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Издание на БТС

На финала на юбилейната година в навечерието на 2016-а

На 19 декември от 19 часа в зала „България”
ще се състои голям Коледно - новогодишен
концерт на хор „Планинарска песен”. Едновременно с това Българският туристически съюз
ще обяви традиционните награди за 2015 година и в тържествената обстановка на проявата ще връчи ключовете на автомобили Дачия
Сандеро и Дачия Логан на двама от спечелилите от томболата на Националното движение
„Опознай България - 100-те национални туристически обекта”.
Традиционните годишни награди на БТС
са в следните категории:
Партньорства:
С държавната власт; с местната власт; при
реализация на международни инициативи; с
Национални и Природни паркове, с медии.
Награди на БТС:
За най-добро туристическо дружество; за
най-добра туристическа хижа; за най-добър
обект от Националното движение „Опознай
България – 100 национални туристически
обекта”, за най-добър туристически хор.

Със свой почерк и в диалог
Доц. д-р Алексей Стоев –
председател на БТС
През 2015 година Българският туристически съюз посрещна своята
120-годишнина. Във връзка с юбилея
нашата организация реализира цялостна Национална програма, насочена главно към популяризирането на
дейноста ни в национален мащаб, в
туристическите дружества и сред туристическата общественост по места.
Заедно с това ние показахме и нашето
огромно уважение към първооснователите на организираното туристическо движение у нас - Алеко Константинов и Иван Вазовя и с националните
прояви, които организирахме и проведохме, засилихме обществения интерес към туризма и туристическите
практики в България.
От друга страна, продължаваме да
налагаме нашето разбиране за туризма като дейност, най-често свързана
с почивка, спорт и достъп до природата и културата.
Всички усилия на членовете на
Управителния съвет на БТС бяха
насочени към това туризмът да

В Учебния център
"Мальовица"
курсисти на БТС
обсъждат проекта
на Наредба за
планинските
водачи

Венцислав Удев –
изпълнителен секретар на БТС

бъде планиран и практикуван и от
отделния човек, и от туристическите дружества с една основна цел подобряване качеството на живот.
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През отминаващата 2015-а ръководството на Сдружението положи
немалко усилия във взаимодействието с ключовите за ресора ни министерства.

Имахме срещи в Министерството
на туризма по повод подготвящите се
промени в Закона за туризма. Направихме конкретни предложения, свързани с хижите и маркировката. Почти
всички текстове в приетата Нова наредба за категоризация на местата за
настаняване е наше дело. Лично министърът на младежта и спорта Красен Кралев ни покани да участваме в
подготвянето на промени в Закона за
младежта и спорта, отнасящи се до
финансирането от страна на държавата и общините на дейности, свързани
със социалния туризъм.
Друг нормативен документ, пряко
свързан с дейността на БТС, е Наредбата за туристическата маркировка
по европейските туристически маршрути Е3, Е4 и Е8. Тя е подзаконов
документ, който се утвърждава от министъра на младежта и спорта и през
новата 2016-а очакаваме да получим
финансиране за туристическата маркировка.
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Абонаментът
за вестник „Ехо”
продължава
целогодишно –
и в Български пощи,
и в Централата
на БТС.

Какво ново през
Новата 2016-а
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11 декември - Международен ден на планините

Лопушки
или

Попова капа?
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ДЕКЕМВРИ 2015 г.

120 години организиран туризъм

В НАВЕЧЕРИЕТО
НА 2016-А
Продължение от стр. 1
При това да бъде упражняван с достатъчно отворен ум, за
да стане незаменим фактор за
взаимна толерантност, за опознаване на различията между
хора, народи и култури и за съхраняване и развиване на тяхното
многообразие.
Разбира се, в едно експозе с
елемент на равносметка за изтичащата 2015 година не е възможно да се даде преглед на всички
конкретни прояви и инициативи,
включени в календарните планове на БТС и туристическите
дружества по места. Но трябва
да се знае, че един от най-добрите резултати от реализирането на програмата за юбилея
бе организационното укрепване
на туристическите дружества,
включването на млади хора в тях
и, разбира се - увеличаването
на броя на туристите, направили
своя първи излет в планината.
Беше постигнат добър баланс и интегриране с пълния
спектър от дейности на организацията, които оказват въздействие върху обществото и
околната среда.
Освен това дейностите бяха
популяризирани своевременно
и бяха съобразени с нивото на
подготовка и очаквания на членовете на Сдружението. Информацията за тенденции в туризма,
както и информацията за прилагани добри практики в отделните туристически дружества ще
продължава да бъде обменяна и
споделяна от всички участници в
този процес, особено на страниците на съюзния ни орган - вестник “Ехо”.
През 2015 г. усилията на
Управителния съвет и моите
- като председател, бяха насочени главно към: увеличаване
на организационната ефективност на БТС, оптимизиране на взаимоотношенията на
управителния орган с туристическите дружества и повишаването на качеството на
партньорство с държавните,
общинските и обществените
институции.
По отношение на организационната ефективност на Управителния съвет бе възприет
устойчив подход на широко и
активно участие на експерти в
процеса на вземане на решения
и практическото им изпълнение
от всички, които са заинтересувани от резултата.
Особен смисъл придоби и активността на всички членове на
управителното тяло за осигуряване изпълнението на бюджета
на организацията, утвърден от
Общото събрание на БТС през
2015 г.
От страна на Управителния
съвет бяха създадени по-близки
и ефективни взаимоотношения с
туристическите дружества. Осигуриха се условия за засилване
на тяхната основна роля - да
представляват интересите на
туристите в конкретния регион,
както и по-големия им ангажимент в диалога с областните управи, общините, училищата, неправителствените организации и
други структури. По този начин
ние искаме туристическите
дружества да играят основна
роля за гарантиране на социалната отговорност за устойчиво развитие на туризма и
туристическите практики в
контекста на икономическите

ползи и екологичната отговорност.
В този смисъл туристическите дружества - членове на БТС,
бяха стимулирани да участват
също и в осигуряване на туристически пътешествия за служители, работници и ученици в
конкретните населени места за
опознаване на българската природа и културното наследство и
да оказват максимално широка
подкрепа за развитието на социалния туризъм.
Във взаимоотношенията с
държавните, общинските и об-

Със свой почерк

менна информация за актуалния
спортно-туристически календар,
характеристиките и качествата
на предлаганите от нас нощувки, маршрути, водачи, карти,
литература и др. По тази причина внедряването на нови ИКТ
за ефективно функциониране на
нашата информационна система
е крайно наложително и необходимо. То ще позволи да се разшири диапазонът на услугите,
да се подобри организацията на
работата, да се повиши ефективността на взаимодействието с
партньорските организации, да

ция за преминалата през месец
май в град Плевен международна среща на Балканския планинарски съюз. Бих искал само
да допълня, че вече навлиза в
заключителния си етап реализацията на българската инициатива “Десетте планински първенци
на Балканите”, към която се присъединиха всички партньорски
организации, членуващи в Балканския планинарски съюз. Надявам се, че именно българин,
при това член на БТС, ще бъде
носител на първата значка “Покорител на 10-те балкански пър-

Доц. д-р Алексей Стоев –
председател на БТС

ществените институции през
изтичащата 2015 година ние се
стремяхме към устойчиво управление на този процес, който
изисква изграждането на ефективна структура, при която да
се гарантира сътрудничеството
на различните заинтересовани
страни. Структурата за сътрудничество между институциите
(министерства, агенции, общини
и др.) и БТС се осъществяваше
под най-различни форми: от
обикновени консултативни срещи на
ниво представители (експерти) до
по-формализирани
структури - комисии,
комитети, съвети и
др.
Управителният орган на БТС се стремеше да създаде ефективен механизъм за
комуникация и консултация в рамките на конкретните задачи, свързани с Националния годишен
календарен план, националните движения, юбилейните
прояви и инициативи.
Често пъти в дискусиите в УС
присъстваше и темата “БТС и
глобалната мрежа интернет”.
Ние съзнаваме, че съвременните туристи, членове на БТС
или просто потребители на туристически продукти и услуги,
поставят все по-високи изисквания към нас като организация и нашата информационна
система. Всъщност тя трябва да
представя пълна, точна и навре-

се получи пряк достъп до разнообразни информационни ресурси и, разбира се, да се генерира
атрактивна мултимедийна реклама. И това ще бъде от полза
за всички ни…
Спомням си една максима на
Бевърли Силс: “Няма пряк път до
мястото, където си заслужава да
отидем”. Това се отнася до БТС
като цяло - заедно с всички него-

ви исторически възходи и трудности. Животът, който ни предстои, няма да бъде лек за никого
от нас. Но какво от това? Ние,
наследниците на Алеко и Вазов,
сме длъжни да бъдем упорити и
преди всичко уверени в самите
себе си. Трябва да вярваме, че
сме призвани да пренесем техните завети и дела. И заради
себе си, и заради следващите
поколения това трябва на всяка
цена да бъде постигнато още
днес, още сега!
Съюзният ни печатен орган
- вестник “Ехо”, предостави на
своите читатели пълна информа-

венци”.
От друга страна, БТС все
по-тясно си взаимодейства и
с Европейския планинарски
съюз, особено в частта “европейски туристически маршрути”. Надяваме се през 2016 година да успеем да приключим
присъединяването на северните крила на европейската
туристическа пътна мрежа към
българския участък от нея.
А защо не успяхме да
напишем История
на БТС? Всички
знаем, че историята е наука за
миналото, призвана със специфичните си методи
на изследване да
разкрие, събере и
обобщи фактите за
живота на хората и
обществото в миналото. Освен това в случая с БТС тя изследва
историческите процеси
и вариантите на историческото развитие и самата хронологична последователност на
обществения живот в България,
породил идеята за планинарството, както и развитието на
самата организация. Точно тази
многовариантност на подхода
към изминалите години в БТС,
която е в пряка зависимост от
националното, регионалното и
общочовешкото
историческо
съзнание, ни задължава да я
превърнем в позитивно знание
за самите нас. Това предполага
строга система на ценностите,
свързани с планините и пътешествията, ясен понятиен апа-

рат, съвременни средства за
проучване и научна сигурност в
заключенията относно историческите факти и събития. Всичко
това е по силите само на професионални историци, изследователи и писатели. В хода на
събирането на информация разбрахме, че със собствени сили
история на организацията няма
да можем да напишем. Освен
това БТС като организация е създадена и живее в продължение
на три века! Този 120-годишен
период от ХIХ век до сега е характерен и с още едно явление
- обособяването на темата
за планинарството като самостоятелен обект за изследване.
От друга страна, пътешественическият и мемоаристичният
интерес във и към Българския
туристически съюз и това, което
се случва в него през годините,
всъщност е постоянен и произвежда огромно количество литература, която също трябва да се
обработи, за да послужи на историографа. Така че в следващите
пет години БТС ще има време
да създаде уникална история на
българското планинарство - от
Алеко до наши дни, където да се
открои приносът на първооснователите, цялото многообразие
на лица и събития и значимата
роля на нашата организация за
българската държава.
Често ми задават и друг въпрос: На основата на какви нормативни актове БТС е ангажиран
със стопанисването на високопланинските хижи и създаването
и поддържането на маркировката?
Една от изключително важните задачи пред Сдружението
е свързана със отстояване на
собствеността на имотите на организацията. За множество туристически обекти, чийто правен
статут е обект на спорове, водим
с години съдебни дела.
БТС стопанисва 254 туристически обекта, в т.ч. 185 хижи,
заслони, учебни центрове,
хотели, къмпинги - като те
предоставят 13 000 легла за
нощувка, краткотраен или
по-дълговременен
отдих.
Обектите, за които БТС притежава нотариален акт, са 94
(37%); тези, предоставени ни с
ПМС - 65 (26%); както и с РМС
- 10 (4%); притежаващи друга
документация - 36 (14%). За съжаление почти 50 наши обекта
нямат никакви документи!
Този факт затруднява нашата
работа по места, като стремежът ни е постепенно да възстановим собствеността върху тях
- не само функционално, но и на
документна основа, ползвайки
различни предпоставки и възможности за уреждане на този
проблем в правната практика.
Усилията на Българския туристически съюз са насочени и към
кандидатстването по проекти,
публично-частни партньорства
и отдаване под наем на някои
обекти, които се нуждаят от инвестиции. Ако базата се развива
добре и предлага добри условия,
и туризмът ще се развие, защото тя се саморекламира. Всяка
година тези, които вече са посетили една планина и един обект,
отиват другаде. Разказват на
свои близки, познати и приятели
за преживяното и така се получава непрекъснат процес, чрез
който се увеличава туристическият поток като цяло.

120 години организиран туризъм

и в диалог
Продължение от стр. 1
По сериозни обективни причини, свързани с липсата на
средства, дейността ни, свързана с маркировката на туристическите маршрути, не е
особено активна. Централата
на БТС подкрепя туристическите дружества, които искат
да маркират – предоставя
им табели, информационни
табла, бои. През тази година бе извършена цялостна
маркировка на новия трансграничен маршрут Тополовград - Турция. Активни
в тази дейност са туристическите дружества в Стара
Загора, Варна, Кюстендил,
Тополовград, Видин и др.
Що се отнася до проекта за
Наредбата за планинските водачи, тя е документ предоставен за обществено обсъждане, но окончателният є текст
зависи от Министерството на
туризма. Ние не знаем кои
от нашите предложения ще
бъдат взети предвид и дали
изобщо някой е чул гласа ни.
Моето мнение е, че с този
нормативен документ се цели
да се облагодателстват тесен
кръг хора, като се пренебрегва
дейността на планинските водачи, членуващи в нашите туристически дружества и които
водят групи в планината на обществени начала, т.е. безвъзмездно. БТС вече 55 години
обучава планински водачи
и е против комерсиализирането на тази придобита професионална квалификация.
Затова кадрите, които подготвяме, са хора, препоръчани
от туристическите дружества,
членове на Сдружението.
Изброявайки инициативите
и проявите, характеризиращи
нашата работа през 2015 г.,
не мога да не спомена още няколко факта, а именно продължаващата дарителска кампания за набиране на средства
и доброволци за изгорялата
хижа “Богдан”, както и фактът,
че
БТС и занапред ще насочи
своите усилия да възстановява изоставени и изгорели
хижи
Извършихме поредица от
довършителни дейности на
х. “Мусала” (нова). Предстои
одобряване на проектите за
водоснабдяване и пречиствателна станция, както и узаконяване, и вертикална планировка. Има да се направят
довършителни дейности за
вътрешно обзавеждане, обособяване на специални помещения за кухня и заведение
за хранене. Поръчано е цялостно обзавеждане на легловатга база, включваща 65 стаи
и общ брой на леглата около
200. Сериозни ремонти направихме и на 10-те хижи на
Витоша – подмяна на покриви, вертикална планировка,
вътрешно обзавеждане. Това
се случи благодарение на доброто сътрудничество между
БТС и Столична община, която е водеща в поддръжката на
високопланинските хижи на
Витоша. Много сериозни ремонтни дейности се извършиха и на хижа “Тешел” (голяма)
и на трите постройки на хижа
“Орфей”, където се направиха
основни ремонтни дейности.
Предстои да започне ремонт и

на хижа “Студенец”.
Освен значимите събития,
заложени в календарния план
и посветени на 120-годшнината на организираното туристическо движение, усилията ни
продължават да са насочени
към
националните движения,
които развиваме от години. “Опознай България – 100
национални
туристически
обекта” е знаково за БТС и въпреки трудностите, които сре-

БТС БЛАГОДАРИ НА СВОИТЕ
СПОНСОРИ И СПОДВИЖНИЦИ
Верига магазини SLS-Rosigniol, Елисавета Мирчева, Кирил Воденичаров, Румен Воденичаров,
Венцислав Янчев, Димо Колев, Велков, Иван Панов Лесев, Фирма “Камеа” – ЕООД, ТД “Орфей”гр. Девин, ТД “Родопея”- с.Ягодина, ТД “Купена”гр. Пещера, пещера Съева дупка, Музей - гр.
Силистра, ТД “Бачо Киро” – гр. Дряново, Музей
“Васил Левски” – гр. Карлово, Музей – гр. Троян,
Томбул Джамия - гр. Шумен, Музей – гр. Банско,
Исторически музей – гр. Белоградчик, Музей на
солта – гр. Поморие, Исторически музей – гр. Клисура, Дворецът в гр. Балчик, Рилски манастир,
Регионален исторически музей – гр. Кюстендил,
Община Тетевен, Музей на обрaзованието – гр.
Габрово, Етнографски музей - гр. Елхово, Регионален исторически музей – гр. Шумен, Художествена галерия – гр. Добрич, Регионален исторически
музей – гр. Враца, Етнографски музей – гр. Берковица, Музей “Иван Вазов”- гр. Сопот, Регионален
исторически музей – гр. Варна, Планетариум – гр.
Смолян, Регионален исторически музей – гр. Свищов, Регионален исторически музей – гр. Пазар-
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джик, Регионален исторически музей - гр. Нова
Загора, Исторически музей – гр. Перущица, Сдружение за защита на птиците – ПОДА, Исторически
музей – гр. Тутракан, Исторически музей - гр. Етрополе, Община Хисаря, Регионален исторически
музей – гр. Търговище, Антропологичен музей – гр.
София, Музей на мозайките – гр. Девня, Община
Царево, Музей – гр. Асеновград, Асенова крепост
– гр. Асеновград, Регионален исторически музей
– гр. Благоевград, Регионален исторически музей
– гр. Разград, Исторически музей – гр. Исперих,
Регионален исторически музей – гр. Добрич, Регионален исторически музей – гр. Стара Загора,
Регионален исторически музей – гр. Ямбол, Исторически музей – гр. Батак, Община Ботевград,
Археологически музей – гр. Созопол, Старинен
Несебър, ТД “Орфей-1970”- гр. Девин, Къща музей
“Пейо Яворов” – гр. Чирпан, Манастир Седемте
престола - Осеновлаг, Исторически музей – гр.
Гоце Делчев, Археологически музей – гр. София,
Художествена галерия – гр. Сливен, Екологичен
център – гр. Пловдив, Бачковски манастир, Община Пещера, Университетска ботаническа градина
– гр. Балчик и Исторически музей – гр. Велинград.

Венцислав Удев –
изпълнителен секретар на БТС

Плевен, в която 10-те члена
на Балканския планинарски
съюз отново препотвърдиха
ангажиментите си в подкрепа на проекта “10-те планински първенци на балканите”.
Предстои да се издаде книжка на български и английски.
До този момент проектът не е
финализиран поради забавяне
на информация от партньорите, но се надяваме напролет
движението вече да е в ход.
По отношение на организационното състояние на Сдружението, което е най-голямата
неправителствена организация, със задоволство можем
да обобщим, че
туристическите
дружества се стабилизират с всяка изминала година.

щаме заради икономическата
ситуация в страната, движението продължава да се развива. През тази година бяха
включени пет нови обекта,
които предизвикват голям интерес. Това са Малка раннохристиянска базилика и Римският стадион в град Пловдив,
Университетската ботаническа градина в град Балчик,
Екологичен център “Поморийско езеро” в град Поморие и
крепостта “Перистера” в град
Пещера. Към края на 2014 г.
участниците в движението
бяха 675 000, а до октомври тази година - са 715 000.
Регистрираните през 2015
са 2703, от които 258 със
златни значки за събрани
печати, 913 – със сребърни
значки, и 1469 с бронзови.
Още 63-ма получиха златни
значки от колекциониране
на марките на Движението.
Радост предизвиква статистиката за тази година: от
регистриралите се за златна
значка и събрали 100 марки,
чийто брой се е увеличил,
преобладават млади хора
във възрастовия интервал
от 10 до 25 години.
И като имаме предвид красноречивия език на цифрите,
трябва да споменем и националното движение “10-те
планински първенци”, в което
през тази година бяха регистрирани 2015 участници, от
които 164 събрали 10 печата
и 10 участници събрали освен
печатите и марки. Добрата
новина е, че въпреки трудностите участниците не се

отказват, а се увеличават. А
на 30 август в Националния
туристически събор участваха
3200 следовници на Алеко от
цялата страна.
Както предишните години,
така и през 2015 г., една от
най-важните ни задачи беше
подготовката на ежегодната
томбола за участниците в националното движение “Опознай Родината - 100 НТО” и
осигуряването на наградния
фонд. Преди три години Рено
Нисан България беше основен
спонсор на томболата и осигуряваше лек автомобил “Дачия
Логан”, а БТС – със собствени
средства закупувахме от тях
втория автомобил - “Дачия
Сандеро”. Тъй като Рено Нисан
България вече не е спонсор
на томболата на 100-те НТО,
това ни изправи пред предизвикателството сами да осигуряваме средствата, с които да

закупим двата автомобила и
многото други предметни награди. Благодарение на създадената добра организация,
с помощта на туристическите
дружества, обектите, включени в Националното движение
и външни спонсори успяхме
да се справим с това огромно
предизвикателство и да съберем над 60 000 лева награден
фонд. В 49-та поред томбола
на 100-те обекта бяха раздадени освен двата автомобила и още 361 награди.
През новата 2016-а Движението “Опознай родния край”
трябва да продължи да се развива активно, защото в тази
инициатива приоритетно се
включват деца и младежи.
Що се отнася до партньорството с Балканския планинарски съюз, България бе
домакин на международната
конференция през май в гр.

