, за бъ
дещите гостувания.
Надяваме се и вече
рите да са били прият
ни със забавленията,
които
подготвихме.
Желанието ни беше да
създадем непринудена
обстановка в приятна
компания на колегите
туристи, поздравлени
ята от КТВ – Враца, и
танцьорите, музиката
и танците да са създа

ли настроение и да са ви
накарали да забравите
умората от деня.
И не забравяйте, ви
наги сте добре дошли
при нас. Не пропускайте
възможност за посеще

ние на нашия край, ще
останете
възхитени
и очаровани от нашия
Балкан и нашия град.
КТВ при ТД „Враца”,
гр. Враца

Туристи от ТД „Осогово“ почистиха района на
водопада при с. Полска Скакавица
Група туристи от ТД
„Осогово“ - гр. Кюстен
дил, почистиха района
на водопада при с. Пол
ска Скакавица.70-мет
ровият водопад Ска
кавица е наричан от
някои
„българският
рай“. През 1968 г. е
обявен за природна
забележителност. Ве
ковната борба с при
родата е създала това
магическо място, къ
дето милиони капчици
се разбиват в скалите
и светят с различна
светлина, погалени от
слънцето.
Създават
причудливи отражения
и невероятна феерия
от цветове. В скали

Колопоход до Босилеград
За Световния ден на
интензивното
ходе
не 20 велосипедисти
от велоклуб „Гайда“ към
ТД „Осогово” - гр. Кюс
тендил, избраха марш
рута: с. Копиловци - с.
Шишковци - с. Драгови
щица - с. Горановци –
ГКПП Олтоманци - Боси
леград и обратно, общо
100 километра. В меро
приятието се включиха
и приятели от Дупни
ца и София. Разиграна
бе томбола и всички
участници
получиха
атрактивни
награди,
подсигурени от Минис
терството на младе
жта и спорта и Община
Кюстендил - сподели
секретарят на друже
ството Силвия Михова.

те
има
множество
дупки и обрасла рас
тителност. Гледката
там е уникална – сно
пове вода, бели пелени
се спускат от ръба на
скалата. Водни струи
те пръскат и освежа
ват, а зеленият губер
те успокоява и омайва.
Но каква беше наша
та изненада? Районът
на водопада е превър
нат в сметище. 20 чу
вала с боклуци бяха съ
брани от туристите
от Осоговското дру
жество. Поставихме и
табелки с надпис: „Оби
чаш ли гората, боклука
в торбата.“ Спазвай
ки го всички, нашите

планини и гори ще са
по-красиви и по-чисти.
Да се надяваме, че ще
се повиши съзнанието
и екокултурата на пре
биваващите в планина
та.
След успешно завър
шената акция по по
чистването бяхме лю
безно посрещнати от
кметския наместник на
с. Полска Скакавица Емил Димитров. Бяхме
почерпени с вкусна коп
ривена чорба, карто
фки и кебапчета.
Силвия Михова,
секретар на
ТД „Осогово“,
гр. Кюстендил

Излет до божурите
В един хубав майски ден, когато дивият божур
цъфтеше обилно по поляните, габровските ту
ристи ветерани силно пожелаха да се докоснат
до красотата им. Такава „плантация” има край
близкото с. Междене, но те предпочетоха гор
нооряховската. Там е по-голяма, на цветето е
наречена и туристическата хижа, а бяха я посе
щавали и миналата година, затова единодушно
бяха приели предложението на ръководството
си за излета.
А това, че в същия ден на хижа „Божур” щеше
да се състои срещата на туристите ветерани
от другите селища, поканени от клуба в Горна
Оряховица, щеше да бъде в плюс за предвидливи
те габровци.
И така се получи – в местността Камъка над
града излетниците обходиха цялата поляна, из
пъстрена с храстчета цъфнали божури, още с
капчици от снощния дъжд по тях, за да се видят
след това с колегите си в хижата.
Дтн инж. Христо Мандев
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Из дебрите на Билина планина

В

почивните
дни
туристи от ТД
„Осогово“ - гр.
Кюстендил,
за
едно с приятели, турис
ти от планинарско дру
жество „Руен” от град
Крива Паланка, бродиха
из дебрите на малко по
знатата Билина планина.
Домакините от Крива
Паланка се бяха поста
рали да изберат един
от най- атрактивните
маршрути в тази малко
известна, но изключи
телно живописна пла
нина. Билина планина се
простира в далечната
североизточна част на
Македония на границата
със Сърбия.
Преходът започна от с.
Търново по поречието на

река Търновска.
„Неописуема е пре
лестта на това място.
Туристът изпитва чув
ството, че се намира в
тайнствено, вълшебно
място. Нагоре се изди
гат масивни гористи
стени и се вижда ог
ромно пространство от
небосвода, а долу цари
дълбока тишина, нару
шавана само от песента
на птиците“ – споделиха
туристите.
След тази живописна
разходка се отправихме
към църквата „Свети
Никола Летни“, която е
историческа забележи
телност от XV век. И
както винаги, срещата
ни с любезните ни дома
кини от Крива Паланка,

под ръководството на
председателката на дру
жеството Катица Бори
совска, завърши с кръшно
кюстендилско хоро.
Единственото оплак
ване за нашето приклю
чение е, че е „много
кратко”. Отправяме се
към колите и комфорта
на дома и поглеждаме
нагоре към планината,
която ни зареди с много
енергия! Вече сме гото
ви да посрещнем новата
седмица с усмивка и да си
помечтаем за следващия
момент, в който ще се
докоснем до красотата
на природата!
Силвия Михова,
ТД „Осогово”,
гр. Кюстендил

Ветераните откриха летния туристически сезон
С двудневен излет
и празнична вечер на
хижа „Коман“ туристи
те ветерани откриха
летния туристически
сезон. Тази проява вече
е традиционна и се про
вежда ежегодно през
месец април.
Организатор бе ТД
„Амбарица – 21“ – Троян,
а мястото не е избрано
случайно – именно тук,
в местността Коман, е
поставено началото на
организирания туризъм
в Троян. През април 1912
г. 36 излетници, водени
от Никола Габърски, ид
ват тук на еднодневен

поход и след пламенно
то слово на водача си
решават да основат
туристическо
друже
ство, именувано три
години по-късно „Амба
рица“. За това събитие
напомня надписът на
възпоменателната та
бела, поставена преди
две години от ТД „Ам
барица – 21“ до входа на
хижата.
В проявата тази го
дина се включиха ту
ристи ветерани от
16 туристически дру
жества и клубове от
страната. Дъждовното
време и калта не помра

чиха приповдигнатото
настроение на походна
та колона, а веселието
в хижата продължи до
ранни зори.
На другия ден преди
отпътуването си ту
ристите бяха поканени
на чаша чай в клуба на
ТД „Амбарица – 21“. Тук
групата от Горна Оря
ховица развесели всич
ки с импровизираната
си музикално-поетична
проява.
Раздялата завърши с
неизменното пожелание
„До нови срещи!“.
БФТВ

Ветераните от КТВ „Чудни скали”
в Централен Балкан
На 10 и 11 април ние – ту
ристите ветерани от гр.
Айтос, открихме активния
туристически сезон с екскур
зия в градове в Централен
Балкан. Независимо от мрач
ното време настроението бе
приповдигнато, пролетно.
Първата ни спирка бе село
Руховци, община Елена. Пеш,
по кален път, достигнах
ме до Христовския водопад.
Грохотът на падащите води
всяваше страх, но очите се
радваха на красивата приро
да и омайващата гледка. Каз
ват, че през лятото местни
те хора се къпят в бистрите
води на реката.
Минавайки през гр. Елена,
бяхме посрещнати от мест
ни туристи. След час пре
стой при тези мили и сърдеч
ни колеги продължихме към
Велико Търново. Тъй като сме
посещавали крепостта Ца
ревец, решихме да посетим
крепостта Трапезица. По
сетихме Центъра за интер
претация на културното на
следство, където разбрахме,
че са разкрити основите на
17 църкви. Намерени са моне
ти, стенописни фрагменти,
църковни дарове. В някои от
църквите е запазена част от
великолепна живописна ук
раса. Най-ценна е находката

златен кръст, тежащ 70 гра
ма. Денят ни завърши с посе
щение на манастира „Петър
и Павел”, строен още през
10-и век върху развалините
на стара римска крепост,
покровителствена от царе
те Иван Александър и Иван
Шишман. Манастирът впе
чатлява с много добрата си
поддръжка както на самата
обител, така и на двора с на
цъфтелите пролетни цветя.
Пристигайки на хижа „Бо
жур”, където щяхме да но
щуваме, бяхме посрещнати
от колеги туристи от Горна
Оряховица. Срещата беше
много вълнуваща – с песни
и разпалени разговори, тъй
като сме се срещали много
пъти и имаме незабравими
спомени. Базата за нощуване
е обновена – чиста и много
уютна.
На следващия ден се от
правихме към природната за
бележителност „Кая Бунар”.
Красива местност! Посеща
вана от много любители на
природата. Забележителна
е гледката към Хотнишкия
водопад на река Бохот. Още
по-впечатляваща е природа
та над водопада, където се
стига по тясна, стръмна и
много опасна пътека, но си
заслужава да се види.

Заваля дъжд, но не можеше
да пропуснем отиването до
пещерата край село Емен. Тя
е неразработена и може би
опасна. Отвън има надпис „Не
влизай”, който ни спря. Влязо
хме до там, където е освете
на. По план имахме да вървим
по Еменската екопътека в
Еменския каньон, но дъждът
провали намеренията ни.
Продължихме към гр. Дря
ново. Посетихме музея „Ко
льо Фичето”. Никола Иванов
Фичев (1800-1881 г.) е един
достоен възрожденец със
способности на архитект,
проектант, инженер и стро
ител. С интерес разгледахме
изложените в музея макети и
фотографии на построените
от него църкви, мостове, ма
настири, ханове, часовникови
кули и др. Посетихме и Дря
новския манастир.
Времето напредваше, но не
можехме да не посетим и гр.
Трявна. Спряхме се само на
един обект, а именно специа
лизирания музей за резбарско
и зографско изкуство. Възхи
тителни резбарски изработ
ки! И днес Трявна поддържа
резбарските традиции. Има
школа по резбарство.
Макар че не обходихме
всички запланувани обекти
поради дъждовното време, се

прибрахме с благодарност, че
очите ни видяха удивителни
природни красоти, а сърцата
ни се изпълниха с радост и
гордост от славното минало

на нашата Родина.
Ст. Тодорова,
КТВ „Чудни скали”,
гр. Айтос
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Национален воден поход по горното
течение на река Струма
О
т 16 до 19 май 2019
г. бе проведен нацио
налният воден поход
по горното течение
на река Струма. Организация
та се осъществи от Клуба по
воден туризъм „Струма 2012”
към туристическо дружество
„Осогово” – гр. Кюстендил.
Гостите бяха от София, Пло
вдив, Варна, Хасково, Дими
тровград, Нова Загора, Тро
ян, Кърджали. За първа година
имаше и участници от Русе.
С всяка следваща година ме
роприятието достига все
по-големи мащаби. Поляната
край село Раждавица, където
е устроен бивакът, събра лю
бителите на водния туризъм.
За пореден път група алпи
нисти от Димитровград се
включиха, като тази година
направиха преход от гр. Земен
до с. Раждавица с кратък пре
стой на Скакавишкия водопад.
Представители на мотоклуб
„BROTHERS FROM HELL” също
посетиха
мероприятието.

Малката Яна, която е дъще
ря на председателя на клуба
и е едва на година и половина,
вече за втора поредна година
е неотлъчно на бивак. Заба
вляваше се наравно с всички
останали. На живо за всич
ки гости свириха рок група
White Walkers. Така преживя
ването остана незабравимо.
Дъждовете, които се изси
паха предните няколко дни,
покачиха нивото на река
та. Организацията беше
отлична и всички учас
тници останаха доволни.
Клубът по воден туризъм
„Струма 2012” благодари на
ръководството на ТД „Осо
гово” за подкрепата, коя
то оказва през годините. Бла
годарности и на Борислав
Крумов, който помогна с ма
териалната база при органи
зацията на бивака.
Гергана Нешева,
член на Клуба по воден
туризъм „Струма 2012”,
гр. Кюстендил

50 години активна висококатегорийна
туристическа дейност

На 11 май 2019 г. в Русе, в
Русенския университет „Ангел
Кънчев”, се проведе другарска
среща на уникалната акаде
мична общност СТД „Академик”
- Русе - ветерани, която на
29.09.2018 г. проведе на хижа
„Дерменка” своята 40-а ежегод
на есенна планинарска среща.
Тази година пролетната
среща 2019 (по средата меж
ду 2018 и 2019 г.) се органи
зира по повод ТРИ ЗАБЕЛЕ
ЖИТЕЛНИ
50-ГОДИШНИНИ:

- 1968 г. – 29-дневен поход „Еми
не – Ком - София” с финал пред
националния стадион „Васил
Левски” при откриването на IX
Световен фестивал на младе
жта и студентите.
- 1969 г. – уникален 37-дневен
поход от устието на р. Тимок
през Връшка чука, връх Миджур,
връх Ком до нос Емине.
- 1970 г. - първи за страната
дружествен ски поход от връх
Ком до нос Емине.
Уникалността на тези изяви

предопредели една от най-ва
жните дейности, свързани с
отбелязването на годишни
ните – акцията „Балкански
посоки” за подобряване на ус
ловията за безопасно и инфор
мирано движение на туристи
те по маршрута Ком - Емине,
по-конкретно в района на из
градената от дружество „Ака
демик” – Русе, през 1984-1985 г.
хижа „Ехо” и стопанисваната
от 1996 г. съседна хижа „Козя
стена”.

