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Абонаментната
кампания за вестник
„Ехо” продължава
целогодишно. В
Български пощи
под № 255, а в Доби
прес под № 1325. За
вестника може да
се абонирате и в
Централата на БТС. e в a
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Изтеглена бе томболата
на вестник „Ехо”

Беломъжев защити
първото си място
в световната ранглиста по ски ориентиране
На състоялия се от 22 до 24 януари
в Обервизентал – Германия втори кръг
на Световната купа отличният български състезател Станимир Беломъжев
продължи стабилното си представяне
в борбата с представителите на водещите световни сили в ски ориентирането – Швеция, Финландия, Норвегия
и Русия. В трите дистанции – спринт,
средна и дълга – взеха участие 55
мъже, като отборите на Швеция,
Финландия и Русия се състояха от по
шест души, а на Норвегия – от четири. В класирането до 20 място, освен

нашия състезател и представителите
на посочените четири страни, място
намират още само двама швейцарци.
С класирането си Беломъжев – втори
в спринта, на 13 секунди след победителя и в трите дисциплини швед Ерик
Рост, шести на средната дистанция –
с минута и тридесет секунди разлика
от най-доброто време и четвърти в
дългата дистанция – на минута и 34
секунди, се придвижи от четвърта на
трета позиция във временното подреждане за Световната купа за този
сезон. И след втория кръг на Светов-
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Трънският
Килиманджаро –
били ли сте там?
Четете на стр. 3

ната купа Станимир продължава да е
начело в ранглистата на спорта ски
ориентиране.
Решаваща заслуга за това блестящо класиране на българския състезател има неговият треньор и баща
Иван Беломъжев, поел грижата не
само за планирането и провеждането на тренировките на сина си, но и
за подготовката на ските му, в зависимост от метеорологичните условия,
за което несъмнено са необходими
много знания, опит и майсторство.
Продължение на стр. 2

На 29 януари бе теглена томболата на вестник „Ехо”. Комисия в състав Дочка Григорова
– председател и членове Зорница Радонова,
Емилия Матеина и Георги Къпачев организира и проведе томболата. Измежду десетките
участници, изпратили квитанции, 37-те спечелили различни награди, са:
Малък свещник: Елена Милушева от Петрич, Мария Георгиева от Кюстендил, Явор
Манов от ТД „Урвич”- София, Янчо Антоловичин от Сандански, Вакрил Георгиев Петров,
Станимира Данова – ТД „Сърнена гора” – Стара Загора.
Единична чаша за кафе: Румяна Василева – Айтос, Димитър Николов – ТД „Калабак”
– Петрич, Пенка Бошнакова-Таскова - София,
Иван Йовчев Иванов, Димитринка Ценова –
ТД „Урвич” - София, Димитър Луканов – Пловдив.
Чаши за кафе: Илия Димитров от София,
Пламен Петров от Габрово, Божана Харизанова от ТД „Айгидик” – Благоевград, Йорданка Шаламанова от ТД „Айгидик” – Благоевград, Мария Ганева от Айтос.
Сервизна купа: Димитър Андреев от Добрич, Павел Тодоров от ТД „Урвич”- София,
Сема Илязова от Айтос, Гинка Енчева от Ямбол, Коста Янков от Айтос.
Ваучер – нощувка с вечеря и закуска за
двама в обект на БТС: Александър Шиндилски от ТД „Урвич”- София, Недялка Стамова
от Айтос, Петра Данаилова от ТД „Сърнена
гора” – Стара Загора, Мария Митева от ТД
„Сърнена гора”- Стара Загора, Любомир Христов от Пловдив.
Справочник „Хижите в България”: Йонко
Стоилов, Милена Атанасова от Добрич, Иван
Иванов от ТД „Черноморски простори” от Варна, Емилия Михайлова, Иван Стоилков от
Сандански, Кирил Илиев Василев от ТД „Черноморски простори”, Варна, Огнян Шумаров
от ТД „Айгидик”, Благоевград, Ню Дейта ООД,
Тасуда Христова Митева от Сандански, Татяна Димитрова Лучкова от Кюстендил.
Важно уточнение: Наградите се
получават в Централата на БТС,
бул. „Васил Левски” № 75, етаж 5, в
стая 518 в срок до 60 дни. За начало на срока се смята публикуването на имената във вестник „Ехо”.