СПОРТНИ ПРОЯВИ, ВКЛЮЧЕНИ В
КАЛЕНДАРНИЯ ПЛАН НА БТС И В НАЦИОНАЛНИЯ
СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МОН ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.
 Национална туристическа проява “Шипка” – 91 отбора с
420 участници
 Туристически поход “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица” – 37 отбора със 756 участници
 Национален туристически поход “По стъпките на Апостола на свободата”- 12 отбора с 210 участници
 Национален преглед на туристическите умения и сръчноости за ученици за приз “Кристален еделвайс” – 91 отбора
с 420 участници
 Ученически колопоход “Не” на наркотиците” – 23 отбора
с 400 участници

Те реализират разнообразни дейности, в дружествата
кипи живот. Някои от тях имат
цялостна визия и свой собствен щемпел, отнасящ се до
прояви в областта на спорта
и туризма. С риск да пропусна
някои ще спомена туристическите дружества в Плевен, Велико Търново, Стара Загора,
Благоевград, Кюстендил и др.
Като обобщение можем да
кажем, че проявите, включени
в Националния календар на
БТС, се провеждат успешно.
От 2003 г. досега БТС активно противостои на интересите
на някои кръгове, които искат
да приватизират и отнемат базата на Сдружението. Опасностите не са отминали досега.
Освен това имаме недоброжелатели, които дублират нашата дейност в инициативи,
традиционно организирани и
провеждани от БТС. Накратко казано – в БТС не всичко е
спокойно.
Бъдещето на нашата организация зависи от това
дали сме сплотени и дали
следваме общия път, извървян през всичките 120 години. Ако не сме сплотени, не
виждам как ще се справим.
ПОСЛЕПИС
Споделеното от Председателят на БТС и от Изпълнителният секретар е само
част от направеното през
2015 г. С факти и цифри
очертахме не само параметрите на отминаващата
2015 година, но и детайлите, които направиха 120-годишният юбилей знаменателен за нас – Алековите
следовници.
Повече за равносметката през юбилейната година - четете в
брой1/2016 г.

КАКВО НОВО ВЪВ
ВЕСТНИК “ЕХО”
ПРЕЗ 2016-А?
ЗАПОЧВА КОНКУРС
НА ИМЕТО НА ЩАСТЛИВЕЦА.
Жури ще оценява стихове, разкази, пътеписи, снимки. Най-добрите материали ще бъдат публикувани, ще има и награди.
По предложение на Управителния съвет и на управителя на Издателска къща “Ехо” и с активната подкрепа на главния редактор
на вестника ЗАПОЧВА ДОПИТВАНЕ.
Ако имате идеи и предложения
- не пропускайте да ги споделите.
Пишете ни какви теми бихте искали да включим допълнително.
Каква информация би представлявала интерес за вас - в познавателен и в прагматичен план. Как
заедно да привлечем вниманието
на децата и младежите - с други
думи: как да подмладим БТС.

ВЕСТНИК „ЕХО”
ВАШАТА Т УРИС ТИЧЕСКА ВИЗИТКА
И през 2016 година ще бъдем заедно, ако се абонирате. Офертата e както досега - 10 лева за 12 броя, всеки месец 24 пълноцветни страници. Каталожен №255 в каталога на Български
пощии в Централата на БТС. Абонирането е целогодишно. Ако
имате идеи и предложения - не пропускайте да ги споделите.
БЪДЕТЕ АВТОРИ - РЕПОРТЕРИ И ЛЕТОПИСЦИ, НА ЗНАЧИМИ
СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ, ЗА ДА
НАПИШЕМ ЗАЕДНО ПОРЕДНИЯ
БРОЙ НА ВЕСТНИК “ЕХО” И ПОРЕДНАТА СТРАНИЦА ОТ ИСТОРИЯТА НА БТС.
Ако в личния си архив имате

ценни снимки и документи, свързани с организираното туристическо движение във всичките му
значими прояви, моля - изпратете ги. Те ще станат част от паметта
на бъдещите поколения. Издателската къща и редакцията на вестник “Ехо” поемат ангажимент да
запазят оригиналите и да ви ги

върнат, ако настоявате за това.
А ако решите да ги направите
дарение на БТС - те ще бъдат надлежно използвани и съхранени.
Предварително ви благодарим за
отзивчивостта. Периодично ще
ви информираме кой какъв принос има към написването на историята на любимата ни организация. Бъдете активни. Усилието си
заслужава.
Редакцията благодари на всички туристически дружества и
сродни организации, които качиха рекламния банер за абонаментната кампания на вестник
“Ехо” на своите сайтове.
Томболата на вестник “Ехо”
продължава. Очакваме информация кои са направили най-много
абонаменти. Изпратете копие от
квитанцията на адрес: София,
бул. “Васил Левски” №75, ет. 5,
стая 525 или на:
e-mail: EMATEINA@GMAIL.COM
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Издания и календари за 2016 г.
може да закупите в
Централата на БТС

СТЕННА КАРТА “ДЕСЕТТЕ ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЦИ НА
БЪЛГАРИЯ” 
3 ЛЕВА
КАРТА НА ВИТОША С БОНУС –
КАРТА НА ЛОЗЕНСКАТА ПЛАНИНА 

5 ЛЕВА

ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ОСОГОВСКА ПЛАНИНА
И ПЛАН-УКАЗАТЕЛ НА ГРАД КЮСТЕНДИЛ 
2.50 ЛЕВА

СПРАВОЧНИК „ХИЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
В КОМПЛЕКТ С КАРТА
10 ЛЕВА


ПЪТЕВОДИТЕЛ БЪЛГАРИЯ – 80 ЕКОПЪТЕКИ
И 60 ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ 

12 ЛЕВА
3 ЛЕВА

КАРТА НА ВИТОША 
ПЪТЕВОДИТЕЛ “17 ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТА
В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО” 

12 ЛЕВА
2 ЛЕВА

ВРЪХ БОТЕВ 
ВРЪХ МУСАЛА 

1.60 ЛЕВА

ВРЪХ ВИХРЕН 

1.60 ЛЕВА
4 ЛЕВА

СКАЛНИ МАНАСТИРИ 
ПЪТЕВОДИТЕЛ “100 НАЦИОНАЛНИ
ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА” 

10 ЛЕВА

ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА БЕЛАСИЦА И ОГРАЖДЕН  6 ЛЕВА
ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ЮЖЕН ПИРИН
И СЛАВЯНКА И ПЛАН УКАЗАТЕЛ НА
САНДАНСКИ, МЕЛНИК И ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

РАБОТЕН КАЛЕНДАР 
ЕДНОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

3 ЛЕВА
1,50 ЛЕВА

4,50 ЛЕВА

ДЖОБНА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ 

3 ЛЕВА

КАРТА НА 10-ТЕ ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЦИ 

3 ЛЕВА

КНИЖКА “10-ТЕ ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЦИ”

1 ЛЕВ

КНИЖКА “100 НАЦИОНАЛНИ
ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА” 

ИЕТО НА
НА ВНИМАН КИТЕ
С
ТУРИСТИЧЕ
А
ДРУЖЕСТВ НАЛНИТЕ
И НА НАЦИО ЮЧЕНИ
Л
ОБЕКТИ, ВК НОТО
Л
В НАЦИОНА ОПОЗНАЙ
"
ДВИЖЕНИЕ 00 НТО"
-1
БЪЛГАРИЯ

ЛАМИНИРАНА КАРТА “БЪЛГАРИЯ –
100-ТЕ НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА” 

2 ЛЕВА
1 ЛЕВ

СОФИЯ И ОКОЛНОСТИТЕ 

2 ЛЕВА

ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА СТАРОСЕЛ –
ТРАКИЙСКИ КУЛТОВ ЦЕНТЪР 

3 ЛЕВА

ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ЦЕНТРАЛНА
СТАРА ПЛАНИНА – ТРОЯНСКИ БАЛКАН 

7 ЛЕВА

ПЪТНА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ 

4 ЛЕВА

КАРТА НА РОДОПИ 

5 ЛЕВА

КАРТА НА РИЛА 

5 ЛЕВА

КАРТА НА ПИРИН 

5 ЛЕВА

КИРИЛ ВОДЕНИЧАРОВ
”СРЕД ПРИРОДНИТЕ СТИХИИ” 
ЕЛИСАВЕТА АВРАМОВА - “ЖИВОТ И СЪДБА” 

12 ЛЕВА
4 ЛЕВА

ПЪТЕВОДИТЕЛ БЪЛГАРИЯ –
ЛУКСОЗЕН, НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

30 ЛЕВА

РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ
"САМОТНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО КАНЧ"

10 ЛЕВА

По повод 120-годишнината от организирания туризъм
БТС предлага на вашето внимание сребърен еделвайс –
значка – 2,50 лева, и златен еделвайс - 3 лева.

Калейдоскоп

Старозагорските
туристи на празник
на хижа „Морулей“

5

Нов клуб
„Женени от
пръв поход”

чиято цел беше да тренира у
децата качества, необходими
за оцеляване в планината. Те
ентисуазирано преминаваха
през различните изпитания
- ходене по въже, провиране през тесни колони, бърз
спринт с чаша вода в ръка...
А хронометрите безмилостно отсъждаха победители и
победени. Но всички бяха
доволни, защото спортуваха
за здраве, и всички бяха победители!
Кулминацията за малки и
големи настъпи, когато хижарят и алпинист Чочо и негови колеги опънаха траверс
от втория етаж на хижата
до близко дърво и спусна-

42-ГОДИШНАТА
ИЗАБЕЛ
СИМОН е французойка, която
от 7 години живее в София.
В томболата на движението “Опознай България - 100
национални
туристически
обекта” тя участва в групата
на събралите 100 печата и
марки. Наградата є от томболата е ваучер за уикенд. “От
2011 г. започнах да обикалям
България заедно с приятелки.
Те като мен са французойки,
които живеят в София. Преди това обикалях, но нямах

ха желаещите
по въжето. Гората отекваше
от
адреналиновите възгласи на успешно
прелитащите и
приземяващи се
участници.
На
празник
като на празник!
Бяха връчени благодарствени грамоти на всички
изявили се туристически дейци. Беше учредена награда в
раздела “Доброто сред нас”
за туристи, оказали безценна помощ на пострадали в
планината.
Празникът бе цветен ка-

книжка за 100-те национални обекта. Много ми хареса в
Свещари, обичам преходите
в Родопите и в Пирин. Често
с мен пътуват и двете ми дъщери - на 9 и на 13 години.
На децата много им харесва
да пътешестваме заедно из
страната ви. Иска ми се да
правя преходи на Витоша и
в Стара планина. Най-често с моето семейство съм
била в Рила и в Копривщица.
По-малко познавам Северозападна България.”

лейдоскоп от различни по възраст, пол и занятие,
но близки по светоусещане
хора, които благоговеят пред
майката природа!
ТД “Сърнена гора” гр. Стара Загора

Вървим си ние по пътеките горски, катерим се нагоре към върховете планински, любуваме се на красотите родни.
Радост за очите, радост за душите!
Но от две-три години забелязваме, че
в групата някои не си гледат в краката,
а се гледат повече в очите и вървят някак отнесено, сякаш плуват или летят.
По някое време изчезват, но скоро се
появяват… прегърнати. После - както
се досещате - Менделсон, “Горчиво”! И
бебе - вече имаме три.
Затова дойде и решението за учредяване на клуб “Женени от пръв поход”.
Защото в туристическите преходи “оженихме” вече пет двойки.
Сега с нетърпение очакваме да празнуваме любовта на първата междуградска и междудружествена двойка - ТД
“Амбарица 1912”, Троян, и ТД “Кайлъшка долина”, Плевен.
Подаряваме идеята на всички приятелски туристически дружества и ги каним на съвместни мероприятия.
ТД “Амбарица 1912”, гр. Троян
P.S. На снимката са председателят
на клуба “Женени от пръв поглед” Георги Нинушев и неговата любима половинка Дочка. Те си имат и Малък Гошко.

Гергана - любимката на
туристите ветерани от Видин
Тя - кандидатката за член на Дружеството на туристите ветерани едва е надхвърлила 20 години, но
зад гърба си има над 30 туристически обекта, където е била. И както
казва “Това е само началото”. Няма
как да е другояче, защото приемствеността е голяма сила - пример
и послание. Казва се Гергана Димитрова Герасимова, възпитаничка на
престижния университет “Роял Холоуей” в Лондон. Дядо й Веселин
Габерски е председател на туристите ветерани във Видин и е обходил
надлъж и нашир цяла България.
Това лято по повод успешното завършване на първата й година в
университета той подари на Гергана най-запомнящия се дар - включи я в групата на туристите ветерани, които взеха участие в Празника на малината в Берковския
Балкан. Нищо друго не трогна така Гергана, както
белите коси на туристите, малко позабавените им
крачки и най-вече невероятните им дух и ентусиазъм. За броени минути тя стана тяхна любимка, а
те - нейна гордост.
На втората утрин тя водеше колоната на ветераните туристи нагоре към красивия връх Ком.

Всичко в нея беше вдъхновение и
жажда да покори и запази в себе
си още един райски кът на обичаната България. Това беше нещо
ново за нея, защото за първи път
в туристическите си изяви тя беше
сама, без родителите си, справяща
се с предизвикателствата на планината. От връх Ком Гергана видя
новите си туристически посоки и
широка усмивка на победител заля
зачервеното й от щастие лице.
А вечерта, когато лумна празничният огън в подножието на Балкана, тя хвърли своята съчка в него,
за да гори онова дръзновено огънче в нея, което да я води из дебри и
пътеки към сърцето на голямото семейство на туристите сънародници.
После берковската музика плисна в смълчаната
планина и Гергана поведе хорото. Множеството й
изяви в състезания по спортни танци я бяха превърнали в грациозна девойка, която след жеста на
дядо си - носител на много отличия в областта на
туризма, прие предизвикателството да го настигне
и да го надмине.
Янка Маринова
гр. Видин
Scanned by CamScanner
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о традиция в ранната
есен туристическо дружество “Сърнена гора”
- Стара Загора, организира
свой празник на хижа “Морулей” край село Дълбоки. И
тази година в първата събота
на октомври малки и големи любители на планината,
членове на десетте клуба
към дружеството, тръгнаха в
няколко пешеходни и велолъча. Организирани бяха два
пешеходни маршрута - с. Едрево - връх Морулей - хижа
“Морулей” и от с. Колена до
хижа “Морулей”. С развети
знамена, стегнати редици и
бойка песен на хижата пристигнаха и членовете на младежкия клуб към туристическото дружество.
Децата от клуб “Планинарче” пътуваха до хижата
с автобус. Пристигайки рано,
имаха време да се разходят
към върха. Малките туристи се запознаха с билките в
района. Рагледаха видовете
туристически
маркировка,
играха на полянката, а когато се върнаха в хижата, празничната организация вече
течеше с пълна пара. Гласчетата им звънко възвестиха с
песен колко са високи и сини
българските планини и каква
е зората, която те обичат.
Празникът бе официално
открит от секретаря на дружеството госпожа Ваня Петкова, която приветства участниците и гостите. Последва
програма, в която се включиха хор “Средногорски звуци” с диригент Емил Минев и
децата от клуб “Планинарче”
с ръководител Паолина Стойчева. Публиката бе зарадвана с туристически песни,
стихотворения за билките и
родината и весело пригласяше и подкрепяше изпълнителите. А през това време
добри майстори приготвиха
курбан за здраве.
С много любов всички туристи се включиха в залесяването със 120 фиданки, за
да се облагороди районът.
Малките планинари дадоха
името си на клуба на нежна
брезичка и си обещаха да се
грижат за нея, да доведат и
своите родители и приятели.
Весела глъч настана при
организирането на щафета от
ръководителя на клуб “Ориентиране” Матей Йорданов,
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120 години организиран туризъм

К

ато изхождаме от
разбирането, че всяка достоверна информация обогатява
науката за туризма,
тук представяме данни за
възникването на юношеското
туристическо дружество “Амбарица” (ЮТД) в гр. Троян.
А това става само 20 години
след началото на организирания туризъм в България, което
Алеко Константинов постави
през 1895 г. на витошкия Черни връх.
Основен източник на информация за дружеството
са спомените на един от неговите основатели - Христо
Таслаков, които той лично ми
предостави писмено още през
1982 г. Тези спомени представяме в съкратен вид, но коректно, като използваме
АВТЕНТИЧНИТЕ ФАКТИ
И ПОНЯТИЯ

Черни Осъм) - връх Амбарица - връх Купена - Средките
- Пеща - Дюсчел - Юмрукчал
(сега връх Ботев) - Зелениковски манастир - Троян. Прави впечетление, че по онова
време понятието “поход” не се
използва, а всички туристически походи са наричани излети. Главатар на този поход е
Никола Габърски, а участници М. Марковски, В. Попов,
Н. Пеновски, Ст. Банчев, Ц.
Шишков, М. Кузаров, Христо
Таслаков.
Първата нощувка е в плевня
в махала Нешковци, а втората край огъня под корубест
дъб на открито до мандрата
на Петко Семов от

към Зелениковския манастир.
След броени минути се чува
неговият радостен вик “Ягоди, ягоди!”. “Цялата поляна
е покрита с червени ягоди.
Ядохме до насита. Бавно и
клекнали се придвижваме.
Преядохме от лакомия. Едва
се отделихме от тая ягодова
поляна”, си спомня Христо
Таслаков.
По-надолу срещат новоселски овчар, който им показва
пътя, по който да вървят. След
около половин час “ягодовата
лакомия започна да ни се отплаща”, “а ягодовата

ват. Вървим предпазливо и
мълчим. Тамън сме навлезли
300-400 метра в гората и някой прошепна “мечка, мечка”.
Всички внезапно се спряхме и
се събрахме в купчина. Гледаме между дърветата се движи
мечка, слиза надолу и влачи
след себе си шумата. Онемяхме, уплашихме се много
и изневиделица, изненадани,
всички стоим като вдървени,
езиците ни се вгълтнаха, не
можем да проговорим. Гледаме се като обезумели. След
като отмина мечката, се посъвзехме. Къде да вървим?
Решихме надолу, но далеч
от мечката. Слизаме, викаме,
пеем, даваме си кураж и да
плашим мечката.”