Участниците в срещата бяха
поздравени от председателя
на СТПД „Академик” – Русе, доц.
д-р Руси Минев, който връчи
Поздравителен адрес от рек
тора на РУ чл.-кор. проф. д.т.н.
ДНС мат. инж. Христо Белоев и
специални картички „50 години
активна категоризирана ту
ристическа дейност”.
Някогашните момичета и
момчета, които ходеха с рани
ци на гръб, изкачваха планин
ски върхове и влизаха в дълбоки
долове, зиме на ски, а лете по
води, и обикаляха страната с
колела, като учеха между това
и станаха приятели добри, ин
женери - трудът им наспори,
за които любовта към приро
дата и туризма бе и си остана
символ-верую, които на работ
ните си места не само бяха
добри специалисти, а и водачи
и ръководители на множество
туристически прояви, които са
показали красотата на родна
та природа, историческите за
бележителности на земята ни,
на хиляди хора, сега с трепет и
вълнение се разходиха из люби
мия университет. Разгледаха
новия за тях „Канев център” –
мултифункционален културен
център на Русенския универ

ситет, служещ за провеждане
на университетски, градски,
национални и международни фо
руми. В топлата връзка между
Ректората (старата сграда)
на корпус № 2 и РУ „Ангел Кън
чев” разгледаха откритите
няколко дни преди това излож
би и експозиции „Русенският
университет - летопис на
растежа”, „50 години активна
категоризирана туристическа
дейност” и „70 години Русенски
университет”.
Поклониха се пред Паметни
ка на вечния студент, който
от Дунавския парк бе пренесен
в двора на университета, и
разгледаха забележителности
те му.
Срещата премина в при
ятелски спомени от снимки,
филми и презентации от ту
ристическите изяви от 1968 г.
до днес и завърши със снимка за
спомен пред Русенския универ
ситет.
Довиждане до новата среща
на уникалната туристическа
общност през септември 2019
г. на Узана - най-голямата билна
поляна, разцъфнала в сърцето
на Балкана.
М.с. инж. Милка Караджова

117 години ТД „Орлово гнездо”
На 11.05.2019 г. на хижа „Бузлуджа”
- малка ТД „Орлово гнездо“ – Казанлък,
отпразнува своята 117-годишнина
заедно с Клуба по пешеходен тури
зъм, който отбеляза своя 10-годишен
юбилей. Тържеството уважиха повече
от сто туристи, членове на друже
ството. За празника бе организиран
традиционен поход от град Шипка до
хижа „Бузлуджа”, воден от Цветан
Панов. Тържествената част започна
в 12:00 ч. Приветствени и поздрави
телни слова отправиха председате

лят на дружеството г-н Жельо Желев
и дългогодишният секретар и един от
основателите на Клуба по пешеходен
туризъм г-н Кръстьо Петков.
На тържеството присъстваха: Ва
лентин Спасов - бивш председател
на ТД „Орлово гнездо“ и един от ос
нователите на Клуба по пешеходен
туризъм, Александър Косев – първи
председател на клуба - 2009-2012 г., и
Димитър Димитров - председател на
клуба в периода 2012-2018 г.
Награди по повод празника на клуба

получиха основатели
те, председателите,
планинските водачи и
най-активните турис
ти за периода.
Вокална група за ту
ристически песни „Ехо“
с ръководител Вален
тин Узунов представи
музикално-театрален
поздрав по повод го
дишнините. Поздравителен адрес от
Клуба на жените туристки „Орлица“

прочете секретарят на дружество
то Тошка Тенева.

100 национални туристически обекта
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№ 18 – Паметник на Христо
Ботев и неговата чета
Н
а 01.09.1939 г. Герма
ния нахлува в Полша
и започва Втората
световна война. На
същата дата е било плани
рано освещаването на един
от най-големите паметници
на българската история. На
1-ви септември, пред Памет
ника на Христо Ботев и него
вата чета в Козлодуй, един
ствен се появява зидарят
Асен Илиев, който, заедно с
помощта на фотограф, запе
чатва себе си в този дълго
очакван момент.
Тези неочаквани непри
ятни събития помрачават
радостта на козлодуйци,
за които това е една много
трудно осъществила се меч
та, преминала през безброй
перипетии, докато стане
реалност. Още през първите

месеци след Освобождението
– на 31.05.1878 г., е положен
първият опълченски кръст
в района на днешния Ботев
парк, където се намира и пла
ващият музей – Параходът
„Радецки”. Той е направен от
акациево дърво и се издига на
близо 4 м височина. 4 години
по-късно, в парка на козлодуй
ския бряг, е поставен и благо
дарственият каменен кръст.
Дружество „Христо Ботев
– Козлодуйски бряг” организи
ра кампания за събирането на
средства за монумента през
1905 г. Положен е и първият
камък, но държавата не от
пуска пари за проекта.
Благодарение на Николай
Палашев и Стан Ангелов през
1932 г. на Крушов баир, край
пристанището, се създава
жив паметник на Христо Бо

тев – неговите инициали,
очертани с акациеви дърве
та. С даренията и труда на
козлодуйци, през 1934 г. е по
строен читалищният дом, но
средствата така и не сти
гат за паметник.
През 1937 г. е сменена уп
равата
на
дружеството
„Христо Ботев – Козлодуйски
бряг”. Новото ръководство
бързо се свързва с Дирекци
ята на водните съобщения
– гр. Русе, и успява да уре
ди конкурси, проектиране,
инженери и най-важното 600 000 лв. за градежа. Всеки
жител на град Козлодуй пола
га минимум 10 дни доброволен
труд и помага с каквото още
може. Така, 2 години по-къс
но, е завършен Паметникът
на Христо Ботев и неговата
чета.

Национален музей
„Параход „Радецки”

Андрей Букурещлиев е събрал 100-те печата от Нацио
налното движение „Опознай България - 100 НТО“. В движение
то се включва през 2003 г., малко след като то е възобновено.
Първият посетен обект е Черни връх, а най-силно впечатле
ние у него оставят Трявна и обектите във и около Русе.

Австрийският параход „Радецки“ е постро
ен през 1851 г. в Будапеща. На 29 май 1876
г. четата на Христо Ботев завладява пара
хода и го принуждава да спре на българския
бряг при Козлодуй, откъдето се насочва към
Врачанския Балкан, за да се бие за свободата
на България.
През 1966 г. е построено точно копие на
легендарния параход със средства, събрани
от 1 200 000 български деца. От 1982 г. ко
рабът е със статут на национален музей.
Намира се на пристан в гр. Козлодуй и от 16
април 2004 г. е филиал на Националния исто

рически музей в София.
Музеят „Параход „Радецки“ е изцяло свър
зан с живота и делото на Христо Ботев и не
говата чета. В него съществува експозиция,
в която могат да се видят ценни реликви,
като знамето на Ботевата чета, униформи
на Ботеви четници, последните писма, пи
сани от воеводата Христо Ботев от борда
на парахода, и др. Музеят „Параход „Радецки“
е единственият пътуващ параход-музей на
Балканския полуостров. Той осъществява пъ
тувания на организирани групи ежегодно от
месец април до края на месец октомври.

ПОКАНА
Заповядайте от 19 до 21 юли 2019 г. на
традиционния
XIX ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ
ПОХОД-ПРЕКЛОНЕНИЕ „ПО ПЪТЯ НА ЧЕТАТА
НА ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ“ - един урок по ро
долюбие и патриотизъм, един празник на бъл
гарския дух, движещ се в зелената приказка
на Предбалкана и Балкана, с възпроизвежда
не на събитията от Април 1876, посветен
на 143 години от Априлското въстание, 141
години от Освобождението на България от

турско робство, 176 години от рождението
на Цанко Дюстабанов и 83 години от осве
щаване паметника на четата в местността
Ранни бунар - мястото на последното й сра
жение под връх Марагидик в Стара планина.
Подробности и заявки за участие - до 13
юли 2019 г.
на тел: 0884 917706; 0898 451660;
0878764443 - м.с. инж. Милка Караджова.

Атанас Иванов от Велико Търново е събрал 100 печата и
100 марки от Националното движение „Опознай България 100 НТО“. Книжката си е купил от с. Широка лъка през 2013
г. Незабравим спомен у него оставят Седемте рилски езера
и връх Мусала.
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Успешно приключи 73-ият Национален туристически
поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй – Околчица”
Продължение от стр. 1

Н

а 2 юни завърши Нацио
налният туристиче
ски поход „По пътя на
Ботевата чета - Коз
лодуй–Околчица”. В подножи
ето на връх Околчица стана
награждаването на участни
ците в похода от изпълнител
ния секретар на БТС Зорница
Радонова, която връчи плаке
ти на изявилите се походници
и благодари на областната
управителка Малина Николо
ва, на ръководството на по
хода и на всички участници,
на които пожела много здра
ве и прикани учениците да се
включат в надпреварата за
приз „Кристален еделвайс” на
язовир „Копринка”. Всяко от
училищата получи и грамота
за участие. Бяха раздадени
от БТС значки за 10, 15, 20, 25
и 30 участия.
Преди да започне всенарод
ното поклонение на връх Окол
чица по повод 2 юни – Деня на
Ботев и на загиналите за сво
бодата на България, участни
ците в похода със задовол

ство споделяха преживяното
– по време на преходите, дока
то са слушали екскурзоводски
беседи, докато са изнасяли ху
дожествена програма или са
танцували на организираните
специално за тях дискотеки.
„Хареса ми как ни посрещат
в селата, през които премина
вахме”, каза Иванеса Чанакова
от Варна, която бе в групата
на ТД „Черноморски простори”
и участва за първи път в похо
да. Анастасия Романова също
е за първи път и е развълнува
на от преживяването да вър
ви по стъпките на Ботевите
четници. Естрея Стойкова е
ученичка от Ямбол: „Най-мно
го ми хареса, че по време на
похода се запознах с различни
хора и намерих нови приятели.
Пак ще дойда следващата го
дина.” Момичетата ще отне
сат със себе си много споме
ни от преживяванията през
тези няколко неповторими
дни.
За Ния Чамурджиева, Нина
Минева и Мирослав Николов –
студенти и ръководители на
групата на ТК „Незабравка”
– гр. Велико Търново, предиз
викателството бе в това да
направят една много добра
група и да развиват своя ту
ристически клуб, който учи
телката Снежана Димитрова
вече десета година води за
участие в похода „По пътя на
Ботевата чета”.
На финала ръководителят
на похода Евгени Филипов
обобщи: „Освен че се увелича
ва броят на походниците, те
идват и по-добре подготвени
за участие в тази родолюби
ва проява.”

Средношколци
1-во място – СУ „Васил Лев
ски” – гр. Крумовград
2-ро място - ПЕГ „Йоан Ек
зарх” – гр. Враца
3-о място - ТД „Сърнена
гора” – гр. Стара Загора

1-во място – ТД „Самодивец”
– гр. Чирпан
2-ро място – ТД „Сърнена
гора” – гр. Стара Загора
3-о място – СУ „Христо Бо
тев” – гр. Враца

Мъже и жени
1-во място – АЕЦ „Козлодуй”
- гр. Козлодуй
2-ро място – ТД „Черномор
ски простори” – гр. Варна
3-о място – Българска фе
дерация на туристите вете
рани

Наградите в отделните
категории са:

Културно-масова
дейност

Дисциплина
Деца
1-во място - ОУ „Христо Бо
тев” – с. Мосомище
2-ро място – ОУ „Христо
Ботев” – с. Търнава
3-о място – Сдружение
„Млад планинар” – гр. Петрич

Деца
1-во място – ОУ „Отец Паи
сий” – гр. Кнежа
2-ро място – ОУ „Христо Бо
тев” – с. Мосомище
3-о място – Сдружение
„Млад планинар” – гр. Петрич
Средношколци

Мъже и жени
1-во място – ТД „Черномор
ски простори” – гр. Варна
2-ро място – Българска фе
дерация на туристите вете
рани
Средношколци
1-во място – СУ „Васил Лев
ски” – гр. Крумовград
2-ро място – ТД „Сърнена
гора” – гр. Стара Загора
3-о място – ТД „Бачо Киро” –
гр. Дряново
Деца
1-во място – ПГЗ „Ст. Ца
нов” – гр. Кнежа
2-ро място – СУ „П. Р. Сла
вейков” – гр. Ямбол
3-о място – СУ „П. Хилендар
ски” – гр. Дупница

Екология
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Туристи ветерани по пътя на Ботев
Продължение от стр. 1
чета по стълбата на Свобо
дата.
Докато крачехме, мислено
разлиствахме стихосбирка
та на поета. Всеки стих от
двадесетте стихотворения
на Христо Ботев е пропит с
патриотизъм и желание за
саможертва в името на сво
бодна България.
„Ний летиме на България
помощ да дадем
и от тежка тирания да я
отървем!”
„Хляб или свинец!” Хляб или
куршум!
Свобода или смърт – друг
път няма.
И Ботев тръгва по пътя
на своята Голгота.
„Дружина тръгва, отива,
пътят е страшен, но сла
вен:
аз може млад да загина…”
В тези няколко дни по
стъпките
на
Ботевата
чета крачеше младостта на
България. А заедно с патоса
и възгласите на младите
хора вървяхме и ние – тури
стите ветерани. Сред раз
вети знамена, възрожденски
песни, патриотични възгла
си, отряд след отряд от
ученици и млади поклонни
ци, пъстри, ентусиазирани,
вдъхновени – крачехме, ся
каш Ботев ни беше повел,
за да се поклоним пред вели
кото му дело и саможертва!
И той приживе го изрече
пророчески:
„Но… стига ми тая награ
да,
да каже нявга народът:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода…”
И така ден след ден – от
Козлодуйския бряг, през Ма
теев геран, Поповото хан
че, с. Бутан, с. Софрониево,
с. Липница, с. Алтимир, с.
Добролево, с. Борован, па
метника на поп Сава Катра
филов, с. Баница, местност
та Милин камък и разказ за
първия бой на легендарната
чета, придвижване на по
ходната колона до мест
ността Речка, до Ботева
поляна и до подножието на
Врачанския Балкан, а от
там – по стръмния склон до
местността Камарата и

