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Издание на БТС

На 15 юни в Рехабилитационен център „Здраве” – гр. Банкя, се проведе
51-вият Извънреден конгрес на Сдружение „БТС”
при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет
за дейността на БТС за
2017 и 2018 г.
2. Отчет за финансовата дейност на БТС за
2017 и 2018 г. и приемане
на бюджета на БТС за
2019 г.
3. Отчет на Инспектората на БТС за 2017 и
2018 г.
4. Избор на ръководни
органи на БТС – Управителен съвет, Председател и Инспекторат, поотделно за всеки избор.
Гости на конгреса бяха

51-ви Извънреден конгрес на БТС

Лиляна Арсова – директор на Дирекция „Туристическа
политика”
в Министерството на
туризма, и Асен Марков
– главен секретар на Министерството на младе-

жта и спорта, които поздравиха делегатите и им
пожелаха спорна работа.
Делегатите
избраха
ръководство на конгреса
в състав: проф. д-р Алексей Стоев – досегашен

председател на БТС, Красимир Статков и Ангел
Башов – членове на УС
на БТС. Бяха избрани помощни органи: Секретариат, Мандатна комисия,
Комисия по приемане на

бюджета за 2017 и 2018
г. и проект на бюджет за
2019 г., Комисия по молби,
сигнали и жалби, Комисия
по предложенията за избор на ръководни органи
на БТС и Инспекторат,
Комисия по провеждане
на изборите на ръководни органи на БТС и Инспекторат. Избран бе и
Пресцентър. Работата
на конгреса бе разделена
на две заседания.
Делегатите
получиха книжки с отчета за
дейността на БТС през
2018 г. По първа точка
председателят проф. д-р
Алексей Стоев направи
анализ на случващото
се в отчетния период.
Той запозна делегатите
със ситуацията, в която
медии,
представители
на туристически дружества, членове на БТС и
хора от Балканския пла-

нинарски съюз са уронвали системно авторитета на Сдружението. Но
изрази увереността си,
че работата на конгреса
и последващите действия на ръководството на
БТС и на всички негови
членове ще бъдат в посока на възходящото развитие на нашата любима
организация. В експозето си той наблегна на успешните партньорства
с ресорните министерства – Министерство на
младежта и спорта, Министерство на туризма,
Министерство на културата и Министерство на
околната среда и водите.
Алексей Стоев изказа
надежда, че в най-скоро време БТС ще получи
статут на национално
представителна организация за спортно-туристическа дейност и ще

получи лиценз.
Изпълнителният
секретар на БТС Зорница
Радонова прочете доклад, в който акцентира
върху повишения международен
авторитет
на БТС в Европейската
пешеходна асоциация и
Балканския планинарски
съюз, както и на доброто
партньорство с държавните институции и националните и природни
паркове.
Делегатите изслушаха
и главния счетоводител
Емил Кушлев. Първото
заседание на конгреса
приключи с приемане на
отчетите за дейността
на БТС и Инспектората,
както и с приемане на
финансовия отчет и бюджета за 2019 г.
Продължава на стр. 3

Националното състезание за приз „Кристален еделвайс“
събра близо 400 състезатели на язовир „Копринка”
Седемнадесетият национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз
„Кристален еделвайс“ се проведе на 21-23 юни 2019 г.
на язовир „Копринка” край Казанлък. В него участие
взеха представители от Враца, Габрово, Казанлък,
Стара Загора, Чирпан, Златица, Кнежа, Плевен, Димитровград, Крумовград, Дулово, Велико Търново, организирани от съответните туристически дружества.
По-голямата част от участниците пристигнаха
още на обяд в петъчния ден и до вечерта бяха ангажирани с построяването на бивачните лагери на предварително подготвените за целта места от домакините - ТД „Орлово гнездо“, Казанлък. Организаторите - в
лицето на домакините и БТС, се бяха погрижили тревните площи да са окосени и третирани с препарати
против кърлежи.
Вечерта се проведе и техническата конференция,
на която на ръководителите на отборите бяха припомнени правилата и особеностите в различните дисциплини, бяха огласени и някои промени в регламента
за участие.
Продължава на стр. 12
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За 17-и път „Добруджа и морето”
В самото начало на месец
юни 2019 г. за 17-и пореден
път 235 туристи от 17 туристически дружества взеха
участие в регионалната туристическа проява „Добруджа
и морето”, организирана и
проведена от ТД „Добротица”
- гр. Добрич. Посрещането на
участниците бе пред текето
„Ак Язълъ баба” до село Оброчище, като всички на малки
групи поотделно разгледахме
комплекса.
В 11:00 ч. председателят
на ТД „Добротица” поведе колоната, с което даде начало
на похода. В него най-младите

участници бяха Мира и Ники
на 2 години и 6 месеца от гр.
Добрич, а най-възрастни –
бат Марин от гр. Разград и
бат Григор от гр. Търговище
на по 80 години. Самият преход тази година бе в гора и
го изминахме за около 2 часа.
След похода бе предвидена
кратка почивка за обяд, плаж,
разходка в перлата на Българското Черноморие курортен
комплекс „Албена”, посещение
на Ботаническата градина и
Двореца в град Балчик - част
от 100-те НТО и др. Настаняване в комплекс „Виктория”,
кратка почивка и в 19.30 ч.

ПОКАНА
Управителният съвет на
Клуба по спортно ориентиране „Странджа” - гр. Бургас,
на основание чл. 26, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на клуба на
14.08.2019 г. от 18:00 часа
в офиса на дружеството, ул.
„Софроний” 23 - гр. Бургас,

при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността
на клуба за периода 2014 2019 г.
2. Промени в състава на УС
на сдружението.
3. Избор на делегати за ОС
на БФО.
4. Организационни.

председателят на ТД
„Добротица” г-н Мирослав Кескинов благодари на всички за
участието и по случай 1-ви юни - Международния ден на
детето, връчи микрофона на две талантливи деца от гр. Добрич, за да поздравят
всички гости с по две
песни, за което те,
разбира се, получиха
бурни аплодисменти.
Връчване на поздравителни грамоти и
веселата част започна. Поуморени от
хората и танците,
в 22.00 ч. спряхме за
кратка почивка, като
междувременно други две деца изтеглиха печелившите от
томболата, която бяхме подготвили.
За неделния ден бе предвидена свободна програма, но
три от групите помолиха за
още една разходка. И така в
9.00 ч. се отправихме към Батовска долина, наречена още

и „Планина под равнината”.
Транспорта оставихме в с.
Батова и там лично председателят на ТД „Добротица”
поведе групата от 40 туристи към „Данак чешма”. Самия
преход го изминахме за около
4 часа и в ранния следобед бяхме отново в селото.

С големи благодарности от
страна на гостите и пожелания за лек път и до нови срещи
и походи се разделихме и поуморени се прибрахме вкъщи.
Мирослав Кескинов,
председател на
ТД „Добротица”

Историческото богатство на
Източните Родопи

15 май 2019 г. ние, от КТВ при ТД
„Орлово гнездо“ - гр. Казанлък, отново
сме на път. Напускаме Долината на
тракийските царе, за да се потопим в
необятното море на нашата история.
Целта на нашето пътуване са историческите места в Южна България между Родопите и Сакар.
Първата спирка е природният феномен Каменните гъби. Скалните образувания с формата на гъби са изваяни в
риолитови вулкански туфи. Местните
го наричат Мантаркая. Розовият цвят
се дължи на минерала клоиноптилолит,
а сините и черните петна са от манганови конкреции. Зеленикавата багра
идва от минерала селадонит. Самите
скали са високи до 2.5–3 метра. За природна забележителност е обявена на
13 май 1974 г. от Министерството на
околната среда и горите. Елена Бозукова разказа легенда за този природен
феномен. Тя бе подготвила полезна информация за всички градове, през които ще преминем – население, забележителности, поминък, флора и фауна.
След като запечатахме със снимка за
спомен, ние се отправихме към следващия обект - Перперикон – ранноисторически, античен и средновековен
каменен комплекс в Източните Родопи, състоящ се от голямо мегалитно
светилище отпреди 8000 години, паметници от античността и средновековна крепост. При траките Перперек е свещен скален град, столица
и крепост с царски дворец. По-късно са
живели римляни, готи, ромеи и българи. Перперикон е обявен за паметник
на недвижимо културно наследство
от национално значение през 1968 г.
Мегалитният комплекс е най-големият на Балканския полуостров и се
намира на десния бряг на река Перперек. Той е един от 100-те национални
туристически обекта. След кратка
почивка от Перперикон се отправихме
към с. Татул. Докато пътувахме, пред
нас се сменяха красиви природни картини – пъстри поляни, които грееха
в различни цветове, широколистни и
иглолистни дървета покриваха планинските склонове и навсякъде се носеше
мирис на бор и цъфнала акация. Без да
спираме, преминахме през Момчилград.
Тесен асфалтов път ни отведе в с. Та-

тул. Всички заедно изминахме пътя до
Тракийското светилище, което се намира в местността Асара. То е едно
от най-величествените мегалитни
паметници, открити по нашите земи.
Комплексът се състои от древно езическо светилище и античен храм. Открити са два входа към светилището
– източен и южен. Изключително впечатление създава монументалното
стълбище, което води към главния
портал под пресечената пирамида. Съществува хипотеза, че именно тук в
скалната гробница е погребан митичният тракийски певец Орфей. Светилището край Татул ни върна 6000 г.
назад – в един приказен свят на загадъчни култове и свещени ритуали, във
времена на богове и жреци, на легенди
и предания. Поуморени от дългия път
и горещото време, достигнахме крайната цел на първия ден - Ивайловград.
Настанихме се в хотел ,,Тракия“. Починахме, освежихме се и в 19.30 ч. беше
веселата част, придружена с вкусна
вечеря. Към полунощ отпразнувахме
рождения ден на Венка Минкова, като
я поздравихме с хубави песни и пожелания за много здраве, щастие и късмет.
На следващия ден след обилна закуска
продължаваме към останалите обекти.
Вила „Армира“ – антична римска вила.
Тя е паметник на културата с национално значение. Открита е през 1964 г.
югозападно от квартал „Лъджа“. Името си е взела от малката река Армира,
приток на река Арда, на брега на която
е построена вилата. За историята на
вилата научихме от документалния
филм, създаден за нея. След края на
филма разгледахме вилата с екскурзовод, от когото научихме много интересни неща, като това, че още тогава
е имало подово отопление (хипокаус).
Намерени са много керамични съдове,
накити и предмети, които са поставени в стъклени витрини. Вилата е разкошно имение – украсена с богата мраморна декорация и цветна мазилка. От
2014 г. е под № 72 б в списъка със 100те национални туристически обекта
на БТС. Изкачихме се до защитената
местност Дупката. Защитена заради
многото видове орхидеи - 13 на брой,
и местообитанието на 4 вида прилепи. Пещерата „Дупката“ е обявена за

защитена от 08.05.1992 г. От високия
хълм се разкрива прекрасна гледка –
целият Ивайловград като на длан пред
нас, окъпан от първите слънчеви лъчи,
се събуждаше за живот. Тръгвайки си
от града, видяхме парка „Армира“, паметника на „Майка България“, а извън
града минахме покрай местността
Илиева нива, където през 1996 г. е издигнат мемориален комплекс в памет
на 40 хил. изклани български бежанци и
техните деца. Мемориалът се състои
от паметник, чешма и параклис „Св.
Петка Българска“ и всяка година на 1
юни – Деня на детето, се посещава от
много хора.
Последният обект от двудневната
екскурзия в Южна България е с. Мезек.
Тракийската куполна гробница от 4-3
в. пр. Хр. се намира в покрайнините на
селото. Гробницата е открита случайно от местни жители през 1931 г. Тя е
най-голямата и една от най-интересните и внушителни куполни гробници
от микенски тип в Тракия. Проучена
е от проф. Богдан Филов – обявена за
паметник на културата през 1968 г.
Коридорът е дълъг 20 м, следват две
правоъгълни преддверия, а след тях –
кръгла погребална камера с копиевиден
купол. В гробницата са открити голям
брой предмети от злато, бронз, желязо, стъкло и керамика. Предполага се,
че гробницата е използвана като храм
на Херон, място, където се почитал
култът към божествения покойник
чрез определени религиозни ритуали.
Пътят ни отведе и до Мезешката
крепост (Неузетикон или Неутзикон)
– средновековно византийско укрепление, изградено през 11-12 век западно

от днешното село Мезек. Тя е разположена на издължена тераса в подножието на стръмно разклонение на Североизточните Родопи, носещо името Св.
Марина или Гората. Местното население нарича крепостта „Калето“ и е
имала функция на гранична стражева
крепост. Охранявала е територията
между р. Марица и р. Арда. Обявена е
за защитена територия на скални образувания. Има 9 кули с височина 10
м, а стените й са дебели от 1.90–2.50
м. Обявена е за народна старина през
1927 г., а за архитектурно-строителен
паметник от Античността и Средновековието през 1968 г. През 2012–2013
г. завършва работата по пълната консервация и ограничена реставрация на
крепостта по програма ФАР.
Ето че се вижда краят и на това пътешествие. Правим малка отбивка от
маршрута и отиваме в атрактивния
комплекс „Приказките“, който е разположен в живописна речна котловина с редки растителни и животински
видове, наречена „Харманлийско дефиле“. Мястото е обвито в магията на
стари и нови легенди. Недалеч е историческият „Извор на Белоногата“,
описан в поемата на Петко Славейков.
Мястото, където се ражда красотата
– това е най-точното и кратко описание на този район. Разхладихме се със
сладолед, наляхме си студена балканска вода и отпътувахме към Долината
на тракийските царе, откъдето тръгнахме преди 2 дни.
Елена Бозукова,
председател на КТВ
при ТД ,,Орлово гнездо“ ,
гр. Казанлък

Съюзен живот
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Доц. д-р Венци Росманов новоизбраният председател на БТС
Б
лагодаря на тези, които издигнаха кандидатурата ми. Преди 2
години бях решил, че
приключва активната ми дейност в ръководните органи на
БТС, но съдбата реши, че не е
така. Затова се подчинявам
на решението на съда и се съгласих да участвам в надпреварата. Занимавал съм се с
такава дейност от 1975 година, бил съм дълги години член
на Управителния съвет на ТД
„Кайлъшка долина”, а после на
Централния съвет. Занимавал
съм се с алпинизъм, ходил съм
по планини. От 7 години съм
председател на ТД „Кайлъшка долина” – гр. Плевен. Тези,
които знаят за какво става
дума, какво беше дружеството – знаят какво е сега. Това
не се дължи само на мен, а на
екип от хора, които знаят
какво да правят и как да го реализират.
За мен проблемите на БТС
са сериозни. Те не са от една-две години. Тях бих ги разделил на вътрешни и системни. Вътрешните проблеми
касаят работата с клубовете на конкретните дружества, ефективната работа с
клубовете, които да разширяват ареала на нашите идеи и
нашата кауза сред младите
хора; проблеми с материалната база, които по някакъв на-

чин поради известни на всички
причини (може да ги дискутираме 24 часа) бяха неглижирани; острата нужда от помощ
на всички дружества, които
имат крещящи потребности.
Един от другите вътрешни
проблеми смятам, че е липсата на достатъчен регламент
за оценка дейността на всички клубове и дружества, за
да се избегнат личностните
отношения, които вредят на
колективната работа.
Проблемите, които ги наричам системни, са фактът,
че нашият Съюз, така или

Васил Николов – ТД „Боерица” – Владая: „Първият основен
проблем на БТС е имиджът на
БТС, който е на дъното, и силно
се надявам новото ръководство
да направи стратегия за възстановяване на доброто име на
БТС. За това състояние според
мен допринася всеизвестният
негативизъм и недостатъчната прозрачност при вземането
на решения при управлението на
БТС. Всеки един от членовете,
всеки един гражданин трябва да
вижда информация за работата
на Управителния съвет и периодични доклади дали тези решения се изпълняват. Също така
би следвало да има платформа

иначе, беше свикнал държавата да се занимава активно с
базата и с организацията на
живота на БТС. Това вече не е
така. В едно общество, което
е определило печалбата и ползата за фетиш, такива организации като нас започват
да страдат. Защото ние сме
организация с идеална цел.
Ние трябва да бъдем верни на
това, което се е случило преди нас, и да бъдем достатъчно достойни, за да завещаем
това на следващите поколения, ако искаме да я има нашата държава. Смисълът на

за допитване до членовете на
Сдружението при вземането
на важни решения. Надявам
се този конгрес да бъде една
повратна точка за БТС.”
БТС е да създаде правилната
организация, така щото българските граждани да могат
да общуват с прекрасната ни
страна и Родина, с природата,
да имат сигурни пътеки, по
които да стигнат до нея, т.е.
маркировка, да имат надежден покрив, където да се подслонят, където да се събират
приятелите и това да отдалечи младото поколение от
наркотиците и телефоните,
ако искате. Големият системен проблем е отношението
с държавните органи. А дър-

Бистра Костова
– ТД „Чудни скали”
– гр. Айтос: „Най-големият проблем на
Сдружението
според мен е липсата
на средства за поддръжка на хижите,
собственост на БТС.
Според мен трябва
да се отпускат 10%
за поддръжка на дълготрайните активи
на дружествата.”

жавата сме ние. Избраните
от нас държавни органи последните години нямат ясна
представа точно какво е БТС.
Аз имах среща с един от заместник-министрите на Министерството на младежта и
спорта, много интелигентен
човек, който ми каза: „Докторе, защо не отидете в Министерството на туризма, там
май ви е мястото.” Това означава, че този интелигентен
човек не беше осъзнал какво е
БТС, каква е неговата кауза и
въобще къде е нашето място
в обществения договор. Ако
вие ме изберете за председател и ако вие изберете хората, с които аз съм говорил
и съм получил съгласието им
да участват в Управителния
съвет на БТС, ние ще имаме
представителство на всички
и представителност. И както
казах на покойния Димитър
Гочев и на други наши колеги,
когато той влезе в някой кабинет, там го питат: „Какво

кафе пиете?”, а не го питат
кой е. Тоест, въпросите с решаването на задачите почти
са решени. Затова аз благодаря още веднъж за подкрепата
ви. Ще работя с всички, интригите не ги разбирам – всеки има някакви отношения, но
ние трябва да диференцираме
тези, които наистина мислят
за каузата БТС, защото аз
съм тук без никаква корист.
Нито заплата ще получавам, нито пари ще искам. И
тези, които мислят за БТС,
но мислят по различен начин
- всичките те трябва да бъдат обединени. А има начин за
това. Всичко става с диалог,
с правилно целепоказване, с
правилни стратегии и тактическо решаване на въпросите със строга отчетност
на финансите, увеличаване
на приходите, намаляване на
излишните разходи. Ние не
трябва да си служим с БТС, а
да служим на БТС. Това е моето виждане по въпроса.