о
т
о
к
с
е
юнош

о
в
т
с
е
ж
Как
у
р
д
о
к
с
е
ч
н
и
я
т
о
с
р
и
Т
р
.
у
р
Т
г
”
а
ц
и
р
а
б
м
“А
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дружество “Природа” - Троянски клон. То е основано на
2 април 1912 г. в присъствието на повече от 30 души,
които избират за председател
Никола Габърски от близкото
село Габърското. Три години
по-късно, на 23 юни 1915 г.,
по предложение на Габърски
се създава ЮТД “Амбарица”
в гр. Троян като клон на Българския юношески туристически съюз (ЮТС). Учредителното събрание е проведено
в местността Бошков дол (в
района на сегашната жп гара
в гр. Троян). Пред учениците
Веселин Хр. Попов, Минко Д.
Андреев, Минко Д. Славчев,
Минко Л. Кацаров, Минко
Хр. Марковски, Никова Ив.
Пеновски (Каракольо), Стефан М. Банчев, Христо Ив.
Кавръков, Кънчо В.Табаков,
Георги П. Икономов, Христо
Ив. Таслаков, Цочо Шишков
и др. Никола Габровски говори за значението на туризма,
за опознаването на Троянския
край, както и за целите и задачите на дружеството. Получил съгласието на присъстващите, той лично ги записва за
членове ва ЮТД. Избрано е
ръководство в състав: Никола
Габърски - председател, Христо Таслаков - секретар, Минко Славчев и Минко Андреев
- съветници, Стефан Банчев
- санитар, Минко Марковски касиер-домакин.
ИНТЕРЕС ПРЕДСТАВЛЯВАТ
НЯКОИ ДЕТАЙЛИ
от богатата туристическа дейност на дружеството
Първото събрание на новоучреденото ЮТД “Амбарица”
се провежда в предоставената за клуб голяма стая в къщата на Христо Таслаков, в която
има само две пейки и два стола. Първият поход е с маршрут: Троян - Колибито (сега

с. Видима (сега квартал
на гр. Априлци). При слизането от Кръсците срещат овчар,
който им показва пътя, но ги
съветва да не продължават, а
да се подслонят и да преспят
в неговата колиба до кошарата, защото ще завали силен
дъжд. Те не го послушват, защото не виждат признаци за
валеж. Тръгват, но бързо се
връщат, подгонени от дъжда.
В колибата овчарят ги гощава
с “караклиш” и кисело мляко.
На сутринта групата се
изкачва по склона на връх
Юмрукчал. По указание на
Габърски след 700-800 метра
всички туристи “сядат и вдигат краката си нагоре, за да
се отморят и за да се разкара
кръвта от тях”. По-нагоре ги
нападат каракачански овчарски кучета, от които “колкото
се вардим, толкова повече налитат на нас”. Овчарите само
гледат безучастно “от 100200 м”.
На най-високото място на
върха върху плоча е изписан
знакът “Ф”, който означава,
че тук е бил цар Фердинанд.
Край него групата почива,
обядва, възхищава се на откриващите се неповторими
природни красоти, дори рецитират стихове от Пенчо и Петко Славейкови и Иван Вазов.
Младите туристи започват да
слизат между Юмрукчал и
Пеща. Вървят бавно и внимателно покрай заледена пряспа, “хванати ръка за ръка, защото се ронят много ситните
камъни”. Благополучно достигат едно природно образувание “каменна купа”, която
и днес носи името Купата, а
по-надолу и овчарска колиба,
в която нощуват за трети път.
На другия ден изкачват
Средките, възхитени от красивата природа и унесени в
разговори неусетно загубват
вярната посока. Наложило
се Габърски да огледа местността от по-високо място,
след което повежда групата

На другия ден след преспиване в манастира групата се
прибира в Троян.
ЮТД “Амбарица” проявява
нова полезна инициатива. На
събрание на ЮТД по предложение на Н. Габърски се решава да се направят сбирки
от минерали, насекоми, растения. Ето как описва тази
дейност Хр. Таслаков: “Още
през лятото на 1915 г. започнахме да събираме растителност. Ще правим “хербарии”,
както Габърски се изрази.
Колкото цветя, бурени и трева съберем, на другия ден
на халваджийска хартия ще
ги наредим, залепим с тесто
от чисто брашно, с нарязани
тънки хартийки и отгоре ще
поставим дъска да ги затисне.
С много голямо удоволствие
вършехме това. Хванатите по
време на близките изгледи
пеперуди поставяхме в кутии,
набодени с иглички”. Специален изглед направихме в Колибарския район за събиране на минерали. Направихме
три сбирки, които Габърски
от името на ЮТД “Амбарица”
предаде в началото на учебната година на директора на
гимназията Христо Попов
(даскъл Ристьо)”.
Инициативите на младите
туристи не свършват дотук
През
ученическите
ваканции и неделните и празничните дни дружеството
провежда еднодневни, двудневни и многодневни излети
в околностите на Троян и Троянския Балкан. Запознават се
с околните села, манастири
и пещери, с растителния и
животинския свят. За отбелязване е, че цялата разнообразна туристическа дейност
се осъществява само с лични
средства и голямо желание и
любов, благодарение на активността на Никола Габърски.
ЗА ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕ
СТВОТО ГОВОРЯТ
СЛЕДНИТЕ ДВА ПРИМЕРА
На конгреса на Юноше1.
ския туристически съюз
през 1919 г. в гр. Карлово де-

легатите от Троян и Плевен не
използват никакъв транспорт,
а заедно минават пеша Балкана при връх Марагидик, а
след това се връщат в Троян
през Троянския проход.
На конгреса в Габрово Габърски е делегат на дружеството и е изпратен със събраните едва 5 лева.
В спомените си Христо
Таслаков със силно изразено неудоволствие посочва:
“... през пролетта на 1916 г. в
дружеството просто нахлуха
десетина млади интелигенти, които с хитрост и насилие
обсебват ръководството на
дружеството” (между тях е и
Л. Маринов (Ламар). Наложило се многобройните членове
под 15-годишна възраст да
бъдат отделени в подготвителна чета с ръководители М.
Марковски и Хр. Таслаков.
Настъпилата вражда между групата на “интелигентите
- Батьовци” и групата на “учениците - туристи”, довежда до
замиране на туристическата
дейност в ЮТД “Амбарица” в
края на 1916 г. По този повод
по-късно Ламар, след като
опознава по-добре и се сприятелява с Никола Габърски,
казва: “Сгрешихме, лошо постъпихме с Габъра.”
Новото туристическо дружество избира настоятелство
с председател учителя Димитър Топалски.

2.

поляна да отмъщава”. “Тегло
изкарахме.” Стигат местността Горлето срещу манастирa.
Тук ще цитирам отново спомените на Христо Таслаков: “...
ще вървим направо през гората, тя е вековна гора. Едра
и гъста, брадва не влизала в
нея. Тъмна, въпреки че слънцето грее. В нея няма никаква
тревна растителност, а само
влажни отдолу, пък отгоре
сухи букови листа. Като стъпиш, краката ти се подхлъз-

В Зелениковския манастир
туристите пристигат преди
залез слънце. На полянката,
близо до чешмата, сядат да
вечерят. Пазачът на манастира дядо Танчо ги гощава
с голиена чорба. “Изведнъж
недалеко от нас някой извика
“у-у-у-у” и изплака като дете
“олелей” 5-6 пъти. Изплашени, питаме дядо Танчо какво е
това?, а той спокойно отговаря “не бойте се, момчета, това
е нощната птица уловица”.

Доц. ст.н.с. Борис Маринов

120 години организиран туризъм

П

рез 2014 година
видинските
туристи отбелязаха
подобаващо едновековното си съществуване. И сега, една
година по-късно, в техните
очи се четат удовлетворение и зрялост, готовност за
нови туристически начинания, независимо че живеем
в трудния Северозапад.
Всички прояви на клубовете и дружеството през
настоящата година преминават в чест на 120-годишнината от създаването на
организирания туризъм в
България и 101-годишнината от създаването на туристическото дружество.
Клубът по туризъм след
зимните прояви на хижи
“Ком” и “Бабин зуб”, проведе поредното изкачване на
вр.Ком от прохода Петрохан
при много трудни метеорологични условия - дъжд,
мъгла, снежни преспи.
Следващата цел бе вр.
Руй – връх, непознат на
нашите туристи , връх, подценяван от много с малката си надморска височина,
но оказал се съвсем не за
подценяване. Удовлетворението дойде от съчетанието
- връх с ждрелото на Ерма,
една неповторима природна
даденост, допълнена от човешката ръка.
И така, след около по-малко от месец се озовахме в
района на Джендемите, а
вече доста уморени заставаме горди на старопланинския първенец Ботев.Усилието си заслужава - гледката
към Южна и Северна България е невероятна.
За 26-и път туристическо
дружество “Бонония” организира и провежда традиционното изкачване на
четвъртия по височина връх
в Стара планина - Миджур
2168 м. Един връх, който си спечели славата във
времето на нелек, и не за
подценяване. Въпреки трудностите и в това изкачване
организаторите връчиха на
върха над 100 грамоти на
покорителите от 20 населени места из цяла България.
Хубавото е, че успяхме да
наложим традиционното изкачване винаги в първата
събота на месеца и туристите вече сами се включват.
В последните години атракцията на върха се допълва
и от определянето на мис
Миджур.
Поредицата от върхове,
изкачени от видинските туристи продължава с Черни
връх на 30 август и Олимп
в Гърция през месец октомври.
Клуб по воден туризъм
- традиция и приемственост
Водният туризъм във Видин съществува повече от
половин век. Видинчани
са пионери в този отрасъл,
осъществили
много
самостоятелни прояви по много реки и езера в България
и Европа - р. Искър, Янтра,
Огоста, Лом, р. Тиса, Драва,
Дрина, Сава, Елба, Мазурските езера, Олт, р. Дунав
от изворите до делтата на
Дунава и много други. Още
преди 55 години записахме
първите си участия в международната регата ТИД,
която през настоящата година се проведе за юбилейния 60-и път. Стотици
видинчани преминаха по великата река, някои в отделни етапи, а някои по цялото

101 години от
създаването на
ТД „Бонония”
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разстояние.
През настоящата година клубът проведе няколко
спускания по реката от Връв
до Видин, от Видин до Козлодуй, от Видин до Байкал.
11 участници взеха участие в Унгарския етап на
ТИД, двама се пуснаха от
Велико градище до Видин,
а 15 потеглиха за последния
етап от Видин до Силистра.
От няколко години вече стана традиция да посрещаме
ТИД с вкусна рибена чорба,
приготвена от членовете на
клуба и в най-уредения и
приветлив лагер на територията на България - около
крепостта Баба Вида.
Пещерният туризъм преди години беше развит
много в нашето дружество. Имаше млади хора,
провеждаха се курсове за
обучение на млади пещерняци, наши кадри завършиха централни курсове
за инструктори по пещерно
дело и спасители в пещери.
Проучиха се и се картираха много пещери в региона.
Времето остави в миналото
доста изяви и отписа доста
деятели. В момента клубът
поддържа един малък екип
от опитни пещерняци, които провеждат в последните
години почти всяка седмица
проучване на пещерата Башовица. Не рядко в екипа
се включват представители
на БАН, БФ по спелеология,
телевизии и много любители. Във Видинсия регион се
намира една от най-богатите на образувания пещери
- Венеца, която близо 50
години след откриването й
най-после бе благоустроена
и отворена за посетители.
Преди 25 години към туристическото дружество
се създаде екокомисия,
която и до днес многократно напомня на видинчани
за своето съществуване.
Наложените в годините традиционни екоконкурси - 18,
чествания на различни дати
и дни на земята, водата,
на Дунава, на билките, на
българската екология, първа пролет, световен ден за
опазване на околната среда, празници на града и
много други. Екокомисията
работи в тясно сътрудничество с три министерства
- на околната среда, на образованието и културата,
които винаги когато има
тържество, изпращат свой
представител или поздравителен адрес. Ежегодните
тържества са съпътствани
с фотоизложби, есета, конкурси за най-добри рисунки,
свързани със случая, отличени с грамоти и плакети.
Един от най-старите клубове за ученически туризъм и отдих в България е
Видинският. Изграден с основната задача да обхване
учащата младеж, и до днес
заедно с техните учители
клубът осъществява много
добра туристическа дейност
в различни направления с
неоценимата помощ на Инспектората по образование.
Туристите ветерани в нашето дружество развиват
немалка туристическа дейност, макар и на по-ниски
обороти и с по-бавно темпо. Дейността им се свързва предимно с посещение
на културни и исторически
обекти, чествания по различни поводи, туристически
излети и екскурзии.
Тошо Маркин
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Новата Наредба за планинските водачи –

Препъникамък или трамплин
за амбициозни планинари
“За първи път в България се създават единни
изисквания за квалификацията и реда за
упражняване на дейността на планинския водач”.

Министър на туризма
Николина Ангелкова

В национален сбор се
включиха тридесетина планиниски водачи, обучени
от БТС. В дните от 27 до 30
ноември в Учебен център
“Мальовица” те имаха да
свършат нещо много съществено – да обсъдят как да се
променят учебните програми
за следващите теоретични и
практически занаятия, за да
отговорят на изискванията
и критериите на новата Наредба за планински водачи,
подготвяна от Министерство
на туризма. И още – да се
включат в общественото обсъждане на този нормативен
документ и се информират за
условията, при които могат
да бъдат записани в Регистъра на планинските водачи.
И още – да направят според
физическата си подготовка
поход при типични зимни условия – дълбок, прясно навалял мокър сняг, стигащ до над
един метър.
Планинарите – от различни
населени места, с различна
професия и различна теоретична и физическа подготовка, бяха на възраст от 25 до
65 години, но всички имаха
големи очаквания от тази
среща. Някои от тях познаваха новата Наредба, други
разбраха за нея на Мальовица. Но макар и различни,
свързваше ги нещо много
съществено – дисциплината и силната мотивация да
продължат да надграждат
знания и умения и да видят
имената си в Регистъра на
лицензираните планински во-

дачи, който прави БТС. Сдружението участва активно в
консултативния процес по
този нормативен документ,
но специалисти и експерти
твърдят, че заради него трябва да се направят промени в
Закона за туризма. Накратко
казано, никой не се наема
да определи времето, когато
двата документа ще се синхронизират и ще започнат да
действат.
Мнозина от групата бяха
участвали в летния курс за
планински водачи на хижа
Алеко. Други
имаха по-малък опит. Но
това,
което
беше
общо,
освен мотивацията им – бе
желанието
да направят
различни по
трудност походи при зимни
условия. Една група стигна
до втората тераса преди връх
Мальовица, газейки мокър
сняг повече от един метър
височина. Други тръгнаха
към Йончевото езеро, трети
- до хижите “Мальовица” и
"Вада". След приятната умора от прекрасната разходка
се намери романтик, който
направи голям снежен човек
пред Учебния център.
Във вечерните часове на
втория ден започна дискусията по различни теми, които
вълнуваха групата – за тяхното планинарско настояще

Поколения.

и за тяхното бъдеще като
водачи. Емоционалните изказвания се сблъскваха с
рационалните аргументи. Поколенческите разлики в определени моменти излизаха
на преден план. Едни срещу
други на масата седяха и разговаряха темпераментно, но
добронамерено привържениците на премерения риск
и на екстремното алпийско
катерене....
Д-р Димитър Димитров –
обучтел: “БТС, и в частност
Учебният център, “Мальовица”, трябва да можем да от-

Васил Крумов Рълев е на 60 г. и живее в гр. Симитли. Членува в ТД “Айгидик”. В националното движение “Опознай България – 100 национални туристически
обекта” се включва преди 3 години, защото го заинтригува мотото “Опознай България, за да я обикнеш”. Още
като младеж обича да ходи по планините и по пещерите. Пещерата Снежанка му е една от най-любимите.
Качвал се е на почти всички върхове по два-три пъти.
“Имам 115 обекта и златна значка. Останаха ми само
обектите в София, а за Нова година ще отида в Котел и
Жеравна. Красотата на природата и хората ме привличат, защото в планината хората бързо се сприятеляват.
Покрай мен се запалиха и внучките ми Михаела /9 годишна/ и Гергана /12 годишна/ Иванови. Най-малкият ми
внук – шесетгодишния Крум ходи с мама и татко и също
е запален планинар.
ПЕТЪР БОРИСОВ БОГДАНОВ е на 49 години, живее в София. От 3-4 клас започва да ходи по планините, а от 7-8 години води сина си Борис, който сега
е на 17 години, на Витоша. Любимата им хижа е “Кумата“, а най-хубавият преход – х. “Кумата”-Черни връх
- с. Железница. Преди пет години изкачва Черни връх
и започва да покорява всичките 10 планински първенци. През август се качва на Мусала и така получава
грамота и значка - както за 100-те национални обекта,
които е посетил, така и за покоряване на 10-Те най-високи върхове. “Навсякъде в националните обекти ми е
било интересно и винаги са ме посрещали добре. Моят
любим връх е Черни връх заради великолепната панорамна гледка, която в хубаво време се вижда от него.”

говорим на критериите на новата Наредба за планиниски
водачи. Според мен доброволното практикуване трябва
да се признава за стаж, защото по туристическите дружества хората масово влизат
в ролята на планински водачи и правят това безплатно.
И задължително трябва да се
правят зимни маршрути, за
да могат обучаемите да усвоят зимната алпийска техника,
която крие не само специфики, но и много трудности.”
Колкото до бъдещите
обучения, всички в групата
бяха единодушни, че искат

да надграждат нови знания
и умения и това трябва да
се случва два пъти в годината. А с оглед ангажиментите
на участниците от различни
туристически дружества из
цялата страна, най-удобни
за тях са съботно-неделните
обучения. Преобладаващите
гласове в дискусията звучаха
така: “Искаме знания и ще
си плащаме за това.” Голямата отговорност, която носи
планинският водач, изкушава мнозина да коментират
Наредбата през призмата
на ключовата дума “пари”. И
така какви пари ще се платят

на водача при един високопланински преход или при
едно екскурзионно летуване? И въобще трябва ли планинските водачи, членове на
туристически дружества, да
получават заплащане? Как
БТС ще отговори на повишените очаквания и изисквания,
организирайки такива обучения? Какво показа анкетата
сред участниците в дискусията? Кои ще са акцентите в
новите учебни програми? На
тези и на още други въпроси
ще бъдат посветени публикации в следващи броеве на
вестник “Ехо” през 2016 г.

ДО
РЪКОВОДСТВОТО НА ЦЕНТЪРА ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
И НАЧАЛНИЦИТЕ ПО ТРАНСПОРТА КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
КОПИЯ:
ДО ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МЕДИИ
ОТНОСНО ЛИПСАТА
НА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
ДО ЗЛАТНИТЕ МОСТОВЕ НА ВИТОША
Уважаеми господа,
Разбрахте ли каква огромна грешка направихте със спирането на рейса до Златните мостове? Грешка, която според нас - туристите - граничи с престъпление. Витоша е
богатство за столичани и гостите й. Отдавна
тя е наречена “белия дроб на София”. В Европа няма друга столица като нашата, която
да има такава природна даденост непосредствено до нея. Вие от години мъчите столичани с една маршрутка, която прави всичко
друго, но не и нормално да извозва многобройните туристи към планината. Високата
цена на билета - 2,50 лв., както и наличието
само на 2 коли прави пътуването изключително проблемно. Вие се оправдавате, че е
трудно почистването на снега до Златните
мостове. От прозорците на вашите кабинети
и през стъклата на колите ви положението е
съвсем различно. Златните мостове се намират само на 1262 метра надморска височина, а рейс №66 качва целогодишно пътници
до спирка “Морени”, която е на 1750 метра
надморска височина. През цялата зима там
пътят е почистен от сняг. Районът на “Алеко”
има винаги повече снежна маса, отколкото
от другата страна на Витоша.
В района на Златните мостове са почти всички хижи, хотели, почивни станции и
т.н., които не се снабдяват с хиликоптери, а
чрез наземен транспорт. Тук снегът е почис-

тен поради многобройния транспорт, който
снабдява района от Златните мостове до
хижите “Момина скала”, “Тинтява”, “Родина”,
Бор” и “Средец”. Чисти се до хотел “Елица”,
“Боерица”, хижите “Планинарска песен”,
“Борова гора”, “Острица”, “Еделвайс” и “Кумата”, както и до хотелите “Трендафила” и
“Звездица”. Почистен е пътят до хижите на
Радиото, на артистите и на композиторите.
Същото се отнася особено за Офелиите и
Ветровала, където работят три ски училища.
През зимния период всеки ден техни пълни автобуси возят деца и ученици. Отделно
много софиянци и гости на града се качват
дотам със своите коли, за да карат ски.
Господа, надяваме се, че след като прочетете тези редове, ще разберете подобре нашата болка и ваша грешка, която на нас - софиянци - ни струва твърде
много.
Витоша е на софиянци, а не е ваша
собственост, за да се разпореждате
така. Ние сме ви избрали, за да ни служите и да ни помагате с решенията си, а не
обратно.
Започваме подписка, която ще връчим
в Народното събрание и ще дадем гласност на проблема.
Иван Борисов - алпинист и
30 години планински спасител
Георги Стоянов - алпинист и
30 години планински спасител
Милан Христов - алпинист от 30 години

Туристическата песен
Всеизвестен факт
е, че любовта към
музиката и любовта
към планината създават хармония. Но,
за съжаление, когато
говорим за туристическото хорово пеене
то освен удовлетворение е съпътствано
и от проблеми, които
създават дисонанси
и се натрупват във
времето.

ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

Сдружението на туристическите
хорове – в диапазона между
музиката и проблемите

КОНТРАПУНКТ
Доайенът
маестро Борис Стрински, диригент на хор
„Ветерани
туристи”
– гр. Самоков към ТД
„Рилски турист” и автор на 6 сборника с
песни, които са на туристическа тематика,
стари градски песни,
черковни песни, детски – около 150 на
брой:” Аз лично съм
оптимист за бъдещето. Младите хора започнаха да чувстват
нужда от песента –
идват при мен, искат
да пеят мелодични и
съдържателни песни,
които отразяват чрез
музиката прекрасната наша природа. За
мен е много важен
текстът. Той идва с
мелодията си, аз не я
търся. Тя ме намира.”
На 14 и 15 ноември на
хижа “Планинарска песен”
на Витоша приюти над 30
председатели и диригенти
на туристически хорове,
групи и състави от цялата
страна – членове на Сдружението на туристическите хорове към БТС. Традиционната годишна обща
среща-семинар стана база
за конструктивна дискусия след обобщаващите
думи на председателя на
Сдружението Димитър Гочев и акцентите в неговото
експозе, сред които изпъкнаха репертоарите и бъдещето на организираното
хорово пеене.
Всички, които се интересуват знаят, че Националният песенен празник
“Песните на България”,
включен от години в Националния календар на
БТС, от самото си начало
няма състезателен характер. Така го е замислил
маестро Филип Аврамов.
По регламент всеки от
участващите в него съста-
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ви трябва да изпълни една
негова песен. Кои ще бъдат носителите на наградата “Филип Аврамов” за
2015 година - предстои да
се разбере.
Много съществен момент, свързан с организацията на националния песенен празник, е мястото
за неговото провеждане.
Задача с повишена трудност – хем да съществуват
добри взаимоотношения с
местната власт, хем да има
активно туристическо дружество, хем в населеното

място да е налице музикална публика – наблегна
на трите основни предпоставки Димитър Гочев.
Обсъждаха се варианти за
град домакин на проявата
през 2016 г. Решението
също предстои.
Проблемът със застаряването на туристическите
хорове не е от днес, нито
от вчера – единодушни
бяха и председателят на
Сдружението, и участниците в семинара. Според
тях начините за преодоляване на застаряването са –

ПОКАНА
В навечерието на Коледа два от много активните хорове “Планинарска песен” и “Планинарска песен – Филип Аврамов” ще допринесат с изпълненията си за празничното
настроение. На 12 декември от 11 ч. “Планинарска песен – Филип Аврамов” и Йодлеровият състав към него имаха концерт в Залата на
Съюза на юристите в България на улица “Пиротска” № 7 в София, а на 19 декември от 19
ч. в зала “България” ще пее хор “Планинарска
песен”. Заповядайте.

Излезе сборникът
„С песните на Люба и приятели”
Във връзка с 35-годишния
юбилей на шуменския туристически хор “Планинско ехо”
към ТД “Мадарски конник”
в Шумен неговото ръководство кандидатства и спечели
проект пред общинския фонд
“Култура” за финансовата
подкрепа за отпечатването
на сборника “С песните на
Люба и приятели”. Подборът
на песните беше направен от
Добринка Георгиева и Наташа
Христова - бившият и насто-

ящият диригент на хоровия
състав. Редактор на текста е
туристката Даниела Челебиева, която е и председател
на туристическия хор “Планинско ехо”. Той е известен с
авторските си песни, които са
представени на различни събори и песенни празници, като
последната изява беше много
успешна на ХХVII Национален
песенен празник “Песните на
България” в град Асеновград.
“През есента предстои офи-

циално представяне на песенния сборник, в който са
включени 16 песни по текст
и музика на Люба Пейчева
- диригент на туристическия
хор от 1988 до края на 1998
година, а също и песни на
шуменските музиканти и композитори Николай Тодоров и
Кирил Джамбазов. Включен
е и химнът на Шумен “Оттука
започва България” по текст на
поета Антонин Горчев и музика на Хачо Мисакян. Разпрос-

транението на сборника ще
допринесе за популяризиране
творчеството на шуменските

да се попълват хоровете с
по-млади туристи, които да
се задържат и БТС да успее да привлече младите
хора, с които е пълна планината. Приливът с нови
свежи гласове не би могъл
да дойде вече от училищата, защото ученическите
хорове са рядко явление.
Но е време да се започне
да се говори за проблема,
категоричен е Д. Гочев – да
се направи опит в тази посока - да се взаимодейства
с двете институции – Министерството на образованието и науката и Министерството на културата.
Участниците решиха да се
подготви и изпрати до тях
декларация от името на
Сдружението на туристическите хорове, в която да
се формулира проблемът и
се потърсят решения.
Как да стане така, че
младите хора, с отношение към музиката и планината, да открият свой
оазис в забързаните делници и да изпитат удовлетворение от участието си в
туристически хор? Според
участниците в дискусията
един от начините те да се
привлекат в хоровите туристически формации е,
ако тези състави им осигурят сцена чрез своите изяви в престижни фестивали
в България и по света.
Колкото до репертоара
– планинарската песен е
разновидност на градския
фолклор. Но във времето се появяват български
композитори, които създават свои песни. Да се
издадат сборници с планинарски песни – оригинални или обработени за
хор – това категорично е
стъпка във вярната посока.
Имаше и още предложения: да се осъществяват
гастроли между отделните хорови формации, да
се запишат изпълнения
на туристически песни на
дискове, с които да се озвучават хижите, да се пее
на градските площади по
повод различни празници.
Какво от всичко това ще
се реализира – оставаме в
очакване.

автори на хубави туристически и планинарски песни в
страната”, сподели председателката на хора Даниела Челебиева.
През последните години под
диригетството на известния
музикален педагог Наташа
Христова “Планинско ехо” завоюва много отличия и изпълнителите продължават с голяма амбиция да се представят
в музикални празници и събори. Той е член и на сдружението “Северняшко ехо”, в
който участват туристическите хорове от Велико Търново,
Плевен и Шумен и изпълняват
песните “Де е България”,”Планинарю смел” и “На многая
лета”.
Георги Ников
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Носител на медал “Алеко
Константинов”, на медал за
особени заслуги и на медал
за спортна слава, той има и
значка “Отличник на БТС”.
Към всички тези награди,
присъдени му в годините
от БТС, юбилярят добави в
своята колекция от отличия
и специален плакет по повод
70-годишнината си.
Дори най-близките приятели
не вярват, че председателят
на туристическо дружество
“Руен” Георги Петров на 28
октомври стана на 70 години.
В блестяща физическа форма,
младоликият
пловдивчанин
слага в малкия си джоб мнозина. Голямата му тайна е една
- планината. За него тя е като
любов от пръв поглед, която
остава за цял живот.
Георги Петров и досега си
спомня първото изкачване на
скалите над хижа “Рай”. Тогава дори не можел да върже
въжето. Вдигнал ръце нагоре
и опитният алпинист Димитър
Русев го вързал. Тръгнал нагоре по скалите. В съседство
катерили асовете в алпинизма
по онова време Георги Имов,
Васил Стойчев, Илия Халембаков. Когато слезли в хижата, те попитали: Как е новият? Димитър Русев отговорил:
“Много е бърз”. Васко Стойчев
допълнил: “Като пингвинче е”.
Въпреки че случката е отпреди няколко десетилетия, прякорът Пингвина Георги Петров
носи и до днес. Веднага след
бойното кръщение на хижа
“Рай” изкарал курс по алпинизъм, като положил изпит пак
в подножието на връх Ботев
пред именития Георги Щерев и
Миньо Златанов.
Имах щастието дълги години
да бъда в свръзка с известния
Иван Вълчев, разказва Пингвина. С покорителя на Еверест той направил премиера
на хижа “Рай”, където станали
кръстници на тур Безенги. Годината е 1964-та. По същото
време български алпинисти
направили траверс на Безенги
и за да се запомни геройството
им, пловдивчани нарекли така
премиерния си тур. Петров и
Вълчев имат премиера и на
друго любимо за пловдивските
алпинисти място - Бряновщица, където направили тур Тавана. В младежките си години
двамата имат още редица трудни изкачвания на Мальовица,
Веждите на Злия зъб, Черната
стена, туровете на Вратцата.

опити, но успяват през 1972
г. Това е едно от изискванията
за получаването на званието
майстор на спорта по алпинизъм. Две групи по четирима души успяват да направят
траверса за 4 дни. Първия ден
вървят 23 часа, втория - 14, и
т.н. Тогава Георги Петров пуска
кратка информация в пловдивския вестник “Отечествен глас”
със заглавие “Волята победи”.
“В Пловдив за 60 години
5-има души са били майстори
на спорта по алпинизъм, казва
Георги Петров и изброява: Георги Имов,Тодор Кузев, Васил
Стойчев, Веселин Чаушев и
самият той.” На подмятанията

себе си имали накичени по
40-50 железни карабинери.
Клиновете, които се забиват в
цепки в скалите, трябвало специално да се изковат от опитни
ковачи, а за да си помагат, алпинистите с брадва си дялкали
дървени клинове. Тези приспособления сега са заменени
от специални френдове, които
са с пружинка, и като влязат в
цепката на скалата, се задържат. Карабинерите и въжетата
са изработени от супермодерни и леки материали. За революцията в останалата част от
екипировката, еспадрилите за
катерене, дишащите материи
за якетата, ръкавиците и т.н.

През 1971 г. най-добрите алпинисти извън столицата са
в Пловдив, Сливен и Плевен.
Фелибелии се готвят за изкачване в Хиндукуш, но впоследствие там заминават сливналии. За пловдивчани остава
Южна Америка. На 27 август
се случва страхотна трагедия.
Хиндукуш взема пет жертви
от сливенската експедиция.
На траурния митинг в града на
воеводите са изложени само
портретите на момчетата.
Телата им не се откриват никога. Тогавашният ЦК на БКП
взема тежко за пловдивчани
решение - спира експедицията
в Южна Америка. “Бяхме много добре подготвени, имахме
подготвителна експедиция в
Алпитие, там петима души направихме траверс на Гросклокнер, по който има няколко
трудни за преодоляване игли”,
припомня си Георги Петров.
Въпреки че момчетата са в
превъзходна форма, експедицията до Аконкагуа им се разминава.
Пингвина обаче е доволен с
това, че е катерил на всички
най-трудни места в България,
както и на Пти Дрю, Франция,
ръководител е на експедиция
до Памир, водил е групи до
Монблан, до Кавказ.
Той е и сред първите алпинисти, които превърнаха
хобито си в професия.
Сред знаковите високи
сгради, които е боядисвал, висейки на алпийски въжета, са Новотел
Пловдив, коминът на
бирената фабрика “Каменица”, както и на голяма част от комините в
региона.
Сега
70-годишният ветеран планира
за 60-годишнината на
ТД “Руен” през 2017 г.
Монблан да бъде изкачен за първи път от
жена от пловдивското дружество. Сега
на Петров, който е и
председател на Сдружението на ветераниЗаедно с доайена на българския алпини- По повод 70-годишнината си Георги Петров /Пингвина/ те алпинисти в Бългазъм проф. Георги Атанасов-Джиджи.
получи от БТС плакет и Поздравителен адрес.
рия, му предстои като
в приказките 3 дни да
С героя, който остана за- на някои днешни алпинисти, Петров дори не иска да говори. яде и пие с приятели по повинаги на Еверест - Христо че постиженията на някогаш- Цялата модерна екипировка за вод 70-годишния си юбилей.
Проданов, Пингвина е правил ните поколения не са толкова планината улеснява стократно На 28 октомври празнува със
също серия от сериозни изкач- големи, Георги Петров ведна- усилията на алпинистите да семейството, после с приятевания по българските планини. га отговаря: “Онова време не преодоляват различни препят- лите в Пловдив, а на 27 ноемГеорги Петров смята за знако- може по нищо да се сравнява ствия.
ври с най-добрите алпинисти
во събитие в биографията си със сегашното.” И вади аргуЕдна от малкото несбъднати от цяла България купонясваха
като алпинист зимния траверс менти. На времето алпини- мечти на Георги Петров е из- заедно в Банско.
Рила - Пирин. Няколко години стите катерели по най-трудни качването на най-високия връх
пловдивски алпинисти правят турове с гумени цървули, а по в Южна Америка - Аконкагуа.
Галина Константинова

Алпинистът
Георги Петров
на 70 години

ДЕСИСЛАВ ПЪРВАНОВ НАЧКОВ Е
НА 44 ГОДИНИ И ЖИВЕЕ ВЪВ ВРАЦА. От 2012 г. се включва в движението “Покорител на 10-те планински първенци” и получава значка. “Мой колега
ме запали да катерим върхове. Влизам
често в сайта на БТС, защото туризма
ми харесва. От 2010 г. започнах да
обикалям 100-те национални обекта

ПЕТЪР БОРИСОВ БОГДАНОВ Е НА
49 ГОДИНИ, ЖИВЕЕ В СОФИЯ. От 3-4
клас започва да ходи по планините, а
от 7-8 години води сина си Борис, който
сега е на 17 години, на Витоша. Любимата им хижа е “Кумата”, а най-хубавият преход – х. “Кумата” -Черни връх - с.
Железница. Преди пет години изкачва Черни връх и започва да покорява
всичките 10 планински първенци. През

август се качва на Мусала и така получава грамота и значка - както за 100-те
национални обекта, които е посетил,
така и за покоряване на 10-те най-високи върхове. “Навсякъде в националните обекти ми е било интересно и
винаги са ме посрещали добре. Моят
любим връх е Черни връх заради великолепната панорамна гледка, която в
хубаво време се вижда от него.”

с дъщеря ми, която има вече 93 обекта, а сега е на 9 години и с жена ми,
която има 94. Моите предпочитания са
музеите и върховете, а на дъщеря ми
– природонаучните музеи. Тези в Сребърна и Котел є създадоха най-голямо
удоволствие. От догодина ще обикалям
вече не да събирам печати, а само за
удоволствие.

11 декември - Международен ден на планините

О

т десетилетия в нашите планинарски
среди се води задочна дискусия за два лични
върха на Мальовишкото
било в Рила: кой от тях
е Лопушки и кой Попова
капа? Като аргумент в тази
дискусия почти винаги се
изтъква споделеното от
Асен Христофоров в прекрасната му книга “Искровете” (1962 г.), написана в
памет на Павел Делирадев: “Кой великан е раззинал челюсти вдясно от
Мечитите и не там ли стърчеше Попова капа? Уви,
туй беше Попова капа!...
С рядкото си упорство Павел Делирадев премести
капата на попа още по на
запад, досам Купените и
току над Поповските езера, а тук постави Лопушки
връх. Задачата беше трудна и му отне двадесет години. Ала накрая той успя
да убеди всички в правотата си - всички картографи,
почти всички планинари и
дори повечето шопи в Искровете.”
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руската триверстова карта,
която възприеха неосведомени географи като научна
истина”.
Източниците, в които могат да се намерят сведения
за имената и точното местоположение на двата върха,
и които да не са повлияни
от “триверстовката”, както
е била известна руската
карта, не са много. Такъв
източник е статията на Димитър Илков “Екскурзия до
езерата на Рила” (1896 г).
В нея той се спира и на Сухоезерния поток. “Пита се,
от где се взема тази буйна
вода? Няма никакво съмнение, че тя иде главно от Сухото езеро... и из буйната
безименна река, която слиза от преспите на вр. Попова шапка и потъва между
гранитно-гнайсовите грамади край брега на Сухото
езеро”, споделя авторът.
Така той индиректно дава
сведение за местоположението на Попова шапка - в
района над Сухото езеро,
което кореспондира с тезата на Павел Делирадев.

Кой е този връх?

Лопушки или Попова капа?
В туристическите карти,
издадени след 1936 г., върхът, източен съсед на Купените, е посочен като Попова капа или Попова шапка,
а върхът на запад от Мечитите - като Лопушки връх. В
литературата също се възприема това местоположение, но има и изключения.
Така например в прочутата
си книга “Алпийските стени
в България” (1956 г.) Цанко Бангиев изразява противно мнение. “В нашите
планинарски среди, което
в случая е от значение, се
затвърди становището, че
на север от седловината
Кобилино бранище и на запад от Мечитите е Попова
шапка (2699 м), а още по
на запад от този връх, североизточно от Страшното езеро, е Лопушки връх
(2710 м)”, пише известният
алпинист. Изразеното от
Цанко Бангиев мнение намира подкрепа и днес сред
планинарите. Общо взето
по въпроса има известно
объркване, а за неговото
изясняване не се представят солидни аргументи.
Дискусията “Лопушки или
Попова капа” се разгоря с
нова сила, след като стана достъпна топографската карта на Генералния
щаб на Съветската армия
(снимка 1982 г).
Всъщност въпросът е
кое е точното местоположение на вр. Попова капа.
Това е връх с отколешна
слава и ореол сред местните планинци, монасите от
Рилския манастир и планинарите. Преди Освобождението сравнително малък
брой върхове в Рила са
били широко известни със
своите имена, той е един
от тях. Неслучайно върхът
се споменава и в историческата покана на Алеко
Константинов (1895 г.) за
изкачване на витошкия
първенец наред с имената
на Мусала, Еленин връх
и Черни връх. Съществен
факт е, че рилските пътешественици по правило са
отсядали в Рилския манастир, а там вниманието им
е било привличано от лич-

ния връх. Сред тях са били
Константин Иречек и Иван
Вазов. Още през 1888 г.
Константин Иречек пише
в “Пътувания по България”,
че “над манастира най-висок връх е Попова шапка
(2704 м)”. В пътеписа си
“Великата рилска пустиня”
(1892 г.) Иван Вазов отбелязва: “Попова шапка,
най-висок от всички рилски
върхове, е канонически купен със закръглен връх, а
склоновете му са набраздени с вертикални линии от
каменни сипеи”. Популярността на върха се дължи
и на факта, че край него е
минавал поклонническият
път от Самоков през Демиркапия и Кобилино бранище за Рилския манастир.
Името Лопушки на връх
от Мальовишкото било се
подема доста по-късно,
вероятно през 30-те години на миналия век, когато
у нас туристическото движение е в подем. Тогава са
били наименувани много
физико-географски обекти,
известни днес със същите имена. Така например
в книгата на Никола Миронски “Белите планини”
е посочено, че “по негови
предложения през 1931
г. БАК на свое заседание
приема наименованията на
връх Злия зъб и връх Двуглав”. Несъмнено Лопушки връх “взема” името на
р. Лопушница, над чиято
изворна област се издига.
Реката е известна с това
название далече по-рано.
Постепенно тя го “предава” и на свързани с нея
начални ръкави, езера,
циркуси и била. И днес на
платовидния връх от групата на Мечитите може да се
прочете следния надпис:
“Н.Ц.В. Бълг. Князъ Фердинандъ I заедно с августейшия си братовчедъ и
кралско височество херцогъ Ровертъ Орлеански...
преминаха Лопушница на
2 юни 1899 г.”. От мястото на надписа може да се
заключи, че местните планинци вероятно са назовавали с името Лопушница и
венеца от Мальовишкото

било, ограждащ изворната
област на едноименната
река.
Загадката около названията на двата върха едва
ли може да бъде разгадана, ако не се разгледа внимателно първата топографска карта на България, в
частта й за Рила планина.
Разбира се, става дума за
руската триверстова карта, създадена по време на
Руско-турската освободителна война (1877-1878
г.) и непосредствено след
нея. След Освобождението
тази карта е предоставена
на Княжество България. С
нея или с нейни подобрени
реплики са разполагали и
Константин Иречек (което
той подчертава на много
места в “Пътувания по България”), и изследователите
географи, и първопроходците в нашето планинарство.
Появата на руската топографска карта е забележителен факт, впоследствие тя се явява като база
за развитие на родната
картография. И днес всяко
сериозно изследване в областта на топонимията цитира данни от нея. Но както

във всяка карта, така и в
руската топографска карта
има грешки, които по-нататък са се отразили и върху
процеса на опознаване на
Рила. За някои неточности в картата пише още
през 1890 г. Ст. Георгиев в
своето интересно проучване “Родопите и Рилската
планина и нихната растителност”.
Във въпросната карта
връх Попова шапка е посочен над Лопушкия циркус.
Погрешно ли е отбелязано това местоположение?
Има много основания да
се счита, че е така. И тази
грешка се е тиражирала
напред в годините. Дори
в топографската карта на
Генералния щаб върхът е
показан със същото местоположение.
През 1936 г. е издадена
първата по-детайлна туристическа карта на Рила,
одобрена и препоръчана от три министерства.
Картата е представена в
“Пояснения към туристическата карта на Рила,
поправена и попълнена
съгласно изучаванията и
личните указания на Павел Делирадев”. В тази

малка брошурка, изпълнена с много информация, е
разяснено: “По-съществени изправки направихме в
имената на високите върхове. Във всички досегашни карти важните върхове
Попова капа, Ангелов връх
и Узунтепе (Узуница) бяха
поставени погрешно на
местата на други, добре
познати на местното население върхове. На мястото на Лопушки връх, като
топографски е напълно
спазена неговата фигура,
е посочен върха Попова
капа, чието име е дадено
по руски изговор Попова
шапка, макар че в България на попова капа, калимявка, никой не казва шапка. Истинското място на
Попова капа е източният
Купен, който връх, гледан
от Искровете и Самоков,
има форма на старовремските попови капи. Пък
и народът, този правдив
кръстник, не би именувал
един шилест и конусовиден връх, като Лопушкия,
попова капа.”. Двадесет години по-късно Павел Делирадев подчертава в “Рила.
Географски очерк”(1957 г.)
за “случайната грешка в

11 ДЕКЕМВРИ
Е МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН
НА ПЛАНИНИТЕ
Международният ден на планините - 11 декември - е определен през
2003 г. на 57-та Генерална асмаблея
на ООН, с цел да популяризира значението на устойчивото развитие за
планинските региони. Решението за
това е взето след успеха на обявената от ООН Международна година
на планините през 2002 г. За кратък период от време инициативата
повишава глобалната осведоменост
за значението на планините, стимулира основаването на национални
комитети в 78 държави и подпомага
създаването на Международно партньорство за устойчиво развитие на
планинските региони, известно като
Партньорство за планините, учре-

дено на 2 септември 2002 г. в Йоханесбург. Значимостта на този международен ден произтича от факта,
че планините заемат около една четвърт от повърхността на планетата и
са дом на почти 10% от населението
на Земята.