поклонение на лобното мяс
то на Ботев.
С израз на дълбоката по
чит и преклонение пред де
лото на Ботев и неговата
чета ни посрещаха хората
във всяко село. С духовата
музика на Северозапада, с
възрожденските песни на
Добри Чинтулов, с хляб и
сол, с народните хора, с ре
волюционните стихове на
Ботев, рецитирани с не
подправен детски патос от
малки ученици.
Трогателно и впечатлява
що беше преминаването на
походната колона през шпа
лир от разноцветни групи
малчугани от детски гра
дини и ученици от начални
класове, при навлизането
ни в Балкана. Наредени от
двете страни на Ботева

та алея, красиви и слънчеви
като цветята по поляните,
възторжени, усмихнати, с
широко отворени очи, те
протягаха ръце да ни докос
нат с пожелание за успешен
поход.
Атмосферата на събития
та от 1876 година беше пре
създадена с възстановки,
беседи, преминаване през ис
торически места, паметни
знаци, монументи, изречени
слова за почит и преклоне
ние, отслужени панихиди и
минути на мълчание.
И най-накрая, този сире
нен вой под връх Вола. Той
тръгна от Околчица и огла
си цяла България. Народът
на Ботев сведе глава за по
чит пред паметта му!
Снежана Иванова. БФТВ

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
с.Черни Осъм - общ. Троян, област Ловеч
e-mail: su_ch_osam@abv.bg; GSM: 0878731190

Училище за планински водачи
Обявява прием след за
вършен VII клас за учебна
та 2019/2020 г. по професия
Планински водач, специал
ност Туризъм.
График на дейностите:
• Подаване на документи
за участие в приема: 3-5 юли
2019 г. вкл.
• Обявяване на списъците
с приетите ученици на пър
ви етап - до 11 юли 2019 г.
вкл.
• Записване на приетите
ученици на първи етап на
класиране или подаване на
заявление за участие във
втори етап - до 16 юли 2019
г. вкл.
• Обявяване на списъците
с приетите ученици на вто
ри етап - до 18 юли 2019 г.
вкл.
• Записване на приетите

ученици на втори етап - до
22 юли 2019 г. вкл.
Необходими документи за
записване:
- служебна бележка с оцен
ките от НВО;
- свидетелство за завър
шено основно образование;
- медицинско свидетел
ство.
Документите се подават
в училище-гнездо - ОУ „Иван
Хаджийски”, гр. Троян или он
лайн на https://admin.priem.
mon.bg/
За информация: 0878
731190 - Директор
https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=13935435045
7042&set=a.10390310733550
0&type=3&eid=ARBbII7tB0Nq
qUvWPlrEJULOp204VJMZB2
2YY2wVctTtw1zOeX1Xb6NGx
Ri1QhoRHKyl9Cz7uMX-svH2
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Поход-поклонение,
„Аз един Бачо Киро съм,
без страх от турчин – комита съм!
За родината си хайдутин
станах!
Златно знаме развях!
Пушка на рамо аз турих,
манастира Дряновски намерих,
правда да диря аз скочих
и сам въжето си окачих!“
Бачо Киро, с. Бяла черква,
28 април 1876 година

О

тново е 11 май, но
2019 година. 230 по
ходници от: ОУ „Бачо
Киро“, ТК „Незабрав
ка“ и ТД „Трапезица – 1902“ от
гр. Велико Търново, СУ „Бачо
Киро“ и ТД „Росица“ от гр. Па
вликени, ТД „Белите брези“
– гр. Борово, ТД „Дочо Михай
лов“ – гр. Силистра, ОУ „П. Р.
Славейков“ – гр. Ямбол, ПГ по
земеделие „Ст. Цанов“ и ОУ
„Отец Паисий“ от гр. Кнежа,
ТД „Бачо Киро“ – гр. Дряново,
ТД „Узана“ – гр. Габрово, Чи
талище „Напредък – 1903“ – с.
Ветренци, ТД „Черноморски
простори“ – гр. Варна, ТД „Ма
дарски конник“ – гр. Шумен, ТД
„Амбарица“ – гр. Троян, прис
тигнаха в гр. Бяла черква, за
да участват в традиционния
туристически поход „По пътя
на четата на поп Харитон и
Бачо Киро“ от Бяла черква до
Дряновския манастир. Похо
дът е посветен на 143 години
от Априлското въстание. За
67-ми път походниците изми
наха пътя на безсмъртието
на над сто четници през Ап
рилската епопея в региона.
За поредна година походът
бе организиран от ТД „Бачо
Киро“, Общински комитет
„Васил Левски“ и Община
Дряново, ТД „Росица“ и Общи
на Павликени, съвместно с
кметствата на Бяла черква,
Михалци, Мусина и Ново село.
Организацията бе перфект
на. Още при пристигането
си в Бяла черква Община Па
вликени ни изненада приятно,
като на ръководителя на вся
ка група подариха торбичка с
книгата „В името на живота
– сбогом, живот!“ със събрани
произведения на Бачо Киро и
рекламни материали за града.
Най-малкият
участник
тази година бе Константин

Митов Дженков - само на 7 го
дини, първи клас от гр. Ямбол,
а най-възрастният – Христо
Мандев от гр. Габрово - на 84
години. По Наредба маршру
тът бе: с транспорт от Бяла
черква през Михалци, Мусина,
Ново село, разклона за Пейна,
а от там пеша през с. Пейна
и Цинга до Дряновския мана
стир. С нормално темпо раз
стоянието пеша се взема за
около 3 часа и 30 минути. Тъй
като групата бе преоблада
ващо младежка, се наложи
да правим на няколко места
по-дълги почивки. Е, не скуча
ехме – играхме народни хора
и младежите си направиха
тренировка за успешното си
представяне на 28 май при на
диграването в гр. Козлодуй на
похода „По пътя на Ботевата
чета“.
Част от походниците прис
тигнаха в гр. Бяла черква

който няма да се забрави

твърде рано. Но организа
торите бяха предвидили и
тази ситуация - вратите на
музеите (исторически и при
родонаучен) и църквата „Св.
Димитър“ бяха отворени, а
уредниците неуморно, с тър
пение и любов разказваха на
всяка дошла група за исто
рията на похода, за истори
ческото и икономическото
развитие на града и региона,
за изявените си личности и
приноса им за региона и Ро
дината ни. Застанали пред
антропологичната
възста
новка от член-кор. проф. д.м.н.
Йордан Йорданов на образ на
Бачо Киро по намерения му
череп, неволно свеждаме гла
ви пред подвига му и тайно си
казваме, че трябва да минем
по последния му път към без
смъртието!
Два паметника в центъра
на града стоят величестве
но, гордо и напомнят на по
коленията за недалечното
героично минало - този на не
забравимия и легендарен Бачо
Киро и издигнатият в чест
на погиналите поборници в
Дряновския манастир и за Ос

вобождението ни от турско
робство на мястото, където
руските войски тържествено
са посрещнати от население
то и са приветствани с въл
нуващо слово от дъщерята на
Бачо Киро - Ирина, високата
25 м паметник-камбанария,
която към 1878 г. е първият в
България и с дарени средства
за построяването му от ру
ските офицери.
Деца от града, облечени с
народни носии по стар бъл
гарски обичай, посрещнаха
походниците с вкусни погачи
и шарена сол.
Строени на площада меж
ду двата паметника в 10:00
часа, походът бе открит с
приветствено слово от кме
та на града г-жа Албена Тодо
рова. Обявиха ръководството
на похода: главен ръководител
Георги Цветков от ТД „Бачо
Киро“, ръководител - Васил
Василев от Павликени, секре
тар - Милко Илиев, водачи
Желязко Великов от ТД „Бачо
Киро“, Стефан Николов и На
дежда Илиева, лекар д-р Ека
терина Личева от Дряново.
От името на туристите бе

поставен венец пред памет
ника на Бачо Киро и коленичи
ли, свели глави в едноминутно
мълчание, почетохме памет
та на героите, дали живота
си за нашата свобода. След
обща снимка пред паметника
на Бачо Киро, колоната поте
гли и в края на града се качи
хме на превозните средства.
По традиция в с. Михалци ни
посрещнаха тържествено. Во
дещата г-жа Лилия Дончева,
секретар на Народно читали
ще „Съединение“ в селото, ни
приветства и с няколко изре
чения припомни исторически
те факти отпреди 143 годи
ни. Кметът г-н Петко Петков
за пореден път ни посрещна,
поздрави походниците, но не
ни разказа както предходни
те години за великото минало
на селото и района, а ни нака
ра да се замислим, връщайки
ни на земята с думите:
„… Няма българско сърце,
което да не се вълнува през
тези майски дни, когато
честваме 143 години от слав
ната Априлска епопея.
Днес е ден за преклонение
пред подвига и саможертва
та на нашите предци, които
в продължение на девет дена
бранят своята свобода, бра
нят своите домове, бранят
бъдещето на децата си.
Те твърдо са решили, че 500
години робство им стигат, и
са дръзнали да въстанат сре
щу Турската империя. Сбогу
вали са се с майки и бащи, с
жени и деца, и за миг не са се
стреснали, че ще ги оставят
вдовици и сираци. Грабнали са
пищова и камата, в които са
се клели, и са поели пътя към
безсмъртието за свободата
на България.
Днес е ден за почит и за
това сме тук, за да оставим
китка цвете пред паметника
в знак на уважение към свято
то дело на въстаниците.
Хиляди и хиляди българи са
избити и зверски изклани, но
свободата без намесата на
Русия не беше възможна. Ру
ската и българската пролята
кръв сплотява двата народа,
защото ние сме от едно се
мейство – славянското.
Уважаеми присъстващи, на
този паметник са изписани
имената на убитите въста
ници през 1876 г., на убити

те през Сръбско-българската
война – 1885 г., на убитите
през Балканската война 19121913 г., на убитите през Меж
дусъюзническата война 1913
г., на убитите през Първата
световна война – 1915-1918
г., и на убитите през Оте
чествената война 1944-1945
г. Всички те са герои за вре
мето, през което са живели.
Всички са дали живота си за
свободата на България, за да
ни има днес.”
Всички присъстващи силно
го аплодираха. Кметът на об
щина Павликени инж. Емануил
Манолов продължи в същия
дух и напомни, че с чувство на
патриотизъм от саможерт
вата на героите от Априлска
та епопея наш дълг е да пре
дадем на идните поколения
този патриотичен заряд и
памет. Ако не го направим, ис
торията няма да ни прости!
Женската вокална група
„Млади сърца“ при читали
щето с ръководител Пенка
Йорданова повдигна духа ни
с патриотични песни. Поход
ници, гости и граждани под
несоха цветя пред паметника
на героите от войните и с
едноминутно мълчание поче
тохме паметта им. Отново с
автобусите потеглихме за с.
Мусина.
В края на с. Мусина колона
та спря край паметника, къ
дето са се събрали четници
те през април 1876 г. Кметът
на селото г-н Христо Иванов
разказа факти от събития
та през Априлската епопея,
запозна ни с историческото
развитие на селото и при
родните забележителности.
Заедно с него посетихме ра
йона на Мусинската водна пе
щера. Край входа й се намира
възстановеният от кмет
ството, общината и Исто
рическия музей в Павликени,
доброволци от ТД „Академик“
– Велико Търново, както и
частния бизнес в селото, рим
ски каптаж за водоснабдява
не на римския град Никопулис
ад Иструм, намиращ се на 20
км оттук. Дълбочината на
каптажа е 2.5 м. Открита е
част от канала около 1.5 м ви
сок. В момента районът е по
чистен с каптажа като малко
езерце, водно колело, беседка
и пейки за почивка – едно рай

Прояви
ско кътче с тишина, красота
и неповторим птичи концерт.
В района на селото има праис
торическа могила от края на
5-ото и началото на 4-ото хи
лядолетие пр.н.е. За жалост
поради напредване на време
то не можахме да посетим
понорите в карстовия район,
в които спасилите се четни
ци от Дряновския епопея са се
укривали няколко дни.
По традиция спряхме край
паметника-костница на Ма
тей Преображенски – Мит
калото, където ни чакаше
кметът на с. Ново село г-н
Христо Христов. Словото му
бе кратко, но патриотично и
насърчително. Той ни напомни,
че ако по един или друг начин
пряко пречим за запазване и
предаване за поколенията на
паметта на героите на наро
да ни, губим не само ние, но и
целият ни народ, губи Бълга
рия! И тази година секрета
рят на Читалище „Наука 1870“
г-н Пенчо Пенчев Димитров с
жар и пламък в очите поздра
ви походниците с уникален
поетичен рецитал, свързан с
недалечното ни минало. Със
затаен дъх, в мълчание и въз
торг всички слушахме сти
хотворението „България“ на
Радко Радков и поемата от
Моно Колев „Черната капа“ за
невероятния живот на Моно –
Матей Преображенски – идола
на българското самосъзнание.
С аплодисменти поздравихме
изпълнителя и му пожелахме
още дълги години заедно с
кмета на селото да събуждат
патриотичното чувство в
децата и техните родители
от региона и гр. Велико Тър
ново. Тази поема за първи път
беше публикувана на страни
ците на вестник „Ехо“ през
юни 2018 година.
Именно неговият син, пол
ковник Евгени Пенчев, за
местник-началник на Воен
ния университет във Велико
Търново, като млад офицер
е открил костите на Матей
Преображенски в района на
селото, които са поставени
в намиращата се край пътя
костница. Тя бе отворена за
посещение и всички имахме
шанса да изслушаме записа за
живота и делото му.
Малко история, която тряб