51-ви Извънреден конгрес на БТС
Продължение от стр. 1
За по-добрата организация бе решено гласуването
да стане в три секции. Делегатите единодушно решиха
избора за Председател, Управителен съвет и Инспек-

торат да стане с тайно
гласуване. Следобедното заседание приключи с обявяване на резултатите от вота.
За Председател на БТС бе избран доц. д-р Венци Росманов
– председател на ТД „Кайлъшка долина”, гр. Плевен.

За членове на Управителния съвет бяха избрани:
проф. д-р Атанас Георгиев –
председател на Българската
федерация по ориентиране,
Атанас Сивков –
председател на ТД „Черноморски
простори” – гр. Варна, Георги
Гацин – председател на ТД
„Сърнена гора” – гр. Стара
Загора, Георги Георгиев от ТД
„Амбарица 1912” – гр. Троян,
Георги Димитров – секретар
на ТД „Трапезица 1902” – гр.
Велико Търново, Жельо Желев
– председател на ТД „Орлово
гнездо” – гр. Казанлък, Зорница Радонова – изпълнителен
секретар на БТС, д-р Ивайло
Лачев - ТД „Вежен” – гр. Тетевен, Карел Маринович – секретар на ТД „Приста” – гр.
Русе, Красимир Статков –
председател на ТД „Берковица” – гр. Берковица, проф. Огнян Герджиков, доц. д-р инж.
Румен Драганов – член на
Контролния съвет на Сдружение „Национален борд по
туризъм”, Румен Стоянов –
председател на ТД „Хайдут”

и кмет на гр. Калофер, и акад.
Стефан Воденичаров – БАН.
За членове на Инспектората бяха избрани: Виолета
Атанасова – председател
на ТД „Дочо Михайлов” – гр.
Силистра, Георги Пидов –
председател на ТД „Вихрен
1925” – гр. Банско, адв. Иванка Стефанова – председател
на ТД „Рилски турист” – гр.
Самоков, Руси Минев – председател на СТД „Академик”
– гр. Русе и Стоян Иванов –
председател на ТД „Яворови
скали” – гр. Поморие.
Новоизбраният председател на БТС доц. д-р Венци
Росманов закри конгреса с

думите: „Нужни са ни почтеност, безкористност и
адекватност на условията
на времето. Сам няма да го
свърша, нито само с Управителния съвет – всички трябва да се хванем да го правим.
БТС влиза в реанимацията.
Ние трябва да го направим
във възможно най-кратък
срок – методично, сериозно,
с помощта на всички и да ангажираме държавата да си
влезе в ролята, защото ние
сме част от нашия народ и
държавата трябва да поеме
ангажименти за правилното
възпитание на поколенията
занапред и чрез БТС.”
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Кънчо
Маджуров – ТД
„Родни простори” – гр. Елхово:
„Тук съм с надежда за добруване.
С надежда за
промяна.
Има
какво да се желае.
Времената са трудни.
Най-големият
проблем на БТС
според мен е
стопанисването на материалната база. Според мен трябва да се търсят начини да
се стопанисват туристическите обекти от туристическите дружества, а не да се дават под аренда.”

Мирослав
Кескинов – ТД
„Добротица” – гр.
Добрич:
„Липсата
на финансиране
е
най-големият проблем
в БТС. Редно е Сдружението да
подпомага
със
средства своите членове
и да работи и с по-малките туристически дружества”.

Петър
Вутов – ТД
„Ржана” –
с. Игнатица: „Най-големият
проблем е
материалната база.
Другият
голям проблем е безпаричието.”

Трайко Илиев – ТД „Камен дел
1934” – Бояна: „Ние решаваме
всички проблеми в движение. В
нашето дружество върви процес на подмладяване на Управителния съвет. Половината от
неговите членове са млади хора,
които ще продължат това, което правим с още по-голям ентусиазъм. Разчитаме на тях. Посели сме добро семе и се надяваме
на добра жътва. Системата на
БТС е добра, само трябва да се
работи.”

Петър Маджаров – ТД „Орлови
скали” – гр. Провадия: „БТС има
няколко проблема. Първо, това е
малката публичност сред младите хора. Второ
– застаряването
на членския състав. Освен това
няма
прозрачност – никъде не
се
публикуват
решенията на Управителния съвет. Освен това туристическите бази са остарели и не се поддържат. Липсата на лиценз вече две години също е проблем. Няма
никаква подкрепа за работата с деца.

Зорница Радонова - изпълнителен секретар
Уважаеми делегати,
колеги и гости,
Изминаха две години от избора на
така нареченото „нелегитимно ръководство” на Сдружение „БТС”. През
тези две години ние работихме и доказвахме, че БТС е организация с традиции и авторитет не само в България, но и на Балканите и в Европа.
Мъчим се да загърбим миналото,
но не е лесно, защото едно опетнено
име трудно се изчиства.
Не искам да ви отегчавам и да разказвам колко много време и сили сме
загубили, за да се борим за справедливостта по районни полицейски управления и съдилища. Доносите и заведените дела са от наши бивши колеги
и туристически дружества. Непрекъснато се сипят проверки от НОИ,
НАП, КПКОНПИ, прокуратура и др.
Макар и накратко, ще споделя това,
което е свършено през 2018 година и
не е намерило място в отчетния доклад.
През миналата годината бяха приети нов Закон за физическото възпитание и спорта и поправки в Закона
за туризма. През януари 2019 г. Законът за физическото възпитание
и спорта влезе в сила. Много труд
положихме, за да бъдат издържани
нашите предложения и да намерят
място в тези два закона.
В Закона за физическото възпитание и спорта, след отхвърлянето на
предметна област „социален туризъм”, вече има национална организация за спортно-туристическа дейност със структура туристически
дружества.
Лицензът на БТС изтече през есента на 2017 г. и не беше подновен.
Документите за получаване на удостоверение за спортно-туристическа
дейност се подготвят, за да бъдат
подадени в ММС.
С Министерството на туризма
имаме изградени добри партньорски
връзки. Наши експерти са включени в
Националния борд по туризъм и в Комисията по категоризация на базата. По време на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз взехме участие на срещата на
министрите по туризъм в НДК. Беше
предложено по подобие на нашето
национално движение „Опознай България - 100 НТО” да се създаде такова движение и на европейско ниво.

Надяваме се, че обектите, които са
в 100-те НТО и са под закрилата на
ЮНЕСКО, ще влязат в книжката на
европейското движение.
Съвместно с Министерството на
туризма отбелязахме завършека на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и организирахме представително туристическо изкачване на Витошкия първенец
– Черни връх, под надслов „Жените на
обединена Европа изкачват заедно
Черни връх”. В проявата се включиха
съпругата на посланика на Р Австрия,
съпругата на посланика на Италия,
представител от Министерството
на туризма, туристически дружества. Проявата беше посветена и
на инициативата „София - европейска столица на спорта 2018” и на 145
години от рождението на нашия патрон Алеко Константинов.
Макар че заради доноси по адрес на
БТС бяха спрени средствата за обектите на Витоша, ние продължихме да
работим със Столична община. Канени сме на всички техни общински мероприятия и участваме в заседания,
които касаят туризма. През 2017 г.
бяхме осъдени и платихме на общинската фирма „Егида” около 53 000
лв. за неплащане на наем от 1999 г.
до 2008 г. Сега предстои да платим
след 2008 г. В преговори сме Информационният център да бъде изключен
от активите на „Егида” и това да се
гласува на сесия на ОбС на Столична община. Надяваме се, че ще бъдем
чути, тъй като това е първият Информационен съвет не само на БТС,
но и в страната.
С ПП „Витоша” се стремим да поддържаме добри контакти. Факт е,
че БТС беше поканен в комисията
по уточняване на базите. Вече две
години през летния сезон комисията работи. Сдружение „БТС” има на
Витоша 9 хижи и 2 заслона. Радостен е фактът, че ние сме от малкото стопани, на които всички бази
работят. Тук е мястото да спомена
доброто стопанисване на базите на
Витоша от туристическите дружества: хижа „Алеко”, „Камен дел 1934”,
Планинец” и „Момина скала”, както и
новите наематели на заслон „Черни
връх”.
Добрите контакти с националните и природните паркове винаги са
били от важно значение. БТС е организацията, която е основоположник

на маркировката още в далечната
1901 година и до ден днешен работи,
а маркировката е съгласувана с Европейската асоциация за пешеходен
туризъм. Всички сме наясно, че нашата маркировка и тази в ЕС трябва да
бъде единна. Финансово бяха покрити
проявите от Националния календарен план. Помогнахме финансово на
БФТВ, СТХБ, на някои туристически
дружества, които имаха неотложни
ремонти поради аварии.
Проведохме ежегодните семинари
с актива на туристическите дружества. Расте интересът към нашите
курсове за обучение на планински водачи и инструктори по туризъм. Възстановихме курсовете за обучение
по маркировка. Много от туристическите дружества подновиха голяма
част от маркировката по туристическите пътеки. Част от тях се възползваха от боята, която беше получена от МЗХГ. Сега предстои да се
маркират Европейските маршрути с
табели от ЕАПТ.
Очакваме през юли и август доброволци от планинските водачи да
разширят музея в УЦ „Мальовица”
и доброволци от Америка, които да
участват в почистване и освежаване на хижи.
Тук е мястото да споделя, че пещерите, които се стопанисват от туристическите дружества, бяха пред
процедура за отнемане и предоставяне на кметовете по места. С помощта и съдействието на колеги от УС
и разбиране от страна на определени
управляващи стопирахме отнемането им от Съюза.
Едно от изискванията, за да получим лицензия за спортно-туристическа дейност по новия ЗФВС, е членство в международна организация.
През 2017 година успяхме с доста
усилия да върнем позициите си в Европейската асоциация за пешеходен
туризъм и Балканския планинарски
съюз. Не само че си запазихме членството, но тези организации ни гласуват доверие. Имаме покана, след
получаване на лиценз от ММС, за
членство в Европейската асоциация
на планинарските организации.
По отношение на Балканския планинарски съюз:
Взехме участие в конференцията
БПС в Бурса, Балканското състезание по планинско ориентиране в гр.
Охрид, конференцията по подготов-

ка и избор на ново ръководство на
БПС.
Поредното Общо събрание на Балканския планинарски съюз (БПС) се
проведе на 25 май в албанския град
Корча. То беше изборно, поради което присъстваха всички организации
членки, както и представителите
от Чешката планинарска федерация
и EUMA, които традиционно участват на мероприятията и срещите.
Единодушно Гръцката планинарска
асоциация бе приета за редовен член
на БПС.
Общото събрание гласува и ново
ръководство на Съюза. За председател с мнозинство бе избран Мартин
Шолар от Планинарския съюз на Словения, а за генерален секретар – Драган Булатович от Планинарския съюз
на Черна гора. Единодушно бе гласуван и нов Управителен съвет. Чест за
БТС е, че в Контролния съвет събранието избра изпълнителния секретар
на БТС Зорница Радонова.
Много добри са взаимоотношенията ни и с Европейската асоциация за
пешеходен туризъм (ЕАПТ).
На заседание на президиума на
ЕАПТ бе одобрен Правилник за маркировка на туристическите пътища и
пътеки в България. Той е съобразен с
европейската маркировка. Предстои
да се съгласува и одобри от съответните държавни институции. БТС
получи и още едно признание от Европейската асоциация за пешеходен
туризъм, в която членува - получаване на сертификат на програмата
за обучение на планински пешеходни
водачи, изработена от експерти
на БТС. Сертификатът се дава за 5
години и е за доброволни пешеходни
водачи на групи в системата на БТС.
Водачите получават значка с надпис:
„Пешеходен водач на ERA”. До получаване на сертификата се стигна
след дълга процедура по разглеждане
на програмата за обучение на БТС. В
средата на май президиумът на ERA
на свое заседание одобри програмата
ни.
Уважаеми колеги,
Спирам дотук. Подробности за
свършеното през 2018 г. можете да
прочетете в отчетния доклад на
БТС.
Благодаря ви за вниманието!
Експозето се публикува с
незначителни съкращения.

Прояви

ЮЛИ 2019 г.

5

Младежко присъствие на „Верея`2019“
Н
а 22 юни 2019 година
в 19:50 часа бе даден
стартът на Републиканския нощен туристически поход „Верея`2019“ в
местността Предела на Прохода на Републиката в Стара
планина. За 20-и пореден път
ТД „Сърнена гора“ – Стара Загора, провежда похода в чест
на героичната Шипченска
епопея. Затова и маршрутът
е по билото на планината: покрай хижа „Грамадлива“, подсичат се връх Грамадливо и
връх „Клъшки чукар“, жп гара
Кръстец, горски дом „Българка“, връх Малък и Голям Бедек,
хижа „Бузлуджа“ (старата),
Шипченски проход – около 50
км максимално за 12 часа по
Е3, но в обратна посока на
частта от Националния поход „От връх Ком до нос Емине“.
Организацията
бе
перфектна. Точно по разписание
автобусите от Стара Загора пристигнаха навреме и
техническата конференция с
регистрацията на присъстващите приключи по-бързо
от предвиденото. Ръководството бе представено на
походниците. Главни ръководители бяха Даниел Йорданов
и Ваня Петкова от ТД „Сърнена гора“. Двамата спасители,
Атанас Димитров и Антон
Тонев от ТД „Сърнена гора“
щяха да вървят последни и
да помагат на нуждаещите

се. Всеки участник получи по
три талончета за подкрепителните пунктове и лист с
важни телефони за връзка при
проблем по трасето. Имаше
много добре организирани два
подкрепителни пункта в хижа
„Кръстец” и хижа „Бузлуджа”.
Тази година участниците на старта бяха 72-ма от
Стара Загора, Пазарджик,
Нова Загора, Велико Търново,
Чирпан, Сливен, Габрово, Плевен, Перник, София, Казанлък,
Варна и Ямбол. А 77-годишният инженер и маратонец от
Бургас Коста Янков, поради
здравословни причини, 19-ото
си участие го измина сам и
пеша от Стара Загора през
Казанлък до Шипченския проход. Похвално е участието на
10 походници от младежката
секция на ТД „Сърнена гора“,
които са участвали през деня
в състезанията край язовир
„Копринка“ в 17-ия Национален
преглед на туристическите
умения и сръчности за учащи се „Кристален еделвайс“,
като успяха да се придвижат
навреме и да участват в нощния поход. За жалост от ТК
„Незабравка“ – Велико Търново, от 40-те младежи на „Копринка” не можаха да направят
подобна организация и затова в похода се включиха само
трима членове на клуба: Снежанка Димитрова (най-възрастната жена – 62 години и с
12-о участие), студентът Ге-

орги Величков – 3-о участие и
Иван Гаджалов – 1-во участие.
До крайната точка на похода, Шипченския проход, достигнаха 51 участници (над
70%), което е абсолютен рекорд за нощния поход – досега
са били все по-малко от 50%.
Всички приключиха похода
успешно – нямаше загубили
се. Това бе и благодарение на
добрата маркировка, която
организаторите
предварително бяха направили за наше
улеснение – освен старата
билна лентова маркировка
за Ком-Емине, бяха заковани
светлоотразителни червени точки
в метален квадрат
и завързани по клони или зимна маркировка ленти. За
рисковите места
ръководителите
наблегнаха преди
старта и дадоха
по-подробни указания. Не е без значение, че и времето
бе с походниците
– тихо, топло и
спокойно.
Красив
залез. Поляни с
прекрасни цветя и
уханни треви. През
цялата нощ гора-

та бе огласена от пойните
птички. Луна. Звезди. Романтика. Дори и ветрогенераторите по билото на Бедеците
не работеха, не нарушавайки
нощната магия с неприятния
си шум. Част от походниците
пееха от удоволствие и така
по-лесно и бързо изминаха разстоянието.
За първа година младите
хора бяха толкова много –
средната възраст бе около
32 години, което е похвално
за организаторите. Походниците с над 10 участия се
брояха на пръстите на едната ръка. Младежите с такова
нетърпение очакваха старта, че организаторите бяха
принудени да ни пуснат с 10
минути по-рано. Доброто бе и
това, че имаше дори и няколко
семейни двойки. Всички бяха
добре подготвени и екипирани, което също бе един плюс
за безпроблемното протичане на мероприятието. Темпото, което наложиха младежите, бе много добро и още на
първия подкрепителен пункт
се отчете – почти час преди
крайното време всички бяха
преминали през него.
Най-малкият участник бе
Александър Йорданов на 16
години от младежката секция

при ТД „Сърнена гора“ - Стара
Загора.
Най-възрастният
участник, изминал трасето, бе ултрамаратонецът Ради Милев
от гр. Казанлък, на 71 години,
който участва за 20-и път (не
е пропускал поход – за него маратон). Само преди малко повече от месец, от 9 до 15 май,
в Балатонфюред, Унгария,
той постави световен и абсолютен национален рекорд,
пробягвайки за 6 дни 711 км.
На финала всеки участник
получи заслужена тениска, а
двамата и по един туристически термос за спомен.
Най-бързи бяха двамата
походници Христо Тодоров
и Цветолин Богданов от ТД
„Сърнена гора“ - гр. Стара Загора, изминали разстоянието
за 7 часа и 52 минути.
Връчването на наградите и
закриването на похода се извърши пред хижа „Бузлуджа”,
откъдето след груповата
снимка участниците отпътуваха с пожелание за нови
срещи по планините на Родината.
Снежанка Димитрова,
председател на
ТК „Незабравка“ –
гр. Велико Търново

Долнобанските туристи
празнуваха Еньовден
В дните на лятното слънцестоене, в чест на Рождеството на свети Йоан Предтеча и Кръстител Господен,
известен още в народния календар като Еньовден - празника на билките, десетки туристи от дружество „Ибър“
в Долна баня се отправиха в
ранни зори, когато слънцето
изгрява, както повелява традицията, на екскурзия до рилската хижа „Гургулица“ в Рила
планина. Всички получиха специално направена диплянка за
празника и си пожелаха приятен и незабравим ден сред
рилската природа. По пътя
първо планинарите се отбиха
на кафе и раздумка на красивия централен площад в съседното село Костенец, който бе обновен по проект на
Европейския съюз, след което
посетиха църквата „Успение
на Пресвета Богородица“ в

местността Горна черква в
курорта Вили Костенец, където запалиха свещ за здраве и
благополучие в семействата,
след което се разходиха и до
прочутия Костенски водопад.
По обяд планинарите от
рилския град, след като по
пътя набраха красиви букети
с билки, се събраха на поляната пред хижа „Гургулица“ на
1200 м н.в., където след като
преброиха събраните билки
от туристите, организаторите излъчиха победителите
и раздадоха наградите.
Със 71 билки в своя букет се
поздрави Ваня Раданска, следвана от Стоянка Маврова с
53 билки и Елена Сухарева с
50. В Еньовденската билкова
надпревара участваха още
и Марина Иванова, Николина
Михайлова, Боряна Троянска,
Елисавета Генчева, Латинка
Костадинова, Ваня Гълъбова

и други. Всички билкари получиха от организаторите от

долнобанското
дружество
козметични продукти.