Не може да не се спомене, че още един връх
има отношение към темата
- Малка Попова капа. Неговото местоположение не
е оспорвано, той фигурира
и в картата на Генералния
щаб. Този сравнително
нисък връх се издига над
Сухото езеро, на склон,
спускащ се от огромен масив. Най-високата точка на
този масив според защитниците на едната теза е вр.
Попова капа. А според защитниците на противната
теза - Лопушки връх!? Приемливо ли е да се приеме,
че връх Малка Попова капа
е разположен на склона на
Лопушки връх?
Загадката “Лопушки или
Попова капа” се усложнява след едно становище на
Живко Радучев”, отразено
в “Рила. Географски речник”
(1984 г). Давайки сведения
за Малка Попова капа, авторът отбелязва, че това е
“връх на югоизточния склон
на връх Попова капа, извисен на север от Сухото езеро. Заостреният конус на
върха се вижда от Хрельовата кула в Рилския манастир, а хората от манастира винаги са го наричали
Попова капа... Редно е той
да запази името си Попова
капа (без прилагателното
“малка”), а по-високият му
съсед да бъде наречен Голяма Попова капа”.
Горното мнение на Живко
Радучев остава почти незабелязано в планинарските
среди. То насочва проучванията по темата в нова посока, а още аргументи “за”
и “против” със сигурност
могат да бъдат намерени в
библиотеката на Рилския
манастир.
Същевременно разгледаният въпрос придобива
все повече стойността на
любопитна страница от
историята на българското
планинарство. А върховете
Попова капа (2704 м), Малка Попова капа (2180 м) и
Лопушки (2698 м) по законите на топонимията си тежат все повече на мястото.
Румен Грънчаров

2016
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140 години
от Априлското
въстание
160 години от
въстанието на
капитан Дядо Никола
160 години от
рождението на Райна
Княгиня
165 години от
рождението на Тодор
Каблешков
140 години от
гибелта на Никола
Войновски - военен
ръководител на
Ботевата чета
153 години от
рождението на Алеко
Константинов
166 години от
рождението на Иван
Вазов
115 години от
изграждането на
първата маркировка
в България - 1901 г.

БЪЛГАРСКИ

бул. “Васил Левски” 75, ет. 5, гр. София – 1000, ПК 427, тел. 02/ 93 00 648, 02/ 987 34 09, kabinetbts@abv.bg, bts.so
Отдел “Организация, координация и учебно-спортна дейност” - тел. 02/93 00 677, eturist@abv.bg; Отдел “Хижи

ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ofia@gmail.com, http://www.btsbg.org; Вестник “Ехо”, Издателска къща „Ехо” - тел. 02/930 00 680, exobts@gmail.com; Иформационен център - infotourbts@gmail.com;
и маркировка” - тел. 02/ 93 00 674, hijibts@gmail.com; 100 национални туристически обекта - тел. 02/ 93 00 676, stoobekta@gmail.com
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Континенталните първенци
БЪЛГАРСКОТО
ПРИСЪСТВИЕ НА
МАККИНЛИ

В света има толкова много върхове, че
е трудно някой да посочи точния им брой.
Едно обаче е пределно ясно. Те са високи
и най-високи, каквито са 14-те осемхилядника. Те са красиви и най-красиви, каквито са Матерхорн в Алпите, Алпамайо
в Андите, Мачапучаре в Хималаите и К-2
в Каракорум. Точно 7 са и най-високите
върхове на седемте континента. За тях и
за битките за тяхното завладяване ще ви
разкажем в следващите няколко броя на
вестник “Ехо”.
Започваме с първенеца на Северна
Америка, защото само той липсва в актива на Атанас Скатов, за да стане носител
на много престижната колекция - “Севън
съмитс съмитър”, или “Колекцията на богаташите”, защото, за да бъде тя завоювана, са необходими много, ама много пари.
През 1794 г. в района на залива Аляска работила английска експедиция, която
имала за цел да направи геофизически
снимки на района. В един от редките
слънчеви дни Джордж Ванкувър забелязал висок снежно-леден връх, неизвестен дотогава на европейците, наричан от
местното население Денали и Тралейка
(в превод “велик” и “дом на Слънцето”).
През 60-те години на XIX в. Аляска буквално била окупирана от златотърсачи.
Един от тях, Денсмор, стигнал почти до
подножието на върха, направил му подробно описание и дори дал идея за неговото изкачване. Това било основание
дълги години върхът да бъде наричан на
негово име.
В 1896 г, когато предизборната надпревара за президент на САЩ била в своя
ход, друг златотърсач - Уилям Дике, за да
помогне на своя любимец, кандидата на
Републиканската партия Уилям Маккинли, кръстил върха на неговото име. И тъй
като Маккинли спечелил изборите и от
1897 до 1901 г. бил президент, това още
повече популяризирало името на върха.
В началото на нашия век няколко експедиции се отправили към върха. През
1902 г. избраният от четирима любители
алпинисти път се оказал доста труден и
те отстъпили. Година по-късно Фредерик
Кук, известен полярен изследовател, от
1903 до 1905 г. направил три опита, като

Маккинли -

най-коварният
връх
в един от тях достигнал по Западния гребен до 3353 м. През 1906 г. той е придружен от носача Борил. При този опит Кук
обявявя, че е достигнал върха, дори написал книга, в която описва този си подвиг.
Години по-кьсно друг полярен изследовател - Робърт Пири, с когото са непримирими съперници, уговаря Борил да заяви,
че двамата с Кук са изкачили не Маккинли, а друг, много по-нисък връх. Кук не
се защитава и така битката за първото
изкачване на най-студения планински
връх остава открита. Това дава основание
на трима златотърсачи през 1910 година
без специална подготовка и алпийски съоръжения да достигнат Северния връх Маккинли се състои от два върха - Южен,
или Главен - 6193 м, и Северен - 5936 м.
Изкачвайки се по кулоара между двата
върха, на тримата им се сторило, че Северният връх е по-висок и поради това
се изкачили на него. Те се придвижвали
нагоре в продължение на три денонощия,
без да се установят на бивак, защото нямали бивачни съоръжения.
На 7 юни 1913 г. под ръководството на
Уолтпър Харпър, управител на Националния парк “Денали”, Хари Карстенс и свещеникът Робърт Тейтъм се изкачват на

СЛЕД 148 Г. РУСИЯ СИ ИСКА АЛЯСКА
В средата на ХVIII век полуостров Аляска е един от бедните райони на Русия.
Навярно поради това през 1867 г., или преди 148 г., императрица Екатерина
Велика продава полуострова на САЩ. И така за сделката от 7 200 000 долара
Аляска с 1 500 000 км2 става поредният американски щат.
Днес, когато Аляска е един от бързоразвиващите се райони, в Русия започва
процедура за анулиране на договора от 1867 г. В мотивите на инициаторите
се изтъква, че в миналото жителите на полуострова са с руски произход, както и поради това, че първите европейци, стъпили на въпросния полуостров на
21 август 1732 г., са моряците от руския кораб “Св. Гаврил”. Към настоящия
момент инициаторите са събрали малко повече от 40 000 подписа в подкрепа
на своето искане. То обаче няма как да бъде уважено от администрацията на
САЩ, дори и да бъдат удвоени подписите, защото в Конституцията на САЩ
е записано, че по никакъв повод не се предвижда отделянето на нито един от
щатите. Поради това и искането на Тексас преди години да бъде отделен от
САЩ не бе уважено.
От 1 септември 2015 г. американският президент Барак Обама прави официално местното име на върха – Денали, което на езика на коренното население атабаски означава “Големия” или “Високия”.

Южния връх - 6193 м, което дава основание на свещенника да изкаже знаменитата си фраза: “Да погледнеш от Маккинли, е все едно да погледнеш в рая.”. При
своето изкачване тримата организирали
няколко междинни лагера, последният
от които на 6000 м. Проблемът “Маккинли” най-после бил разрешен, но това не
спряло устрема на мераклиите да стъпят
на купола на най-северния и най-студения голям връх, който същевременно е и
най-високата точка на континента Северна Америка. Поради това днес към връхната му точка водят повече от 15 маршрута от различна категория на трудност.
Като най-висок връх на Северна Америка Маккинли е желан обект за алпинистите от цял свят. През 1970 г. на него
са осъществени и няколко необикновени
изкачвания.
По Западния гребен е направено първото изкачване и спускане със ски от
японците Хозикава и Уеки. През същата
година върхът е изкачен и от самостоятелна 6-членна женска експедиция, а
известният японски алпинист и пътешественик Наоми Уемура извършва и първото
солово изкачване. А когато през 1984 г.
той се опитва да го повтори при зимни
условия, не му достигат няколко часа, за
да се завърне в базовия лагер. Ураганният вятър, силните снеговалежи и ниската
температура слагат край на екстремните
изяви на този смел пътешественик и алпинист. На 12 юни 1970 г. италианецът
Райнхолд Меснер и австриецът Освалд
Йолц осъществяват премиерно изкачване по Югозападната стена.
Нaй-впечатляващи са изкачванията
на швейцареца Рей Генет, който изкачва
върха през зимата на 1967 г. Той е толкова силно запленен от този връх, че остава
да живее в подножието на върха, става
планински водач (гид) и осъществява
още 31 изкачвания. Генет е всепризнат
като най-студоустойчивия човек на планетата. Въпреки това той загива в границите на 8500 м по склоновете на Еверест.
При слизане от върха спътницата му германката Ханелоре Шмац заболява и той
остава до нея, за да изчака идването на
спасителна група. Времето обаче рязко
се влошава и двамата загиват от преох-

Връх Маккинли най-напред става
цел на варненските алпинисти, които през 1986 г. започват подготовка, но поради няколкото проблема,
най-важен от които е финансовият, те не осъществяват своите
намерения. Две години по-късно
алпинистите на “Планинец” – София, нямат тези проблеми и на 15
юни 1988 г. 12-членният им състав
поема дългия и труден път към ледения гигант на Северна Америка.
Трудности съпътстват нашите алпинисти още по пътя София – Белград - Лос Анджелис до кацането им
в столицата на Аляска - Анкоридж.
Трудностите продължават и на
място и те започват с летенето
с малките самолетчета “Чесна”,
после дългото теглене на багажа
със специалните шейнички по ледените полета на Маккинли и накрая
битката с ниските температури,
голямата разлика в часовия график, белите нощи и техническите
трудности и големите ледени цепнатини. Най-накрая, на 27-и, първите българи стъпват на Маккинли
- Николай Петков, Иван Луканов,
Иван Масларов и Мариана Масларова. Ден по-късно това правят още
4-ма души от същата експедиция Красимир Георгиев, Валери Паунов,
Кирил Тафраджийски и Мариян Вълчев.
Към настоящия момент още 10
българи са стъпили на този. Мариян Вълчев повтаря този си успех,
Красимир Стоянов се спуска със
ски, а Боян Петров прави траверс
на върха. На Маккинли се изкачват
още две българки. Петя Колчева 2003 г., и Йоана Матеева - 2014 г., а
общият брой на българите, изкачили върха, е 19 души.
лаждане на организма. Това става на 2
октомври 1979 г.
По същото време, когато се развива
4-дневната ураганна буря, в базовия лагер Генет е очакван от едногодишния си
син Тарас и бременната си съпруга, носеща бъдещия им втори син Стейси. Години
по-късно Тарас и Стейси осъзнават какво
се е случило по склоновете на първия
връх на планетата, но това не ги плаши и
двамата продължават по пътя на баща си.
Дори Тарас става най-младият алпинист,
изкачил “върха на баща си” - Маккинли,
когато е само на 11 години. Това става
през 1989 година.
Най-високата точка на Северна Америка се извисява сред ледените обятия
на хребета на Аляска. Намира се на 63
градуса северна ширина, на 360 км от Северния полюс. Ако значително по-високите върхове на Хималаите и на другите
големи планини в света започват от около
3000 м н.в., при Маккинли това начало е
от долината на Юкон, която е само на 450
м н.в. Затова няма друг връх в света, чиято абсолютна височина да е толкова голяма - 5743 м, за Еверест тя е “само” 3548 м.
Близостта до океана - 200 км от залива Кук - обуславя и климатичните особености на района и върха. Тук температурата дори и през лятото не надвишава
12-140С, а скоростта на вятъра често стига до 160 км/ч. Влажните ветрове, проникващи по долината Юкон, носят обилни снеговалежи и това “сваля” снежната
линия на върха до 1650 м н.в. Поради
това няма друг връх с толкова много и
огромни ледници, най-големият от които
Кахилтна, дълъг 73 км. Особените климатични условия, техническите трудности
и фактът, че Маккинли е най-северният
голям връх на нашата планета, са станали причина специалистите да го наричат
“най-коварния връх в света”. Като един
от седемте върха, влизащи в колекцията
“континентални първенци”, интересът към
Маккинли в последно време значително
се засили. През 1977 г. 6-има съветски
алпинисти го изкачват по два маршрута,
а по-късно с успех се поздравяват и чехословашките им колеги.
доц. Сандю Бешев
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БТС проведе обучителни курсове в Стара Загора

Как се става екскурзовод
и инструктор по туризъм
П

рез ноември в гр. Стара Загора
се състоя курс за обучение на
екскурзоводи и инструктори по
туризъм, организиран от БТС. В продължение на една седмица участниците бяха запознати с теоретичната
основа на планинарството. През последните два дни беше осъществено
и практическото обучение, а на финала курсистите положиха изпит за
придобиване на квалификация.
В района на хижа “Бузлуджа” участниците в курса за инструктори по туризъм придобиха нови умения и впоследствие имаха възможност да ги
покажат на терен. Представителите
на ТД “Сърнена и гора” и ТД “Орлово
гнездо” демонстрираха отлично познаване на теоретичния и практическия материал. Те осъществиха два
практически групови теста за работа
с карта и компас в открита и пресечна местност по зададен маршрут и
по достигане до точка чрез избор на
собствен маршрут.
В заключителния етап всички от
групата показаха и отлични умения
за боравене с елементите на алпийската техника. Беше проведен практически тест по организиране и преминаване по въжени хоризонтални и
вертикални парапети. На закрито се
проведе също и демонстрация и практика по оказване на първа помощ и
пренасяне на пострадал в импровизирани съоръжения. Участниците в
курса показах отлична подготовка и
в тази част от обучението, като сами
представиха импровизирани варианти за транспортиране на пострадал и
реакции в извънредни ситуации.
Курсът бу ръководен от доц. Борис
Маринов – доайен на планинарството и алпинизма и дългогодишен преподавател в Националната спортна
академия и в Учебния център “Мальовица”, стопанисван от БТС.
Честито на успешно дипломираните екскурзоводи и инструктори по туризъм! И на добър час
в планината!
Д-р Димитър Димитров
обучител

йона.
Накрая всички участници в семинара получиха сертификат.

Планината Осогово е
невероятна през есента,
а съприкосновението с
красотите й е незаменим
урок за силата и величието на природата, който
не можем да прочетем в
учебниците.
По време на прехода
до местността Бег бунар
децата, въоръжени със

Българският туристически
съюз продължава своята
дейност с обучение на учители в курса „Организатор
на туристическата дейност
в училище”. През почивните
дни обучението се проведе
с учителите от училищата на
Старозагорска област.
Зала за обучението предостави ръководството на
ОУ „Кирил Христов” - Стара
Загора. Курса откри г-жа
Стайка Палазова - старши
експерт за квалификация на
педагогическите кадри към
Регионален инспекторат на
образованието - гр. Стара
Загора. Тя пожела ползотворна работа и успешно
завършване на курса и получените знания да бъдат
прилагани в училище.
Като преподаватели взеха
участие доц. Борис Маринов
и Анастас Величков - обучители от ЦПО към БТС.
Доц. Борис Маринов представи основните елементи
на подготовката на туристическата проява; технико-тактическите изисквания при
туристически поход; видовете маркировка, маркиро-

въчни знаци и цветове; нормативни документи на МОН
за туристическа дейност с
учениците; определяне на
азимут, карта и мащаб; ориентиране с бусола; елементи
на азимутната таблица.
Анастас Величков ги запозна с долекарската помощ
при различните видове травми; начините за транспортиране на пострадал. Също
така представи играта „Познавам ли моята България?”,
на която той е автор. След
което бяха запознати с пещерите в България и имаха
възможност да се насладят
на филма за пещерите по
света на Мартин Трантеев председател на Българската
асоциация по спелеология.
В разговор с г-жа Палазова единодушно приехме
становището, че на по-следващ етап е необходимо учителите да преминат и през
определения брой часове
практика и за учителите от
детските градини да се изработи специална програма,
по която да бъдат обучавани.
Зорница Радонова
експерт в БТС

Поход “По стъпките на
Йордан Йовков”

Семинар по проект "Зелена директна линия"
На 14 и 15 ноември
ТД „Осогово” - гр. Кюстендил, проведе в планината Осогово втория
семинар по проект „ Зелена директна линия”,
който се финансира в
рамките на Програмата
за подкрепа на НПО в
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014
г. Туристическото дружество е в партньорство
с 5-о ОУ “Хр. Ботев”,
4-то ОУ „Иван Вазав“ и
Природоматематическа
гимназия „ Проф. Ем.
Иванов“ - гр. Кюстендил.
Нова група млади природолюбители се запознаха
със защитените природни
обекти и забележителности в Кюстендилска област, както и с опазването на природните дарове.

Организатор на
туристическата дейност
в училище – що е то?

бинокли и фотоапарати,
направиха много снимки
и събраха материали, с
които след това направиха красиви природни
пана. Разделени на четири отбора те се състезаваха и презентираха
природни пейзажи със
защитените
животни,
растения и птици от ра-

“Тази публикация е създадена с финансовата
подкрепа на Програмата
за подкрепа на неправителствени организации
в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието
на документа се носи от
“ТД Осогово” и при никакви
обстоятелства
не може да се приема, че
този документ отразява
официалното становище
на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България.”

На 2 ноември ТД “Добруджанец”, гр. Г. Тошево, съвместно
с община Генерал Тошево организира и проведе традиционния поход “По стъпките на Йордан Йовков”. Проявата е във
връзка с 1 ноември - Деня на народните будители, и празниците на Генерал Тошево. Участваха ученици от клубовете
“Млад турист” в ОУ “Хр. Смирненски” и СОУ “Н. Вапцаров” с
ръководители Васил Добрев и Ганка Колева, както и туристи
от ТД “Добруджанец”.
До село Изворово ни отведоха с автобус. Читалищният
настоятел на селото ни заведе до старото училище и ни
разказа интересни подробности от краткото пребиваване на
Йовков там. Разгледахме реставрираната църква “Успение
Богородично“. По стара българска традиция с хляб и сол
ни посрещнаха представители от кметството. От това място
започна пешеходният преход. Преминахме край мелницата, където са се разиграли събития, послужили като тема за
драмата “Албена”. Направихме кратка почивка до Каралийската чешма, построена от Кара Сали. Преди десетина години е реставрирана и местността наоколо е облагородена
с цветни лехи и пейки за отдих. Иван Вълков - кмет на село
Изворово, ни запозна с историята на селището.
Продължихме към село Красен. Във Филиповата кръчма
Йовков е отсядал често и от разговорите на селяните, от техните радости и тревоги е черпел сюжети за своите разкази.
Приятно ни изненада новата визия на музея в село Красен
- снимковият материал и експонатите обогатиха нашите
знания за големия български писател. Посетихме старото
училище, което пази в автентичен вид неговата стая, ученически пособия, класната стая, документи от началото на
20-и век.
С автобус стигнахме до близкия язовир край село Дрян.
Грижливо са направени беседки край брега, така че си направихме пикник и разходка в околността.
Походът бе полезен и съдържателен, времето бе подходящо - слънчево и спокойно, всички се заредиха с положителни впечатления и емоции.
Димо Димов - председател на
ТД “Добруджанец” - гр. Генерал Тошево
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т години се наблюдава все по-засилваща се тенденция:
посрещането на Коледа и
въобще на новогодишните
празници се превръща от
семейно веселие, на което най-много да се излезе
до голямата елха в центъра на града и там да се
тропне хоро - в добре организирано туристическо
мероприятие, подготвяно
и планирано дълго време, със съответните преговори с туроператори,
запазвания на самолетни
билети, резервации на
места в хотели и т.н., та до
уточняване чак на такива
подробности като десерта в ресторантското меню
или грамажа на алкохолните напитки в кувертите,
предназначени да повдигнат градуса на веселбата.
Какво печелим и какво
губим от превръщането
на Коледа в туристическо
„мероприятие”?
Безспорно, днешният
свят е мобилен. Или поне
такъв, какъвто се разбира под това понятие. Ето
защо не е странно, че
хората често използват
най-различни
поводи,
за да пътуват, да сменят
обстановката, да си отворят още един „прозорец
към света”, както гласи
старинната метафора. И
ако се усъмним, че точно
Коледа е повод за пътуване и туризъм, може да
се изтъкнат десетки, та
дори и стотици аргументи в подкрепа на идеята
да използваме поредния
случай, за да изскочим
през тесния прозорец на
сивия делник към широките хоризонти на веселящия се свят - и да станем
частица от този празник.
Един вид всичко е точно:
туризмът осигурен, веселбата гарантирана - съвсем
както гласи най-разпространеното днес рекламно
изречение: „Забавлявай
се!” Тази година посрещаме Коледа в Палма де
Майорка, следващата година на Азорските острови, по-следващата - в Патагония. Защо пък не в
Патагония, там не живеят
ли хора? Защо да не чуем
и там „Тиха нощ, свята
нощ”? Ама там традиция-

Коледните
параклиси
на душата
та била друга, ама не са
чували за „Тиха нощ, свята нощ” - пък и да са чували, им звучи екзотично,
щото техните традиции
били други и тази песничка не влиза в репертоара?
Нищо - ще си я занесем
на запис. Ако не си я занесем, защото в суматохата около туристическото
ни мероприятие сме забравили за тихата и свята

нощ - пак нищо, ще си я
пуснем по интернет. В интернет сигурно има стотици варианти на изпълнение на тихата и свята
нощ. Щото там, в хотела,
недалече от нос Хорн, не
може да няма интернет.
Какъв хотел ще е това?
Трябва
предварително
да проверим чрез туроператора дали ни гарантира интернет в тихата и

свята нощ в Патагония. И
готово - погълнали порядъчни количества текила,
защото някак не върви в
Патагония без текила, си
тананикаме тихата и свята мелодия в тихата и свята нощ на десетина или
стотина километра от нос
Хорн. В Патагония. Ако
пък не в Патагония - може
и по-наблизо, за по-евтино. Примерно в Анталия.