ва да помним! Из летописните
бележки на Бачо Киро за чета
та в Дряновския манастир: „В
сряда вечерта (28 април 1876
г.), на Преполвение, като по
теглихме от село (Бяла черк
ва, 101 младежи – цветът
на селото с техния учител),
минахме през Михалци. И тях
ната дружина беше готова.
Тръгнахме заедно. Стигнахме
в Мусина с кал и дъжд и там
намерихме от няколко села по
малко дружина. Станахме бли
зо триста души. Потеглихме
оттам. Кал, дъжд, падане,
ставане – не се върви, но нали
е уж за свобода българска,
юнак трябва всичко да търпи.
И тъй, край Балван на осъмва
не сбихме се с няколко турци,
но слава богу нямахме никаква
повреда, само някои момчета
си оставиха ямурлуците да не
им тегнат. Осъмнахме в Ма
хлата. Оттам взеха дружина
та по малко хляб и на чаушина
пищовите и една българска
пушка и прибрахме четирима
махленчани с нас. И тъй си за
минахме в пътя. Минахме през
Каломен. И там взеха дружи
ната по малко хляб. Слязохме
долу на Плачка, на Славчови
те колиби. Той се отби да се
прощава с майка си, тя, горка
та, като заплака, къннаха та
тък горите. Тук си починахме
малко. Оттук като станахме,
видяхме, че потеря от Балван
иде срещу нас. Подир още едни
колиби потеглихме къде мана
стиря. Минахме през Цинга.
Тук се научихме, че нямало ас
кер в манастиря. Побързахме
да завземем туй свето място
за нас…“
За разлика от април 1876 го
дина, времето към нас, поход
ниците-поклонници, отново
бе повече от благосклонно –
слънце, ни капка дъжд, без кал
и само с лека раничка на гръб,
вървяхме, пеехме възрож
денски песни, на почивките
играхме български хора, съби
рахме полски цветя, които да
поставим пред паметниците!
Учениците от Кнежа и Ямбол,
които вече са ходили на НТП
„По пътя на Ботевата чета“,
огласяха въздуха със сканди
рания и песни, подкрепяни от
по-възрастните. На памет
ника на поп Харитон край
пътя, недалеч от манастира,

с минутка мълчание подне
сохме първите букети с цве
тя в знак па почит. Неусетно
стигнахме до Дряновския ма
настир. Под строй, с песен и
скандирания, с развети зна
мена, спряхме до портите на
манастира. Там ни посрещна
кметът на Дряново инж. Ми
рослав Семов. Пред памет
ника-костница в манастира
той ни поздрави за успешно
то завършване на похода. На
представителите на различ
ните групи, на най-малкия и
най-възрастния участник лич
но г-н Семов връчи грамоти за
участие, след което походът
бе закрит. На всички кмето
ве в съответните населени
места, оказали съдействие и
посрещнали походниците, ръ
ководителят на похода връчи
почетни грамоти.
Станалата традиция въз
становка на боя край мана
стира от Сдружение „Тради
ция“ тази година бе сякаш
най-добре изпълнена и особе
но за учениците бе открит
урок по история, който нико

Поход и спортни игри за Празника на детето
На 29.05.2019 г. ТД „Орлово
гнездо“ – гр. Казанлък, и де
цата от 1-ви „а” клас с г-жа
Мария Белчева и 1-ви „б” клас
с г-жа Пепа Петрова от ОУ
„Мати Болгария“ в Казанлък
направихме
спортно-турис
тически следобед по повод
предстоящото приключване
на учебната година и 1-ви юни
- Деня на детето. От двора на
училището към парк „Тюлбето“
децата бяха съпроводени от
планинския водач Станислав
Николов и секретаря на дру
жеството Тошка Тенева. След
като се изкачиха по стълби
те на входа на парка, децата
бяха посрещнати от жените
на клуб „Орлица“ към ТД „Ор
лово гнездо“. Пред паметника
и гроба на Емануил Манолов
г-жа Христина Банова разказа
за живота и творчеството
на композитора. В заключение
на беседата децата изпяха
първия куплет на песента
„Хубава си, татковино“, на
която той е композитор. Тук
ни очакваше планинският во
дач Атанас Балкански от клуб
„Пешеходен туризъм” към дру
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га не ще забравят. Отново
съпреживяхме събитията от
недалечната 1876 година –
неравната 9-дневна битка за
манастира, ослепяването от
случаен взрив на боеприпаси
на воеводата поп Харитон,
писмото-отговор на въста
ниците до Фазлъ паша, само
жертвата им и съдбата на ус
пелите да останат живи при
битката за манастира.
Поклон, герои!
От името на походната
група поднесохме букети от
горски и полски цветя на па
метника-костницата в ма
настира. По-голяма част от
походниците останаха да
нощуват в хижа „Бачо Киро“
и къмпинга край манастира,
както и да участват в тър
жествената заря-проверка.
До късно вечерта в хижата
туристите направихме раз
бор на проведения поход, об
менихме полезна информация
за походи и излети, попяхме и
потанцувахме, не чувстващи
умора.
По-голяма част предпо
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четоха да станат рано су
тринта и да проведат тра
диционната обиколка покрай
Дряновска река, местността
Боруна с крепостта „Градът“
и река Андъка. Някои посети
ха и пещерата „Бачо Киро“,
която заедно с манастира е
един от 100-те национални
туристически обекта. Бихме
желали до следващата година
екопътеката покрай река Ан
дъка и най-красивите й места
да бъде възстановена, за да
можем да се насладим на тво
ренията на ваятелката при
рода по коритото на реката
между скалите.
Пожелахме си до нови сре
щи, включително и на след
ващия туристически поход с
най-голям патриотичен заряд
в България - „По пътя на Бо
тевата чета“ от Козлодуй
ския бряг до връх Околчица.
Снежанка Димитрова,
ТК „Незабравка“,
гр. Велико Търново

Честит юбилей!
Ева Влахова стана на 95 години. Планинар, скиор, алпи
нист, член на Управителния съвет на ТД „Алеко Константи
нов - 1899”, и днес ни радва с бодър дух и жив интерес към
туристическите изяви.
Ева, бъди жива и здрава и на многая лета, скъпа приятел
ко. Ти си пример за всички нас.
ТД „Алеко Константинов – 1899”, гр. София

жеството, който ни поведе по
предварително маркираната
горска пътечка и ни запозна
с маркировката в планината.
Маркираната пътечка отведе
групата на полянката над Тра
кийската гробница. Под сянка
та на голямо иглолистно дърво
децата бяха запознати с пла
нински пособия, като турис
тическа карта, бусола, GPS
апарат и др., както и с турис
тическа екипировка, предста
вени от нашите водачи Ата
нас Балкански и Станислав
Николов. Младен Гайтанджиев
от Алпийски клуб – Казанлък, с
ръководител Марияна Сараче
ва, показа на децата алпийска
екипировка и способи за обезо
пасено катерене и спускане.

След интересните беседи се
проведоха спортните игри
скачане с чувал и дърпане на
въже, които децата очакваха
с нетърпение. Всяко дете за
своето участие в беседите и
игрите получи книжка на 100те национални туристиче
ски обекта на България. Така
неусетно сред игри и много
положителни емоции завърши
образователно-спортният
следобед. И когато се върнах
ме в училище, се разделихме с
пожелание за щастливо лято
и много посетени туристиче
ски обекти в нашата Родина.
Тошка Тенева,
секретар на ТД „Орлово
гнездо“, гр. Казанлък
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ца” планинският път прави
два големи завоя, които се
пресичат от пряката марки
рана пътека, и се излиза на
коритния праг на река Права
Марица. Право на юг, на ръба
на горния коритен праг, е раз
положена хижа „Заврачица” –
5.10 часа от Боровец.
Маршрутът от хижа „ За
врачица” до седловина Завра
чица следи трасето на зимна
та маркировка. Седловината
е важно кръстовище на ту
ристически пътеки. От нея се

Мусала
Продължение от бр. 5
Маршрут 6: Боровец –
Ситняково – хижа „Чакър
войвода” – хижа „Мусала”
Маркираната
пешеходна
пътека започва от шанцата
за ски скокове и се изкачва по
стръмния склон в южна посо
ка, за да се съедини с пътя при
един от големите му завои.
Продължава се по пътя, а пред
Ситняково вдясно от него се
отделя стръмна пряка пъте
ка, която заобикаля оградата
на двореца и излиза отново
на пътя (1.40 часа). Южно от
сградата отдясно на пътя за
Саръгьол се присъединява пъ
теката от горната лифтова
станция при Ситняковската
скала. Това е вторият вари
ант на маршрута, при който,
ако се ползва седалковият
лифт, се съкращава пътят за
хижа „Чакър войвода” с 50 ми
нути. Отсечката от Ситня
ково до хижа „Чакър войвода”
се изминава по пътя – общо
2.40 часа от Боровец.
От хижа „Чакър войвода”
по пряка пътека се излиза за
10 минути на Саръгьолска
та поляна, продължава се по
пътя, навлиза се в гората и
следва спускане към двореца
„Саръгьол“. Пътеката за хижа
„Мусала” се отделя вдясно
от пътя за хижа „Заврачица”

Хижа „Заврачица”

в края на гората при ограда
та на двореца. Отначало тя
прекосява диагонално тре
вистия склон над двореца, а
след това през клековия пояс
се изкачва по склона на връх
Шатър в югозападна посо
ка към Саръгьолския циркус.
Пътеката минава западно
от двете малки Саръгьолски
езера и с къси извивки се из
качва на седловината между
върховете Шатър и Дено.
От нея се продължава по мар
кираната пътека, която под
сича връх Дено в южна посока
и се излиза на рида Средният
чукар. От седловината на
рида започва спускане по се
верозападния склон на връх
Дено, пресича се оттокът на
долното Мусаленско езеро и
се излиза пред хижа „Мусала”
– 2.30 часа.
Маршрут 7: Боровец –
хижа „Заврачица” – връх Мусала
Пътят от Боровец до
хижа „Чакър войвода” и двореца „Саръгьол” е описан в
Маршрут 6 – 2.40 часа. Про
дължава се по трасето на
стария „кайзеров” път, който
минава през моста на Студе
ното дере, и преди водослива
на река Марица и река Права
Марица се достига хижа „Ма
рица” – 4.40 часа. В продъл
жението на хижа „Заврачи
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Организирано изкачване на връх
Свищи плаз
Н
а 20.04.2019 г. енту
сиазирани
туристи,
членове на Туристиче
ско дружество „Сви
щи плаз – 2013”, предприех
ме изкачване на връх Свищи
плаз. Началото беше в 8:30 ч.
от двора на СУ „Свети Паи
сий Хилендарски”. Тръгнахме
с училищния автобус и око
ло 9:00 часа бяхме в мест
ността Кашана. Проявата е
част от Годишния календар
на дружеството и беше про
ведена съвместно с туристи
от Туристическо дружество
„Старопланински турист” гр. Етрополе. Двете групи се
срещнаха близо до хижа „Ка
шана” и заедно поехме по би
лото на Стара планина, като
преминахме част от маршру
та „Ком – Емине”.
След вълнуващата среща
крачехме бодро, разговаряхме
и се опознавахме. Изведнъж
сякаш попаднахме в друг сезон
на годината. Започнахме да се
движим по заснеженото било,
появи се неприятен, силен
вятър. В момента, когато за
почнахме атаката на върха, с
всяка следваща стъпка нагоре
той се усилваше все повече.
Снежната покривка вече беше
със сантиметри по-голяма. В
началото тръгнахме северо
западно към върха, като впо
следствие изкачването пре
мина изцяло от север. Гъста
мъгла беше обгърнала целия
връх и голяма част от билото.
Видимостта се ограничаваше
само на няколко метра, което
принуди групата да се събе

ре, за да може всеки да вижда
човека пред себе си. Склонът
беше стръмен, но това не ни
попречи ентусиазирано да
продължим. С радост в очите
смело нагоре вървяха двете
групи. Възрастта на някои от
туристите стигаше до 70 го
дини, което по никакъв начин
не се отразяваше на бързото
темпо. Дори и най-младият
участник, който беше само
на 8 години, се движеше бодро
и смело нагоре с желанието
да зърне табелата, на която
пише: „Вр. Свищи Плаз, Н.В.
1888 м“.

тръгва на запад по трасето
на европейския маршрут Е8,
като се следи лентовата и
стълбова маркировка. Стъл
бовата маркировка се изкач
ва по източния склон на връх
Манчо, а лятната пътека пре
минава южно от него и излиза
на седловината западно от
върха. С няколко извивки се
изкачва Маришки връх и се из
лиза на седловината между
него и връх Голям Близнак.
Тук пътеката се съединява с
тази, идваща от юг от хижа
„Грънчар”. Започва изкачва
не близо до билото, като се
подсича източната страна
на връх Голям Близнак, а след
него се преминава по северния
склон на връх Малък Близнак,
за да се слезе на седловината
Преслапа. Следва изкачване с
много серпентини към гроба

на известен планинар и север
но от него се достига връх
Мусала – 4 часа от хижа „Заврачица”.
Маршрут 8: Якоруда –
хижа „Грънчар” – връх Мусала
От гр. Якоруда до хижа
„Грънчар” може да се достигне
по два варианта:
1. С превозно средство
– асфалтово шосе започва
от жп прелеза на гара Яко
руда, което се изкачва до
местността Нехтеница (18
км), където е „входът” на НП
„Рила”. От него до хижа „Грън
чар” продължението е планин
ски път (5 км) – общо 23 км от
Якоруда.
2. Пешеходен маршрут
– Тръгва от жп прелеза по
шосето за хижа „Трещеник”.
Големите завои на пътя се из

В мига, когато се появи над
писът, всички бързо се втур
нахме за няколко общи сним
ки. Поривите на вятъра бяха
неописуемо силни, което в
съчетание с отрицателните
температури правеше засто
яването на едно място опасно.
Противодействахме на риска
от обледеняване с глътки то
пъл чай. След като се поздра
вихме за успешното изкачва
не, пътищата на двете групи
се разделиха. Туристите от ТД
„Старопланински турист” - гр.
Етрополе, се запътиха към на
чалната точка на похода (хижа

„Кашана”), а ние поехме към
хижа „Свищи плаз”. Срещите
на двете туристически дру
жества станаха традиционни
и изключително ползотворни.
Нашата група се състое
ше от дванадесет човека. В
нея се включиха и ученици от
десети и единадесети клас
на СУ „Свети Паисий Хилен
дарски”. С риск от измръзва
не и по случай 143 години от
Априлското въстание Стоян
Зяпков от ТД „Свищи плаз 2013“ направи изкачването с
традиционна народна носия и
гумени цървули.