Любомир Кузев
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Планинарски емоции
З
а прехода, който предстоеше, нямах очаквания какви чувства ще
създаде, но бях предвидил няколко ситуации, в зависимост от времето, групата и непредвидени неща. Бях
сравнително спокоен, след
като разбрах, че ще има и още
няколко водачи, с които си
помагаме безрезервно и сме
приели неизказаната дума, че
можем да разчитаме един на
друг.
Пристигнахме в това хубаво градче Карлово сутринта
на 15.06.2019 г., което наскоро преоткрих. Изчакахме още
един член на групата, който
пристигна от София, и след
един наистина много кратък

инструктаж тръгнахме навътре в Балкана. Повечето хора
от групата вече са идвали на
много преходи и сме се отработили като екип, движим се
много добре в планината.
Започнахме прехода по ждрелото на резерват Старата
река, който е известен най-вече със своето растително
разнообразие, красивите бързеи и водопади. Преминаването през хижите „Хубавец“ и
„Балкански рози” улесни групата откъм носене на провизии и така след около 6 часа
преход стигнахме до целта
за деня - хижа „Васил Левски”.
Тя е много добре поддържана
за тази надморска височина
- 1450 м. Посетихме и Карлов-

ското пръскало. В тази част
на годината то е пълноводно
и впечатляващо.
Сутринта - закуска, пържени филийки със сладко от боровинки и старт на прехода
точно в 08:30 ч. Този участък,
през който вървяхме, докато
стигнем билото на масива
Равнец, не го бях преминавал.
Беше доста стръмен, но с всяка стъпка нагоре се откриваха много красиви гледки, поляни с високи треви и всякакви
горски цветчета. Стигнахме
билото, изиграхме едно хоро
по случая и започнахме спускаОще от основаването на
туристическо дружество в
Неврокоп през 1922 г. едно от
най-любимите места за посещение на местните туристи е
Попови ливади (Папазчаир). До
тук се провеждат организирани походи през всички сезони
от годината. Постепенно се
заражда идеята за построяване на хижа.
През 1960 г. по инициатива
на тогавашния председател
на туристическото дружество Владимир Пенков комисия от Градския народен съвет
избира място за строежа й на
една поляна с южно изложение,
сред стройни борики, на безветрено и тихо място в подножието на връх Чала. Мястото
е съвсем подходящо и като изходен пункт към вътрешността на Пирин.
И започва строителството
на хижата, продължило около

не към хижа „Равнец“, където
ни очакваше боб с манатарки и бира. Дъждът ни изчака
да слезем в гр. Карлово и чак
тогава заваля, все пак сложихме дъждобраните, докато
стигнем до автобуса, и потеглихме обратно към нашия си
Казанлък.
Благодарности големи на
всички, много приятно, задружно и слънчево!
Станислав Николов,
планински водач при
ТД „Орлово гнездо”,
гр. Казанлък

Иван Праматаров и др.
На 5 юни 1964 г. при много
добре организиран туристически събор се открива хижата.
Присъстват много гости от
окръга и района, между които
и Коста Керемидчиев – председател на Окръжния народен съвет и на ОС на БТС – Благоевград. Той преряза лентата при
откриването. След деловата
част и награждаване на отличилите се строители вокална
група при туристическото
дружество изнася богата литературно-музикална програма с туристическа тематика.
Първоначално хижата разполага с 83 легла – 23 единични и 67 на нарове с пружини.
Тя е пригодена да приеме до
120 души. Водоснабдена, електрифицирана и с телефон.
Утвърждава се като истински
дом за туристите от града и
района. През 1977 г. за няколко

55 години хижа „Попови ливади”
3 години, като финансовите
средства са предоставени от
държавния бюджет и по-малка
сума от ЦС на БТС.
Значителен е броят на туристите, участвали с доброволен труд или друга помощ
при нейното изграждане – особено членовете на туристическите секции към Градския
народен съвет, Тютюнева
промишленост, ТПК „Труд“,
„Шевкооп”, „Търговия на едро”
и др. Между тях са Петър Хаджидимков, Георги Харизанов,
Кирил Хаджимаринов, Славчо
Комов, Динко Кантарджиев,
Иван Стоянов, Иван Вълчев,

години е включена в системата за екскурзионно летуване
из Пирин. Докато през лятото
на 1978 г. оттук преминават
20 групи с общо 400 туристи,
то през лятото на 1979 г. те
са вече 40 групи с общо 750 туристи.
Като най-южна пиринска
хижа през активния туристически сезон дотук по главното било на планината идват стотици туристи от
вътрешността на България.
Най-популярни маршрути с
изходен пункт хижа „Попови
ливади” са до първенеца на Среден Пирин – връх Ореляк (2099

м), за около 2 часа до най-високите южнопирински върхове
Свещник и Муторог, до лобното място на Яне Сандански и
до хижа „Славянка” при най-южната точка на Пирин, до която
се отива за около 5 часа и 30
минути.
През последните години се
извършиха редица подобрения
в хижата и днес тя е в чудесно състояние. Хигиената е на
много високо ниво, както и гостоприемството на хижаря Димитър Парнарев и съпругата
му Ели. Усмихнат, приятен събеседник, Митко е винаги сред
гостите, готов да се отзове

на всякакво тяхно желание. В
много добро състояние е туристическата столова и кухня, предлага се редовно храна
за туристите. Хижата разполага с 45 места, с вътрешни
тоалетни и бани, с локално
отопление и се стопанисва
от ТД „Момини двори“ - гр. Гоце
Делчев.
Хижарят Митко, освен с
образцовото поддържане на
хижата, отделя доста време
и за няколко благородни дейности, като обновяване на
туристическата маркировка
до забележителните върхове
и местности на Южен и Сре-

ден Пирин, маркиране на нови
маршрути, както и смелата
му идея и организация по събиране на средства за построяване на заслон на местността Суватя (на около 3 часа
пеша от хижата), за улеснение на туристите, идващи от
хижите „Пирин” и „Малина” на
път за Попови ливади, и обратно. Иначе казано, „хижар за
пример“ е Митко – ще се убедите в това, ако посетите и
нощувате тук, което горещо
ви го препоръчваме.
Текст и снимка:
Атанас Панчалиев
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Сбъдване на една мечта
П
о различни причини
хората с увреждания
трудно могат да си
позволят екскурзии, и
то в чужбина. Някои от тях
дори не са преминавали държавна граница, а други са виждали море на сън или по телевизията. Затова, когато на
годишното ни отчетно събрание получихме предложение от
Община Долна баня в лицето
на кмета Владимир Джамбазов да представим маршрут,
който да ги подкрепи, очите
на всички присъстващи светнаха.
Избрахме един слънчев град
в Република Гърция, свързан
силно с българската история
– Кавала. Емоционална беше
и подготовката ни. Нощувката решихме да направим в
българското село Копривлен.
Беше по-лесно и с по-малки затруднения. Нямахме търпение
да потеглим. Веднага след Гергьовден пътешествието ни
започна. По пътя към Гоце Делчев погледите ни се къпеха в
пролетната зеленина на Родопите. Скоро се ширна Разложката долина с все още снежните върхове на Пирин, събрала
около себе си природните красоти на трите планини – Рила,
Пирин и Родопите, и белеещите се грамади на хотелите в
Банско и района. Към обяд като
в приказките пред нас блеснаха Бяло море и белите къщи на
Кавала. Наричат го „Градът на

бягащия конник”. Като такъв
го видели древните хора, идващи от морето към брега. В
далечината ни посрещаше и
силуетът на остров Тасос. За
мен градът по-скоро прилича
на ято грациозни лебеди, сгушили се в зелената пазва на
хълмовете. Много българско
място е това. Спомнихме си за
българи - долнобанци, които са
били по тези земи като участници във войните. Различни
бяха възможностите, които
ни даваше Кавала. По-можещите стигнаха до един от символите на града – крепостта.
Изгледът беше впечатляващ
– акведуктът от римски времена, църквата „Дева Мария“
и стръмните улички, криещи
спомени за минали времена. Хората с бастуните се любуваха
на красивата гледка от пристанището,
крайбрежната
улица и кокетните заведения
с вкусна риба и морски деликатеси. Дъждовният облак, събиращ сили над града, не успя да
помрачи удоволствието ни, но
продължи да ни гони по пътя
за град Драма и се постара
да ни попречи да стигнем до
красивите извори на река Св.
Варвара. Градът, притихнал
под дъжда, и странната голяма обедна почивка до 17,30
часа изглеждаха много български. България ни посрещна
ведра и спокойна. Крайпътният хотел в с. Копривлен „Мари
Бел” беше на наше разположе-

ние. Приветливият персонал
– също. Вечерта пък превърнахме в истински долнобански
празник. Грешат хората, които мислят, че ние – хората с
увреждания, трябва да стоим
заковани на столовете и нямаме право на добро настроение
и щастливи мигове. И как да не
благодарим на всички, които
допринесоха за това – от Община Долна баня, хората от
Копривлен и на тези, които
ни помагаха при пътуването и
придвижването!
В ранната сутрин се отпра-

Букет от божури
от „Божурица”

Идеята в първите дни на туристическото лято дойде от
ломските туристи. Те избраха
видинската местност по сърце,
защото който е бил веднъж, не
я забравя и пак се връща. Тя е на
хвърлей място от Видин, но притежава полъха на гората, аромата на равнината и синевата
на планината. Бог с щедра ръка
е дал хубост на това място, освежавайки го с бистра изворна
вода и пъстротата на цветя,
медоносни треви и билки.
Но да си дойдем на думата: туристът има нюх за прелестите
на родното и затова ломският
повик отекна веднага в душите
на видинчани, които бяха и нещо
като домакини. Поласка ги и фактът, че се проявява интерес
към това прочуто и причудливо
място. Преговорите тръгнаха
между Снежана Каменова от
Лом и Веселин Габерски – председател на Клуба на туристите
ветерани във Видин. И в уречения ден всички тръгнаха към
„Божурица”. А тя ги посрещна
със свежест и хубост повече
от друг път. Между двата туристически екипа мнозина бяха
лични приятели и сърдечното
посрещане и пристигане бе на
висота. За всеобща радост на
всички към двата туристически
екипа се присъединиха от Враца Лучия Кирова и от Монтана
Иванка Василева. Наистина за
туриста няма нито умора, нито
граници.
Хижата, където гостите
щяха да пренощуват, малко остана встрани от интереса им.
Множеството запъпли по ливадите и веселото подвикване и
спонтанно запяване огласи околността. Туристът умее да при-

вихме към още едно силно за нас
място – Хаджидимовския манастир „Св. Георги”. Въздействието му е неповторимо. И тук,
заедно с утринната молитва,
се преплитат въздействията на чудотворната икона на
св. Георги и онзи вековен чинар, чиито листа ти носят сън
и спокойствие. Маркирахме
присъствието си и в още един
обновен и пълен с млади хора
град – Гоце Делчев. Отново ни
погали зеленината на Родопите. Пътувахме към дома. Разделихме се на нашия площад

пред красивата сграда на общината – уморени, но доволни.
Един човек и неговият екип организираха два прекрасни дни
за инвалидите от Долна баня.
Жестовете към хора като нас
получават не само нашата
признателност. Тя е и част от
молитвата ни за благото на
Долна баня и за всички, които
работят за нея! Благодарим!
Инж. Светла Стоименова,
председател на Сдружението на хората с увреждания
„Венетица“, гр. Долна баня

Списание „Български турист”, кн. 6, 1934 г.

ема по особен начин природата,
извлича най-ценното от нея и го
превръща в положителни емоции и здраве. И ето го първото
изпитание –
петкилометрова екопътека. Тя е проверка на
годините. Но и тук издържаха
изпита беловласите планинари.
Никой не се отказа от обхода й.
Горската пътека ги водеше ту
към стръмно, ту към горски пейзаж. Раздумката беше на ниво,
защото между приятели речта
винаги е весела и ободряващо
закачлива. Водачът Веселин Габърски положи максимум усилия
преходът да бъде по силите, приятен, впечатляващ и запомнящ
се. Километрите не се отразиха
на никого и когато общата трапеза събра туристите заедно,
хлябът беше толкова сладък.
Снежана Каменова в благодарственото си слово отбеляза,
че тази туристическа среща е
показателна за ветераните на
четирите града. После плиснаха звуците на българско хоро и
хората на възраст, но с млади
сърца, показаха какво могат.
Вечерта събра под звездите на
смълчаната местност всички,
разстла своя пъстроцветен килим от цветя и аромат и вдъхнови талантливи изпълнители на
песни, проза и поезия. До късно
туристите се наслаждаваха на
този магичен край от Видинско
и търсеха в себе си най-милите
слова и благодарност към организаторите.
Утрото ги огря весели и бодри
и за спомен си взеха глътка радост, букет от цъфнали майски
божури и настроение за по пътя
към Лом, Монтана и Враца.
Янка Маринова, гр. Видин

Материалът е подготвен от инж. Данчо Лазов
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Кюстендилските туристи отново на път
Н
астъпи най-българският празник през годината - 24 май.
На специален ден е найдобре да си на специално място. Такава беше и
идеята на ТД „Осогово“,
гр. Кюстендил, когато
организира
пътуването. Съдействие за добрата организация ни
оказа
председателят
на Клуба на туристите
ветерани от град Видин
Веселин Габерски.
Първия ден бе планирано да посетим пещерите „Венеца“ и „Магурата“ и град Видин.
Пещерат „Венеца“ е
сред най-красивите в
Северозападна
България. Открита е през
1970 г. до с. Орешец.
Вътрешността
на
„Венеца“ е покрита с
цветни кристали и отлагания, чийто вид се
обяснява с липсата на
кислород за дълъг период от време. Пещерата
има пет зали, но най-красивите образувания са
в третата и четвъртата. В тях има сталактити, сталагмити,
сталактони, коралити,
синтрови панички, езера, оцветени в кафяво,
червено и жълто. Едни
от най-интересните са
в четвъртата зала –
приличат на боздугани
от скали – там, където
някога е било дъно на
древно езеро.
Следващата ни спирка бе в пещера „Магурата“, намираща се във
варовиковата Рабишка
могила (461 м надморска
височина). Тя е една от
най-големите и най-красиви пещери в България.
Според геоложки проучвания образуването
на пещера „Магурата“
е започнало преди около
15 млн. години. С внуши-

телни размери впечатлява „Големият сталактон” с височина над 20
м. „Падналият бор” пък
е най-големият сталагмит в изследваните
български пещери с дължина над 11 м.
Пещерата се използва и за производство
на шампанизирано вино,
което отлежава при естествени условия, сходни с тези, използвани
при производството на
френско шампанско. В
съседство с пещерата
се намира Рабишкото
езеро - най-голямото по
площ вътрешно езеро
в България, с дълбочина
35-40 м.
В град Видин с представител от туристическото дружество
направихме бърза, обзорна обиколка на града.
Предстоеше ни най-вълнуващата част - срещата с туристите от видинския туристически
клуб. В туристическия
клуб ни посрещнаха с
усмивки, цветя, много
настроение и сърдечност. Председателят
на Клуба на туристите
ветерани Веселин Габерски приветства групата ни. След много танци
и веселие направихме
последни уточнения за
следващия ден.
Втория ден ни предстоеше разходка в Румъния до град Крайова.
По моста „Нова Европа“, свързващ Видин и
Калафат, се озовахме
в Румъния. Крайова ни
очарова със смесицата
от най-различни стилове – барок, ренесанс,
неокласика. Посетихме
прекрасния арт музей,
който се помещава в
изящна сграда с венециански огледала, мраморни стълбища и копринени тапети. Разгледахме

Музея на изкуствата,
кметството, университета, църквата „Свети
Димитър“. Центърът на
Крайова е богато украсен с цветя и фонтани,
а на главния площад се
намира статуята на
румънския
национален
герой Михай Витязул
– обединител на Трансилвания, Молдова и
Влашко. Друга основна
атракция на площад

изненади и интересни
обекти. А ето, вече сме
на Божия мост. Трудно
човек може да остане
безразличен към цялата
величествена
картина, която се откроява
пред очите му, когато
посети Божия мост.
Това е уникална природна
забележителност.
Каменното чудо е образувано в продължение на
много, много години от

„Михай Витязул“ са уникалните за Румъния пеещи фонтани. Посетихме
един от най-големите
паркове в Европа – парка „Николай Романеску”
1. В средата му има голямо езеро, захранвано с
канали, които минават
през целия парк и над
които са изградени приказни мостове.
Вечерта ни остана
време да се насладим
на крайдунавския парк в
град Видин. На територията на парка са разположени
театърът,
джамията и библиотеката на Пазвантоглу,
турската поща, Римската крепостна стена, няколко паметника и други
забележителности.
Третият ден беше
също много наситен на

река Лиляшка, която си
е проправяла път през
варовиковите скали и е
изваяла този впечатляващ феномен. Мостът
се състои от огромни
каменни сводове и дебели и мощни колони, офор
мящи обширни зали, в
които навлиза слънчева
светлина. Той има височина към 20 метра и е
широк около 25 метра.
Точно под него се намира
един истински лабиринт
от малки пещери, чиято
обща дължина е 100 метра.
Чувствата,
които
се надигат у всеки,
когато е там, са преклонение и възхищение
към уникалните способности на природата и
приказния рай, който е
създала тук, на земя-

та. В миналото Божият
мост е представлявал
всъщност пещера, но
под въздействието на
природните сили високите й тавани се срутват частично. Мостът
е обявен за защитена
природна забележителност през 1964 година с
цел да се опази непокътнато това невероятно
и безценно богатство.
Съвсем близо са разкрити останките от древна крепост, простираща
се край местността
Борованска могила и датираща още от римско
време. Уникално е! Просто те побиват тръпки и
изпитваш непознато за
ежедневието усещане!
Посетете го! Ще се почувствате по-други!
Достоен завършек за
една част от групата
бе разходка във Враца.
Сгушен в Балкана, неслучайно мотото на
града е „Град като Балкана – древен и млад”.
Историческият музей
пази разнообразие от
находки и експонати от
Античността и Средновековието.
Останалата група се
отправи към екстремната екопътека Боров
камък. Тя започва от
с. Згориград, което се
намира близо до Враца.
Пътят до началото на
пътеката минава през
остатъците от голямото наводнение преди
53 години, когато на 1
май се скъсва стената
на хвостохранилището
на мина Плакалница и
нанася големи поражения по коритото на река
Лева. Гледката там е
потресаваща, прилича
на лунен пейзаж и само
тук-там стърчат останките от водонапорни кули, които правят
изгледа още по-зловещ.