Или примерно в Халкидики. Тихи и святи нощи има
за всяка кесия. Пазарна
икономика, за всеки може
да се отреже съответният
грамаж тишина и святост.
Разбира се, има хора,
които не могат да си позволят нито Патагония,
нито Халкидики. И обикновен нашенски ресторант не могат да си позволят. Защото тихата и свята
нощ в туристически измерения изисква съответните разходи. Какво ли ще
правят тези хора, щом не
могат да отскочат ей така
до Азорските острови или
Палма де Майорка? Да не
говорим за Патагония, там
само самолетните билети
ще им глътнат годишната заплата или две-три
пенсии. Също годишни. А
може и повече, зависи от
пенсиите.
Досещам се какво ще
направят. Те са хората,
които с най-голяма сигурност ще се досетят,
че може би тихата и свята нощ на Рождество

Христово е най-тиха и
най-свята в параклисите
на душата. Че щом е тиха
и свята, ревът на самолетните двигатели, суматохата на екскурзоводите
и припряното влачене на
багажа към опашката от
таксита не са най-подходящият акомпанимент за
празничната атмосфера.
Че всъщност именно тихата святост е този най-подходящ и най-празничен
акомпанимент. Ще седят
под коледната елха (дай
Боже, да имат пари поне
за коледна елха!) и унесени в спокойни спомени
и светли надежди, ще се
молят за деца, внуци, богати роднини, богати приятели и богати познати,
които са хукнали да търсят тихата и свята коледна нощ по остров Бали,
в Дубай, на Балеарските
острови или в някой луксозен ресторант - и сами
няма да разберат колко са
щастливи, че имат онова,
което търсачите на тишина и святост в Патагония и
по други краища на света
са загубили - коледните
параклиси на душите си.
Както отдавна е известно, щастливите никога не
знаят, че са щастливи.
Разбира се, те няма да
упрекнат никого, който
иска да намери нещо толкова рядко в днешно време, каквото са тишината
и светостта - и затова е
тръгнал да търси такива
важни и ценни неща чак
по другия край на света.
Хората, които разбират,
че важните неща не се
измерват с географски
понятия или с луксозни
туристически круизи, не
упрекват. Разбиращите са
винаги над такива дребнави неща като упреците.
Те знаят, че и онези,
които търсят тихата и свята нощ по различни краища на света, имат шанса
да я открият - независимо
че са тръгнали по трудния
път да намерят нещо, което винаги е съвсем близо
до нас. Просто за целта
е важно само едно: да
държат винаги отключени
коледните параклиси на
душата си.
Любомир Атанасов

Милиард и двеста милиона християни ще празнуват Рождество Христово

Свидeтелства и предания за Светото семейство из

Науката и философията проникват в тайните на битието и
предлагат ценни и точни знания. Но най-потребното за разбиране на смисъла на живота
и предназначението на човека
те не всякога разкриват. Особено при епохални събития от
планетарен мащаб, със свръхестествен характер. Такива са
Рождеството и Възкресението
на Христос. Свързани с пророчества и предания, приемането им изисква дълбока вяра. И
за двете събития откриваните в
последно време свидетелства
и устните предания съвпадат
все по-често.
Поклонникът трепетно докосва с ръка сребърната звезда в ниша на пещерата под
църквата “Рождество Христово” във Витлеем. Църквата е
построена от император Кон-

стантин Велики и е осветена
през 339 г. А звездата символизира знамението, появило
се над мястото, където се е
родил Синът Божи. Около нишата постоянно горят 6 източноправославни, 5 арменски
и 4 католически лампади. На
три крачки от нея са Светите
ясли - там бил положен Младенецът. Нека припомним за
“рационалистите”, че в 1603 г.
астрономът Кеплер въз основа на данни от еврейския учен
Абрабанел изчислил траекторията, мястото и времето на
поява на Витлеемската звезда
и те съответствали на казаното
в пророчествата. Сведения за
раждането на Христос намираме в съчинения на юдейски
и римски историци - Йосиф
Флавий, Плиний Млади, Гай,
Светоний, на лекаря Ескулап.

Германкият археолог Шнабел
открил описание на звездата
във вавилонски клинописни
таблици.
Когато през 614 г. персите
превземат и разрушават Витлеем, те пощадили само църквата “Рождество Христово”
- заради мозайката на фасадата й, изобразяваща тримата влъхви (магове) с типични
персийски черти, поклонили се
първи на новородения Месия.
От уважение към предците си
войниците запазили образите.
След заповедта на цар Ирод
за избиване на всички родени
по същото време с Хритос, ангел Господен се явил на Йосиф
и му предал волята на Отец-Бог
семейството да бяга в Египет. в
гл. 19, ст. 1 и 18 пророк Исая
споменава именно Египет: “И
ето, Господ ще се възкачи на

лек облак и ще се насочи към
Египет. И ще се разтреперят
пред лика му египетските идоли. По онова време по земята
египетска ще има пет града и
един от тях ще е наречен Град
на слънцето.” Проучванията на
учените установили, че става
дума за Хелиополис - гръцкото
название. Древноегипетското
било “Он” (колона), а свещеното - Пи-Ра - обиталище на
слънцето, с огромен храм. Красели го 365 статуи на езически
божества. При пребиваването
на Светото семейство в Египет,
вече на връщане към земята
Израилева, тримата свети бегълци се озовали около храма
на Хелиополис. Еврейски апокриф от апостолските времена,
преведен на латински от св.
Йеремия, упоменава, че при
приближаването на Младене-

ца, носен от майка Му, всички статуи паднали с лице към
земята и се изпочупили. Управителят на града - Афродизий
пристигнал с войска. И като видял огромните каменни фигури
разбити, разбрал, че присъства на чудо; приближил се до
Божията Майка с детето и Им
се поклонил. А на войниците си
забранил да гонят чужденците,
защото само всемогъща сила,
дарена от Бог, можела да стори това.
Шест фрески в близък католически храм обрисуват пътуването на Светото семейство
от Витлеем до Египет. На петата се вижда как колоните на
езическия храм се срутват, а
идолите се валят в прахоляка.
Последователността на бягството от преследването на
Ирод била следната: Светото
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ождество Христово в Ирландия е
голям празник - много повече религиозен фестивал, отколкото възможност за весело прекарване на времето.
Всъщност коледните празници там започват на 24 декември с Бъдни вечер и
продължават до 6 януари, когато е т.нар.
Малко Рождество - празнува се Богоявление, Кръщението на Исус Христос във
водите на река Йордан.
В навечерието на Рождество ирландците поставят запалени червени свещи
върху прозорците в домовете си, за да
осветяват пътя на минувачите. Това напомня за техните традиции на гостоприемство. Днес използват повече гирлянди
от електрически “свещи” поради съображения за сигурност. “Светлината в прозореца” символизира пътя на Мария и
Йосиф, които търсят убежище. Във всеки
ирландски дом е подготвена стая, в която
има хляб и мляко за родителите на Исус.
Ирландските жени пекат макови кексове
и приготвят три пудинга - за Рождество,
Нова година и Дванадесетата нощ.
Свещите се палят всяка вечер, произнасят се молитви, свързани с предстоящото рождение на Христос. Децата
отварят прозорчета в Рождественския
календар. Днес календарът на Рождественския пост е вече светски по съдържание и негови главни получатели са именно те. Представлява картонена къщичка
с много прозорчета. Всеки ден се отваря
по едно прозорче и се показва стихотворение, картинка, части от разкази с религиозно съдържание, а в по-сложните
рождественски календари се появяват и
малки подаръци: шоколад или играчка.
Денят на подаръците, 26 декември, е
официален празник, защото е първият
ден на Рождество. В Ирландия придават
изключително голямо значение на подаръците. По нагласа ирландците са много
щедри хора и ако това е възможно, никой
няма да остане без подарък в празничния ден. Подаръци (обикновено пари) се
дават и на хора, които през изминалата
година са правили разни услуги: например на човека, който донася млякото, на
пощальона и т.н.
Достатъчно е да се посетят роднини,
за да се потопи човек в празничната атмосфера, когато всички - и деца, и възрастни, разопаковат своите подаръци,
любуват се и им се възхищават, премерват новите си дрехи, шапки, ръкавици и
обувки. Подаръците под коледната елха
са украсени с гирлянди, красиви кълба,
ленти. Отварят се сутринта на Коледа не по-рано! Както в много други страни,
за семействата е много важно да бъдат
заедно на Бъдни вечер и Коледа. Хората
пеят коледни химни, ядат печени гъски
или други домашни птици, пълнени с пържени картофи, залети с вкусен боровинков сос, задушено говеждо, традиционен
коледен пудинг (плам-пудинг). Коледният
обяд е между 13.00 и 15.00 ч. През целия
ден се сервира празнично меню: супа от
домашна птица със зеленчуци, понякога
сочен пирог от пуйка и шунка със слоеве

Рождество
в Ирландия
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Коледни и новогодишни късмети
ЗА ЗДРАВЕ
Здравето на теб се падна,
няма вече болест гадна.
Здрав ще си през таз година,
бодър, весел - до амина…
***
Голям късмет избра си, браво ще се радваш на отлично здраве!
***
И тази година добър късмет улучи пада ти се здраве и благополучие!
ЗА КЪСМЕТ
През тази година ти смело пристъпяй напред,
защото късмет ще те дебне навред!
***
Ти печелиш - късмета скоро ще намериш.
ЗА РАБОТА
Ще работиш, без дори да спираш,
плановете си ще реализираш.
***
Таз година работата ти се пада.
Ала и печалба - за награда!
ЗА УЧЕНИЕ
На теб учение се пада,
май това ти най приляга.

от картофено пюре и сос; сливов пудинг,
запържен с много масло.
Коледните “пукалки” или рождественските бонбони са постоянна част от
празника. “Пукалката” се тегли от двама
души, тя се къса, пука - и онзи, у когото
е останала по-дългата част, получава
съдържанието: хартиена шапка, малка
играчка и гатанка.
26 декември е известен като Деня на
подаръците, Деня на свети Стефан или
Деня на птичката орехче (мушитрънче).
Свети Стефан е християнски мъченик по какъв начин малката сладкогласна
птичка е свързана с него, може да се
узнае от фолклора. Според древната
легенда орехчето представя старата година, която умира, щом зимата започне
да настъпва. Тогава на смяна идва червеношийката, представяща новата година и настъпващата зима. В тази легенда
червеношийката убива орехчето - така
обявява смъртта на старото и раждането
на новото. В легендата се разказва как
свети Стефан се скрил от враговете си,
но кацналото на съседното дърво орехче
привлякло вниманието на враговете със
своето чуруликане.
Има и още една легенда с чисто ирландски характер, разказваща как ирландците защитавали земите си през 7-и
век от викингите. Орехчетата накацали
по барабаните, за да кълват трохите, оставени след вечерята от враговете - така
предупредили защитниците.
Не е ясно докрай как орехчето е ста-

нало централна част на ирландския обичай. В миналото убивали тези птички.
Сега тази практика е прекратена, но младите хора продължават да се обличат в
сламени “одежди” и чернят лицата си, уж
за да хванат и убият птичката. Юношите
в селските местности, вървейки от къща
към къща, пеят песента на орехчето и разиграват пантомими - “Пепеляшка”, “Спящата красавица”, “Котаракът в чизми” и
“Деца в гората” винаги се представят в
Деня на свети Стефан. Младежите носят
на върха на дълъг прът “мъртво” (изкуствено или на картинка) орехче и просят
пари, за да го погребат. В някои местности трябва да се даде перо от орехче в
замяна на пари или вкуснотии.
До самата Бъдни вечер улиците на Ирландия са изпълнени с шум, празнична
суета, по-голямата част от обществената дейност е съсредоточена в пъбовете - което хич не е странно. По улиците
се извършват множество празнични и
спортни прояви. На самото Рождество
почти всички пъбове и ресторанти са затворени - но в Деня на подаръците или в
Деня на свети Патрик се отварят отново,
макар обслужването да е ограничено.
Магазините започват работа едва на 27
декември.
Коледният сезон в Ирландия завършва на 6 януари - празника Богоявление
(Малката Коледа). В този ден всички
рождественски украшения се прибират и
семейството сяда на празнична вечеря.
Венелин Стойков

ЗА ПЪТУВАНЕ
На теб се пада път далечен,
да скиташ много си обречен.
Но тук, в родната ти къща,
една любов ще те завръща.
ЗА ЛЮБОВ
Година те чака красива, съдбовна,
ще бъдеш в плен на магия любовна!
***
Годината ще те омае,
любов около теб витае!
ЗА ПАРИ
Пада ти се днес парата няма вече до заплата
да се чудиш и се маеш
как да свържеш двата края…
***
Новата година нов късмет ти прати В бизнеса постигаш завидни резултати!
ЗА КЪЩА
Имаш нужда от заслон,
ще получиш собствен дом.

на 25 декември

eгипетската земя
семейство дошло в Египет през
Синайската пустиня, преминало границата при местността
Ферма, после - и два ръкава на
Нил и стигнало до Горен Египет. В 62 г. апостол Марк донесъл и проповядвал в Египет
Христовото учение. Първата
християнска църква е основана в Александрия, а втората около Тива. Тази втора църква
носи името - и сега - “Пресвета
Владичица Богородица”. В 350
г. наоколо й възникнал манастирът “Дейр-ел-Мухарек”. В
олтара на старата 1800-годишна църквица се намира тясно
помещение - жилището на
Светото семейство. То пребивавало тук 6 месеца и 10 дни,
преди да потегли към Старо
Кайро при родственици.
Още от времето на Мойсей
старите квартали на днеш-
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ната египетска столица били
населени предимно с евреи.
В такъв квартал, на дъното на
тясна уличка се намира християнската църква “Св. Сергей”.
Под олтара й има пещера. Няколко стъпала водят до самото
жилище на Светото семейство
- две малки стаички, едната с
подземен кладенец. С водата
му Майката къпела Сина си. И
досега при пълноводие и приливи на река Нил водното ниво
се вдига и ниските помещения
биват заливани - тогава през
тях се минава по закрепени
дъски.
Едно от задължителните за
християнските
поклонници
места в Египет е Матария, близо до някогашния Хелиополис.
Тук е Дървото на Пресветата
Богородица. Под него Светото
семейство отдъхвало, а може

би и живяло известно време.
Легендата разказва, че то разпервало клони и листа, за да
скрие бегълците от преследвачите на Ирод. Самото дърво
представлява дива смокиня с
плодове, различни по вкус от
тези на обикновената смокиня
- съвсем кръгли, леко розови,
воднисти, те утоляват жаждата. “Богородичното дърво”

давало плодове поне до 1950
г., откогато са последните поклоннически пътеписи, които
можах да намеря. Стволът му е
развоен, като едната част почти допира земята. Отделено е
с каменна ограда, а достъпът
до него става с билети. Ето как
съвременният меркантилизъм
потиска човешката душа.
На няколко метра от дър-

вото от незапомнени времена
блика извор. Бистра, приятна
на вкус, хладка, смятат водата
му за целебна. Нали от нея са
пили Христос и Богородица…
Светото семейство престоява на египетска земя около
2 години. Пак ангел Господен
се явил в съня на Йосиф и му
заръчал да се върнат в земята
Израилева. И сбъднало се реченото от пророк Матей (Евангелие от Матея, II, 20): “От Египет извиках аз Моя Син.”
Близо 1 милиард и 200 милиона християни по нашата Земя
ще празнуват на 25 декември
Рождество Христово. И дирещите строги научни доказателства за това събитие ще се
съгласят с думите на Джавахарлал Неру: “Христовите идеи
блестяха с дълбокия си смисъл
и ми изглеждаха, че може да
бъдат приложени в наше време така, както преди 2000 години, когато са били произнесени. В тях имаше покоряваща
истинност, неизменност, до
които времето и пространството не можеха да се докоснат.”
Мариана Ангелова
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Планинари от Разлог покориха
връх Брайтхорн
36 души от Разлог през август
развяха българското знаме, стъпвайки на алпийския граничен връх
Брайтхорн (4165 м н.в.) между
Италия и Швейцария. Мащабната
група от Разлог включва членове
на туристическите клубове “Планинарка” и “Погледец” към Туристическо дружество “Пирин” - град Разлог. Всяка година те предприемат
екстремно изкачване на високи
планински върхове в Европа.
От Брайтхорн се разкрива една
от най-зашеметяващите гледки в

Алпите. Добрата физическа и психологическа подготовка на всички
членове на групата бяха от ключово значение за изкачването на връх
Брайтхорн, коментираха участниците в планинското приключение.
Планинарите от Разлог използваха котки, пикели и добра зимна
екипировка, за да изкачат връх
Брайтхорн. Деня преди да атакуват
алпийския връх, те направиха пешеходен трекинг в подножието на
връх Матерхорн, изкачвайки се на
височина до 3450 м.

Туристически училищен
клуб „Пирински стражи”
В

Трето ОУ ,,Братя Миладинови” в
град Гоце Делчев
се роди прекрасна и похвална инициатива - по
идея на учителите ентусиасти и запалени туристи беше създаден туристически клуб за ученици
от IV до VIII клас. В епохата на съвременните
информационни технологии, когато учениците от различна възраст
прекарват по-голямата
част от времето си пред
компютрите и таблетите,
като вредят на своето
физическо и психическо
здраве и напълно скъсват връзките си с природата, създаването на
този туристически клуб
е много навременно,
полезно и необходимо.
Първият етап от дейността на клуба беше
свързан с изкачването
на трите най-високи върха на Северен, Среден и
Южен Пирин. Младите
туристи, водени от своите ръководители, изкачиха първенеца на Пирин - връх Вихрен (2914
м), след това връх Ореляк (2099 м) и накрая
връх Свещник (1975 м).
В трите високопланински прехода се включиха
голям брой ученици. Общуването с природата,
величествените планин-

ски пейзажи, красивите
незабравими гледки от
планинските
първенци
заредиха младите туристи с положителни емоции и вдъхновение, със
сила и виталност. Тук, в
лоното на величествената планина, те се обогатиха с впечатления,
изпитаха задоволство от
преодолените трудности, радваха се на създадените нови приятелства и на споделените
емоции. Всички членове
на туристическия клуб
очакват с нетърпение

следващите
преходи.
Говорят за преживяното,
споделят впечатленията
си със своите съученици и така увличат и тях.
Множат се желаещите
да участват в изявите
на туристическия клуб,
наречен “Пирински стражи” по предложение на
учениците. Бе изработено и лого, с което всички членове на клуба да
идентифицират себе си.
Но тази така вълнуваща
инициатива не свършва
дотук - младите ентусиасти и техните ръково-

дители, изготвиха устав
на клуба, избраха си секретар, помощник-председател и председател
- това са ученици от 7. и
8. клас. Направена бе и
поръчка за знаме, което
учениците ще развяват
по всички върхове, на
които ще стъпят. Чувството на всеотдайност,
ангажираност и ентусиазъм, желанието за нови
подвизи, се засилиха,
когато бе създаден албум, в който младите
планинари да събират
своите спомени. Пред-

стои и връчване на членски книжки, подпечатани
с клубния печат.
Дейностите на клуб
“Пирински стражи” продължават с шафета из
Южен Пирин - те вече
посетиха връх Св.св.
Константин и Елена,
Сирнишка скала и с.
Делчево; параклис “Възнесение Господне” в полите на връх Свети Дух.
Всички млади туристи
с нетърпение очакват и
предстоящите походи в
Южен Пирин, Славянка,
както и зимния поход до

първенеца на Среден
Пирин.
Официалното
откриване на клуба ще
се състои през декември, на което ще бъдат
връчени грамоти и изненадващи подаръци на
всички, които успешно
са преминали двете планински щафети.
Ръководителите на
клуб “Пирински стражи”
са Славка Жостова,
Александър Халачев,
Лозана Грозданова
- учители от Трето ОУ
“Братя Миладинови”
в гр. Гоце Делчев.