На слизане се движихме
по-енергично от всякога, за
да може да стигнем по-бързо
в подножието на върха, къде
то вятърът галеше косите
със свеж пролетен полъх. След
като наближихме хижата,
времето се изясни и природа
та сякаш ни се усмихна и ни
поздрави за успешното изкач
ване.

на чийто бряг е разположена
хижа „Грънчар” (5.30-6 часа).
За връх Мусала маркирана
та пътека се изкачва в запад
на посока край старите те
лефонни стълбове и достига
широкото затревено било при
седловината Джанка (Долни
куки). От нея се тръгва в се
верна посока по маркираната
с лентова и стълбова марки
ровка широка пътека. Тя следи
широкото южно рамо на връх
Овчарец, заобикаля източ
ния, а след това и западния
му склон. Продължава се на се

вер, достига се седловината
южно от връх Маришки чал,
прекосява се югозападният
му склон и се излиза на седло
вината между връх Маришки
чал и връх Голям Близнак. От
нея в източна посока се отде
ля маркираната пътека (тра
се на Е8) за хижа „Заврачица”.
Оттук за връх Мусала в северна посока се следи пътеката, описана в Маршрут 7
(4 часа до връх Мусала).

Стоян Зяпков, планински
водач, и Георги Герджиков,
ученик от 10-а клас на СУ
„Свети Паисий
Хилендарски”, гр. Златица

Хижа „Грънчар”

Хижа „Чакър войвода”

бягват, като се следи пряка
та маркирана пътека. От ку
рортната местност Треще
ник (3.30-4 часа от Якоруда),
където е разположена хижа
„Трещеник”, се продължава за
местността Нехтеница. От
моста над Голяма Баненска
река започва планинският път
за хижа „Грънчар”. Пътеката
следи трасето му в северна
посока, минава през Шишкови
ца и по източния склон на връх
Суха Вапа, а след големия за
вой – по северния му склон, се
насочва към езерото Грънчар,

Йордан Йорданов,
експерт в БТС
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„Хималаи - 2019” – радост и тъга
• Връх Кангчендзьонга – свещеният връх на Индия (Сиким)
• Връх Лхоце, 8516 м – първият ни осемхилядник

Р

ано сутринта в 04.43
часа местно време от
8586 м дойде очаквано
то съобщение. Заедно с
още 22-ма алпинисти, от кои
то 20 чуждестранни и 2-ма
шерпи, Атанас Скатов е изка
чил третия по височина връх
на планетата – Кангченд
зьонга. Глътка въздух поемаме
и ние, които очакваме точно
такова съобщение.
Аз и Рени (съпругата на
Стефан
Стефанов)
оба
че оставаме в очакване на
ново позвъняване. Знаем, че
в същото време по склонове
те на върха крачи още един
българин и това е Стефан,
последният, 14-и българин,
изкачил на 20 май миналата
година Еверест. Не чаках дъл
го. В 10.05 часа телефонът
ми някак си странно позвъня.
„Г-н Бешев, вече съм почти в
лагер III.” Познах го веднага –
беше Стефан. Много изморен,
развълнуван и щастлив, той
продължи. „Днес, 15 май, бях
първият човек, изкачил се на
Кангчендзьонга. Бяхме заедно
с моя шерп, с една мексиканка
и един чилиец. Ние четирима
та проправяхме пътя нагоре.
На слизане засрещнах голя
мата група, в която беше и
Атанас Скатов. Те се качи
ха на върха около 5 часа след
нас.”
Втора глътка въздух. И тя
обаче не е достатъчна, за
щото по склоновете на чет
въртия връх на планетата –
Лхоце (8516 м), има още един
българин и това е Иван Томов
от Русе. Рано сутринта на
следващия ден – 16 май, на
стъпва спокойствие. И Иван
е постигнал своята цел. Стъ
пил е на 8516 метра, и то без
да ползва живителната сила
на допълнителен кислород.
След Христо Проданов (30 ап
рил 1981 г.) и Атанас Скатов
(17 май 2017 г.) трети бълга
рин изкачва този труден и по
пулярен връх (16 май 2019 г.).
За съжаление третата глът
ка въздух, която поех, трая
твърде малко. Тревожното съ
общение, което получих, бе,
когато вече бях изписал на
лаптопа горните редове за
Иван Томов. Оставям ги така,
без да ги сваля от текста,
защото искам да си останат
такива, каквито ги бях изпи
сал само няколко часа преди
това.
А ето и подробностите, до

Стефан Стефанов

вели до така желаните три
съобщения.
Атанас Скатов тръгва за
Непал на 1 април. В столица
та Катманду се задържа само
3-4 дни, за да уреди и послед
ните формалности за учас
тието си в започващата екс
педиция. След това започва
дългия и уморителен трек до
базовия лагер, който се слави
като най-труден от всичките
базови лагери на 14-те осем
хилядника. На 17 април е дос
тигната кота 5500 метра,
където е разположен самият
базов лагер.
Още с пристигането си
Наско се разболява. Болка в
мускулите, кашлица и хрема,
което налага обилно ползване
на различни хапчета, в това
число и антибиотици. Слава
богу, всичко си идва на мяс
тото, което му позволява
да започне изграждането на
междинните лагери – първи
на 6200 м, втори на 6400 м,
трети на 7100 м и последен,
щурмови, на 7450 м. Времето
е променливо, но не пречи за
нормалната аклиматизация.
Атаката на върха започва
на 10 май и на 11-и на лагер
II готови за последен щурм
очакват общо 30 алпинисти.
Самата атака Скатов започ
ва на 14 май в 18 часа и след
15-часов труден и изморите
лен преход около 7 часа на 15
май 23-ма души, в това число
и Скатов, достигат върха. За
почнал изкачването без кисло
роден апарат, на място Наско
преценява, че върхът е много
труден и това налага частич
но да прибегне към живител
ната сила на допълнителния
кислород. На чилиеца Родриго
и на двамата индийци обаче и
това не помага. Изпаднали в
крайно изтощение, на слизане
силите им не достигат, за да
довършат слизането си до ба
зовия лагер...
Скатов обаче още същия
ден достига базовия лагер.
Най-трудната му експедиция,
както самият той споделя,
е завършила успешно. Изка
чил е седмия си осемхилядник.
Остават му още половината
осемхилядни гиганта, за да се
окичи и с Хималайската коро
на, както преди две години на
прави и с короната на Седем
те континентални първенци.
Наско, първенецът на „Ви
пуск 2001” на Аграрния уни

верситет в Пловдив, не се
нуждае от повече предста
вяне, тъй като от 7-8 години
името му не слиза от страни
ците на множеството книжни
издания, телевизионни екрани
и радиопредавания в страна
та.
Стефан Стефанов тръгва
за Хималаите тихо и без мно
го шум ден по-късно от Наско.
В базовия лагер двамата ни
алпинисти почти не контак
туват. Те са в различни екс
педиции. Различни са и целите
им. Стефан все още не е ре
шил да гони Хималайската ко
рона. Катери за удоволствие.
В едно от интервютата след
изкачването си на Еверест
миналата година пред мен той
заяви: „Не съм бил алпинист. И
сега не се считам за такъв. И
занапред няма да бъда алпи
нист, но ще катеря големите
върхове, докато това ми дос
тавя удоволствие.”
Последният, 14-и бълга
рин, изкачил връх Еверест, е
роден на 22 август 1968 г. в
с. Окорш, Силистренска об
ласт. Средното си образова
ние завършва в гр. Силистра,
след което продължава обу
чението си в София. После
дователно преминава през
Висшия институт на МВР,
където специализира „Право”,
с квалификация юрист. Това
обаче не го задоволява и той
продължава образованието си
в СУ „Св. Климент Охридски” в
Юридическия факултет, къде
то учи „Право на Европейския
съюз”. И това не го задоволява
и продължава в УНСС специал
ност „Финанси” и „Застрахо
вателен мениджмънт”.
От 1992 г. работи като ад
вокат в Софийската адвокат
ска колегия. Наред с обучение
то си активно се занимава
и със спорт. Любимата му
дисциплина е джудо, където
е ставал многократен меда
лист и републикански шампи
он в периода 1977-1987 г.
Роден и израснал в равнинна
Добруджа, Стефан късно от
крива планината – едва през
1988 година, а към големите
върхове поглежда само преди
година, и то не къде да е, а към

най-високия връх на планета
та – Еверест. Съхранената
отлична физическа подготов
ка от джудото и прибавените
някои специфични умения от
алпинизма му носят успех, за
какъвто мнозина алпинисти
желаят от дълги години.
Всичко това помага на Сте
фан да се справя много успеш
но и с големите трудности,
пред които го поставят хи
малайските върхове. Тренира
редовно, отнася се много се
риозно с подбора на екипиров
ката си, прочел е много неща
както за големите върхове,
така и за хората, които ги
изкачват. „Имам мечти, кои
то превръщам в конкретни
цели. Приемам, че имам рабо
та за вършене и съм готов да
платя цената, като усилия,
лишения, неудобство и дис
комфорт” - ми бе казал преди
година.
Така подходи Стефан и към

свещения за местните жи
тели връх, носещ много труд
ното за изписване и за изгова
ряне име - Кангчендзьонга, а
да не говорим за изкачването
му. Точно поради това спокой
но изчаквах съобщение и за
неговото успешно изкачване
на върха. И то, както отбеля
зах в началото, дойде не от
други източници, а от самия
него – от лагер 3 (7100 м).
Връх Кангчендзьонга е
един от петте върха в све
та, който за известно време
държи световната корона на
най-висок връх на планетата.
Това става, след като приро
до-научната експедиция на ви
дния английски ботаник Джоу
зеф Далтън Хукър (1817–1911
г.) - най-близкият приятел и
съмишленик на Чарлз Дарвин,
наред с пряката си работа да
изследва растителните видо
ве провежда и много успешни

Боли
На Иван Томов,
загинал на
Лхотце

Стар планинар съм, как ме заболя,
природата, уви, е сляпа сила,
духът му, планинарския, се сля
със нейния, тя го е приютила.
Там, горе, сред простора разлюлян,
където ни примамват върховете,
ще срещне той приятеля Боян,
и Христо, и Людмил, и... Светят, светят
във паметта ни скъпи имена.
Родино моя, мъченице свята,
във болните от алчност времена
не само тука, но и на Земята,
ти имаш, мила, своите орли...
И все пак, щом останат горе, ни боли!
17.05.2019 г. 		
				

Иван Кънчев, планинар,
ТД „Приста”, Русе
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Връх Лхоце – 8516 м

измервания на височините на
някои от най-високите върхо
ве в района на Кангчендзьон
га. Тогава Хукър прави и опит
за изкачване на върха, дос
тигайки само до 6890 м. Това
дава основание на индийската
топографска служба да обър
не по-сериозно внимание и на
Кангчендзьонга. Намирайки се
доста навътре в гънките на
планината, върхът е изглеж
дал много по-нисък от нами
ращия се по-близко до населе
ните места връх Жану – 7710
м. И сензацията идва – изме
рената височина на „скрития
връх” е 8579 м, а годината е
1848-ма. Открит е новият
световен първенец и той е с
407 метра по-висок от дейст
ващия в момента лидер Дхау
лагири – 8172 м. Впоследствие
благодарение на новите и
по-усъвършенствани
уреди
височините на двата върха
са коригирани, съответно на
8586 м за Кангчендзьонга и
на 8167 м за Дхаулагири, като
тези височини се запазват
и до днес. Но идва 1852 г. и с
нея нова изненада – открит е
Еверест - 8848 м.

към Индия, то споменатите
по-горе граници се отнасят
към минало време. А тъй като
върхът вече е изцяло на те
риторията на Индия, той ав
томатично става и най-висок
връх на Индия, сваляйки от
престола връх Нанда Деви –
7816 м.
За името на върха „Петте
съкровища на големия сняг”
според най-големия познавач
на Хималаите проф. Гюнтер
Диренфурт са изписани сто
тици страници. Едни от спе
циалистите търсят името
му в петте ледника, които
обграждат масива, други - в
петте върха, които се изви
сяват във висините, а трети
- в местното название, про
излизащо от думите „канг” –
сняг, „чен” – голям, „нга” – пет
и „дзъо” – съкровище.
Иван Томов е роден на 2 май
1984 г. в гр. Русе. Появи се
като ново име в хималаизма
и бързо привлече вниманието
на любителите на алпинизма.
Иван като че ли е малко извън
стандартите за практикува
не на класическия алпинизъм,

Със своите 8516 метра
връх Лхоце заема четвърто
място сред най-големите
върхове на планетата. Нами
ра се на главното хималайско
било и отстои на 3 км южно
от връх Еверест. И тъй като
държавната граница меж
ду Непал и Китай преминава
по самото било, то южните
склонове на върха са в непал
ска територия, а северните в китайска. До неотдавна той
не се е водил като самостоя
телен връх, а е бил причисля
ван към масива на Еверест.
Това показва и самото му име
„Лхо” – юг и „це” – връх, или
върхът на юг. Върхът не е
имал местно название, поради
което съчетанието на двете
съществителни – „Лхо” и „це”
за първи път правят англий
ските алпинисти през 1921 г.
и така той става Лхоце. Това
име се харесва на Индийската
картографска служба, която
го вписва в картотеката, за
да си остане и до днес, а на
вярно и в бъдеще.
Върхът е свързан с Еве
рест посредством тесен и

Развенчаният
световен
първенец се намира на грани
цата между Непал и миниа
тюрното княжество Сиким.
По ирония на съдбата всевиш
ният е събрал на едно място
най-малкото княжество и
най-големия планински масив
в света. Територията на Си
ким е само 7110 кв. км с насе
ление около 180 000 жители. И
обратно, ръбът на планинския
масив Кангчендзьонга е дълъг
12.5 км от запад на изток,
широк е 7 км от север на юг,
като близо 6 км от билото се
издигат над 8000 м. Целият
западен склон е на терито
рията на Непал, а югоизточ
ният - на територията на
Сиким. Масивът е съставен
от 5 върха, 4 от които над
8000 м. От запад на изток те
са: Кангбачен – 7902 м, Ялунг
Канг – 8433 м, Главен – 8586 м,
Среден – 8496 м и Южен – 8490
м. И още нещо – в подножието
на планинския масив лежат
5 от най-големите ледника в
Хималаите и в света: Зему –
27 км, Ялунг – 21 км, Кангчен
дзьонга – 18 км, Рамнитханг –
15 км и Талунг – 12 км. А като
прибавим към това и факта,
че върхът е с най-голяма от
носителна височина от доли
ната на река Тиста, до най-ви
соката точка на Главния връх
са около 8000 м. Става ясно
какви са мащабите на новия
световен първенец.
Тъй като през 1971 г. Княже
ство Сиким се присъединява

защото иначе не би могъл да
направи това успешно нача
ло в Каракорум и Хималаите.
За кратко време той има два
неуспешни опита на Нанга
Парбат и двата не по него
ва вина. При първия като по
чудо избегна касапницата в
базовия лагер, извършена от
терористи, а при втория по
лучи тежко заболяване. Това
не го отчая и през 2014 г.
изкачи първия си осемхиляд
ник – Броуд пик (8047 м). Две
години по-късно изкачи и вр.
Манаслу (8163 м), и то за ре
кордно време – само за 13 дни,
след като е пристигнал на ба
зовия лагер. Преди това Иван
има изкачвания на два от кон
тиненталните първенци – Ел
брус, за Европа и Аконкагуа за
Южна Америка. Има изкачване
и на красавеца на Тян-Шан Кан-Тенгри. Иван живее в Ан
глия, където припечелва за
разходите си по време на екс
педициите.
Не се познавах лично с Иван.
Чухме се дни преди заминава
нето му за Лхоце. И двамата
споделихме желанието си, ко
гато се върне от Хималаите,
да се видим и подробно да раз
говаряме за това, което е на
правил, и за това, което пла
нува да прави. Уви, съдбата
бе решила друго. Иван стана
9-ият българин, вечен пленник
на хималайските и каракорум
ски гиганти – осемхилядници
те.