Само няколкостотин метра след това обаче започва пътеката, която
се изкачва по коритото
на река Лева, минава
през множество мостчета и стръмни стълби
около скалите. Денивелацията до водопада е
700 метра. Най-вълнуващият етап е преминаването покрай водопада
Боров камък, който е висок около 60 метра. След
него се излиза на голяма
поляна, където може да
се почине и снима.
„Голямото гостоприемство и чудесната
природа ни кара да се
върнем отново по тези
красиви
места. Има
нещо странно в този
край. Привлича като
магнит, така че, когато
си тръгвате, ви остава
едно съжаление в душата. Може би приказките на хората, може би
тяхната откритост и
сърдечност са част от
това чувство. Никъде,
ама наистина никъде
не сме срещали такива
хора. Когато отидете
във видинския край, мислите, че сте дошли на
края на света! Защото
не е пренаселено, защото изобилства от
девствена красота и
история. Отпечатъците на времето са напластени по стените
на къщите, сезоните
шепнат през звуците
на река Дунав, езика на
птиците... ” - признаха
впечатлените туристи
от Кюстендил.
В края на нашето
приключение се почувствахме не изморени, а
напротив – заредени с
енергия от приятните
емоции.
Силвия Михова,
секретар на ТД „Осогово“,
гр. Кюстендил

В края на учебната година - глътка свеж въздух

Ученици от Vб и VIа,
клас от ОУ „Цар Симеон I“ в гр. Варна участваха в организирана от
класните им ръково-

дители г-жа Светлана
Димитрова и г-жа Радостина Николова екскурзия до гр. Търговище за
отбелязване на 24 май

- Деня на българската
просвета и култура и
на славянската писменост.
Спряха на Историческия комплекс „Неолитно селище“ в с. Н. Рилски, който се състои
от няколко къщички и
красиво езерце с водни
лилии.
Интересната
беседа и демонстрации
от живота и бита на
древните хора грабнаха вниманието на всички. Една от къщичките
пресъздава в детайли
бита в жилище от неолита. Точно над езерцето с водните лилии
е изградена по-голяма
калена сграда – наколна, пресъздаваща в
детайли живота през
халколита. От това
време е находката, открита по нашите земи
– Варненският халколитен некропол, където е
открито най-старото
обработено злато в
света. В друга от залите са изложени восъчни фигури-макети

на траки.
Децата се запознаха
с историческото минало на гр. Търговище - забележителен търговски център, намиращ се
на Котленския проход.
Особено интересна бе
темата за известния
пролетен Ескиджумайски панаир, който има
международна известност. Бил е особено
важен за търговския
обмен на стоки в цялата Османска империя
в периода на Възраждането и след това в
новосъздаденото Княжество България след
Освобождението.
Посетиха
Славейковото училище - паметник на културата
с национално значение.
Построено е през 1863
година в епохата на
Възраждането. Петко
Славейков взема участие във вътрешноархитектурното му офор
мление. Направена е
точна възстановка на
старата класна стая

на взаимно класното
училище, каквото е
било и Славейковото.
Потопиха се във възрожденската
атмосфера на Хаджи-Ангеловата къща, която води
началото си от 1863
г. и е типична къща
във възрожденски дух
с украса - дърворезба
и предмети от бита
на богатия търговец.
В нея могат да бъдат
разгледани инструменти, които се използват
в лозарството, грънчарството и земеделието. Учениците опитаха да изработят от
глина керамични съдове
за дома.
След
горещината
на града всички бяха
очаровани от прохладата, свежия въздух
и прекрасната гледка
от хижа „Младост”.
Сутринта поехме през
Преславската
планина към Крумово кале и
крепостта „Мисионис”.
Увлекателно и много
изчерпателно Атанас

Сивков - планински водач и председател на
ТД „Черноморски простори“, разказа историята й. Гората бе пълна с
червени божури, а птиците не спираха своите пролетни песни.
Поизпотени и със зачервени лица, трудно
откъснахме поглед от
тучната зеленина, покрила склоновете на
Балкана.
Връзката с миналото, настоящето и природата бе осъществена. Формирането на
екологична
култура,
съзнание и поведение
за опазване природата около нас и заедно
с това повишаване на
физическата
активност и здравословен
начин на живот сред
учениците е постоянна
цел, към която винаги
трябва да се стремим.
Светлана Димитрова,
ст. учител по
математика в ОУ „Цар
Симеон I“ , гр. Варна
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Поклоннически пешеходен поход
„Светият път” 2019 г.
550 години от връщане мощите на св. Йоан Рилски
от Търново в Рилския манастир
Поклонническият поход „Светият път”,
който е през месец юли
2019 г., се организира за
достойното отбелязване на 550-годишнината
от връщане мощите на
св. Йоан Рилски от Велико Търново в Рилския
манастир. Той преминава по маршрут, максимално близък до пътя
на монашеската процесия от 1469 г. Пътят е
проучен основно от учителя в ПГТ ,,Д-р Васил

Берон”, гр. В. Търново,
Евгени Коев и асистента във ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий” Паскал
Пиперков в продължение
на над три години, като
интердисциплинарните
изследвания на исторически, географски, краеведски, културоведски
и други свидетелства
откъде е минала процесията, са докладвани и
обсъждани на няколко

научни конференции в
страната и чужбина.
Активната подготовка и организирането на
най-големия поклоннически поход в България
започна с обединяване
на усилията и инициативата на Професионална гимназия по туризъм „Д-р Петър Берон”
във Велико Търново, Туристическо дружество
„Академик - ВТУ” и Клуба
по пешеходен туризъм
– Велико Търново, чиито

усилия доведоха до учредяването през месец
февруари на Национален
инициативен комитет
„Светият път”. Председател на комитета
е преподавателят по
средновековна история
и водещ на популярното
историческо предаване
,,Час по България” проф.
Пламен Павлов, а националната
инициатива
обединява десетки пред-

ставители от различни
селища, през които преминава поклонническият поход.
Маршрутът на похода преминава през 4
епархии на Българската
православна църква, 8
административни
области, 19 общини и над
70 населени места. Походниците преминават
също през териториите
на 4 природни парка и покрай десетки природни и
културно-исторически

забележителности и паметници.
Уникалното за България поклонническо пътуване се осъществява
с благословението на
всички
митрополити,
през чиито епархии преминава „Светият път”,
а в отделните селища
организаторите са се
постарали да бъдат съчетани хармонично туризмът и срещата с кул-

турното и духовното
българско наследство.
Участниците в похода
и местното население
можаха да съпреживеят
организираните
на места православни
служби, възстановки на
събития, свързани с
пренасяне мощите на
Рилския чудотворец, запознаването с някои неизвестни към момента
места и кътчета от Родината. В манастирите
и в по-големите населени места се отслужваха
църковни служби и неделни литургии в местните храмове.
Голямото предизвикателство пред организаторите е, че походът е
свободен и масов, което
дава възможност на всеки желаещ при спазване
обявените условия за
участие в проявата да
се включи в похода в който момент и за колкото
време има желание и възможност. Поради тази
причина едномесечният
пешеходен поход е разделен на пет етапа от
по няколко дни, всеки
един от който започва
и завършва в някой от
градските центрове по
маршрута. Маршрутът
е организиран така, че
в по-голямата си част
да е достъпен за хора,

които искат да се присъединят. Нощувките
са в манастири, в училища, детски градини в
селищата, през които
се преминава, както и на
палаткови лагери.
Походът е разделен на
5 етапа. Първият - от
Велико Търново до Никопол, е в периода 30 юни
- 7 юли 2019 г. Вторият
етап: Никопол – Плевен
- Луковит е в периода
7-14 юли 2019 г. Третият етап е от 14 до 21
юли от гр. Луковит до
гр. Враца и Черепишкия
манастир. Четвъртият
етап е от Черепиш до
София – от 20 до 25 юли
2019 г. Петият етап от гр. София до Рилския
манастир е от 26 до 31
юли.
През месец юли пешеходният поход „Светият път” ще положи основите на най-големия,
исторически обоснован
поклоннически маршрут
в България, който тепърва ще предлага едно
самопознание, съпреживяване и запознаване
със спътниците и с Родината ни. Включването
в похода е не само родолюбиво дело, а и връщане към корените ни, към
православната вяра. Не
на последно място ,,Светият път”, освен всич-

ките му духовни, културни,
туристически
приноси, има и огромен
обществен и икономически потенциал за всички
общини и селища, през
които преминава. Маршрутът още отсега има
претенциите за една
от най-значимите у нас
туристически дестинации, а историческият
първи по рода си поклоннически пешеходен поход
„Светият път” без съмнение е едно от най-значимите като принос за
развитие на туризма
в България събитие от
последните години. Респектиращ факт е, че в
проучването, инициативата, организацията на
това значимо събитие
основна роля има и българското учителство.
Сред инициаторите и
участниците в националния инициативен комитет ,,Светият път”
се открояват представителите на няколко
основни, средни и професионални училища от
гр. Велико Търново, гр.
Габрово, гр. Плевен, гр.
Перник. На всички вземащи активно участие в
реализирането на събитието ,,Светият път”
- благодарим.
Лилия Лозанова

Произведоха 400 000 контейнерни фиданки – ще
възстановяват увредени гори от „Натура 2000“
Близо 400 000 контейнерни
фиданки вече са произведени с новата автоматизирана
поточна линия в горския разсадник на Държавното горско
стопанство „София” край село
Локорско, информират от Югозападното държавно предприятие. Най-многобройни са фиданките от черен бор, космат
дъб, клек и чинар, с които ще се
възстановяват увредени гори
в зони от „Натура 2000“ на територията на Югозападното
държавно предприятие. Залесяването с първите контейнерни
фиданки се предвижда да се извърши наесен.

Първата в България поточна
линия за производство на контейнерни фиданки за горското
стопанство и съпътстваща
инфраструктура са доставени
по програма „LIFE 2016“ на Европейската комисия в рамките
на проект за възстановяване и
подобряване на природозащитния статус на горите от мрежата „Натура 2000“. Проектът
се изпълнява от Югозападното
държавно предприятие и Горската семеконтролна станция
– София.
Модерната технология е с
голям капацитет от 1,4 милиона фиданки годишно. Контей-

нерната система има редица
предимства – ускорен растеж
на фиданките, по-кратък цикъл на производство, по-добра
адаптация и по-висок процент
на прихващане (до 97%) спрямо
залесяването с фиданки с гол
корен. Това позволява бързо и
ефективно възстановяване на
горите след нарушения, свързани с природни бедствия или
човешка дейност. Многократно
увеличеният шанс за прихващане води и до намаляване на разходите за отглеждане и попълване на младите насаждения.
Любомир Кузев
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Седмица на двигателната активност
О
т 27 май до 2 юни за
втори път се проведе
Седмица на двигателна активност Move
week Златица `2019. Инициативата е част от Календарния план на Туристическо
дружество „Свищи плаз 2013“,
като основен организатор за
района е Стоян Зяпков. Всеки
ден бяха предвидени различни
спортни прояви, в които бяха
поканени да участват както организирани членове на
туристическото дружество,
така и всички граждани на
Златица.
Началото бе дадено на 27
май в 17:30 ч. с открита тренировка по волейбол. Под ръководството на треньорката
Недялка Ранчева отборът
към СК „Стоян Николов“ проведе демонстрационна среща
в салона на СУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Златица. От
18:00 ч. втората проява за
деня бе тренировка по футбол с отбора на „Дънди прешъс
металс“ – Челопеч, на спортното игрище на АТПГ - гр. Златица.
Във вторник бе проведена отворена тренировка по
KANGO JUMPS с професионалния треньор към клуб NEW FIT
GYM Ваня Илиева. Тя пристигна в двора на Средно училище
„Св. Паисий Хилендарски“ в
Златица с необходимата екипировка, предоставена безплатно за събитието. Участници от различни възрасти
обуха специалните обувки и
се забавляваха да скачат с
тях и да изпълняват комплекс
от упражнения, показвани от

инструкторката.
В сряда от 17:00 ч. се проведе отворена тренировка
по класическа борба към СК
„Стоян Николов“, ръководена
от Иван Нешков. От 18:00
ч. - отворена тренировка
по канадска борба към клуб
„ARMSPORT PIRDOP“ със съдействието на треньорите
Мартин Соколов, Наско Иванов и Ивайло Кирилов. И двете мероприятия се проведоха
в спортното игрище на АТПГ
- гр. Златица. За участниците, желаещи да премерят
сили, бяха осигурени бутилки
с минерална вода и специални
бисквити с логото на проявата.
В четвъртък се проведе
отворена тренировка по тенис на корт на спортното
игрище в АТПГ - гр. Златица.
Треньорът по тенис Теодор
Колев даде подробни указания
и показа ценни „трикове“ за
любителите на тениса. Огромен интерес предизвика машината-робот за изстрелване на тенис топки с различна
скорост. По този начин всеки
може да подобри своята техника на отиграване.
В петък бе проведена отворена тренировка по баскетбол с отбора на СК „Стоян
Николов“, ръководена от треньора Николай Маньов. Дъждовното време стана причина
мачът да се проведе в спортната зала на СУ „Св. Паисий
Хилендарски“. Отборите не
само се раздвижиха, но проведоха една истинска приятелска среща.
В слънчевото съботно утро

се проведе туристическа разходка. Тя започна в 10:00 ч. от
„Кър Чешме“ и премина през
местностите Св. Георги и
Казаните. Водач на групата
беше планинският водач от
ТД „Свищи плаз 2013“ Стоян
Зяпков. От Община Златица
бяха осигурени закуски и минерална вода за участниците.
Организаторите на седмицата Move week бяха изпратили
за всички специални фланелки
с логото на инициативата.
Слънчевото време и зелените поляни създадоха отлични
условия за спортни и забавни
игри.
В неделя, също под ръко-

водството на Стоян Зяпков,
бе проведена велоразходка. В
10:00 ч. групата тръгна от
„Кър Чешме“ и преминахме
през селата Карлиево, Челопеч и Църквище. Маршрутът не беше труден и даде
възможност на участниците
да се наслаждават на красивата природа. Колоната от
велосипедисти спазваше правилата за движение и имаше необходимите предпазни
средства. По време на кратките почивки групата се запозна с местностите, през
които преминаваше.
През седемте дни в Move
week се включиха почти сто

участници под ръководството на професионалисти –
треньори и планински водач.
Имаше
повишен
интерес
от жителите на Златица и
околните селища, даже някои
хора посетиха две или три от
тренировките. Можем с право да кажем, че раздвижихме
успешно нашите съграждани – децата и възрастните.
Очаквайте Move week и следващата година с нови предизвикателства.
Георги Герджиков, ученик
от 10 „а” клас на
СУ „Св. Паисий
Хилендарски”, гр. Златица

Черешова купа „Кюстендилска пролет ’2019”

На 25 май 2019 година се
проведе националното състезание по спортно ориентиране за Черешова купа
„Кюстендилска
пролет
’2019”. Повече от 130 състезатели от 22 клуба от страната пробягаха различни по
дължина маршрути (от 0.5
км до 6.0 км) по горския терен в района на местността

Джамайка (Дъбие) край с. Богослов.
При отлична организация,
добре подготвени трасета
и прекрасни атмосферни условия най-добрите получиха
специални призове и награди, подготвени от домакините от Спортния клуб по
ориентиране „Руен-92” към
ТД „Осогово“ - гр. Кюстен-

дил. Имаше много изненади,
включително и традиционните черешови подаръци по
случай 25-годишния юбилей
на състезанието. Оригинални сувенири получиха и
„виновниците” за провеждането на купата през четвъртвековния период: семействата Бургови, Йосифови,
Димитрови, Митови и много

други приятели на ориентирането.
Специален гост на надпреварата беше и председателят на Българската федерация по ориентиране проф.
д-р Атанас Георгиев, който
награди призьорите:
Мъже Елит - 1. П. Доганов
(НСА Сивен, СФ), 2. Боян Софин (НСА Сивен, СФ), 3. Цв.

Тодоров (Бегун, Вн).
Жени Елит – 1. С. Шандуркова (Узана, Гб), 2. В. Илиева
(Сърнена гора, Ст. З.), 3. В.
Димитрова (Рила, Сф).
Комплексен
победител
стана отборът на Валди
(София), следван от състезателите на СКО „Руен-92”
(Кюстендил) и НСА Сивен
(София).
Отлично се представиха
ориентировачите от СКО
„Руен-92” (Кюстендил):
М-10 - Н. Бургов (1), Св.
Стоянов (4), М. Кирилов (5)
М-14 – М. Христов (2), М-45
- Е. Емилов (6)
Ж-10 – С. Стоянова (4), И.
Йорданова (5)
Ж-12 – Н. Емолова (2), К.
Спасова (3), А. Димитрова
(4), Д. Димитрова (5), В. Георгиева (6)
Ж-14 – И. Джонева (2), Л. Георгиева (3), А. Митова (4)
Ж-35 – Ж. Емилова (3)
Много добре се представиха и Б. Радославов и Пл. Илиев (М-12); Д. Йорданова, Е.
Йосифова, Кр. Кирилова (Ж10); Й. Иванова (Ж-12).
И като всеки Събор на
черешовата купа „Кюстендилска пролет” имаше подобаващи атракции: народни
танци, скара и много весели
и доволни хора, които се зарекоха, че и следващата година ще участват, подобрявайки постиженията си.
Силвия Михова,
ТД „Осогово”,
гр. Кюстендил
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До връх Кръстилча
Н
а 9 юни 2019 г. се проведе поход в Стара
планина от град Мъглиж до връх Кръстилча
и крепостта „Горненски град“.
В мероприятието, организирано от Клуба по пешеходен
туризъм към ТД „Орлово гнездо“ – гр. Казанлък, участваха
15 туристи. Прогнозите за
времето, очертаващи силен
дъжд с гръмотевици, постави
под въпрос осъществяването на проявата. Но в неделя
сутринта като че ли всичко
лошо беше отминало и бодрите лъчи на слънцето ни
дариха с надежда за много
положителни емоции в Мъглижкия Балкан. Стръмната,
криволичеща пътека в началото наложи по-чести почивки.
Продължихме по горски път
в прегръдките на окъпаната

смесена гора с добро настроение и увереност. Пътеката
беше като килим от ягоди, а
върхът над тях примамливо
ни се усмихваше. За по-малко от предвиденото време
всички се любувахме на незабравими гледки от 1297 м н.в.
Кратка почивка и след продължителното „Ехооо…“ от връх
Кръстилча поехме отново
през гъста гора. Продължително стръмно спускане без
пътека ни отведе до горски
път, по който след час се озовахме на пътя Мъглиж - Селце
над водопада „Големия скок“
на Селченската река. Следващата ни цел бе мъглижката крепост „Горненски град“
– Тракийска, късноантична и
средновековна крепост, чиито стени са ограждали площ
от около 18 000 кв. м на едно-

именната височина. Заредени
с много положителна енергия,
отпътувахме за гр. Казанлък.
Малко статистика: време-

траене на прехода - 7 часа,
изминати 17.5 км, общо изкачване 1220 м, общо спускане 850 м, обща денивелация

2070 м.
Водач на групата:
Цветан Панов

Колоездачи от страната изминаха бревет
от 600 километра
Четиринадесет велосипедисти от различни колоклубове от страната за два дни
изминаха 600 км за 40 часа.
Организатори на колопробега
бяха Българската федерация
по туризъм и колоклуб „Димитровец” в Исперих. Бреветът
е последен за класирани за
участие във веломаратона
„Париж - Брест - Париж 2019”,
който ще се проведе отново.
Ръководител на колопробега беше ветеранът Димитър
Балански – председател на
исперихския колоклуб. Вело-

сипедистите стартираха и
финишираха в града на хан
Исперих. Те изминаха разстоянието от Исперих през
Попово – Омуртаг – Върбица
– Смядово – Шумен - Исперих,
Цар Калоян, Костанденец, Нисово – Русе – Силистра - Исперих. Въпреки горещото време колоездачите се справиха
добре и въртяха педалите до
финала.
Ангел Николов,
гр. Исперих

„УНИКА България“ е официален партньор на
новите наематели на заслон „Черни връх”
Застрахователната компания припознава подкрепата на българския планински
туризъм като една от корпоративните си каузи
От месец февруари заслонът на Черни връх има нови
наематели. Николай Миков,
Ивайло Марков, Ивайло Ненов и Михаил Хаджийски от
сдружение „За Камендел“,
стопанисващи хижа „Камен
дел”, поеха от Българския
туристически съюз и чайната на най-високия връх във
Витоша. От застрахователна компания „УНИКА“ оценяват предизвикателствата и
трудностите, пред които са
изправени новите наематели, но и вярват в доказания
им професионализъм. Но без
надежден партньор добрите намерения се реализират
още по-трудно. Затова от
месец март „УНИКА България“ подкрепя сдружение „За
Камендел“ в грижата и за
двата обекта и искрено вярва, че това е в името на доброто на всички туристи.
За „УНИКА България“ планината винаги е представлявала интерес и като
грижа за природата, и като
грижа за туристите. Неслучайно „УНИКА“ е водеща

застрахователна компания
в продажбите на планинска
застраховка. „Решението да
подкрепим момчетата от
„Камендел” дойде някак естествено и единодушно прегърнахме идеята. Предстоят
ни много и различни съвместни проекти, за да накараме
все повече хора да заобичат
планината, децата ни да излязат сред природата, да

Розалия Ночева от гр. Петрич
има 100 печата
от Националното
движение „Опознай България 100 НТО“. 100-те
печата е събрала
само за две години.
Първият
обект е Историческият
музей
в гр. Мелник, а
най-харесваният
- църквата в с.
Добърско.