„Слънце в раницата” и отворени
очи за красотата на България
От създаването си през 2012 г.
до днес планинарското училище
към ТД „Трапезица 1902” - Велико
Търново, обединява усилията на
учителите планинари от различните училища за по-добра подготовка
на малките ученици за разходки в
планината. Непосредственият досег до природата, узнаването на
нейните тайни и преодоляването
на различни препятствия предизвикват не само обич и уважение
към природните красоти на България, но и създават връзки на взаи-

мопомощ, приятелство и отговорно
отношение към планината.
В началото на месец ноември,
училищният туристически клуб
„ТУР-2000” при ОУ „Бачо Киро”,
Велико Търново, организира и проведе „Есенно слънце в раницата”
- двудневна съботно-неделна програма с туристически дейности с
ученици от втори и трети клас.
В първия ден от програмата групата с ръководител Мила Велчева
и планински водач Иван Мешеков
се запозна с културно-историче-

ските и архитектурни паметници на
възрожденска Трявна. През втория
ден малките планинари преминаха
етап от екопътеката „Трявна - Боженци”, обучаваха се в правила за
придвижване в група по планински терен, екипировка, маркировка, разпознаване на диворастящи
билки и плодове. Проведени бяха
дейности за развитие на уменията
за взаимопомощ, толерантност и
неформално общуване в група.
Румяна Николова

Маршрути
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Пътеката на инките
В далечната 1200 г. група
индиански племена, наричащи себе си деца на слънцето, завзели долината на
Куско в Перуанските Анди
и основали държавата на
инките. Инките били войнствен народ. През 1470 г.
покорили голямата държава Чиму, техен съперник.
А след това Чинча - Южно
Перу, Куисманку в крайбрежните долини и Кахамарка и Сикан на север.
Така на огромна територия
в Южна Америка възникнала империята на инките,
управлявана от династията
Инка. Имерията се простирала от Кито в Еквадор до
Сантяго в Чили и на изток
до Мендоса в Аржентина.
Почти нищо от поразителните чудеса и съкровища на инките не е запазено
до днес. Когато испанците
през 1532 г. пленили Великия инка Атауалпа, получили откуп за живота
му 7 тона златни и 14 тона
сребърни предмети. Но те
веднага ги претопили на
слитъци. Инките събрали
останалите в храмовете и
дворците съкровища и ги
скрили. И днес археолози и
авантюристи ги търсят.
Изключително достижение на инките са архитектурата и градостроителството. Градовете им били
строени по план. Те се състояли от квартали - ,,канча”,
от жилищни помещения
и складове, заобикалящи
голям двор. Във всеки голям център имало дворец,
казарми, храм на Слънцето
и манастир за посветените
на Слънцето девици. Архитектурният стил бил суров
и аскетичен. Сградите се
строели от огромни каменни блокове с изключително
майсторство.
НО МОЖЕ БИ НАЙ-ГОЛЯМОТО ПОСТИЖЕНИЕ НА
ИНКИТЕ Е МРЕЖАТА ОТ
ПРЕКРАСНИ ПЪТИЩА,

СВЪРЗВАЩИ ВСИЧКИ
ГРАДОВЕ НА ИМПЕРИЯТА.

Два главни пътя съединявали крйните точки от
север на юг. Единият минавал по крйбрежието, а
планинският път, наричан
Царски път, започвал на
север от Кито, минавал
през Куско и покрай езерото Титикака свършвал
на територията на днешна
Аржентина. Между тях се
простирала мрежа от пътища, покриваща цялата
страна с обща дължина
над 30 000 км. В крайбрежните долини пътищата

били широки до 7 метра, а
в планините се стеснявали
до метър. Инките не познавали колелото и всички
товари пренасяли на гръб
или с товарни животни.
Пътищата минавали направо - в блатата полагали
огромни каменни блокове,
рохкавата и неустойчива
почва укрепвали с влагоустойчиви смеси, запазили
се и до днес. В стръмните
скалисти склонове изсичали стъпала в твърдия
гранит. В надоблачните
хребети пробивали тунели.
Времето и завоевателите не пощадили огромната
държава. Градовете били
разрушени или погълнати
от джунглата. Но на много
места, особено високо в
Андите, пътеките същест-

вуват и днес. Когато се
каже Пътеката на инките,
всички разбират, че става дума за пешеходния
маршрут, свързващ Куско
с тайнствения град Мачу
Пикчу, който е класиран от
мнозина в първата петица
на пешеходните маршрути
в света.
ИМА ТРИ ОСНОВНИ
ВАРИАНТА НА ТОВА
ИНТЕРЕСНО ПЪТЕШЕСТВИЕ.
Short Inca Trail - къса пътека на инките, започваща
от 104 км на жп линиятa
Куско - Мачу Пикчу. Това

е двудневен поход, който спестява най-трудните
участъци на класическия
маршрут. Трябва да имате
предвид, че по този маршрут няма уреден къмпинг и
се лагерува на гола поляна.
The Classic Inca Trail за
Мачу Пикчу е класическият 4-дневен маршрут. Той
започва от км 82 на жп
линията и с изгрева на четвъртия ден ще видите руините на загадъчния град.
Преходът е класиран като
,,умерен”, но ви очакват изпитания и предизвикателства. Началото е до река
Урубамба на около 2600
метра надморска височина. И само след километър
и половина ще видите останките на Паталакта (град
на стъпала) - руини на
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Маршрутът ви отвежда
надолу около 1000 м по
неравна стълба с 1500 стъпала, част от които са издълбани в твърдия гранит.
Обгръща ви буйна джунгла, изпълнена с безброй
пеперуди и огласяна от
птичи песни. Пътеката преминава през втори тунел
и в далечината се вижда
Мачу Пикчу. Но преди да
стигнете там, ще минете
покрай още едно от чудесата на инките - Intipata.
Това е обширен комплекс
от селскостопански тераси,
които следват формата на
местността. Малко отклонение ви отвежда до Winay
Wayna (вечно млад). Името
се използва и за туристическа спалня - ресторант
- лагер и за архитектурния комплекс. Две групи
от жилищни сгради - горна и долна - са построени
на вдлъбнатия склон на
планината. Между тях са
оформени обширни земеделски тераси, стълбища
и напоителни канали и ритуални вани, използващи
водите на 19 извора. От
лагера пътеката лъкатуши
под билото на планината
Мачу Пикчу, по стръмни
стъпала след около 3 км
достигате хребета на Инти
Пунку (Портата на слънцето) и пред вас, в ниското, са
величествените руини на
изгубения град на инките.
Кратко спускане и стигате
целта на вашето пътуване.
Третият вариант да достигнете тайнствения град
е The Salkantay & Inca Trail.
Това е тежък 7-дневен
преход, за който трябва
добре да прецените силите си. Той започва от град
Mollapata и първите три дни
преминава около подножието на връх Salkantay,
най-високия в планината
Willkapampa - 6271 метра
надморска височина. На
четвъртия ден пътеката се
съединява с маршрута на
4-дневния класически преход.

сгради, използвани за религиозни и церемониални
цели, земеделски тераси и
напоителни канали и жилища за войници. Селището
е било изгорено през 1536
г. от Манко Инка Юпанки,
който разрушил много селища по време на своето
бягство от Куско, за да пречи на испанските преследвачи. Затова испанците
никога не са открили Мачу
Пикчу.
Пътеката лъкатуши покрай реката Kusichaka и се
изкачва по нейното течение, достигайки селището
Wayllapampa
(тревисти
равнини),
разположено

м, най-високата точка на
този маршрут. Следва
стръмно спускане и на разстояние 2,1 км и 600 м под
превала ви очаква лагерът
Pakaymayu. Като отминете
лагера, пътеката изкачва
отсрещната страна на долината и на височина 3750
м ви отвежда до останките на Tampu Runkuraqay,
реставрирани и консервирани през 1990 г. Пътят
продължава да се катери
през местност, призната за
местообитание на елени,
наричана Quchapata. Преди тази местност е била
използвана за лагеруване,
но сега това е забранено,

на 3000 метра надморска
височина. Това е малко
селце, разположило се покрай пътеката. В тази част
на маршрута се допускат
товарни животни. Оттук
пътеката завива на запад
и по един приток на реката
стръмно се изкачва нагоре.
По остатъка на маршрута
не е разрешено използването на товарни животни и
дори метални щеки. Пътеката ни води през различни
местообитания на животни
и растения. Възможност
за почивка предлага къмпингът
Llulluch’apampa,
разположен на 3800 метра надморска височина.
И тук ви очаква едно от
изпитанията на похода пътеката ви отвежда до
хребет на височина 4215

Ако идвате от място с
малка надморска височина,
планирайте поне два дни
за аклиматизация в Куско,
за да предотвратите височинната болест. Най-подходящ сезон за прехода е от
май до септември. Тогава
има най-малко дъждовни
дни. Но на тази височина,
дори през лятото, нощните температури са близки
до нулата. През февруари
маршрутът е затворен за
за да може природата да ремонти и възстановителни
се възстанови. Достигайки работи.
превала на височина 3950
м, продължавате през ви- ДОСТЪПЪТ ДО ПЪТЕКАсоки надоблачни планини, ТА Е ОГРАНИЧЕН НА 200криволичейки, спускайки и 300 ТУРИСТИ ПЛЮС ВОизкачвайки се, възнаграде- ДАЧИ, НОСАЧИ И ДРУГ
ни за усилията със зашеме- ПЕРСОНАЛ ДНЕВНО.
тяващи гледки към планинските върхове. Достигате
Тази цифра е обща за
останките на Sayaqmarka трите варианта. Индивиду(град на склона) и следва ални туристи практически
едно от чудесата на марш- не се допускат. Пътуването
рута - дълъг тунел, про- се организира от лицензикопан в стръмния склон. рани фирми, които осигуряОттам се открива гледка ват водачите и останалия
към две долини Уробамба персонал. Това е един от
и Аобамба. Отново се из- най-желаните преходи за
качвате до превал на 3650 любителите на пешеходм и след кратко спускане ния туризъм и заявките
стигате до останките на трябва да се направят меград, наричан Град сред сеци предварително.
облаците. Със същото име
Яна Блъскова
е и лагерът наблизо.

ПЛАНИРАЙКИ ТОЗИ ПОХОД, ТРЯБВА ДОБРЕ ДА
ПРЕЦЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ, ПРЕДИ ДА
ИЗБЕРЕТЕ МАРШРУТ.

20

ДЕКЕМВРИ 2015 г.

100 национални туристически обекта

№ 46: Епископска базилика
и Археологически музей
в град Сандански
Специфичните природногеографски и климатични особености на град Сандански, както и наличието на минерални
извори, са причината той да е
бил населяван от хилядоления
(II хилядолетие пр. Хр.). Днешният град е построен върху
множество антични пластове.
По времето на римската епоха тези земи били населявани
от тракийското племе меди,
от което произхожда великият вожд Спартак. Със своята
сила, храброст и стремеж към
справедливост той се превърнал в предводител на най-голямото робско въстание в Римската империя.
През същата епоха Сандански се превърнал и в най-значимия раннохристиянски център в региона. Свидетелство
за това е богатото му археологическото наследство, съхранявано в Археологическия
музей. Той е построен запазени in, върху руините на базиликата на епископ Йоан (IV
в.) и е един от малкото по рода
си. На територията на града се
намират и запазена част от античния град - раннохристиянски комплекс (IV-VI в.), както и
Епископската базилика (IV-VI
в.) - най-представителният и
значим паметник на раннохристиянското изкуство в региона.
През VI-VII век светците безсребреници Козма и Дамян се
заселили на това място, като
помагали на болните чрез лечебната сила на минералната
вода, климата и християнската вяра. Мястото на древната
им лечебница днес е известно
като извор Мирото, а за свой

дом те избрали малък манастир, който в наши дни носи
тяхното име - “Св. св. безсребреници Козма и Дамян”. В
тяхна чест селището било наречено Свети Врач - свети лечители.
Големите размествания на
европейските племена към
края на VI и началото на VII
век слагат край на разцвета
на древния Сандански. Едва
в началото на XX век селцето
Свети Врач започва своя нов

ЕПИСКОПСКАТА
БАЗИЛИКА е представлявала цял базиликален комплекс,
разположен на площ от 1600
кв. метра. Тя е класически
тип елинистическа базилика с
наос, разделен на три кораба с
притвор и вътрешен двор. Комплексът включва и кръгъл баптистерий (кръщелна), който по
форма и размери е единствен в
България.
Самата базилика - с размери
повече от 22x30 метра и висо-

HA ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В
ДВИЖЕНИЕТО “ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ 100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА”
Томболата беше изтеглена на 6 ноември 2015 г.
Всички, които са спечелили награди, да заповядат
в Централата на БТС / бул. “Васил Левски” №75,
ет. 5 стая 518, телефони за контакт 0882966322,
0882966320/. Срокът за получаване на наградите
е до 15 януари 2016 г. След изтичане на тази дата
те ще се прехвърлят за друга томбола.
икономически и културен възход, на който сме свидетели
днес. През 1929 г. Свети Врач
е обявен за град, а през 1947
г. е преименуван на Сандански
- в чест на българския революционер и войвода Яне Сандански.
ЕПИСКОПСКАТА
БАЗИЛИКА в Сандански
се подчинява на почти всички
изисквания за строителство и
функциониране на една култова сграда от периода IV-VI век,
като същевременно притежава и някои свои особености,
повлияни от местните традиции и историческо развитие.

чина на билото над 16 метра,
е била цялата изрисувана със
стенописи и стенни мозайки
във вътрешната си част. Имала е изключително богата вътрешна мраморна декорация,
подове, застлани с мозаечни
килими и олтарна мраморна
преграда. От тази сграда, чийто владетел е бил епископът,
се е осъществявало цялостното обществено и икономическо
управление на града.
За първи път в раннохристиянска базилика тук изцяло
е очертан атриумът (дворът).
Имал е великолепен портик
с колонади и запазени in situ
бази, капители и колони от ат-

риума.
Притворът (нартексът) на
раннохристиянската базилика
е второто помещение след атриума, което следва главната
композиционна ос на сградата
в посока запад-изток. Притворът на Епископската базилика
бе напълно разкрит през 1998
г. Той е разположен непосредствено на запад от наоса и има
дължина 22 м и ширина от 4.30
до 4.50 м. Достъпът до него се
осъществявал с широк вход
(близо 2 м). През нартекса е
ставало и качването на втория
етаж на базиликата. За особеното значение на притвора в
планировката на Епископската
базилика говори и фактът, че
неговото подово покритие е направено с мозайки в стил “опус
тесалатум”. Мозайката е предимно с орнаментални мотиви
и заема площ от 80 кв.м, като
цялото мозаечно пано се оформя от мозаечен бордюр изпълнен с растителни мотиви, а
по ъглите - с вази. Мозаечното
пано е разделено на 3 основни
мозаечни килима. В единия от
тях за първи път на територията на град Сандански се среща
изображение на ваза с лозница и две водоплаващи птици,
изобразяващи представите на
вярващите за рая.
Наосът в християнския храм
е основата, около която се гради цялата композиция на сградата. Това е залата за молитва,
чиято големина определя вида
и големината на цялата църква. Наосът на Епископската
базилика е с размери 22x23
метра, което като цяло му придава почти квадратна форма и
го причислява към базиликите

със скъсен наос. Разделен е на
главен и два странични кораба.
Прави силно впечатление богатата гама на отделните мозаечни цветове, както и находките
на някои тесери със златно покритие и фрагменти от седефена украса.
В източната част на главния
кораб бе разкрит презвитериум с размери 7,95x6,20 метра.
Подовото му покритие е изпълнено в мозайка “опус сектиле”
върху подложка от розов хоросан. Мозайката се състои от
сравнително големи фрагменти
и е трицветна - бяло, синьо и виолетово. Представлява сложна
плетеница от окръжности.
Мраморните фрагменти с човешки изображения върху тях,
открити в голямо количество,
представляват едни от най-интересните и значими паметници на раннохристиянското
изкуство и култура, произхождащи от базиликата.
През
раннохристиянския
период в централния кораб
е била поставяна и катедра
- амвон, какъвто се разкри и в
Епископската базилика с формата на кръст с издължени рамене.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯТ
МУЗЕЙ е основан през 1936
г. и е един от 5-те археологически музея в България, специализиран в областта на античната археология. Разположен
е над основите на базиликата
на епископ Йоан. В музея се
намира уникална колекция от
римска надгробна мраморна
пластика (I-III в.) - най-голямата в България, рядко срещана
в Европа и характерна само
за този регион. Събирана е в
продължение на 80 години от
всички селища на общината.
Истински шедьоври на античното изкуство са плочите на
Юлий Максимум, на Асклепий,
дарствената плоча на Флавиана Филократия и др. Колекцията се допълва от различни
посветителни оброчни плочки
- на Артемида, Афродита, Зевс,
Тюхе, местното божество Теос
Селенос и др. и статуи реплики
на известни копия на Афродита
и Тюхе. Притежава колекция от
мозайки от раннохристиянския
период (IV-VI в.) с площ над
350 кв.м. Богатата му колекция
включва 11 367 музейни експоната.