труден за преодоляване скал
но-леден гребен, на който се
намира Южното седло (7986
м), известно като най-висо
кото седло в света. В самия
масив на върха се очертават
още три предвършия – Сре
ден „А”, Среден „Б” и Източен,
познат повече като Лхоце
Шар. В подножието на върха
започва един от най-голе
мите и популярни ледници в
света – Кхумбу. Започващ от
самото Южно седло и запъл
ващ пространството между
върховете Еверест, Лхоце
и Нупце, ледникът образува
така наречения Западен цир
кус с дължина 5000 метра и
ширина до 2000 метра. Ледни
кът се спуска стръмно, като
образува много труден и опа
сен ледопад при разлика във
височина до 600 метра. От
техническа страна ледникът
поставя големи проблеми за
алпинистите, преди още да са
достигнали самите склонове
и на двата върха – Еверест
и Лхоце. Преминаването на
този ледопад, познат на ал
пинистите като „Айсфол”, е
затруднило много експедиции.
Преди българските алпи
нисти да предприемат опит
за изкачването на върха, още
25 експедиции са се отправя
ли на щурм, но по-голяма част
са завършвали без успех. Кога
то Христо Проданов достига
върха, той става 25-ият алпи
нист, стъпил на Главния връх,
и пръв, който прави това сам.

Иван Томов

Изкачването на върха през
кулоара Райс се осъществява
през ледника Кхумбу и Запад
ния циркус, като за целта се
устройват 4 междинни лагера
– на 6050 м, на 6460 м, на 7350
м и на 7950 м. Базовият лагер
се разполага на 5350 метра,
заедно с този при изкачване
то на връх Еверест.
Първата
трудност
по
маршрута е преминаване
то на самия ледник, който
обикновено е силно разрушен
и става много опасен. След
ващата трудност е самият
кулоар Райс, в който освен
заледяването има и няколко
скали, които сериозно могат
да затруднят дори и добри
те алпинисти главно пора
ди това, че вече са над 8-те
хиляди метра. Алпинистите,
изкачили се по този кулоар,
обикновено не се обвързват,
тъй като възможностите за
осигуровка са минимални и са
свързани с големи рискове.
Това от своя страна създа
ва психологическа бариера
пред алпинистите, най-вече
свикнали да катерят винаги
обвързани. Кулоарът завърш
ва на скалист и тесен ръб, по
който се достига и самият
връх. Връх Лхоце е един от
малкото върхове, където на
връхната му точка трудно се
побират повече от пет-шест
алпинисти.
Иван Томов предприема из
качването на върха по класи
ческия път в състава на ко
мерсиална експедиция. Имащ
в актива си два осемхилядни
ка – Броуд пик и Манслу, както
и два опита до Нанга Парбат,
Иван решава да предприеме
изкачване без ползване на
кислороден апарат и придру

Атанас Скатов

жаващ го шерп. По време на
изкачването не е имал про
блеми, но голямата височина,
трудните технически паса
жи, особено в горната част
на маршрута, навярно са из
цедили силите му и при сли
зане, което е още по-трудно
от изкачването, силите на
Иван намаляват и той губи
увереност, има болки в гър
лото и чувства задух. С мъка
се добира до лагер 4 късно ве
черта, където намиращите
се там алпинисти му подават
кислород, бият му дексамета
зон, тъй като има признаци
на белодробен оток. Прекарва
нощта в лагер 4 и на следва
щата сутрин тръгва надолу.
Слизащите след него алпи
нисти го намират в седнало
положение на парапета, ко
гато вече е късно за всякаква
помощ...
В тази си експедиция Иван
има доста проблеми. На ла
гери 2 и 3 ветровете са раз
рушили палатката му, липс
ва и част от екипировката
му, поради което той взема
липсващите му съоръжения и
екипировка назаем от други
алпинисти, за да продължи на
горе. Както при изкачването,
така и при слизането, Иван се
движи с рускинята Анастасия
Рукова, която също има мно
го проблеми, но с помощта на
други алпинисти успява да се
добере до базовия лагер и от
там с хеликоптер до болница
в Катманду. Иван Томов няма
това щастие и завършва своя
земен път малко след като е
навършил 35 години. Както
по-горе писахме, той е роден
на 2 май 1984 г.
Доц. Сандю Бешев
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„Той беше единственият
наш мислител, който имаше
какво да каже на света като
гражданин на света. Но съзнателно предпочете да го каже
като българин, най-вече за
българи, дори когато говореше на немски.”
Петър Увалиев

И

нициатор и първи пред
седател на Българския
планински клуб (БПК),
впоследствие
Бъл
гарски алпийски клуб (БАК),
възпитател на живеещия в
изгнание Симеон II, главен
български редактор в ради
останция „Свободна Европа”,
автор на многобройни трудо
ве, статии, студии и книги.
Когато на 19 ноември 1979 г.
бе отбелязана 50-ата годиш
нина на българския алпинизъм,

в София, още от ранна въз
раст заедно с родителите
си се премества да живее в
Русе. Тук като юноша той с
часове се застоява над кар
тите на баща си (учител по
география), по които изучава
България и нейните съседи.
Под влияние на създаденото
Юношеско туристическо дру
жество (ЮТС) в Русе той се
приобщава към планината, на
която не изневерява до края
на живота си. В Русе учи в
немското католическо учили
ще, където изучава френски
и немски, а отделно взема и
частни уроци по английски.
След 1924 г. цялото семей
ство се връща в София, къде
то Стефан Попов продължава
образованието си в Юридиче
ския факултет на Софийския
университет.

на Европа.
От април 1939 г. Стефан
Попов заминава на работа в
чужбина, като първоначално
е директор на Германско-бъл
гарската търговска камара в
Берлин. Година по-късно става
аташе по печата при българ
ската царска легация в Бер
лин. Дипломатическата му ка
риера продължава в Будапеща
и Берн. Там го заварва краят
на Втората световна война
и за него и семейството му
започва един труден живот,
в който той се отдава на
интелектуални занимания –
философия, музика,история и
живопис.
От 1952 г. до края на 1955 г.,
в Мадрид, е частен възпита
тел на живеещия в изгнание
млад български цар Симеон II,
след което се мести в Мюн

90 години организиран алпинизъм в България

Стефан Попов - създателят
на българския алпинизъм
в един доста дълъг списък бяха
споменати с благодарност би
вши и настоящи алпинисти и
деятели. В него липсваше име
то на един човек, за когото не
биваше да се говори, а ако се
говореше, то това трябваше
да бъде само негативно. По
това време този човек изжи
вяваше пенсионерските си
години далеч от родината. А
когато през ноември 1989 г.
чествахме 60-годишния юби
лей, той вече не беше между
живите (тогава не знаехме
това). Става дума за Сте
фан Попов - човека, на когото
българският алпинизъм дължи
може би най-важното – идея
та за учредяването на първа
та организация на алпинизма
у нас. На 19 ноември 1929 го
дина по негова инициатива 18
души се събират в салона на
„Славянска беседа”, за да уч
редят Българския планински
клуб (БПК). Както е и редно,
за пръв председател е избран
самият той - Стефан Попов,
защото под неговото перо е
съставен и приет първият Ус
тав на клуба.
Роден на 24 януари 1906 г.

С царица Йоанна в Мадрид

Закърмен с любов към плани
ната, младият студент не я
изоставя нито за момент. Той
броди из нашите и чуждите
планини, деен член и ръково
дител е на ЮТС, редактор на
списание „Български турист”,
„Млад турист”, както и на го
дишниците на БАК. Ръководи
няколко задгранични излета
на ЮТС до Алпите. След два
неуспешни опита през 1928 г.,
с петима души се изкачва на
първенеца на Австрия – връх
Гросглокнер (3798 м), с което
прави първото организирано
българско изкачване на висок
алпийски връх. Дейността
на Стефан Попов надхвърля
границите на туризма и ал
пинизма, защото той актив
но се занимава и с политика.
Основава движението „Мла
да България” и става главен
редактор на едноименното
му списание. Сътрудничи на
вестниците „Напред”, „Сло
во”, „Отечество”, „Утре” и на
списание „Юридическа мисъл”.
През 1933-1936 г. става пред
седател на учредената от
него Международна студент
ска лига за ново устройство

хен, където става главен бъл
гарски редактор в радиостан
ция „Свободна Европа”. Тук
той работи до 1974 г., кога
то се пенсионира. През този
период Стефан Попов става
съосновател на Българското
академично дружество „Д-р
Петър Берон” в Мюнхен. Като
негов подпредседател чете
лекции в Баварската акаде
мия на науките, като се ръко
води от единствената мисъл
– да служи на България.
Както у нас, така и зад гра
ница, Стефан Попов остава
верен на планината. Тежест
та на годините не му позво
лява да се катери по върхове
те, но години наред посещава
курорта Лех в Тирол, където
усамотението в планината го
вдъхновява и му дава сили да
пише най-добрите си произве
дения. Жителите на малкото
планинско селце Лех дотолко
ва свикват с него, че го про
възгласяват за свой почетен
гражданин.
На 20 октомври 1989 г. Сте
фан Попов напуска този свят,
без да посети родината си,
от която е откъснат цели

Стефан Попов като възпитател на младия български цар Симеон /момчето
с пръчката/

45 години. По нея той тъгу
ва така силно, че няколко дни
преди смъртта си възкликва:
„Какво ми струва спечелена
та култура в Европа срещу
загубата на родния дух?”...
На българското поколение и
на света той обаче остави
едно завидно литературно и
журналистическо наследство:
философско-историческите
трудове „Воля за живот”,
„Българската идея”, „Безсъни
ци”, студиите „Народ”, „Краят
на всички илюзии”, „Третото
поколение”, произведения, по
лучили много висока оценка
от европейските и светов
ните критици, философи и
историци. Така той си завою
ва правото да бъде един от
малцината български инте
лектуалци, получили приживе
световно признание. И съвсем
не е случайно, че проф. Тончо
Жечев го определи като „фи
лософ, публицист и политиче
ски мислител. Единственият
български философ на истори
ята.”
На българските туристи
и алпинисти Стефан Попов
остави Българския планински
клуб, четири годишника на
БАК, няколко „Излетни бюле
тини” и редица още студии
и статии, посветени на на
шите и чуждите планини, ре
дактирането на списанията
„Български турист” и „Млад
турист”, както и фундамен
талното произведение „Пла

нини и хора”.
През 1975 г., когато гот
вех дисертационния си труд
„История и развитие на бъл
гарския алпинизъм”, бях посъ
ветван снимката на Стефан
Попов да не намери място
сред учредителите на клу
ба. Трябваше да се съобразя с
това, но на мюнхенския му ад
рес Munchen-23, Thiemestr 1/12
изпратих кратко писмо. Исках
да пия вода от извора. Отго
вор обаче не получих, навярно
вината не е била негова. Ко
гато това бе вече възможно,
през 1989 г. отново потърсих
този човек. Само след няколко
дни получих отговор. Пликът
обаче бе адресиран от него
вата съпруга Тина Марино
вич-Попова, а в него бе при
ложен некролог с кратките и
лаконични думи: „Той не дочака
краха на комунизма.” Жалко,
вече бях закъснял. Само два
десетина дни преди 10 ноем
ври – на 20 октомври 1989 г.,
Стефан Попов бе напуснал
този свят.
В следващите години нау
чих много за този голям бъл
гарин. Написах няколко ста
тии, с които исках да разкажа
колкото може повече за чове
ка, който постави началото
на организирания български
алпинизъм. Не че в България
нямаше да има алпинизъм, но
убеден съм, това щеше да
стане много по-късно. Сигу
рен съм, защото всеки от ос

Алпинизъм
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Перущица почита паметта на
Боян Петров
Ю
гозападно от Пе
рущица, в мест
ността Манасти
ра, обособени в
четири скални образувания,
издигат снаги Медевените,
Пущинака, Човечето и Косте
нурката. От четирите скални
образувания най-импозантен е
връх Пущинака. Именно поради
това и заради отвесните му
100-метрови скали точно него
кметството на града бе из