се движат на чист въздух.
Приемаме тази инвестиция
като инвестиция в здравето. Като стремеж към облагородяване на условията за
туризъм, но запазвайки природата“, коментира Николай
Генчев, главен изпълнителен
директор на „УНИКА България“.
Дарина Радославова
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Националното състезание за приз
„Кристален еделвайс“ събра близо 400
състезатели на язовир „Копринка”
Продължение от стр. 1
Следващият ден - събота,
бе изцяло посветен на различните състезателни дисциплини. Той започна с официално
откриване, в което приветствие към участниците - с пожелание за успешно представяне, отправиха зам.-кметът
на Община Казанлък г-жа Даниела Коева и г-жа Зорница
Радонова, изпълнителен секретар на БТС.
След това започнаха състезанията, които бяха ръководени от екип на БТС: Лъчезар Лазаров - направление
„Организация, координация и
учебно-спортна дейност“, Карел Маринович - направление
„Хижи и маркировка”, и Анастас Величков - сътрудник в
БТС. Те бяха подпомогнати от
домакините, в лицето на председателя на ТД „Орлово гнездо“ Жельо Желев, от Георги
Недев и Георги Кемалов.
Както и през други години,
всички състезателни дисциплини преминаха при висок
емоционален градус. Многото
записали се за участие отбори в двете възрастови групи
- общо 39 (!), удължи планираното време и за пръв път от
години нямаше ясно изразена

обедна почивка.
В началото състезанието
стартира успоредно с две
дисциплини: майсторско управление на велосипед и стрелба
с лък, а след тях - народна топка и построяване на палатка.
В ранния следобед се проведе
най-емоционалната игра - теглене на въже, а след нея - „Познавам ли моята България“.
Понеже част от участниците
пристигнаха в съботния ден и
тогава изграждаха бивака си,
бе решено комисията по оценяването на лагерите - Зорница Радонова, Даниела Коева и
Жельо Желев, да направи две
проверки - сутринта и в късния следобед.
В 19,30 ч. започна и Прегледът на художествената самодейност. Радостното при
него е, че с всяка година желаещите да покажат своя талант се увеличават и затова
се въведе ограничение за участие от всеки отбор.
Журито обяви резултатите от класирането по дисциплини малко след 21 часа,
а наградите бяха връчени от
Жельо Желев, член на УС на
БТС.
В комплексното класиране
носител на приза „Кристален
еделвайс“ стана отборът на

ПГЗ „Стефан Цанов” от град
Кнежа (96 т.), втори - СУ „Васил Левски” - Крумовград (95
т.), а трети - ТД „Сърнена
гора” - Стара Загора (93 т.).
Последва дискотека, която
започна и завърши малко след
полунощ с традиционните
български хора. Приятна картина бе да се види как младите туристи играят с националния трибагреник в ръце и
пеят в един глас популярни
български песни.

***
Кърлежът - „домашен
любимец“
Въпреки мерките - пръскане
с препарати против вредни
насекоми, не липсваха неприятни изненади. Атанас Бодуков от Чирпан се сдоби с
„домашен любимец“ и спешно
потърси лекарска помощ за
премахване на кърлеж, впил се
в крака му.

***
Мис „Мокра фланелка“
Горещото време в състезателния ден - около 34-36 градуса, съпроводено и с високата
състезателна
„температура“, накара част от младежите да потърсят необичайни
закачки. Отборът от Стара
Загора, начело с ръководителя си Иван Тодоров, обсади единствената водоноска.
„Въоръжени“ с пластмасови
бутилки, младежите показаха интересна хореография по
бански. Явно тя е била привидна, защото в следващия
момент всички вкупом се
втурнаха към публиката от
Враца, която им се възхищаваше отстрани. Изненадата
успя и окъпаните госпожици
нямаха време даже да се обидят и приеха с усмивка закачката мис „Мокра фланелка“.
Пък и кой би се отказал от
такъв приятен душ в тази
жега. Макар и необичаен!

***
За регламента на състезанието
От десет години следя отблизо различните издания на
състезанията за приз „Кристален еделвайс”. В началото
всички дружества участваха
с по един отбор - и в младшата, и в старшата възраст.
В последните 3-4 години се
тръгна в посока масовост,
т.е. позволи се на дружествата (училищата) да имат по
няколко отбора. И докато в
предишни години броят на
отборите не надвишаваше
20-ина, то през 2018-а и 2019а те нараснаха почти двойно.
Това затрудни организацията
по провеждане на отделните
дисциплини в рамките на един
ден. А и няма как състезанията да продължат в следващия,
просто такъв е форматът на
състезанието. И той трябва
да си остане същият.
Нещо и за самия регламент.
Редно е той да се оповестява
месеци по-рано на сайта на
БТС. Да, ръководителите го
научават, но това става часове преди състезанията, на
техническата конференция.
Трудно е да се възприеме цяла-

та информация за това кратко време и да се пренареждат
вече сформираните отбори. А
и в последно време Правилата
и системата за оценяване на
отборите сякаш се натовариха с една допълнителна сложност, вместо да бъде обратното.
И друго. Тази година, незнайно защо, на сайта липсваха и
различните приложения към
правилата на Наредбата.
А това е важно, особено за
участващите за пръв път
дружества.
Няколко са младежките прояви в годишния календарен
план на БТС, но тази на язовир
„Копринка” е една от най-престижните. Щом през тези 17
години тук всяка година идват 300-400 младежи, значи
нещо ги привлича.
И това трябва да продължи.
И да се развива в положителна
посока.
Нека бъдем по-креативни и
предложим на младите туристи една по-добра предварителна организация и ред. Те го
заслужават.
Ангел Колев
Снимки: Ангел Колев и
Карел Маринович

Общо
точки

Брой
отбори

Средно
точки

Бонус за 1-во
място

Общо точки за
комплексно класиране

Враца

296

8

37

5

42

Габрово

102

3

34

5

39

Златица - Средно

86

2

43

0

43

Кнежа - Средно

258

3

86

10

96

Плевен - Средно

192

5

38

0

38

ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград - Средно

69

1

69

0

69

СУ „В. Левски“ - Крумовград - Средно

90

1

90

5

95

ТД „Караджата“ - Дулово - Средно

89

1

89

0

89

ТД „Орлово гнездо“ - Казанлък - Средно

141

2

71

10

81

ТД „Сърнена гора“ - Ст. Загора - Средно

93

1

93

0

93

ТК „Незабравка“ - В. Търново - Средно

91

3

30

0

30

ЮТК „Самодивец“ - Чирпан - Средно

213

6

36

20

56

Лагер/Формация
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Майсторско управление на велосипед
Младша възраст
Място

Отбор

Време

1

ТД „Орлово гнездо” - Казанлък - 1 отб.

1:58:10

2

ТД „Орлово гнездо” - Казанлък - 2 отб.

2:00:38

3

ТД „Караджата” - Дулово

2:09:39

4

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

2:19:36

5

ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

2:30:27

6

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

2:37:17

7

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

3:02:35

8

СУ „Отец Паисий” - Враца

3:13:15

9

ОУ „Отец Паисий” - Кнежа

3:14:48

Майсторско управление на велосипед
Старша възраст
Място

Отбор

Време

Стрелба с лък - Младша възраст

1

ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово - 1 отб.

1:43:45

2

ПМГ „Иван Вазов” - Димитровград

2:13:37

3

ТД „Сърнена гора” - Ст. Загора

2:15:31

4

СУ „Христо Ботев” - Враца

2:31:27

5

ТК „Незабравка” - В. Търново - 1 отб.

2:32:15

6

ПЕГ „Йоан Екзарх” - Враца

2:37:08

7

СУ „В. Левски” - Крумовград

2:42:45

8

ТД „Кайлъшка долина” - Плевен - 2 отб.

2:50:35

9

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

2:52:11

10

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 2 отб.

2:55:40

11

СУ „Никола Войводов” - Враца

2:59:08

12

СУ „Отец Паисий” - Враца

3:03:38

13

ТД „Кайлъшка долина” - Плевен - 1 отб.

3:17:38

14

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

3:23:35

Място

15

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

3:36:15

1

ПЕГ „Йоан Екзарх” - Враца

54

16

ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово - 2 отб.

3:58:39

2

ТД „Сърнена гора” - Ст. Загора

52

3

ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово - 2 отб.

50

4

СУ „В. Левски” - Крумовград

49

5

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 4 отб.

45

6

СУ „Никола Войводов” - Враца

44

7

ТД „Кайлъшка долина” - Плевен - 1 отб.

43

8

ПГ по транспорт - Плевен

40

9

СУ „Отец Паисий” - Враца

40

10

ПМГ „Иван Вазов” Димитровград

38

11

ТК „Незабравка” - В. Търново - 2 отб.

38

12

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

36

13

ТК „Незабравка” - В. Търново - 1 отб.

35

14

СУ „Христо Ботев” - Враца

32

15

ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово - 1 отб.

32

16

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

31

17

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 3 отб.

29

18

ППМГ „Академик Иван Ценов” - Враца

28

19

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 2 отб.

25

20

ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово - 3 отб.

24

21

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

23

Място

Отбор

Точки

1

ТД „Орлово гнездо” - Казанлък - 1 отб.

53

2

ПГ по транспорт - Плевен

50

3

ТД „Караджата” - Дулово

45

4

ПЕГ „Йоан Екзарх” - Враца

38

5

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

34

6

СУ „Отец Паисий” - Враца

27

7

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

17

8

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

14

9

ОУ „Отец Паисий” - Кнежа

13

Стрелба с лък - Старша възраст
Отбор

Точки
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Крайно класиране в дисциплина: Теглене въже - Младша възраст
Място

Отбор

1

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

2

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

3

ТД „Караджата” - Дулово

4

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

5

ТД „Орлово гнездо” - Казанлък - 1 отб.

6

ОУ „Отец Паисий” - Кнежа

7

ПГ по транспорт - Плевен

8

СУ „Никола Войводов” - Враца

Крайно класиране в дисциплина: Теглене въже - Старша възраст
Място

Отбор

1

СУ „В. Левски” - Крумовград

2

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

3

СУ „Отец Паисий” - Враца

4

ПЕГ „Йоан Екзарх” - Враца

5

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

6

ТД „Кайлъшка долина” - Плевен - 1 отб.

7

СУ „Христо Ботев” - Враца

8

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

9

ПМГ „Иван Вазов” - Димитровград

10

ТК „Незабравка” - В. Търново - 1 отб.

11

ТД „Сърнена гора” - Ст. Загора

12

ПГ по транспорт - Плевен

13

СУ „Никола Войводов” - Враца

14

ППМГ „Академик Иван Ценов” - Враца

15

ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово - 1 отб.

Крайно класиране в дисциплина:
Нарoдна топка - Младша възраст
Място

Отбор

1

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

2

ОУ „Отец Паисий” - Кнежа

3

ТД „Орлово гнездо” - Казанлък - 1 отб.

4

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

5

ТД „Караджата” - Дулово

6

ПГ по транспорт - Плевен

7

ПЕГ „Йоан Екзарх” - Враца

8

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

Крайно класиране в дисциплина: Нарoдна топка Старша възраст
Място

Отбор

1

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

2

СУ „В. Левски” - Крумовград

3

ТД „Сърнена гора” - Ст. Загора

4

ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово - 1 отб.

5

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

6

ТК „Незабравка” - В. Търново - 2 отб.

7

СУ „Никола Войводов” - Враца

8

ПМГ „Иван Вазов” - Димитровград

9

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 2 отб.

10

ТК „Незабравка” - В. Търново - 1 отб.

11

ТД „Кайлъшка долина” - Плевен - 1 отб.

12

ПГ по транспорт - Плевен

13

ПЕГ „Йоан Екзарх” - Враца

14

СУ „Христо Ботев” - Враца

15

СУ „Отец Паисий” - Враца

16

ППМГ „Академик Иван Ценов” - Враца

17

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

Прояви
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Крайно класиране в дисциплина: Построяване на ПАЛАТКА
Младша възраст
Място

Отбор

Време

1

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

0:52:25

2

ОУ „Отец Паисий” - Кнежа

0:53:52

3

ПГ по транспорт - Плевен

0:54:06

4

ТД „Орлово гнездо” - Казанлък - 1 отб.

0:58:49

5

ТД „Караджата” - Дулово

1:01:01

6

СУ „Отец Паисий” - Враца

1:21:52

7

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

1:22:56

8

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

1:47:53

Крайно класиране в дисциплина: Построяване на ПАЛАТКА
Старша възраст
Място

Отбор

Време

1

ТД „Сърнена гора” - Ст. Загора

0:40:00

2

ПГ по транспорт - Плевен

0:43:30

3

ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово - 1 отб.

0:47:34

4

ТК „Незабравка” - В. Търново - 1 отб.

0:53:18

5

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

0:54:40

6

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

0:55:01

7

СУ „Никола Войводов” - Враца

0:59:56

8

СУ „Отец Паисий” - Враца

1:01:52

9

СУ „Христо Ботев” - Враца

1:02:02

10

ТД „Кайлъшка долина” - Плевен - 1 отб.

1:05:03

Място

11

ПЕГ „Йоан Екзарх” - Враца

1:06:31

1

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

12

СУ „В. Левски” - Крумовград

1:06:51

2

ПГ по транспорт - Плевен

13

ПМГ „Иван Вазов” - Димитровград

1:11:37

3

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

14

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

1:13:18

4

ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово - 1 отб.

5

ТД „Сърнена гора” - Ст. Загора

6

СУ „В. Левски” - Крумовград

7

ТД „Орлово гнездо” - Казанлък - 1 отб.

8

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

9

СУ „Отец Паисий” - Враца

10

ТК „Незабравка” - В. Търново - 1 отб.

11

ТД „Караджата” - Дулово

12

ПМГ „Иван Вазов” - Димитровград

Крайно класиране в дисциплина: Устройство на бивак

Крайно класиране в състезателна игра
„Познавам ли моята България?”
Място

Отбор

Общ.Време

1

ЮТК „Самодивец” - Чирпан - 1 отб.

1:27:16

2

ТК „Незабравка” - В. Търново - 2 отб.

1:33:28

3

СУ „Отец Паисий” - Враца

1:52:46

4

ПМГ „Иван Вазов” - Димитровград

1:54:37

5

ПГТ „Пенчо Семов” - Габрово - 1 отб.

1:55:03

6

ПГ по транспорт - Плевен – 1 отб.

2:01:49

7

ПГ по транспорт - Плевен – 2 отб.

2:28:06

8

ОУ „Отец Паисий” - Кнежа

2:33:13

9

ТД „Сърнена гора” - Ст. Загора

2:38:00

10

ТК „Незабравка” - В. Търново - 1 отб.

2:45:04

11

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

2:50:05

12

СУ „Христо Ботев” - Враца

3:04:06

13

ТК „Незабравка” - В. Търново - 3 отб.

3:35:09

14

ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

3:50:27

15

СУ „В. Левски” - Крумовград

4:05:27

16

ТД „Караджата” - Дулово

4:26:06

17

ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

4:38:24

18

ТД „Орлово гнездо” - Казанлък - 1 отб.