Калейдоскоп
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Ски ориентиране

Колотуризъм

Станимир Беломъжев
запазва лидерските
си позиции

От 25 ноември до 1 декември
във Финландия се проведе първият кръг на Световната купа по ски
ориентиране за сезона 2015-2016
година, включващ спринт, средна и дълга дистанция и смесена
спринтова щафета. Участваха и
най-добрите български състезатели - Антония Григорова и Станимир Беломъжев, който приключи миналогодишния зимен сезон
като водач на Световната ранглиста, какъвто беше и за сезона
2012-2013 година. Стойността на
постигнатото от него в световния
спорт е изключително висока,
още повече като се отчете това,
че той е единственият представител на България в световните

и европейските първенства по
ски ориентиране и в кръговете на
световната купа, където среща
силната конкуренция на състезателите от скандинавските страни
- Швеция, Норвегия и Финландия,
както и на тези от Русия. Това са
страни с дългогодишни традиции
в зимните спортове, включително
и в ски ориентирането и техните
отбори включват от четирима до
шестима състезатели.
В приключилия първи кръг на
Световната купа Станимир завоюва два сребърни медала - в
спринта и средната дистанция.
Особено оспорвана беше борбата в спринта, в който разликата
между времената, постигнати от
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състезателите, беше секунди той е на една секунда след класирания на първо място норвежец,
а третият е също на една секунда след него. В трите дистанции
участваха средно по 46 състезатели. По-слабо е класирането на
Беломъжев в дългата дистанция.
Въпреки това той запазва първото си място в Световната ранглиста, а в класирането за Световната
купа засега заема 4-то място.
Смесената спринтова щафета на България в състав Антония
Григорова и Станимир Беломъжев се класира на 12-о място при
участието на 19 щафети от 7 държави.
инж. Ирка Нановска

70-километров
маршрут води младите
колоездачи от Плевен
към усещането
за свобода

Поредната седмична проява на клуба по
колотуризъм към ТД
„Кайлъшка долина” –
гр. Плевен се проведе
на 21 ноември в Троянския и Габровския
балкан. Трасето преминаваше по следния
маршрут: квартал „Орловец”- гр. Априлци (по
пътя за хижа „Тъжа” по
т.нар. Русалийски проход) – следва пътя за
връх Голям Кадемлия
и спускане от хижа
„Мазалат” по билната маркировка на европейския маршрут в
участъка Ком – Емине.
От хижа „Мазалат” заедно с моите шестима
приятели велосипедисти - членове на клуба
на възраст от 25 до 36
години се спуснахме
по хубав горски път
в местността Лъгът.
Последва каране по
асфалтов път през село
Кръвеник и връщане в
квартал „Острец”.
Маршрутът на проявата е около 70 км, от
които 30 км по асфалтов път, още 30 км по
черен горски път и 10

IM MEMORIAM
След тежка сърдечна операция на 59 години ни напусна заслужилият майстор на
спорта и заслужил треньор
ВАСИЛ ШАНДУРКОВ
Всички български ориентировачи го познаваха като
много активен и успешен
състезател, съдия и треньор.
Той е един от участниците в
българската мъжка щафета
по ски ориентиране, завоювала бронзовите медали на
световното първенство през
1980 година в Швеция. Бил е
в треньорското ръководство
на националните отбори по
ски ориентиране в периода,
когато и двете щафети на
България – мъжката и женската, заемат съответно второ и трето място на светов-

км – по билната пътека
на европейския маршрут „Ком – Емине”.
Маршрутът е тежък,
защото има доста голяма денивелация при
изкачването. Пътеката
към хижа „Мазалат” изисква от колоездачите
да имат много добри
умения. Цялото трасе
на проявата го преминахме за 10 часа.
Решихме да направим
този нов маршрут, защото досега сме карали само по отделни
участъци от него, а
свързването му в една
цяла обиколка на добро планинско колоездене не може да се
разкаже, защото думите не са достатъчни да
опишем удоволствието
от досега с природата
и усещането за свобода, което е неповторимо.
Цветомир
Младенов
председател
на Клуб по
колотуризъм,
ТД „Кайлъшка долина”,
гр. Плевен

ното първенство през 1986
година. Бил е многократно
в съдийското ръководство
на държавни първенства по
лятно и ски ориентиране.
Той е един от основателите
на клуба по спортно ориентиране „Узана” в родния си
град Габрово и е бил в ръководството му от 1982 година.
Той превърна този клуб в хегемон на ориентирането във
всичките му разновидности в
България. Откривател и треньор беше на много водещи,
с отлични класирания, състезатели по ориентиране,
биатлон и ски бягане. Отиде
си прекрасен човек с голямо
и любящо сърце. Почивай в
мир, Васко! Споменът за теб
завинаги ще остане в сърцата ни.
От българските
ориентировачи
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След 27 века живот като МИТ и ЗАГАДКА - в 6.00 ч. на 11 август 2015 година Езоп внезапно ПОЧИНА!
Когато Игнат ИГНАТОВ - поет и баснописец - Б Ъ Л Г А Р И Я! - МУ ПОКАЗА
ТИТУЛНАТА СТРАНИЦА на НОВОТО
издание на ”ЕЗОПОВИ БАСНИ” сърцето на Езоп не издържа и той се
свлече на пода.
За АВТОР на БАСНИТЕ БЕШЕ ВПИСАН ДЕМЕТРИЙ от ФАЛЕРОН.
ЕЗОП не можа да прежали смъртта
на световната си СЛАВА.

Авторът на Езопови басни е бил
ДЕМЕТРИЙ от ФАЛЕРОН

СБОГОМ, ЕЗОП!
ЗДРАВЕЙ, ДЕМЕТРИЙ ОТ ФАЛЕРОН!
ДЕМЕТРИЙ от ФАЛЕРОН е бил от
селището ФАЛЕРОН, което и в древността, и днес е между Атина и Пирея.
Тази му близост до големите полиси е
била предпоставка за жителите му да
„дишат” с културата на полисите!
При тези условия нямало начин ДЕМЕТРИЙ от ФАЛЕРОН да не е знаел
имало ли е, или е нямало баснописец
с име ЕЗОП!
В подкрепа на това МОЕ твърдение е
баснята му: „ОРАТОРЪТ ДЕМАД”
***
Ораторът Демад говорил веднъж
пред народа в Атина, ала го слушали
разсеяно.
Тогава поискал от присъстващите да
им разкаже ЕЗОПОВА БАСНЯ.
Всички се съгласили..
- ”ДЕМЕТРА” - започнал той (Деметрий) - Лястовичката и Змиорката пътували заедно. Стигнали до бряг на
река. Лястовичката литнала и прелетяла на другия бряг. Змиорката се гмурнала в реката…
Замълчал, гледайки слушателите си
с очакване на въпроси.
- А какво е направила ”ДЕМЕТРА”?! започнали да питат слушателите.
- А ДЕМЕТРА чакала и се ядосвала?
- отвърнал ”ДЕМАД” (Деметрий) - че
слушате ”БАСНИТЕ НА ЕЗОП” и не се
интересувате от държавните работи?!
Поуката: (поантата) - Така са неразумни хората, които пренебрегват необходимите неща, а предпочитат развлеченията.
***
Героинята е с име ДЕМЕТРА, а той с
име ДЕМЕТРИЙ.
Ораторът ДЕМАД, а той е ДЕМЕТРИЙ… …
Биографията на Деметрий вече се
допълва още и с… баснописец!
***
Читателю, какво ви говори тази басня?!
Това ли, което казва и на мен: АЗ съм
автор на ”ЕЗОПОВИ БАСНИ”?!
Не мога да допусна, че човек с културата и ПОСТОВЕТЕ на Деметрий от
Фалерон НЕ Е знаел, че още от ХI, Х
и IХ век пр.Хр. в атинското книгохра
нилище не е имало авторови книги с
басни, които и днес се съхраняват?!
След тези мои разсъждения по записания ЕПОС от Деметрий приемам, че
той е знаел:
че НЯМА автор на басни с име ЕЗОП,
че е запознат с ЯВЛЕНИЕТО ЕЗОПО,
че наречието ЕЗО е било средство за
оправдание и от ”загазилите” разказва-

чи ПО ВРЕМЕТО на Деметрий;
че ДЕМЕТРИЙ от ФАЛЕРОН е ЗНАЕЛ за Вишнушарман и ”ПАНЧАТАНТРА”
- записките на Вишнушарман на средноазиатското творчество, и ЗАТОВА
Деметрий записва елинското народно
творчество!
***
КОЙ е и КАКВО е новият БАСНОПИСЕЦ ДЕМЕТРИЙ от ФАЛЕРОН?!
Роден е в 350 г. пр.Хр. в СЕМЕЙСТВОТО НА РОБ в пристанищното
село Фалерон - днес град - между Атина и Пирея.
25-годишен Деметрий от Фалерон
е вече политик на върха - министър в
правителството ва Атина! От 318 до 308
г. пр.Хр. - 10 години е управител на Атина! Атиняни признават, че това им е бил
най-цветущият период. След това Деметрий изпада в немилост.
От 297 г. пр.Хр. - като ОСНОВОПОЛОЖНИК на АЛЕКСАНДРИЙСКАТА
БИБЛИОТЕКА в град Александрия,
Египет, е назначен за ПЪРВИ БИБЛИОТЕКАР (директор) на БИБЛИОТЕКАТА.
Умира около 283 г. пр.Хр. - в пустиня
на Египет - вероятно ухапан от змия.
***
ОТ МЕНЕ - ЗА МЕНЕ
Роден съм на 20 срещу 21 януари
1929 година в село Страхилово, Великотърновска област - България, когато
петлите вестяли новия ден.
Часът на раждането си не зная - нямали сме часовник в дома до 1939 година. Часовникът ни бяха пеенето на
петлите в часове.

Нощта, в която съм се
родил, е била от УЖАСНА
- ПО-УЖАСНА: виелицата
била такава, че никой не можел да си покаже носа навън!
Баба Цана (Стефанова),
която въпреки ужасната виелица е дошла на повикването
й от баща ми, е вървяла 300
крачки от тях до дома - стъпка в стъпка СЛЕД баща ми,
спиращ й ураганния вятър и
виелица. Дошла е, ЗАЩОТО
МАМА е дъщеря на сестра Й
- баба Гана.
Родил съм се с преплетена
ПЪПНА ВРЪВ и ако не е бил
опитът на баба Цана от бабуванията й, 100% е нямало
сега да съм жив.
Не се срамувам да кажа,
че баба РАЙКА - по баща,
МАМА и баба ГАНА - по майка - бяха неграмотни.
Дядо ИГНАТ - по баща беше завършил ВТОРО отделение (днес- клас), а дядо
ТОДОР - по майка - само
ПЪРВО отделение.
Баща ми и чичо Иван - завършено ЧЕТВЪРТО отделе-

ние.
Брат ми Йордан - както и да искам
да премълчавам това - завърши ОСНОВНО образование с… ВТОРО отделение.
Когато дядо и мама се връщаха от
среща с учителите ми, от дядо Игнат не
липсваха похвалата за мен, коронното
му погалване и думите:
- Тебе хвалят! Отличник си бил!...
Учи, учи за да не работиш…
Писането на БАСНИ ми стана АМПЛОА и УДОВОЛСТВИЕ!
Прочел Лафонтен, Крилов, Езоп като СИХО Езоп, родните Ст. Михаиловски, П. Р.Славейков, Б. Банов, П.
Димчев и други баснописци, разбрал
КЛАСИЧЕСКИТЕ изисквания на баснята, почнах ”да търся равнение по качеството на басните си с техните басни”. При среща с преводача на книгата
”ПАНЧАТАНТРА” - поета Й. Милев - споделих съмненията на проф. Ал. Балабанов и проф. Т. Сарафов, а така също и
МОИТЕ, че никога НЕ Е ЖИВЯЛ ЧОВЕК С ИМЕ Езоп, че „Езопови басни”
не са от автор с име Езоп, а СА ЕЛИНСКО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО.
Признавам си сега - след 11 август
2015 г. - че ако тогава се бях размислил върху казаното от Й. Милев: „…
записана от Вишнушарман”, а знаех,
че ”ЕЗОПОВИ БАСНИ” са записани
и издадени от ДЕМЕТРИЙ от ФАЛЕРОН - може би щях да си спестя безсънните нощи, в които мислех как да
доказвам интуитивната си убеденост:
Сега, като съпоставям много неща,
явления, подтекстове, информация от
ИНТЕРНЕТ - имам криле! Готов съм да
литна и в летежа си на всеки срещнат
да крещя:

Честит 90-годишен юбилей
Константин К. Пенчев /Попов/ е председател на ТД „Никола Симов” в гр. Търговище.
Роден е на 24 октомври 1925
г. в с. Иваново, Шуменско. Той
е основател на туристическия
хор „Балканаски звуци”, а през
1980 г. преминава разстоянието Ком – Емине за 21 дни и е
най-възрастният участник в
групата – на 55 години.
Константин
Пенчев
е
дълогодишен водач на гру-

пи за екскурзионно летуване
в родните планини. Покорил
е върховете Богдан, Вихрен,
Руен, Персенк, Ботев, Черни
връх, Мусала, а в Румъния връх Молдовяну.
Награждаван е от Централния съвет на БТС с грамоти,
значки и медали. Два пъти е
носител на най-високото отличие на БТС – златен медал
„Алеко” и вимпел „100 години
туристическо движение в Бъл-

гария”. През 2015 г., по повод
120-годишнината на организирания туризъм и 25-годишнината на Българската федерация на туристите ветерани, е
награден с грамота.
Туризмът е неговият живот.
Планинарите, които го познаваме, му желаем от сърце
здраве, бодър дух и дълголетие.
Иван Калчев – турист
ветеран, гр. Търговище

- Прав съм!... Прав съм!... Прав съм!...
Деметрий от Фалерон е търсеният
20-27 века Езоп!!!
Деметрий от Фалерон е загадъчният
ЕЗОП!
В ГРЪЦКАТА НОМОНИМИЯ НЯМА
ИМЕ ЕЗОП!
СБОГОМ, ЕЗОП!
ЗДРАВЕЙ БАСНОПИСЕЦО, ДЕМЕТРИЙ ОТ ФАЛЕРОН!
АВТОР НА „ЕЗОПОВИ БАСНИ” –
вече повече на „ТУКАШНИ БАСНИ!”
***
ОТ 4.00 ч. на 27.10.2000 г. ДО 6.00 ч.
на 11.08.2015 г. 15 ГОДИНИ ЧАКАХ ТАЗИ ДАТА И
ЧАС, В КОИТО СЪМ ДОКАЗАЛ УБЕЖДЕНИЕТО СИ, ЧЕ НА СВЕТА НЕ Е ЖИВЯЛ ЧОВЕК С ИМЕ ЕЗОП!
Над 27 века човечеството се питаше
защо няма следи от Езоп?!
А как да има, когато ВЪОБЩЕ е нямало човек с ТАКОВА име?!
Хвала ВАМ преводачи!
Ако не бяхте сгрешили с 4 букви Е,
З, О, П - да родите С И Х О Езоп - нямаше да мога и аз - Игнат ИГНАТОВ! да разгадая 27-вековния мит и загадка
- ЕЗОП!
ДЕМЕТРИЙ от ФАЛЕРОН е БИЛ този
МИТ и ЗАГАДКА ЕЗОП!
ЧОВЕКЪТ
обработил народните поговорки на
Елада с допълнителни още от 3 до 10
изречения и ПОАНТА в ПРОЗА и издава в ПЪРВО издание - без да се афишира ЗА АВТОР, а се вписва само като
ЗАПИСВАЧ.
ЗАПИСВАЧ, НО…
Вишнушарман е ЗАПИСВАЧ на средноазиатското творчество, но го знае целия свят!
П. Р.Славейков ЗАПИСВАЧ на българското народно творчество, но всички
го знаят!
Деметрий от Фалерон - ЗАПИСВАЧ
на Езопови басни...
Имената върху книгите записки на
Вишнушарман и П. Р.Славейков стават
АВТОРИ на записаното от тях.
СВЕТЪТ НЕ ГИ ЗНАЕ КАТО записвачи, а КАТО АВТОРИ!
Деметрий от Фалерон е записвач на
”ЕЗОПОВИ БАСНИ”…
Днес!... Утре?!... Вдругиден ТОЙ светът и него ще знае като АВТОР на ЕЗОПОВИТЕ БАСНИ!
В 6.00 часа на 11 август 2015 г. - четвъртък УМРЯ роденият в VI век пр.Хр. ЕЗОП!
На 11 август 2015 г. - четвъртък - 6.00
ч.! ИЗГРЯ неизвестният до 11.08.2015 г.
баснописец ДЕМЕТРИЙ от ФАЛЕРОН!
Игнат Игнатов
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ПРОБИТА
ДУПКА
ХИЖА
В СТАРА
ПЛАНИНА

ЖЕЛАНИЕ
ЗА ЯДЕНЕ;
АПЕТИТ

БРАТ НА
БОГ ОДИН
(СКАНД.МИТ.)

ЮДЕЙСКА
ЦАРИЦА ОТ
IX В.ПР.Н.Е.

ХИЖА ДО
ИСПЕРИХ

ВЕСЕЛИ

ПОСТОЯНЕН
ЖИТЕЛ

ЛЮБОВНИ
ПЕСНИ
НАШ ТУРИСТИЧЕСКИ
ВЕСТНИК

ПОДУТИНА

НАРАВНО
(РАЗГ.)

ХИЖА
В РИЛА

РОЙ, ОРЛЯК

ГРАД В
ИТАЛИЯ

АЛБАНЦИ
(ОСТАР.)
ТУРИСТИЧЕСКА
АГЕНЦИЯ

ОТГЛАС В
ПЛАНИНА

СЕВЕРНО
СЪЗВЕЗДИЕ

КОЛЕДНИ
СКАЛА,
ЗЪБЕР

ОБЛАСТ В
ИТАЛИЯ

РЯЗКО ОТПАДАНЕ
НА ОРГАНИЗМА
ХИЖА
В СТАРА
ПЛАНИНА

ВРЪХ В
ПИРИН

ЮРИСТ,
ПРАВИСТ
МЯСТО ЗА
СПИРАНЕ
НА АВТОБУС,
ТРАМВАЙ И ДР.

СТАРИ
НЕМСКИ
ИЗТРЕБИТЕЛИ

УНГАРСКИ
ПИСТОЛЕТИ

КОЛОНИ,
СТЪЛБОВЕ

КРАЙ НА
МОЛИТВА

ХИЖА В
ПИРИН

ХОД, РАЗВОЙ

МУЗИКАЛНА
НОТА

ГРЪДЕН КОШ
(МЕД.)

ЩАТ В
НИГЕРИЯ

ПОЗДРАВ

РЕКА В
ИТАЛИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЕН
ОТГОВОР
ВИД
ЗАБОЛЯВАНЕ

ДРЕВНА
АРМЕНСКА
ПРОВИНЦИЯ

И

ХИЖА
В РИЛА

РУМЪНСКИ
ПЕВЕЦ И
КОМПОЗИТОР

ИТАЛИАНСКА
ПОП ПЕВИЦА

ХИЖА
В РИЛА

ЗРИТЛЕН
ОРГАН

23

ПРАВОСЛАВЕН
СВЕЩЕНИК

МОДЕЛ НА
“ХЮНДАЙ”

ХИЖА НА
ВИТОША

ЕКЗОТИЧНО
РАСТЕНИЕ;
КОРАЛОВ МЪХ

ЩАТ В
НИГЕРИЯ

СЕЛО В
СЛИВЕНСКО

ХОЛАНДСКИ
ШАХМАТИСТ
1901-1981

РЕКА НА О.
МАДАГАСКАР

ПЛАНИНСКИ
СКЛОН

ГЕРОЙ НА
Й.РАДИЧКОВ,
“СВИРЕПО
НАСТРОЕНИЕ”

ФИЛОСОФ

КАРСТОВ
ИЗВОР КРАЙ
ДЕВНЯ

НЕДВИЖИМО
ИМУЩЕСТВО
(МН.Ч.)
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Travel TV Първата българска
навърши телевизия за приключения,
10 години пътешествия и туризъм
Първият
телевизионен
канал в България, излъчващ във Full HD, Travel HD
ще бъде с международен
обхват и стартира първо в
Европа. В ефир са вече над
150 импресии, отразяващи
красотата на България, съвременното изкуство, живите традиции и културни
забележителности. През

24-часов телевизионен канал ще рекламира България в Европа
следващата година амбицията на екипа е да създаде
около 300 нови импресии
в различни сезони, както и
специални серии, посветени на известни българи.
Глобус медия груп активно участва в създаването

на продукти, рекламиращи
България. Най-мащабният
проект е поредицата “Това
е България”. Новите дискове съдържат обобщаващия
пълнометражен филм и
тройния албум с всички
12 тематични филма, дуб-

ПОЗНАВАМ ЛИ МОЯТА
БЪЛГАРИЯ?
Нова възможност да
научите повече за
обектите от
състезанието.

лирани на 6 езика. Видео
каталогъг съдържа спиращи дъха кадри, заснети по
земя, въздух и вода в продължение на три години.
Най-красивите, непознати
и мистериозни места са
представени в четири се-

зона.
Предстоящи проекти на
медийната група са документалните серии, посветени на Българската православна църква “Достойно
ест” и видеоенциклопедията за България.

Дарителска кампания на Българския туристически съюз

Да възстановим заедно
хижа „Богдан”
НАЧИНИТЕ
ДА ПОМОГНЕТЕ СА:

Макети на български
забележителности

Следете от януари 2016 подробности в поредицата от над 20 вида 3D макети за сглобяване от картон на български забележителности.
Пренесете красотата и историята на България във вашия дом. Не е
трудно, носи само радост и удовлетворение!

Първата българска телевизия за приключения, пътешествия и туризъм Travel
TV e създадена през 2005 г.
от талантливи творци, които с вдъхновение работят
за положителния имидж на
България пред света.

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

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

Като дарите средства
в Централата на БТС
или с пощенски запис
на адрес: София, ул.
“Васил Левски” № 75,
5 етаж, Пощенска
кутия 427 в
Централна поща и с
доброволчески труд.
Дарителската
кампания се
осъществява с
помощта на ФПББ
по програма „Да
постигнем повече”,
финансирана от
фондация „Америка за
България.”

За 15-и път БанскоФилмФест
За 15-а поредна година от 25 до 29 ноември
в Банско се проведе фестивал на планинарския филм. В читалище “Никола Вапцаров” и
в кинозалата на Посетителски информационен център зрителите имаха възможност да
избират измежду 100 филма от 25 държави.
Сред темите на прожекциите, презентациите,
изложбите и лекциите бяха катерене, алпинизъм, екстремно колоездене и много други.
БанскоФилмФест включи в своята програма и специален панел за деца и младежи.

Вече няколко години за тях стана възможно
да се докоснат не само до непознати земи и
човешки истории, но и да се срещнат лично
с търсачите на приключения - гостите на събитието. Тази година на фестивала бяха Боян
Петров, Жан Троайе (Швейцария), Себастиан Кава (Полша), Нуно Гомеш (ЮАР) и много
други.
Организатор на събитието е сдружение
“Международен фестивал на планинарския
филм”.