брало, за да увековечи памет
та на алпиниста Боян Петров,
който е тясно свързан с този
град. Тук е родена майката на
Боян - Ангелина, а самият той
като дете често е прекарвал
много дни при баба си и дядо си.
Както е известно, на 3 май,
точно преди една година,
Боян Петров направи опит
за изкачването на връх Шиша
Пангма (8027 м), с което той
щеше да направи България но

сител на най-високото отли
чие, което могат да завоюват
алпинистите - „Хималайската
корона”. Или казано накратко,
да изкачат всичките 14 върха,
извисили снаги над 8-те хиляди
метра. Съдбата обаче реши
друго и той остана вечен
пленник в снежно-ледените
обятия на най-ниския от 14-те
осемхилядника на планетата.
По този повод точно в 12
часа на обяд на 4 май от цен
тралния площад „27 априлий”
70-метровият
национален
трикольор, в разгънато поло
жение и в присъствието на
много граждани, бе понесен
към местността Манастира.
Петдесетина ученици от ос
новно училище „Петър Бонев”
и няколко граждани тържест
вено преминаха близо 5-те км
по стръмния път към манасти
ра, за да го предадат на два
мата алпинисти, които с ал
пийските си умения извършиха
таналите 17 учредители на
БПК, с които лично разгова
рях или кореспондирах, отда
ваше изцяло случилото се на
19 ноември 1929 г. само и един

ствено на него. „Графа – как
то го наричаха приятелите
му – направи всичко сам. Той
подготви устава, разпрати
поканите, разясни целите и

задачите на новата организа
ция, поради което с пълно еди
нодушие го избрахме за пръв
председател.” Сега, когато
пиша тези редове, неволно се
връщам назад в годините.
Беше през май 1968 г. Като
ръководител на група сту
денти алпинисти от Пловдив
бях в района на Мюнхен в про
дължение на десетина дни. В
един от тези дни на предно
то стъкло на автомобила си
намерих малко листче. Още
помня текста му: „Знам кой
сте! Обадете ми се!“ Беше
приложен телефон без име.
„Прикаченият” към групата
ни човек ме посъветва да не
се обаждам. Послушах го, без
да се замисля повече. Не отда
дох никакво значение на този
факт.
Аз току-що се бях върнал
от първото българско изкач
ване на връх над 7-те хиляди
метра. Този факт бе отразен
добре в пресата на тогаваш
ната ГФР и в частност в
Мюнхен. Явно търсещият е
знаел кого търси. Аз все още
не бях чувал неговото име.
Научих за него едва след 1974
г., когато започнах работа
върху докторската си дисер
тация „История и развитие
на алпинизма в България”. А
когато ми предстоеше защи
та, бях посъветван да не по
мествам снимката му. Тогава
свързах двете събития в едно.
Вече нямах съмнение кой е по
ставил тази бележка и е искал
среща с мен. Жалко, можеше
още тогава да съм имал въз
можността да се познавам с
тази изключителна личност...
Данните и снимките за
Стефан Попов получи от
брата на неговата съпруга
Панайот Маркович
доц. Сандю Бешев

трудната задача.
Така на отвесната стена
на скалния феномен Пущина
ка дни наред националният
ни флаг ще символизира всич
ките 25 върха, извисяващи се
между 5 и 8 хиляди метра, осъ
ществени на територията на
5 от 7-те континента. Върхо
ве, които Боян е изкачил и на
всеки от тях неизменно развя
ваше родния трибагреник.
Организатори на мероприя
тието са Общинският съвет
и Община Перущица, начело
с кмета Ради Минчев и за
местника му по културните
въпроси Милан Ганев. Съпри
частни към това събитие бяха
и най-близките на Боян – сес
тра му Александрина, вуйчото
Георги, лелята Костадинка и,
разбира се - 92-годишният му
дядо.
Текст и снимки:
Доц. Сандю Бешев

In memoriam
Петър Цветанов Кочов
Голeмият турист, планински спасител
и бивш състезател по ориентиране,
почина на 73 години.
Колоритният кюстенди
лец е най-възрастният член
на ПСС, отряд Кюстендил,
планински спасител и член
на отряда повече от 50
години. Неговият хъс и се
беотдаване за каузата са
подтикнали голяма част от
младите спасители да тръг
нат към планината и да се
отдадат на планинското
спасително дело. Участвал
е в многобройни прегледи
на ПСС, курсове и състеза
ния през годините, като е
водил или участвал в някои
от емблематичните спаси
телни акции както в Осого
во, така и в други планини.
По повод седемдесетгодиш
ния си юбилей Петър Ко
чов бе удостоен с почетен
плакет от кюстендилския
отряд и значка от Централ
ната планинска спасителна
служба в София за изключи
телни заслуги в планинско
то спасително дело. Това е
първата подобна значка, по
лучавана от планински спа
сител в Кюстендил.
Огромен е приносът му в
ориентирането в Кюстен

дил. В периода 1960-1970
година започва усилена тре
нировъчна работа. Той е от
първите членове на клуба по
ориентиране в Кюстендил.
На републиканското пър
венство през 1968 година
Петър Кочов се класира на
пето място. Включен е в на
ционалния отбор по ски ори
ентиране.
Посветил наистина целия
си живот и цялата си енер
гия на туристическото дви
жение, Петър Кочов ще ос
тане завинаги в сърцата на
хиляди туристи.
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Защо пловдивските „еделвайси“ покориха
връх Вейката и не видяха Бяло море
П
окоряването на
връх в планината
е понятие, често
използвано в реч
ника на пешите турис
ти, но откровено казано,
повече приляга на техни
те братовчеди алпини
стите, които покоряват
в истинския смисъл на
думата недостъпни осем
хилядници – надарени с
безумна смелост и воля,
мъже с характер. Но има
случаи, при които и на
планинарите се налага
при екстремни обстоя
телства да надвият не
покорството на някои
впечатляващи не тол
кова с височината си,
колкото с негостопри
емството си планински
върхари. Така стана и в
неделния ден на 14 април
2019 година, когато 18
туристи от пешеходния
клуб на ТД „Еделвайс“ гр. Пловдив, покориха,
въпреки разразилата се
буря, връх Вейката в Из
точните Родопи, поде
лен между две държави
и известен като най-юж
ната географска точка
на България.
Изкачването на връх
Вейката (1463 м) отдав
на се въртеше в глави
те на пловдивчани от
ТД „Еделвайс“, но едва
сега дойде моментът
да дадем ход на тази
идея. С организирането
и реализацията на похо
да доброволно се зае ин
структорът по туризъм
към дружеството Ру
мяна Пейковска, която,
подпомогната от сим
патичната си дъщеря
Стефка, беше изпипала
в детайли подготовка
та и провеждането на
мероприятието и двете
заслужиха аплодисмен
тите на всички учас
тници. А защо все пак
не просто изкачихме, а
покорихме този показал
характер връх, ще стане
ясно по-късно.
Капацитетът на на
етия микробус се оказа
недостатъчен да поеме
всички желаещи да се
включат в предстоя
щия екшън и в ранната
утрин на 13 април на юг
се отправиха само 18
туристи. Първият ден
беше посветен на добре
подбрана културно-опоз
навателна
програма,
която започна с посе
щение на Историческия
музей в гр. Кърджали. В

превърнатото
някога
училище в музей се за
познахме с експонати,
отразяващи
различни
епохи от развитието на
града и региона. Направи
впечатление и богатата
сбирка от минерали, при
добити от земните не
дра в областта. По план,
пътувайки за последния
обект от днешната про
грама, попътно се лю
бувахме на каменните
образувания от местни
природни феномени, раз
положени след с. Бенков
ски в посока Златоград.
Фотокамерите запаме
тиха „застиналите“ фи
гури на каменната гъба,
дебнещ плячката си кро
кодил и огромен вкаме
нен слон. Винаги ориги
нален със своите оценки,
Жоро Лясков заключи, че
големият камък на гърба
на вкамененото крот
ко животно подсказва,
че това вероятно е ин
дийски слон, застинал
по време на товаро-раз
товарителни
работи.
В този дух, когато раз
глеждахме
каменните
костенурки, се изказа
предположение, че древ
ните животинки вече
не се размножават, за
щото местните жители
им крадат яйцата. На
родното творчество не
знае граници. И докато
още вървяха веселите
коментари, видяхме пър
вите постройки на екзо
тичния Златоград. Об
лаците се оттеглиха на
почивка и дадоха възмож
ност да направим двуча
сова разходка из града на
Делю войвода. И сякаш
проницателният поглед
на войводата, който ни
гледаше от внушител
ния бронзов монумент
в центъра на града, ни
отправяше укор, че не
правим
необходимото,

за да продължим започ
натото от него патри
отично дело за опазване
на българщината. Покло
нихме се пред лобното
му място и продължихме
с разглеждането на раз
пръснатите по уличките
на града туристически
атракции. Разбира се,
акцентът падна върху
етнографския комплекс
и музей „Делю войвода“,
където освен интерес

ните експонати ни за
интригуваха и изписа
ните на големи табла
подробни биографии и
портрети на известни
родопски поборници от
времето на турското
робство, които прочето
хме с нескрито вълнение.
В остатъка от време
то търсачите на силни
усещания успяха да опи
тат местния деликатес
„Въртяно кафе“. В края
на двучасовата разходка
облаците отново заеха
местата си и се под
готвиха за поредното
преваляване, но ние вече
бяхме под покрива на на
шето возило. Надвечер,
след още нестихващите
впечатления от видяно
то дотук, пристигнахме
в граничното село Горно
Капиново, а любезните

возени от джип с ори
гинална
конструкция.
Шофьорът майсторски
заобикаляше многоброй
ните неравности по
горския път, но не можа
да предотврати раз
местването на камъни
те в бъбреците на тези,
които ги „колекциони
рат“.
Облаците, нервирани
от нашето упорство,
слязоха по-ниско и ко
гато в 7:45 ч. колоната
потегли към върха, ни по
ръсиха с първата за деня
порция ситен дъждец.
Стръмната пътека се
виеше между дърветата
на високостеблена гора
от смесени дървесни ви
дове и след час ни отве
де на българо-гръцката
граница. На билото, об
раснало с гъста трева,

домакини на двете къщи
за гости ни настаниха
по отоплените уютни
стаи.
Мрачното утро на
втория ден подсказваше,
че днес късметът не е на
наша страна, но вместо
да ни разколебае, подей
ства мобилизиращо и за
кратко време след сут
решния традиционен чай
бяхме готови за път. За
да спестим време до вре
менно
неработещата
хижа „Хвойнева поляна“,
на две смени бяхме пре

със стърчащи над нея
каменни гранични пира
миди, като по команда
върху групата връхлетя
от засада бурен студен
вятър, а прехвърчащи
те снежинки напомниха,
че тук зимата още е на
власт. Вървейки с усилие
по задръстената с лан
ска мокра шума пътека,
влязохме в люта схватка
с преминалия от бурен в
ураганен вятър, който
набиваше в откритите
части на походниците
ледени иглички. Всичко,

което
дъждобраните
не можеха да покрият,
подгизваше от летя
щата с голяма скорост
кристализирала
влага.
Но дори екстремната
обстановка не попречи
на дежурните зевзеци да
повдигат настроението
с техните остроумия,
като например това,
че разкошната брада
на бат Жоро можела да
обърка гранична поли
ция и да ни помислят за
близкоизточни мигран
ти. Така, малтретирани
без прекъсване от ме
теорологичните анома
лии, лъкатушейки покрай
граничната бразда ту
надолу, ту нагоре по пре
сечения терен, след два
часа и петдесет мину
ти, измерени от хижата
до крайната цел, се из
качихме на побелелия от
мокър сняг родопски връх.
Вятърът не спираше с
опитите да ни запрати
в чужда територия и с
все сила брулеше зале
дените клони на дърве
тата откъм българска
територия, а мъглата
свеждаше видимостта
на около 50 метра и се
стелеше около нас на 360
градуса. Чудната гледка
към Беломорието остана
в мечтите. Вече знаехме
и защо озлобеният от
лошото време първенец
в околността носи тол
кова ветровито име.
Първи на заветния
хълм стъпи м.с. по ту
ризъм Николай Добрев,
който с шише в ръка чер
пеше всеки от присти
гащите с капачка ракия.
Проблеснаха и опаковки
с шоколадови бонбони,
донесени от досетливи
колежки.
Вятърът издебна удо
бен момент и изтръгна
опразнената кутия от
ръцете на черпещата
дама и като я отвя на
чуждата територия, за
мърси околната среда на

съседите. Дойде ред на
фотосесиите. Вкочаня
салите от студ пръсти
на ръцете едва държаха
фотоапаратите, но ус
пяха да запечатат при
съствието ни на тази
най-южна точка на Бъл
гария.
Окрилени от мисълта,
че скоро ще напуснем
негостоприемния връх,
след около 15 минути
престой на сърдитата
мразовита „вейка“ поте
глихме в обратна посока.
Възползвахме се от ин
формацията, че можем
да се завърнем по пряка
пътека към Горно Капи
ново, обозначена с указа
телни табели, боядисани
в жълто, и се шмугнахме
в гората, която ни защи
таваше от нестихващия
вятър. Трябва да отбеле
жа, че дотук походната
дисциплина беше безу
пречна, но по неписан
закон, когато покрай пъ
теката се появиха раз
цъфналите цветове на
игликата, нивото рязко
спадна. Така, след около
4 часа с букети горска
иглика в ръце, разтегли
лата се колона видя по
кривите на селото, но се
появи нов проблем.
Трябваше да преодо
леем през брод буйните
води на придошлата от
валежите река, тъй като
никъде наблизо нямаше
мост. След кратки де
бати събухме обувките,
запретнахме крачолите
и се подготвихме за фор
сиране на водната пре
града. За да покаже, че
няма нищо страшно, пър
ви нагази ледената вода
дългокракият
левент
Евгени Кушлев. Заразе
ни от неговият пример,
прецапаха и останалите,
а
най-нетърпеливите
прегазиха реката, без да
се събуват, в „пълно бой
но снаряжение“.
Развеселени от водно
то шоу, се прибрахме на
изходния пункт, нато
варихме багажа на во
зилото и изпратени от
усмихнатите домакини
с традиционното „На
добър час!“ и „Пак запо
вядайте!“, потеглихме
за Столицата на култу
рата 2019-а, отнасяй
ки тихата надежда, че
следващия път ще видим
Бяло море. От „Вейката“!
Кънчо Михов,
инструктор
по туризъм към
ТД „Еделвайс“,
гр. Пловдив
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31-ви Национален песенен празник
„Песните на България”
Н
а 1 и 2 юни в
град
Хисаря
се проведе 31вият Национа
лен песенен празник
„Песните на България”,
организиран от Бъл
гарския туристически
съюз
и
Сдружение
то на туристически