5:17:31

19

СУ „Св. Паисий Хилендарски” - Златица

7:01:51

Отбор

КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ
Място

Отбор

Точки

1

Кнежа

96

2

СУ „В. Левски” - Крумовград

95

3

ТД „Сърнена гора” - Ст. Загора

93

4

ТД „Караджата” - Дулово

89

5

ТД „Орлово гнездо” - Казанлък

81

6

ПМГ „Иван Вазов” - Димитровград

69

7

ЮТК „Самодивец” - Чирпан

56

8

Златица

43

9

Враца

42

10

Габрово

39

11

Плевен

38

12

ТК „Незабравка” - В. Търново

30
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Маршрути
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пеша за 1-1.10 часа до хижа
„Вихрен”. От Бъндеришка поляна пътеката (жълта маркировка) следи каньоновидната
долина на река Бъндерица и
край Бъндеришкия водопад в
югозападна посока през гората
достига хижа „Бъндерица” (3040 мин.). От хижата се излиза
на шосето за хижа „Вихрен”,

Вихрен
Връх Вихрен (2914 м н.в.) е
първенецът на Пирин планина,
втори по височина планински
първенец у нас, включен е в
100-те национални туристически обекта и е разположен на
трасето на Европейския туристически маршрут Е 4. Той се
намира на главното било между
върховете Кутело на север, с
който го свързва седловината
Премката и Хвойнати връх на
юг, с който го свързва седловината Кабата (Вихренски преслап). Вихрен е един от най-обзорните пирински върхове: на
изток-югоизток се виждат
върховете Каймакчал (Войводенец), Стражите, Ушите, Газей (Войводски връх) на преден
план, а в същата посока на заден план са върховете Момин
двор, Каменица, Яловарника,
Зъбът и Куклите. Най-отпред
като на длан е внушителният
Тодорин връх с впечатляващи
лавинни улеи; в по-близък план
на юг-югозапад са Бъндеришки
чукар, Дончови караули, Момин

Хижа „Вихрен”

връх, Георгийца и изключителната мраморен красавец – връх
Синаница. От Вихрен се откриват панорамни гледки към
околните планини: Рила – на
север-североизток, Родопите
– на изток, Славянка – на югоизток, Беласица – на юг, Огражден, Малешевска, Влахина планина и др. – на югозапад, запад
и северозапад.
Хижа „Вихрен” (1951 м н.в.) е
разположена в Северен Пирин,
на левия бряг на река Бъндерица, между Вихрен и Тодорин
връх. Представлява комплекс
от масивни сгради и бунгала с
капацитет 150 легла, външни
и вътрешни бани и тоалетни,
бани и умивални, собствено ел.
захранване, туристическа столова и бюфет, паркинг.
До връх и хижа „Вихрен” може
да се достигне от няколко населени места. Описаните маршрути са летни.
Маршрут 1: Банско – хижа
„Вихрен” – връх Вихрен
От Банско до хижа „Вихрен”

може да се достигне по 3 варианта.
1. С превозно средство – 16

км по асфалтово шосе.
2. С кабинков лифт до Бъндеришка поляна и оттук

минава се край природната забележителност Байкушевата
мура и при първия остър десен
завой на шосето то се изоставя, пътеката продължава право
на юг през тревисти площи и
камъни и след 30 минути излиза
на паркинга пред хижа „Вихрен”.
3. Пешеходен преход – 4.30
часа. Маршрутът започва от
централната част на Банско, върви се в южна посока по
улица „Пирин” и се минава край
Посетителския център на Национален парк „Пирин”. Подминава се и долната станция на
кабинковия лифт, по-нагоре –
край ресторант „Мотиката” и
базата на ПСС, и продължавай-

Маршрути
ки по асфалтовото шосе, като
се следи жълтата маркировка,
се подминава отклонението
за местността Чалин валог.
Следва завой и мост и маркировката се насочва вдясно към
пряката пътека, която навлиза
в стара иглолистна гора. Оформената вече широка туристическа пътека навлиза в Бъндеришката долина, минава край
изоставена кариера, пресича
няколко пъти река Бъндерица и
излиза на Бъндеришка поляна
(3.30 часа). От нея по описаната пътека на Вариант 2 през
хижа „Бъндерица” за около 1 час
се достига хижа „Вихрен”.
От хижа „Вихрен” до връх Вихрен се изкачва за около 2.45
часа по червена лентова маркировка. Това е част от Европейския маршрут Е 4. Тръгва се от

След него се изкачва стръмният циркусен праг между върховете Вихрен и Кутело. Пътеката следва улея и постепенно
се изкачва до седловината
Премката (2.10 часа от хижа
„Бъндерица”). От Премката започва изкачване в югоизточна
посока на масива на връх Вихрен
по стръмен, труден, с каменни
пасажи и блокажи терен, и след
около 50 минути се достига
триангулачната пирамида на
връх Вихрен – 3 часа от хижа
„Бъндерица”.
Маршрут 3: Банско – хижа
„Демяница” – хижа „Вихрен”
От Банско до хижа „Демяница” може да се достигне по 2
варианта:
1.
С превозно средство
– 16 км. От Банско се пътува
по асфалтово шосе за хижа „Ви-

хрен” до местността Тодорова
орница (8 км). Тук, вляво на юг,
се отклонява чакълиран път до
местността Демянишка поляна (7-8 км). От нея се продължава пеша, като на два пъти по
мостове се пресича Демянишка
река и след кратко стръмно изкачване по широка камениста
пътека за около 20 минути от
Демянишка поляна се излиза
пред хижа „Демяница”.
2.
Пешеходен
преход.
От Банско се тръгва по маршрута, описан в Маршрут 1
– вариант 3 до местността
Тодорова орница (2 часа). Тук
пътеката се отклонява вляво
на юг (синя лентова маркировка) по долината на Демянишка
река, пресича се или се следи неколкократно чакълираният път
и се достига обширната Демянишка поляна. От нея по пътеката, описана във вариант 1,
се достига хижа „Демяница” –
4-4.30 часа.
От хижа „Демяница” се тръгва на юг по широка камениста
пътека (зелена маркировка) по
посока за хижа „Безбог” и заслон
„Тевно езеро”. След около 10 минути се достига маркировъчен
стълб с табели, които указват
промяна на посоката – рязко
вдясно (запад), със стръмно
изкачване, с много серпентини
през гората, пресича се Василашка река и сред хубави поляни се достига Рибно Василашко
езеро (1 час). Пътеката се изкачва до друго езеро от Василашкия циркус, пресича поток
и по тревисто-каменист терен
достига източния бряг на Долното Тодорино езеро. Започва
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Хижа „Бъндерица”

Хижа „Демяница”

паркинга пред хижата, край каменната чешма направо срещу
склона и с множество серпентини бързо се набира височина.
Следи се потокът Вихренска
вода, а след пресичането му (20
мин.) се навлиза в широк сипей
и излизайки по-нагоре от него,
се достига каптиран извор (1
час). Оттук, набирайки височина през каменни блокажи, наклонен тревист склон и по дълъг
диагонал, подсичайки билото,
се достига седловината Кабата (1.45 часа) – обширна равна тревиста седловина между
върховете Хвойната и Вихрен.
Оттук пътеката продължава
в посока север-североизток по
южния стръмен, широк склон на
Вихрен между мраморни плочи
и тревни пасажи и след около
един час се достига връхната
му точка.
Маршрут 2: Банско – хижа
„Бъндерица” – връх Вихрен
От Банско до хижа „Бъндерица” се следват вариантите,
описани в Маршрут 1. От хижата се тръгва по зелената
маркировка зад сградата. Преодолява се горист рид и се излиза в стръмния Мечи дол. Пътеката се изкачва със серпентини
през разредена гора и поляна,
заградена от всички страни
със стръмни склонове – циркус
Малкият Казан. От него се преодолява циркусният праг, който го отделя от Големия Казан,
и се излиза под малка височина,
на която е заслон Казана. Подминава се отклонението вляво
за хижа „Вихрен” и след 5 минути се стига дъното на циркуса
(1.30 часа от хижа „Бъндерица”).
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стръмно набиране на височина
и високо над Горното Тодорино
езеро се достига Тодорина порта (2.20 часа). От превала по
множество каменисти серпентини стръмно се слиза на Жабешкото езеро (3.30 часа). Продължава стръмно слизане по

Заслон „Тевно езеро”

тревисти, каменисти, клекови
пасажи и скали и постепенно се
достига в местността Равнако, пресича се река Бъндерица и
се излиза пред хижа „Вихрен” – 4
часа от хижа „Демяница”.
Маршрут 4: Банско – заслон
„Тевно езеро” – хижа „Вихрен”
От Банско маршрутът за
заслон „Тевно езеро” минава
през хижа „Демяница”. До хижа
„Демяница” се следва някой от
описаните варианти в Маршрут 3. От хижа „Демяница” се
тръгва на юг по широка камениста пътека (синя лентова
маркировка) през гората. Постепенно тя излиза на открито, пресича Типицки поток – ляв
приток на Валявишка река (40
минути) и след още 40 минути
при местността Тиаците достига разклона за хижа „Безбог”
(1.20 часа от хижа „Демяница”).
Продължава се право на юг по
стръмната камениста пътека и след 20 минути се достига едно от Превалските езера
(1.40 часа). Следи се синята
маркировка стръмно нагоре (на
юг), по сипейно-камениста пътека, която с много серпентини извежда на Мозговишка порта (2.20 часа). От нея, изоставяйки синята маркировка, се
тръгва на изток по червената
лентова маркировка (Е 4). Подсичат се с няколко серпентини
надолу склоновете на връх Превалски чукар и с леко изкачване
се излиза на обширния циркус
Белемето, сред който е разположено Тевно езеро. Пътеката
следи южния му бряг, пресича

оттока му и излиза пред заслон
„Тевно езеро” (3 часа от хижа
„Демяница”).
От заслон „Тевно езеро” до
хижа „Вихрен” се следи изцяло
трасето на Европейския туристически маршрут Е 4 (червена маркировка). До Мозговишка порта се следи пътеката,
описана по-горе. От портата в
западна посока трасето е успоредно на главното било, пресича
каменист улей, извива се между
клекове и достига Чаирска порта (1.05 часа). Започва стръмно
изкачване по ръба на главното
било в североизточна посока
през върховете Голямата страна, Голям Типиц, острия билен
каменист ръб, наречен Типицкото конче, и връх Малък Типиц
(3 часа). Пътеката траверсира
безименен връх, южните склонове на връх Възела и слиза на
Главнишка (Башлийска) порта
(3.40 часа). От портата се спуска през два стръмни улея край
няколко непостоянни плитки
езерца, пресича каменен пасаж,
заобикаля от запад Дългото
Бъндеришко езеро и достига
плиткото Жабешко езеро (4.40
часа). От него през разнообразен терен – каменист, скалист,
тревист и клекови пасажи, пътеката достига езерото Окото и след още 15 минути достига хижа „Вихрен” – 6.10 часа.
Йордан Йорданов,
експерт в БТС
Продължава в следващия брой
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Почит към героите на България
Т
уристи ветерани почетоха паметта на
нашите
национални
герои от Априлското
въстание
и
следосвобожденска България. От 8 до 10
юни представители на клубове от страната посетиха исторически места в Троянския
и Тетевенския Балкан и в знак
на признателност положиха венци пред паметниците
на Георги Бенковски, Тодор
Каблешков и ген. Владимир
Вазов. Организатори на проявата са КТВ „Амбарица 21”
– Троян, и КТВ „Бохема” – Плевен. Водач на групата беше
Румен Узунов, председател
на Българската федерация на
туристите ветерани.
За БФТВ месец юни премина
под знака на високопатриотични туристически прояви.
След участието на ветераните с представителна група
в Националния поход „По пътя
на Ботевата чета Козлодуй Околчица” отдаването на почит към нашите национални
герои е продължение на поредицата от прояви, свързани
с преклонението ни към героите и историята на нашия
народ.
От сборния пункт в Троян
участниците се отправиха
към прохода Шипково - Рибарица. В местността Богоя, която се намира на около 1200 м
н.в., групата направи кратка
почивка. Това е най-високата
точка на този проход, пресичащ Васильовската планина,
която е един от най-мощните
странични хребети на Стара
планина и е вододел на водосборните басейни на реките
Осъм и Вит.
Най-напред групата посети с. Рибарица, където ген.
Владимир Вазов е прекарал
последните години от живота си. Пред паметната плоча,
отбелязваща последния дом
на ген. Вазов, ветераните
поставиха венец. Патетично
слово за живота и делото на
ген. Вл. Вазов изнесе Любомир
Гечев, председател на КТВ
„Бохема” - Плевен.
„Генерал Владимир Вазов
е от най-големите български военачалници. Неговото име е записано в една от
най-блестящите страници на
българската военна история
- победната битка при Дойран през 1918 г. Срещу дивизията на Вазов се изправят
3 английски, 2 френски дивизии, 1 гръцка тежка артилерийска бригада и един гръцки
конен полк. Превъзходството
в полза на противника е мноСемейство Славена и Григор Асенови
са от София. И двамата имат по една
книжка със събрани
100 печата от Националното движение
„Опознай България 100 НТО”. Започнали
са да ги събират през
2009 г., а първият посетен обект е Панорамата в гр. Плевен.
Траен спомен у тях
оставят
Белоградчишките скали и къщата-музей на Васил
Левски в гр. Карлово.
Имат две дечица, които съвсем скоро също
ще започнат да събират печати.

гократно. Тогава генералът
казва на българските войници
и офицери: „Трябва да победим или да умрем - друг избор
няма!” След ожесточени боеве
противникът бива изтласкан,
като дава над 11 600 жертви
и почти 550 пленници. И за да
сложим в перспектива нещата - убитите българи са 10
пъти по-малко, като 1000 биват ранени.
През 1926 г. става кмет на
София. По време на неговото
управление до 1932 г. е реорганизирана пожарната, изградени са рилският и витошкият водопровод, разширена е
електрификацията, усъвършенстван е градският транспорт. София става една от
най-зелените столици в Европа.
През 1936 г. Вазов е поканен
от дойранските си противници - англичаните, да присъства на техния конгрес. На гара
„Виктория“ в Лондон българинът е посрещнат от кмета
на града. Настанен е в замъка
на лорд Харболи, където е отсядал Наполеон. Когато минавал с влака, вижда построен
почетен легион със знамена.
Тогава генерал Хамилтън,
който го придружава, извиква: „За почест - мирно!“ На парада участват 3000 военни и
200 бойни знамена. Когато се
явява делегацията с българина, лорд Милн се провиква:

„Свалете знамената! Минава
ген. Вазов - победителят от
Дойран!“
На 20 май 1945 г. в Рибарица, Тетевенско, героят от
Дойран получава сърдечен
удар и умира на 77 години.
След нощувка в с. Рибарица,
на следващия ден групата се
отправи към лобното място
на Георги Бенковски и другарите му, край река Костина.
С огромно вълнение ветераните застанаха пред паметника на апостола Бенковски,
издигнат в подножието на
Тетевенския Балкан. Обелиск,
напомнящ за трагическия героизъм и обреченост на отчаяния им подвиг.
„Велики и мили са нашите
априлци в устрема си към свободата, във възхитителния
си героизъм, в мъжествената
си саможертва”, пише Захари
Стоянов, оцелял единствен
от кървавата касапница на
мостчето при река Костина.
Ветераните почетоха паметта на героите с венец и
слово.
„Големият революционер е
роден в Копривщица през 1843
година. На 23 години вече е известен абаджия, търгуващ с
всички краища на Османската
империя. През цялото време
обаче една мисъл се е загнездила в душата му и не му дава
покой – мисълта за поробения
му народ и освобождението
на Отечеството. През 1875
години заминава за Букурещ и
се озовава в центъра на българската революционна емиграция, а на следващата година – в центъра на Априлското
въстание с Хвърковатата си
чета. „Моята цел е постигната вече. В сърцето на тирана
аз отворих такава люта рана,
която никога няма да заздравее”, казва Бенковски малко
преди погрома на въстанието. А след потушаването му
той, заедно с група другари, е
предаден на турците от дядо
Вълю. При преминаването на
мостче над река Костина в
Тетевенския Балкан Георги
Бенковски пада покосен от
турски куршуми. В душите
на съвременниците остава
като идеалистичен образ на
свободата, за която е копнял,
на свободата, за която е ум-

рял… Георги Бенковски – бунтът на чистия разум!”, каза в
словото си Снежана Иванова,
председател на КТВ – Лом.
Същия ден туристите ветерани посетиха паметника
на Тодор Каблешков и неговите другари Найден Попстоянов, Георги Търнев и Стефан
Почеков, издигнат край Рогачева река, над хижа „Хайдушка песен” в Троянския Балкан.
Беше поднесен венец в знак на
вечна признателност и преклонение пред героическото
им дело и саможертва.
След погрома на въстанието от четата, в която е Каблешков, оцеляват
общо четирима. Той, заедно
със Стефан Почеков, Георги
Търнев и Найден Попстоянов, се скрива при кръчмаря
Иван Лучев. Призори, напускайки неговия хан, Каблешков
му плаща със злато за вечерята и подслона. Плаща му и да
мълчи. Целта на четниците е
да се придвижат до Дунав и
да се прехвърлят във Влашко.
Но Лучев светкавично ги предава на властите. Бивакът
на четиримата бунтовници
е нападнат. На място са убити Почеков и Търнев. Главите
им са отрязани и набучени на
колове за назидание. Пленени
са Попстоянов и Каблешков. С
окови на краката, пеша ги отвеждат в Троян, а оттам – в
Ловеч. По пътя двама турски
офицери от конвоя започват
на френски разговор, който
се отнася до въстанието.
Каблешков се намесва и така
офицерите разбират, че е водач, готов да поеме цялата
отговорност върху себе си.
Чудят му се защо не си е гледал образованието, а е тръгнал да събаря царщината. Турците си дават сметка, че от
него могат да научат много,
и започват да се грижат за
баш комитата. Той им трябва
жив. Дори му махат веригите
и го качват във файтона си. А
когато пристигат в Габрово,
не го отвеждат в мазето при
другите затворници. Оставят го в заптийската стая.
Там на стената е забравен
пистолет. Каблешков решава,
че е настъпил моментът да
отнесе в гроба революционните тайни и да докаже нещо, в

което винаги е вярвал – духът
е по-силен от плътта. Грабва
пистолета и се застрелва в
главата. Той е само на 25 години. Датата е 17 юни 1876
година. Така завършва земния
си път един от най-светлите
борци в нашата история.
„Тези хора са оставили дом
и семейство, загърбили са личен живот и богатство и са
тръгнали да се борят срещу
турската тирания. И няма
как да не се запитаме в днешно време колко от нас, българите, са готови и способни на
подобна саможертва. Затова
трябва с почит и преклонение
да пазим в сърцата си тази
изстрадана свобода. Особено
ние – туристите ветерани,
трябва, докато можем, да отдаваме своята почит на тези
хора. Наш дълг е да предаваме
тази признателност и на поколенията…”, каза в словото
си председателят на БФТВ
Румен Узунов.
Снежана Иванова, БФТВ

Веселин Илиев е от
Монтана, събрал е 100 печата от Националното
движение „Опознай България - 100 НТО“ и е носител
на златна значка. Първият
обект, който е посетил, е
крепостта „Баба Вида“ във
Видин. Оттам си е закупил
книжката за поставяне на
печатите. Всички обекти
му харесват, но най-много
пещерите и Роженският
манастир.

Алпинизъм

С

такива заглавия в края на месец юли 1963 г. излязоха няколко от централните вестници
у нас. И имаше защо. Защото
от 20-и до 25-и същия месец двама
наши алпинисти – Георги Атанасов
(Джиджи) и Аврам Аврамов наистина
бяха направили подвиг, осъществявайки едно от най-трудните изкачвания в Алпите – 1100-метровата
Западна стена на връх Пти Дрю по
маршрута „Маньоне”.

Върхът
Непосредствено над ледника Роньон
в масива на Монблан един връх пробожда небето – Ле Дрю (3754 м). Макар
и значително по-нисък от околните
върхове – Монблан (4807 м), Гранд Жорас (4208 м) и Дан де Жеан (4013 м),
Ле Дрю е най-личният връх в района
на Шамони. Когато човек застане в
долината на река Арв, първото нещо,
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г/ „Черният блок” е голям и труден
надвес под формата на полумесец –
много техничен участък.
д/ прочутият 90-метров ъгъл с
две напълно отвесни и гладки стени,
които в горния край се събират в надвесена цепнатина. Това е най-внушителната част от целия маршрут.
е/ 20-метровото махало е гладка надвесена вдясно стена, която се
преминала с помощта на алпийския
способ „пандюл”. Над него е огромен
надвес, който трябва да се избегне
силно вдясно – втори ключов пасаж.

Малко история
През 1945 г. един от най-големите
френски алпинисти от близкото минало Едуардо Френдо, като основател и директор на Националното
училище по ски и алпинизъм в Шамони,
поставя началото на една прекрасна
инициатива. Училището предоставя
домакинството си за десетина дни, в

90 години организиран алпинизъм

На Пти Дрю – един подвиг на
български алпинисти
което привлича вниманието му дори
не е Монблан, а именно Пти Дрю. Поради това заедно с Айгер, Гранд Жорас, Матерхорн и Чима Гранде специалистите са обявили петте върха за
най-непристъпни в Алпите. Особено
впечатляваща и трудна е Западната
стена на този шилест връх, която е
висока 1100 м и се възвисява в пълен
отвес към небето. При тази гледка
съвсем точно големият френски алпинист и прекрасен писател от близкото минало Гастон Ребюфа я бе нарекъл „Изстрел на камък в небесата”.
Битката за завладяването на тази
стена започва още през 1939 г. от
известните френски катерачи Майк
и Казелей, които успяват да се изкачат само на стотина метра. След
тях още 18 алпийски свръзки от Австрия, Англия, Италия и Швейцария
се връщат с наведени глави, без да
са успели дори да достигнат до половината на този 1100-метров пълен
отвес. Всички те стигат до заключението, че стената няма да може да
се изкачи без ползването на специални технически средства.
Едва след 13 години, с обединените
усилия на четиримата големи френски алпинисти Гидо Маньони, Берардини, Дагори и Лене, стената е победена, а специалистите обявяват този
успех като най-голямата победа на
50-те години не само в Алпите, но и
по световните планини (по това време Хималаите са все още малко познати).
Както споменахме, 1100-метровата Западна стена на върха не е само
в пълен отвес, но на места е и в обратен наклон. Изградена е от гранит
и тъй като по нея няма естествени
издатъци, често се налага ползването на изкуствени опори – клинове,
ролплъг, стълбички и двойно въже. По
протежение на целия маршрут няма
удобно място за осигуровки и биваци.
Тук леки места няма и все пак като
ключови места се считат:
а) кулоарът, който е известен повече с големите опасности от каменопади, отколкото с техническите
си трудности. Преминава се сутрин
много рано, когато теренът е все
още замръзнал.
б/ 30-метровата цепнатина „Вин”,
която често е запълнена с лед. За
преминаването й е необходимо и владеенето на ледената техника.
в/ 40-метровата цепнатина, завършваща с надвес, е широка от 2
до 8 см. Преминава се с помощта на
висша скална техника, специални технически средства и голямо физическо
напрежение.

които да се провежда Международен
сбор на най-добрите алпинисти от
целия свят, по време на който да се
обменя опит и да се осъществят някои трудни и интересни изкачвания.
На първата среща през 1945 г. присъстват малко алпинисти, а и поради трудните следвоенни години
регулярното й провеждане е трудно
осъществимо. Трябва да минат цели
16 години, за да може приемникът
на Френдо – един още по-голям алпинист, Жак Франко, не само да поднови
срещата през 1961 г., но и да я направи традиционна във всяка нечетна
година.
На първите две срещи през 1945
и 1961 г. българските алпинисти не
присъстват, защото по това време
за тях има „Желязна завеса”. За 1963
г. ледовете леко се пропукват и по
решение на Републиканската комисия
по алпинизъм (РКА) на тази среща се
изпращат двама от най-добрите ни
алпинисти - Георги Атанасов и Аврам
Аврамов. Ръководител на групата
обаче не е учителят Атанасов, а ученикът Аврамов... Е, така беше по онова време.
Срещата се провежда от 13 юли до
9 август и на нея присъстват 42-ма
алпинисти от 21 страни. Това, което
тук трябва дебело да подчертаем,
е, че още с първото си участие нашите алпинисти се представят отлично, с което издигат престижа на
родния алпинизъм на международно
ниво и това е първото международно
признание на родния алпинизъм, осъществено от двама почти непознати
българи пред лицето на 40-те светила на световния алпинизъм.

Подвигът
Нека за него, с малки съкращения,
дадем думата на самите алпинисти:
„Осъществихме нашата мечта в областта на алпинизма – изкачихме
прочутата в цял свят 1100-метрова
западна стена на връх Пти Дрю във
Френските Алпи. Още с пристигането си в школата заявихме нашата
мечта на ръководството на сбора.
Тъй като те въобще не ни познаваха,
се отнесоха с известно недоверие,
тъй като много от най-добрите им
алпинисти, имащи по над 100 трудни алпийски изкачвания в Алпите, не
бяха преминали по тази страшна стена.
На 5 юли под стената се озовахме
заедно с двама швейцарци, които
щяха да катерят по тура на Бонати.
Както нашият, така и техният маршрут започваше от едно и също място
– кулоара. Те тръгнаха още през нощ

та, но се върнаха поради каменопади.
Ние започнахме нашия маршрут в 4
часа сутринта. Много се колебаехме
след връщането на швейцарците, но
въпреки всичко поехме нагоре. Бавно и
внимателно се движехме крайно вдясно, където бе по-трудно, но безопасно. Много ни затрудни цепнатината
„Вин”, която бе запълнена с монолитен лед, който разбивахме с ледокопите си. За пет каса преминахме само
двадесетина метра и тъй като се измокрихме много, намерихме малка площадка, където да прекараме нощта.
Най-много ни затрудни „Черният
блок”, където водата течеше като
водопад, който ни обливаше като леден душ. Наложи се нова нощувка, където буквално си изцедихме дрехите.
Цяла нощ треперехме от студ. Рано
сутринта с размяна на водачеството успешно преодоляхме гладките
стени на прочутия 90-метров „ъгъл”,
където използвахме носените собствени стълбички. После дойде опасното „махало”, чрез което трябваше да
се озовем на десетина метра вдясно,
тъй като над нас бе огромен надвес.
Поради по-голямата височина нагоре срещахме повече ледени участъци. Настъпи и умората, а храната ни
беше на привършване, защото разчитахме на по-бързо изкачване. Последната нощ бяхме разделени, тъй като
нямаше място за двама ни. До върха
ни оставаше малко, но там ледените
полета бяха много, което ни забави.
Наложи се да бивакуваме още една
нощ, и то на самия връх – на 3733 метра.
Много ни затрудни и самото слизане. В този хаос от върхове, стени и бездни започнахме спускането
на многобройните рапели (тук сли-

зането от върха е само на рапели).
Най-после спокойствие. Бяхме стъпили на твърд лед, на самия ледник.
Бяхме безкрайно щастливи, защото
бяхме осъществили едно изкачване
от най-висока категория и мащаб за
българския алпинизъм.”

Признанието
В школата двамата ни алпинисти
са посрещнати като герои, защото
изкачването им е осъществено на
един много труден връх и при лошо
време. Успешното изкачване е оценено много високо и от директора на
Националното училище по ски и алпинизъм Жан Франко, който в писмо до
председателя на ЦС на БТС пише:
„Г-н Председателю,
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че двамата отлични български
алпинисти, участници в Международния сбор на алпинистите, направиха изкачване на западната стена
на Дрю. Ние Ви изпращаме нашите
най-сърдечни поздравления за този
успех, за който от сърце се радваме.
Той прави чест на БТС.
Ние Ви молим, приемете, г-н Председателю, израза за нашите най-добри чувства.”
Успешното изкачване е оценено
високо и у нас. ЦС на БТС удостоява Георги Атанасов и Аврам Аврамов
със званието „Заслужил майстор на
спорта”. А в годишната класация на
най-добрите спортисти на страната
за първи път попадат и двамата ни
алпинисти, класирани съответно на
12-о и 14-о място.
Първия голям международен успех
на български алпинисти ви припомни доц. Сандю Бешев
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90 години организиран алпинизъм

Личности от историята
на българския алпинизъм
Закъсняло признание
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ –
първият българин с диплом
за висше телесно възпитание, първият българин,
участник в зимна олимпиада, един от основателите на Висшето училище за
телесно възпитание (днес
Национална спортна академия), член на БОК.
Когато на 19 ноември 1929
г. бе учреден Българският
планински клуб (БПК), приеменуван малко по-късно в Български алпийски клуб (БАК), под
№ 17 в списъка бе записано
името на Борислав Йорданов,
а срещу него добавено – студент, спортист. Само това
е останало на днешното поколение за планинаря, скиора
и алпиниста Борислав Йорданов. За първия българин с диплом за висше телесно възпитание.
Роден на 7 декември 1908
г. в София, Борислав Йорданов отрано свързва живота
си със спорта. Поради това
съвсем не е случаен фактът,
че през 1927 г. именно той
печели конкурса и стипендията на Министерството на
просвещението за следване в
Немското висше училище за
телесно възпитание в Берлин.
Там той се специализира главно в два вида спорт - тенис на
корт и ски. Съгласно правилата по онова време на всички
европейските страни, всички студенти, в това число и

той, в края на следването си
е трябвало да разработват
и защитават определена научна теза. За такава нашето момче избира „Проект
за реформа на системата
за телесно възпитание в
България”, която блестящо
защитава през 1931 г. Точно
тогава той прави и първите
си стъпки в алпинизма, и то не
къде да е, а в сърцето на Алпите. В редовете на българския
алпинизъм бъдещият спортен
педагог влиза с изкачените си
три много престижни върха
– Щралхорн (4200 м), Римпфитхорн (4202 м) и Алалинхорн
(4037 м). И трите със значително по-голяма височина от
родния ни Мусала (2925 м).
Освен с алпинизъм Борислав Йорданов много активно
се занимава и със ски спорт.
Дори на зимните олимпийски
игра през 1936 г., проведени в
германския град Гармиш-Партенкирхен, той e един от
тримата българи, участници
в зимна олимпиада. Там Борислав се състезава в комбинацията, където от 66 участници
се класира на 30-о място в
спускането, а на слалома в
първия манш заема 42-ро място, но във втория манш отпада. Години наред той е член на
Българския олимпийски комитет (БОК).
Завърнал се в България, първият ни дипломиран спортен
педагог работи неуморно, за

да предаде знанията и уменията си, придобити в реномирания Берлински университет. А когато през 1942 г. у
нас се създава Висшето училище за телесно възпитание,
той е сред основателите и
съвсем естествено е точно
на него да бъде поверена една
от водещите катедри – „Теория на телесното възпитание”. С голяма любов той не
само преподава знанията си
на студентите, но разработва множество научни трудове и написва няколко учебни
помагала и книги, между които „Общо ръководство за телесно възпитание на учителя”
(1936 г.) и „Същност на телесните упражнения” (1943 г.).
Въпреки активната му преподавателска и научна работа, на новото следвоенно
ръководство на Висшето ни
училище не са му присъдени
никакви научни степени и звания, като доцент или професор, докато такива са раздадени на „по-заслужили”. Нещо
повече – по силата на закона
за прочистване на висшите
учебни заведения от „профашистки елементи” през 1945
г. той е отстранен от Висшето училище. И така първият
ни дипломиран български специалист по телесно възпитание напуска преподавателската катедра, за да стане...
домакин и поддръжник на тенис кортовете в Парка на сво-

бодата. И не само това. Той,
заедно със Стефан Попов, Васил Радев, Стоян Кеманаджиев, Пепи Енклиш и проф. Любен Пенев, са изключени от
редовете на БАК и трябваше
да бъдат забравени.
Когато през 1979 г. българските
алпинисти
отпразнуваха своя 50-годишен
юбилей, Борислав Йорданов
бе поканен на тържеството
и за негова чест той уважи
тази покана и заедно с още
8 от учредителите смирено зае мястото си в деловия
президиум. И това като че ли
бе всичко, което бе заслужил
първият българин с диплом за
висше физкултурно образование и един от активните 18
учредители на Българския алпийски клуб (БАК).
Пишейки дисертационния
си труд през 1976 г. за историята на българския алпинизъм, бях събрал снимките на
18-те учредители, за да ги
публикувам. Тогава бях „посъветван” от научния ми ръководител да не правя това,
защото някои от тях не биваше изобщо да се споменават. Дълги години пазех тези
снимки, като се надявах някога и те да видят „бял свят”.
Едва през 1995 г., когато на
книжния пазар се появи книгата ми „ВЪРХОВЕ” – летопис
на българския алпинизъм,
те бяха публикувани. Една от
тях – на Стефан Попов, намери място на страниците на
вестник „Ехо” още през 1990
г., когато проф. Тончо Жечев
представи капиталния му
труд „Безсъници”. Втората,
на Борислав Йорданов, публикувах две години по-късно.
Жалко, че и двете снимки се
появиха толкова късно – когато и двамата вече бяха напуснали този свят. Стефан
Попов на 20 октомври 1989 г.
в Мюнхен, без да се завърне в
родината си. А Борислав Йорданов ни напусна през 1990 г.
Тях вече ги няма, но имената
им ще останат на подобаващото им се място в бъдещата история на родния алпинизъм, защото те са в онзи
първи списък от 19 ноември
1929 г.

Проф. д-р ЛЮБЕН ПЕНЕВ
– най-красивият български
алпинист
В списъка на учредителите
на Българския планински клуб
под № 3 фигурира името на
Любен Пенев, а срещу него
е отбелязано – студент-медик. И като че и за него, както и за Борислав Йорданов,
за днешното ни поколение е
останало само това. И то не
защото той не е направил повече от това да бъде един от
учредителите на този клуб,
а напротив. Направил е доста много, но съдбата не му е
отредила да бъде от онези, за
които можеше, допреди години, да се говори.
Любен Пенев обаче попада
в числото на изключените
от редовете на БАК и обявените от отечественофронтовското ни правителство
след Втората световна война за невъзвращенец. Поради
това той и още няколко души
не можаха да присъстват на
50-годишния юбилей на българския алпинизъм през 1979
г. Тогава ръководството на
БФА успя да събере само половината от учредителите.
За 60-годишния юбилей през
1999 г. в България жив бе останал само академик Ростислав Каишев, който въпреки
преклонната си възраст уважи юбилея, а БФА засне кратък филм за него. Къде ли е
сега този филм?
Когато през 2009 г. се готвеше 80-годишният юбилей
на клуба, жив от учредителите бе само Любен Пенев. На
изпратената му покана дълго
време не получавах отговор.
Отдавах го на отдалечеността - САЩ. Едва година по-късно получих очакваното писмо.
В него имаше две снимки от
работния му кабинет и кратко съобщение, че проф. д-р
Любен Пенев вече не е между
живите. Беше ни напуснал и
последният от 18-те, които
поставиха началото на българския алпинизъм. Видно от
получените снимки, работната му маса е отрупана с множество книги, а стените - със
снимки от планината. Едната
от тях е от изкачването му

Алпинизъм

Борислав Йорданов

на първенеца на Австрия –
връх Гросглокнер (3798 м) през
1931 г.
Какво знаем и какво не от
живота, професията и хобито на проф. Любен Пенев? Роден е през 1906 г. във Велико
Търново в семейството на
аптекар. Завършва медицина
през 1932 г., а в областта на
алпинизма и планинарството
след името му е отбелязано
първо преминаване на силно
назъбения гребен на Стражите през зимата на 1928
г. - маршрут, който след Кончето дълги години е един от
любимите ни траверси. Основател и много активен член
е на ПСС в България (1936 г.).
Като млад лекар е работил и
специализирал в клиниката на
първия български професор по
медицина Васил Моллов, откъдето е изпратен на специализация в Германия. Там той
създава семейство и му се
раждат три дъщери.
По време на Втората световна война Любен Пенев се
завръща в страната, за да изпълни войнския си дълг. След
войната обаче той не получава разрешение да се завърне
при семейството си и започва
работа като лекар в Народна-

Любен Пенев

та милиция. След неколкогодишни опити най-после, вече
като служител в системата
на милицията, му се разрешава да замине при семейството си, но само за да го
прибере в България. Така след
дълги години той се събира
със семейството си, но повече не се завръща. В Германия
се реализира много успешно,
като се хабилитира като доцент и печели международен
конкурс за специализация в
САЩ. Там, в „Страната на
неограничените възможности”, той продължава своето
бързо развитие и става учен
от световна величина. Пенсионира се като професор с голямо име и множество важни
открития в областта на медицината. Доживява до 94-годишна възраст.
В многобройните ми разговори с проф. Любен Телчаров,
с когото имах щастието да
работя заедно в студентския
алпийски клуб в Пловдив, научих много за неговия съименник и най-добър приятел. „Обичахме го всички, защото беше
много весел, винаги засмян и
силно ерудиран. Е, малко му
завиждахме, защото беше
много по-красив от нас”...
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Васил Радев

ВАСИЛ РАДЕВ – последният председател на БАК преди войната
В 18-членния състав на списъка на учредителите той е
заслужил да бъде вписан на
второто място. Роден е през
1906 г. в София. Има юридическо образование. Освен като
учредител на клуба и последен негов председател той
взема много активно участие
и в живота на ЮТС не само
като участник в много излети, както у нас така и в чужбина, но и като организатор и
ръководител. Участва много
активно в учредяването и живота на ПСС, както и в усвояването на труднодостъпните места в нашите планини,
най-вече из Мальовишкия дял
на Рила. Познатият ни днес
силно назъбен ръб на Петлите
е разработен и усвоен като
алпийски обект главно от неговата група, както при летни, така и при зимни условия.
Преди Втората световна
война работи в Софийската община, от която често
успява да подсигури средства за живота на клуба, в
това отношение и безплатна клубна канцелария. Поема
ръководството на клуба в

най-трудния му период – военния. Ръководи го от 20 ноември 1940 до 30 октомври
1944 г., когато е отстранен
не само от поста на председател, но и от алпийското
движение.
След войната за него започва труден етап от живота.
Без да има необходимата квалификация и познания, като
изселник от София той дълги
години работи на наблюдателницата на връх Мусала.
Въпреки това продължава да
следи живота на българските
алпинисти. Макар и репресиран, той не се отказва от
алпинизма и дори като пенсионер взема участие в редица
клубни мероприятия. Съхранява и дава ценни исторически
данни за ранния период от
развитието на българския
алпинизъм. В съавторство с
проф. Любен Телчаров, със спомени от първите години на
БПК той осветлява радостите и трудностите, които са
имали учредителите на клуба.
И той, както и още 8 души,
уважиха 50-годишния юбилей
на клуба с присъствието си
и с една тяхна приятелска
почерпка, и то там, където
преди 50 години бяха сложили