кретар на БТС Зорница
Радонова. Домакините
от Община Хисаря и Ту
ристическо дружество
„Орела-1935”
привет
стваха участниците и
техните фенове в кра
сивия курортен град.
Участваха 28 турис
тически хора от Кало

брово, Елена, Троян,
Исперих, Тетевен и
Панагюрище. В репер
тоара бяха включени
традиционните
пла
нинарски песни, които
всички пеем на път,
любимите песни за Бъл
гария, авторски песни
от
маестро
Филип

Аврамов. Участниците
бяха наградени от г-жа
Зорница Радонова – из
пълнителен секретар
на БТС, с грамоти и
плакети.
През двата дни хи
сарската публика се
наслади на изключи
телните изпълнения на
хор „Планинарска песен
– Филип Аврамов”, мъж

те хорове в България.
На него присъстваха
председателят на БТС
проф. д-р Алексей Сто
ев, председателят на
Сдружението на ту
ристическите хорове в
България Стефан Груев
и изпълнителният се

фер, Шумен, Казанлък,
София, Велико Търно
во, Самоков, Плевен,
Асеновград,
Лозница,
Пловдив,
Кюстендил,
Берковица,
Дупница,
Петрич,
Пазарджик,
Стара Загора, Горна
Оряховица, Варна, Га

На 22 и 23 май 2019 г. ученици
те от клуб „Млад турист“ (ОУ „Хр.
Смирненски“) към ТД „Добруджанец”
- гр. Генерал Тошево, проведоха екс
педиция до хижа „Ботево”. Целта
на мероприятието бе овладяване
на туристически умения и сръч
ности, способности за оцелява
не сред природата, опознаване и
опазване на зеленото богатство
на гората. По време на похода де
цата усвоиха знания за разчита
не на туристическа маркировка,
движение по зададен маршрут,
устройване на бивак и уборка. Ве
черта на таланта край огъня беше
незабравима. Всеки участва в им
провизираната програма – кой с
песен, кой със стихове, кой с шеги
и закачки. Проехтя задружно „Ху
бава си, моя горо“.
Утрото на 23 май младите ту
ристи посрещнаха с кратък крос и
йога упражнения, демонстрирани

от г-жа Геновева Дичева. След за
куска се проведе обучение, водено
от председателя на ТД „Добруджа
нец” Димо Димов. То включваше
описание на оборудване на турис
тическата раница при подготовка
за поход в планината – подбор на
най-необходимите вещи. Туристът
трябва да има готовност както
за хубаво, така и за лошо време,
да предвиди както трудностите
и бедите, така и това, че главна
та цел е да бъде щастлив и дово
лен от контакта си с природата.
Туристът трябва да знае и спазва
основните правила, за да остави
след себе си чиста и красива при
рода. Беседата завърши със забав
на викторина. Децата заслужиха
своите награди – туристически
принадлежности.
Експедицията постигна своите
цели – младите туристи да се вър
нат у дома доволни, ентусиазирани

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

www.pss-bg.bg

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

ли ме дей зората” вди
гна публиката на крака.
Празникът беше за
крит с приветствия от
председателя на БТС
г-н Алексей Стоев и г-н
Стефан Груев – предсе
дател на Сдружението
на туристическите хо
рове в България.
Мая Апостолова

Младите туристи на ТД „Добруджанец“
и с желание да осъществят походи
и до по-отдалечени дестинации.
Ръководството на ТД „Добру
джанец“ отправя своите специал
ни благодарности към г-жа Петя
Панева – директор на ОУ „Хр. Смир
ненски“, която лично участва в по
хода. Благодарности и за ръководи
теля на клуб „Млад турист“ – г-жа
Красимира Тодорова.
За информация на членовете на
ТД „Добруджанец“ и младежките
клубове към него предстои учас
тие в похода „Добруджа и морето“,
организиран от ТД „Добротица“, гр.
Добрич, поход до хижа „Рай“ с из
качване на връх Ботев. Предстои
също участие в Извънредния кон
грес на БТС, а по-късно – екскурзи
онно летуване в Пирин планина.
Димо Димов,
председател на ТД „Добруджанец“, гр. Генерал Тошево
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ката вокална група от
Тетевен,
Йодлеровия
състав към Хор „Плани
нарска песен – Филип
Аврамов” от София, на
прекрасните изпълне
ния на хор „Родопски
звуци”, Хора на вете
раните туристи от
Самоков и всички оста
нали. Заключителната
сборна песен „Питат
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С

лед конгреса на БТС
през 2017 г. Инфор
мационният център
възобнови туропера
торската дейност и разрабо
ти нови програми и брошури
за екскурзионни летувания,
походи и почивки. Отчитаме
постепенно нарастване на
интереса към организираните
екскурзии в планините. За да
привлечем още повече внима
нието на хората, обновихме
страницата на Информацион
ния център в интернет и на
правихме отделен Фейсбук
профил, в който редовно пуб
ликуваме актуална информа
ция. Създадохме и специална
рубрика във в. „Ехо” – „Инфор
мационният център - визит
ката на БТС”, в която всеки
месец ще запознаваме наши
те читатели с програмите и
новостите в реално време.
В този брой ще ви предста
вим предстоящите ни програ
ми и новите заглавия, с които
обогатихме разнообразието
от туристическа литерату
ра, която се предлага в Ин
формационния център на БТС.
Програмите ни за ЕКСКУР
ЗИОННИТЕ ЛЕТУВАНИЯ са:
ПИРИН 101: Изходен пункт:
Добринище - хижа „Безбог” заслон „Тевно езеро” - хижа

Информационният център визитката на БТС
„Беговица” - заслон „Спано
поле” - хижа „Вихрен” - хотел в
с. Баня, цена 335 лв., дати: 20
юли, 3 август, 10 август.
ПИРИН 102: Изходен пункт:
Добринище - хижа „Безбог” заслон „Тевно езеро” - хижа
„Вихрен” - заслон „Спано поле”
- хижа „Вихрен” - през Кончето
до хижа „Яворов”, цена 279 лв.,
дати: 28 юли, 11 август. РИЛА
201: Изходен пункт: разкло
нът за УЦ „Мальовица” - хижа
„Ловна” – хижа „Иван Вазов”
- хижа „Мальовица” - хотел в
Боровец, цена 295 лв., дати:
14 юли, 28 юли, 4 август, 18
август. РОДОПИ 301: Изхо
ден пункт: гр. Смолян - къща
за гости в с. Широка лъка - хо
тел в с. Мугла - хижа „Чаир
ски езера” - хижа „Триградски
скали”, цена 275 лв., дати: 7
юли, 14 юли, 21 юли, 28 юли, 11
август, 18 август; РОДОПИ
302, с 2 НОЩУВКИ НА ПАЛАТ
КИ: Изходен пункт: гр. Чепе
ларе - къща за гости/хотел в
гр. Чепеларе - хижа „Момчил
юнак” - хижа „Свобода” - бивак
до хижа „Акватепе” - хотел на
Белинташ, цена 295 лв., дати:
14 юли, 11 август. ПЛАНИН
СКА ПОЧИВКА В РОДОПИТЕ:
Изходен пункт: разклонът в
Триградското ждрело - хижа
„Чаирски езера”, откъдето се
правят ежедневни походи в
района, цена 245 лв., дати: 1
юли, 15 юли, 29 юли, 12 август.
СТАРА ПЛАНИНА 401: Изходен
пункт: гр. Троян - хижа „Тъжа” -

туристическа спалня на връх
Ботев - хижа „Добрила” - хижа
„Дерменка” - хотел в Чифлик,
цена 325 лв., дати: 21 юли,
4 август, 18 август. СТАРА
ПЛАНИНА 402: Изходен пункт:
с. Рибарица - хижа „Вежен” хижа „Ехо” - хотел в Беклеме
то - хижа „Дерменка” - хижа
„Амбарица” - хотел в Чифлика,
цена 325 лв., дати: 14 юли, 28
юли, 11 август. Ето и КРАТ

КОРТРАЙНИТЕ ЕКСКУРЗИИ:
18-21 юли: хижа „Иван Вазов”
- Мальовица – Мечит - Гове
дарци, цена 145 лв.; 25-28 юли:
хижа „Мусала“ - хижа „Завра
чица“ - хижа „Грънчар” - хижа
„Рибни езера”, цена 155 лв., 1-4

август: хижа „Яворов“ - хижа
„Загаза“ - хижа „Синаница” хижа „Вихрен”, цена 175 лв.;
9-11 август: с. Брежани - връх
Пирин - хижа „Яворов“ - Конче
то - хижа „Бъндерица“, цена
155 лв., 16-18 август: хижа
„Безбог“ - вр. Безбог - вр. По
лежан - хижа „Демяница“ - Бан
ско, цена 160 лв.
НОВИТЕ ЗАГЛАВИЯ в Ин
формационния център, към
които искаме да привлечем
вниманието на любителите
на българските планини, са:
„Езерата в Пирин” с автори
Николай Даутов и Деян Ва
силев; „Пирин - пътеводител”
на Николай Даутов и „Пирин
- географски и етимологичен

речник” на Николай Даутов. В
тях ще научите интересни
подробности за географското
положение, границите и по
дялбата на Пирин, геоложкия
строеж на планината, полез
ни изкопаеми, геоморфолож
ко развитие, морфография,
климат, води, почви, расти
телност, животински свят и
природозащитно дело. Люби
телите на пешеходния тури
зъм ще намерят описание на
всички основни и по-малко по
пулярни туристически марш
рути, както и информация за
времето за тяхното премина
ване, цвета на маркировката
и денивелацията. Величието
на Пирин безспорно се оглеж
да най-вече в изумително
красивите и уникални очи на
планината - нейните езера!
Всичко това е поднесено от
авторите в увлекателен раз
каз с много интелигентен и
колоритен изказ.

Общо събрание на Балканския планинарски
съюз в Корча, Албания
Поредното Общо събрание
на Балканския планинарски съюз
(БПС) се проведе на 25 май в ал
банския град Корча. То беше из
борно, поради което присъстваха
всички организации членки, както
и представителите от Чешката
планинарска федерация и EUMA,
които традиционно участват на
мероприятията и срещите. Бъл
гарският туристически съюз бе
представен от Зорница Радонова
- изпълнителен секретар, Искра
Чернева - експерт, и Георги Петров
- председател на Сдружение на ве
тераните алпинисти в България.
Корча е красив и живописен град,
известно средище на приятелите
на планините и алпинизма в Алба

ния, което предопредели избора
му за място на срещата. Общото
събрание бе открито от предсе
дателя на БПС проф. Угриновски
и от заместник-кмета на гр. Кор
ча. Приветствие бе поднесено от
името на Албанската планинарска
асоциация – домакин на среща
та. Проф. Угриновски представи и
кратка презентация за историята
и създаването на БПС. Всички при
състващи организации членки раз
казаха за дейността си в петми
нутно резюме. С единодушен вот
Гръцката планинарска асоциация
бе приета за редовен член на БПС.
Плакети с благодарност за съв
местната работа и за принос
в развитието на балканското

планинарство от името на БПС
бяха дадени за проф. Алексей
Стоев - председател на БТС,
както и за Радослав Михайлов
от ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил.
Общото събрание гласува и ново

събранието единодушно избра Зо
рница Радонова – изпълнителен
секретар на БТС. Освен нея в със
тава му влизат: Яни Зисо от Ал
банската планинарска асоциация и
Теодорос Цавдаридис от Гръцката
планинарска асоциация. Следващо
то събрание ще е в Прага, Чехия.
Благодарим за гостоприемството
на албанските ни приятели!

ръководство на съюза. За председа
тел единодушно бе избран Мартин
Шолар от Планинарския съюз на
Словения, за генерален секретар
– Драган Булатович от Планинар
ския съюз на Черна гора. Единодуш
но бе гласуван и нов Управителен
съвет: проф. Йовица Угриновски от
Планинарската федерация на Се
верна Македония, Андрей Ивошев
от Планинарския съюз на Сърбия
и Ермин Липович от Планинарския
съюз на Босна и Херцеговина. Чест
за БТС е, че в Контролния съвет

Страницата подготви Искра Чернева

БТС получи ново признание от ERA
БТС получи още едно призна
ние от Европейската асоциация
за пешеходен туризъм (ERA), в
която членува - получаване на
сертификат на програмата за
обучение на планински пешеход
ни водачи, изработена от екс
перти на БТС. Сертификатът
се дава за 5 години и е за добро
волни пешеходни водачи на гру
пи в системата на БТС. Водачи
те получават значка с надпис:
„Пешеходен водач на ERA”. До
получаване на сертификата се
стигна след дълга процедура по
разглеждане на програмата за

обучение на БТС. В средата на
м. май президиумът на ERA на
свое заседание одобри програ
мата ни. Лично потвърждение
за това получихме от Мишел
Гранджан, главен координатор
на програмата за пешеходни во
дачи на ERA. В съобщението си
до БТС той написа: „Щастливи
сме да потвърдим, че програ
мата за обучение на вашата
организация (БТС) за добровол
ни пешеходни водачи изпълнява
изискванията на ERA за получа
ване на сертификат за добро
волни водачи. Поздравления!”