подписите си под един учредителен протокол. Своя жизнен
път завършва през 1987 г., без
да получи заслуженото. Дано
настоящите редове поне отчасти възстановят историческата правда. Що се отнася
до автора на статията, той
също му дължи много, защото
най-ценните фактически сведения и материали за историята и развитието на ранния
ни алпинизъм дължи именно на
него.
ПЕПИ ЕНКЛИШ – алпинистът, за който се знае
най-малко
За него твърде малко знае
и авторът, защото и сведенията, които той е получил
от Ганчо Игнатиев (бате Ганчо), Васил Радев и проф. Любен Телчаров, бяха оскъдни.
„Беше изключителен катерач.
Превъзхождаше всички ни, но
беше малко особняк. По време
на Втората световна война
замина на фронта на страната на Германия и след това
нищо не се чу за него.” Авторът не намери и негова снимка. Впрочем намерената снимка е в много лошо качество и е
почти неразпознаваема.
Доц. Сандю Бешев

От София до Елена и обратно
През май бе осъществена
мечтата на ветераните туристи от клуб „Иван Вазов”
в София да посетят град
Елена. Заслугата е и на г-жа
Стефка Констадинова, председател на Културния клуб
на пенсионера „Възраждане”
– гр. Елена. От жп гара Горна
Оряховица, с белия автобус
„Мерцедес” на фирмата „Елена автотранспорт” сме в
Петропавловския манастир
над Лясковец – Арбанаси – гр.
Златарица – с. Дедина – гр.
Елена.
Познаваме историята, но
„без географията тя е мъртва!”. Манастирът е кацнал на
труднодостъпна височина –
над сградите величествено
се издига часовниковата му
кула. Създаден по време на
Второто българско царство
от династията на Асен и
Петър, тук е началото на

чети и въстания срещу поробителя. През 1874 г. в манастира е първата в България
Богословска школа, която е
и първото ни висше учебно
заведение през турското
робство. От 1886 г. е наречено „Петропавловска духовна
семинария”. От 1928 г. е преместена в София. Заживяваме с преданието, че няма манастир на лошо място.
Възхитени от чистотата, реда и красивите гледки,
шосето по билото води към
историческото
Арбанаси.
На запад на длан е градът
Велико Търново, на север и
североизток – Горна Оряховица и Лясковец. Обогатяваме познанията си в църквата и музея на Златарица.
Чистият въздух, тишината,
ромоленето на Бебровската
река и възторженото ни посрещане от Недялко Ангелов

в къщата му в с. Дедина повишават още повече настроението.
Настаняване в семейния
хотел „Перун” – гр. Елена.
Следват среща с Клуб „Възраждане” и хора му за туристически песни - обмяна на
опит, размяна на сувенири,
снимки, спомени и веселия.
В Туристическия информационен център ни сочат забележителностите.
Пред
къщата сме на еленския чорбаджия Юрдан Тодоров, баща
на Мина Тодорова – любима
на знаменития поет Пейо
Яворов, увековечил я в „Две
хубави очи”. Музеите с богатствата и възрожденската архитектура ни спират с
часове. В Общината на кмета инж. Делян Млъзев, в Историческия музей „Иларион
Макариополски” на директора му г-жа Иванка Сиромахо-

ва, в Градската библиотека
при читалище „Напредък”
– на ръководителя й г-жа
Татяна Бонева, от софиянци им бе дарен по екземпляр
от актуалната за времето
ни книга „Административно-териториалните деления

на Разградска област 18772011 година”.
Туризмът създава приятелства, желания и обещания за следващи срещи!
Текст и снимка:
Ангел Павлов
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Изкачване на връх Кадийца В
Влахина планина
ръх Кадийца се намира на 1932 метра надморска височина и е
най-високият връх във
Влахина планина, която пък е
гранична зона между Република България и Северна Македония.
На 09.06.2019 г., неделя,
туристи пешеходци от две
съседни държави направиха
среща на гранична пирамида
№ 55, където е най-високата
точка на Влахина планина и
връх Кадийца. Този връх отстои на 4 часа пешком в едната посока от село Брестово
след разклона от 2 км за Коматинските скали и на 4 часа
от Пехчево – Северна Македония. Тази година за трети
пореден път на върха се събраха около 100 туристи от
България и Македония, като
от българска страна присъстваха туристи от „Планинарски орли” - Драгалевци,

мота за най-малък участник
получиха братя Иван и Криси
Точеви на 10 и 8 години от ТД
„Калабак”. Туристите изявиха
желание за продължаване на
тази проява и възможността тя да стане традиционна
като част от Националния
календарен план на БТС.
Предложението е в неделята от втората седмица от
месец юни да се изкачва връх
Кадийца, който не е много
висок, но пък е изключително
красив и предлага прекрасна
гледка.

и ТД „Калабак” – гр. Петрич, а
от Македония - шест турис-

тически дружества под ръководството на Мариян. Бяха

раздадени много грамоти за
участие в похода, като гра-

Елена Милушева,
председател на
ТД „Калабак”,
гр. Петрич

Време за открития
140 години от обявяването на
София за столица на България е
хубав повод софиянци да опознаят своя град и да го обичат
повече. За софийските ученици
Руският център на Столичната библиотека, съвместно със
сдружение „Свети Иван Рилски”,
подготви творчески срещи „София по европейски път”. Презентацията по темата им предложи интересни и малко известни
факти от славните години на
освобождаване от ориенталските дрипи на калното, неугледно
селище и преобразяването му
в „красавицата София” – зелен,
уютен и модерен град. Важно
място в разказа за столицата
заема Витоша - богатството,
дарено от Бога. А дали младите
столичани и техните близки я
познават? Умеят ли да видят
и да се радват на красотите
й, да усещат силата на свежия
въздух, да я пазят? Въобще Витоша не е ли колкото близка,
толкова и далечна за мнозина?

ПОКАНА
Заповядайте от 19 до 21
юли 2019 г. на традиционния
XIX
ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД-ПРЕКЛОНЕНИЕ
„ПО
ПЪТЯ НА ЧЕТАТА НА ЦАНКО
ДЮСТАБАНОВ“ - един урок
по родолюбие и патриотизъм, един празник на българския дух, движещ се в
зелената приказка на Предбалкана и Балкана, с възпроизвеждане на събитията
от Април 1876, посветен на
143 години от Априлското
въстание, 141 години от
Освобождението на България от турско робство,
176 години от рождението на Цанко Дюстабанов и
83 години от освещаване
паметника на четата в
местността Ранни бунар мястото на последното й
сражение под връх Марагидик в Стара планина.
Подробности и заявки за
участие - до 13 юли 2019 г.
на тел: 0884 917706; 0898
451660; 0878764443 - м.с.
инж. Милка Караджова.

Творческото задание, с което
завършват срещите, дава възможност за изява на всеки. То
предвижда създаване на проект
за плакат „Обичаме Витоша”.
Новото в заданието е създаването на екипа! Учениците
трябва да потърсят помощ от
родители или учители, от специалисти, от планинари. Така
участието на възрастните
дава възможност да се открият
любопитна факти за туристическите походи, за строежа на
първите хижи и много спомени.
А как ще се използва събраната
информация? Екипът ще търси
помощ от специалисти. Създаване на плаката е време за
открития и време за предизвикателства за нови срещи с Витоша.
Творческата група на Флореза Иванова от СУУУС „Проф.
д-р Дечо Денев” „откри” какви
прекрасни фотоси на Витоша
се крият в телефона на Боян от
9. клас, а Борислава от 5. клас
написа стиховете. Учениците
стимулираха специалистите да
превърнат идеите им в привлекателен плакат. Поли Русанова
от 9 „а” клас на 134. СУ „Димчо
Дебелянов” „откри” с какви усилия и ентусиазъм софиянци са
строили първите хижи на Витоша, а второкласникът Гошко

от 33. ОУ „Санкт Петербург”
записа най-важното според него
правило за всеки планинар.
26. СУ „Йордан Йовков” чества
140 години от деня, в който
първите ученици са прекрачили неговия праг. Честит юби-

лей на Княжевското училище!
В множеството инициативи и
задачи, съпровождащи празника, младите княжевци, преди да
започнат работа по проектите
си, отидоха в гората, при знаменитите княжевски дъбове.

Край вековните дървета слушаха приказката за планината
и нейните послания, която им
разказа зам.-директорката Анжела Цонева, а Пролет Николова, учителката им по български
език и литература, им прочете
стихове за Витоша от Иван
Вазов. Едно чудесно зареждане
с познание и поезия, което намери израз в проектите на Владимира, Елица, Йоанна, Мелиса,
Милета и Теодора от 5. клас. Те
приканваха за поход към върховете.
Успешните проекти бяха наградени от БТС – София. Освен
грамоти учениците получиха и
подаръци, между които най-знакови бяха раничките. Поръката
е ясна - те много често да се
носят по витошките пътеки.
Столичната библиотека награди с грамоти и ваучери за книги
екипите на княжевци.
Създаването на проекти за
плаката „Обичаме Витоша” продължава. Ваканцията е време
за игри, за походи, но и за творчество. Време за откривателство.
Стефка Мечкарова,
автор на проекта
Снимки:
Севдалинка Михайлова

Отмора

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

www.pss-bg.bg

При нещастен случай
дежурни телефони:
GSM: 1470
за абонати на МTel и VIVACOM
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000 - стационарен телефон
Централен денонощен пост,
свързан с телефон 112
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тел.: 02/8664553
GSM: 0899881720
ekushlev@gmail.com

З

а тези, които не са
решили къде ще прекарат ваканцията си,
ви предлагаме възможности, за които все още има
свободни места:
Маршрут ПИРИН 101: хижа
„Безбог” - заслон „Тевно езеро” - хижа „Каменица” - заслон
„Спано поле” - хижа „Вихрен”хотел в с. Баня. По време на
това летуване ще имате
възможност да качите връх
Безбог, връх Полежан, връх
Джангал, връх Каменица, връх
Спанополски чукар, връх Синаница, Муратов връх, връх
Вихрен, минава се през Големия Казан и Кончето.
Цена: 329 лв., вкл.: нощувки,
храна, планинска застраховка
и водач.
Дати: 3 август, 10 август,
17 август.
Маршрут ПИРИН 102: хижа
„Безбог” - заслон „Тевно езеро”
- хижа „Вихрен” - хижа „Яворов”. Ще имате възможност
да качите връх Полежан,
връх Безбог, връх Джано, връх
Джангал, минава се през Кончето до хижа „Яворов”.
Цена: 279 лв., вкл.: нощувка,
храна, планинска застраховка, водач.
Дати: 28 юли, 11 август.
Маршрут РИЛА 201: УЦ „Мальовица” – хижа „Ловна” - хижа
„Иван Вазов” - хижа „Мальовица” - хотел в Боровец; изкачване на връх Мальовица и връх
Мусала.
Цена: 285 лв., вкл.: нощувка,
храна, планинска застраховка, водач.
Дата: 4 август.
Маршрут РОДОПИ 301: с.
Широка лъка - с. Мугла - хижа
„Чаирски езера” - хижа „Триградски скали”; изкачване на
връх Орфей, връх Шабаница,
връх Свети Илия, посещение
на пещера Дяволското гърло,
Ягодинската пещера и Триградското ждрело.
Цена: 275 лв., вкл.: нощувка,
храна, планинска застраховка, водач.
Дати: 21 юли, 11 август, 18
август.
Маршрут РОДОПИ 302: Чепеларе – хижа „Момчил юнак”

С офертите на БТС
- хижа „Свобода” - Белинташ.
Два дни се спи на палатки.
Цена: 295 лв., вкл.: нощувка,
храна, планинска застраховка, водач, транспорт до биваците.
Дати: 11 август.
Маршрут СТАРА ПЛАНИНА
401: хижа „Тъжа” - туристическа спалня на връх Ботев
- хижа „Добрила” - хижа „Дерменка” - хотел в Чифлика; изкачва се връх Марагидик, Кадемлийското пръскало, Бабското пръскало, връх Ботев,
връх Козя стена.
Цена: 325 лв., вкл.: нощувка,
храна, планинска застраховка, водач.
Дати: 4 август, 18 август.
Маршрут СТАРА ПЛАНИНА
402: хижа „Вежен” - хижа „Ехо”
- хотел в Беклемето - хижа
„Дерменка” - хижа „Амбарица”хотел в Чифлика; изкачват се
връх Вежен, връх Ушите, връх
Козя стена, връх Амбарица,
връх Малък Купен; посещение
на Троянския манастир.
Цена: 325 лв., вкл.: нощувка,
храна, планинска застраховка, водач.
Дати: 28 юли, 11 август.

СТАЦИОНАРНИ ПОЧИВКИ С ПРЕХОДИ И ЕКС
КУРЗИИ ПО ЖЕЛАНИЕ
5-ДНЕВНА ПОЧИВКА НА
РИЛА: настаняване в хотел
„Ален мак” на Мальовица.
Цена: 239 лв., за деца - 199
лв., вкл.: нощувка, храна, планинска застраховка, водач.
Дати: 19 август.
6-ДНЕВНА ПОЧИВКА В РОДОПИТЕ: настаняване на
хижа „Чаирски езера”.

Цена: 245 лв., за деца 200
лв., вкл.: нощувка, храна,
трансфер на багаж, планинска застраховка, водач.
Дати: 29 юли, 26 август.
КРАТКОТРАЙНИ
ЕКСКУР-

ЗИИ
1. 25-28 юли: Боровец - хижа
„Мусала” - хижа „Заврачица” хижа „Грънчар”- хижа „Рибни
езера” - Рилски манастир
Цена: 155 лв., вкл.: транспорт, лифт, 3 нощувки, планинска застраховка, водач.
2. 1-4 август: хижа „Яворов” – хижа „Загаза” - заслон
„Синаница” - връх Синаница –
хижа „Вихрен”
Цена: 175 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 3 нощув-

ки, планинска застраховка,
водач.
3. 9-11 август: с. Брежани връх Пирин - хижа „Яворов” –
Кончето - Премката - хижа
„Бъндерица”

Цена: 155 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 2 нощувки, планинска застраховка,
водач.
4. 16-18 август: хижа „Безбог” – връх Безбог - връх Полежан - хижа „Демяница” - Банско
Цена: 160 лв., вкл.: придружаващ транспорт, лифт, 2
нощувки, планинска застраховка, водач.
5. 23-25 август: хижа „Демяница” - заслон „Тевно езеро” хижа „Беговица” - Попина лъка
Цена: 155 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 2 нощувки, планинска застраховка,
водач.
6. 31 август - 1 септември:
Дяволската екопътека в Западните Родопи
Цена: 115 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 1 нощувка, водач.

БАЛКАНИ
3-5 АВГУСТ: изкачване на
първенеца на Черна гора връх
Колац (2534 м) и на други върхове в Албанските Алпи
Цена: 255 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 2 нощувки, медицинска застраховка,
водач.
6-11 АВГУСТ: изкачване на
първенеца на Албанските

Алпи – връх Езерце (2693 м) и
върхове в Черна гора и Албания
Цена: 399 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 4 нощувки в пансион, 2 - в палатки,
медицинска застраховка, водач.
13-18 АВГУСТ: изкачване на
двата най-високи върха на
Карпатите в Румъния
Цена: 495 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 2 нощувки в хижа, 3 - в палатки, ферибот, медицинска застраховка, водач.
22-25 АВГУСТ: пътешествие в Босна и Херцеговина с
изкачване на връх Босански
Маглич (2382 м), Сараево и
Копаоник в Сърбия.
Цена: 455 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 3 нощувки, мед. застраховка, водач.
5-8 СЕПТЕМВРИ: изкачване
първенеца на Косово в албанските Алпи – връх Джеравица
(2656 м)
Цена: 465 лв., вкл.: придружаващ транспорт, 3 нощувки в хотел, медицинска
застраховка, джипове в планината, зелена карта за Косово, водач.

ДАЛЕЧНИ ДЕСТИНАЦИИ
17-22 АВГУСТ: изкачване
на първенеца на Юлийските
Алпи - връх Триглав (2863 м),
7-те Триглавски езера, Бохинското и Бледското езеро в
Любляна
Цена: 790 лв. Допълнителна
информация можете да получите в Информационния център на БТС.
31 АВГУСТ - 11 СЕПТЕМВРИ: изкачване първенеца на
Европа - връх Елбрус(5642 м)
Цена: 2340 лв. Допълнителна информация можете да
получите в Информационния
център на БТС.
1-8 СЕПТЕМВРИ: изкачване
на върховете Централен и
Западен Брайтхорн (4165 м) и
Теста Гриджа (3315 м) в Италианските Алпи
Цена: 1290 лв. Допълнителна информация можете да
получите в Информационния
център на БТС.
6-15 СЕПТЕМВРИ: изкачване на африканския първенец
Килиманджаро (5895 м)
Цена: 5999 лв. Допълнителна информация можете да
получите в Информационния
център на БТС.
За информация и записване: 0882966319, 0882966320.

БТС проведе курс по маркировка

Най-сетне усетихме лятото! Слънцето е все по-изобилно, температурите се вдигат
нагоре, което означава само
едно - планините със сенчестите си дъбрави ни зоват! А

това пък ни подсети за маркировките по пътеките. На 8 и
9 юни БТС организира курс за
обучение по полагане на маркировката по пешеходните
пътеки. Участваха 19 човека

от туристическите дружества, членуващи в БТС. Тема
на курса бе част от европейския маршрут в Родопите Е8.
Курсът бе разделен на теоретична, лекционна част и на
практически занимания. Лекцията запозна курсистите с
изискванията за полагане на
маркировка на Европейската
асоциация за пешеходен туризъм ERA, на която БТС е
редовен член, с принципите
за маркиране, с Наредбата на
БТС за полагане на маркировка, одобрена от ERA, и с основните материали, които се
използват при маркирането.
За практическата част участниците бяха разделени на
три групи: тези в първата положиха маркировката в част-

та от Ягодинската пещера до
с. Ягодина; във втората - от
хижа „Тешел” до хижа „Орфей”
и третата - от хижа „Тешел”
до връх Свети Илия. Всички
те ще получат сертификат
за завършения курс по полагане на маркировка. Пътеките
бяха разчистени от избуяла-

та растителност и храсти.
Старите маркировки бяха опреснени. Ръководител на обучението бе доц. Тодор Тодоров,
председател на ТД „Родопея”,
с. Ягодина.
Успех, приятели!
Искра Чернева