Западната стена откъм заслон „Ботев” и южната стена откъм хижа „Рай” на Метеорологичната станция на връх Ботев са пострадали от буря. Едната част от дървената обковка на западната стена е паднала. Южната стена е поддала. Има опасност за преминаващите. Да се внимава.

Пътешествие
за ентусиасти
по маршрута
Ком – Емине
За безхаберието по
повод изоставените
хижи на Витоша
Четете на стр. 16

Четете на стр. 6

На 13 февруари 1943 г. бяха
свалени от Елбрус знамената
на фашисткия Райх

Четете на стр. 11
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Калейдоскоп

Беломъжев защити
първото си място...
Продължение от стр. 1
В този кръг на Световната купа
участва и една перспективна българска състезателка – Андрея
Дяксова. Нейната младост – през
април тази година ще навърши 16
години – не й попречи да се представи достойно в надпреварата със
значително превъхождащите я по

възраст и опитност елитни ски ориентировачки. При участието на 35
жени тя зае 28-мо място в спринта,
27-мо – в средната и 23-то в дългата дистанция.
В близките дни на Станимир Беломъжев предстои участие в Държавното първенство по ски ориентиране на България, което ще се

проведе в Родопите. Следва първото Световно студентско първенство
по ски ориентиране в Тула, Русия, а
в края на февруари предстоят стартовете на най-важния шампионат в
този спорт за годината – Европейското първенство в Австрия.
Ирка Нановска

70-годишният Величко Бодуров:

Възрастта не е пречка да вървя
по туристическите пътеки
В края на миналата година Величко Бодуров от Велики Преслав
отбеляза 70-тия си рожден ден. Цял
живот е бил учител по трудово обучение и техника в старопрестолния
град, предал е майсторлъка си на
мнозина млади хора, които са му
благодарни. Най-му е на душата обаче туризма, много време е отделял
за него, за да стане покорител на
планинските първенци в България и
да премине по маршрути в чужбина.
„Изминаха близо 50 години откакто
съм тръгнал по високите планини,
но най-първо трябваше да прекося
Великопреславския и Драгоевския
балкан, тъй като те са много близки
и трябваше още в първите години да
ги опозная. Много съм благодарен на
ветерана турист Деньо Делибуранов,
лека му пръст, който беше в шуменското туристическо дружество „Мадарски конник”. Той ме въведе в туризма, карахме един курс за спортно
ориентиране и още тогава разбрах,
че няма нищо по-хубаво от това да
се спортува сред природата. Станах
член на туристическото дружество
„Патлейна” във Велики Преслав, където тогавашният секретар Пенчо
Петров ме увлече още повече по
планините” - казва Величко Бодуров.
Първото екскурзионно излизане направил през 60-те години на миналия
век в Рила, след това бил две години
в Габрово, където продължил обучението си. Тогава опознал много добре
Габровския балкан. А през 1975 година изкарал три курса за планински водачи във Велинград, Мальовица и в Стара планина. Спечелил
доверие, Величко Бодуров повежда
много групи по високите планини и
раздава знанията си на по-младите
приятели на природата. Над десе-

тина пъти е изкачвал рилския първенец Мусала, както и пиринския
Вихрен, ходил е много пъти и по старопланинските пътеки, покорявайки
връх Ботев.Малко преди да навърши
70-тата си годишнина е бил на юбилейната си проява в Пирин.”.яхме с
Братой Братоев от село Драгоево
– споделя Величко Бодуров.- Нарамихме си раничките и потеглихме
към Банско. Преспахме в хижа „Вихрен” и оттам тръгнахме по един
много дълъг маршрут. Всичко мина
успешно, но усещам, че годините си
оказват влияние, не мисля обаче да

спирам да се движа по туристическите пътеки. Може да е по-бавно,
но е приятно да катериш скалите.
А и животът на пенсионера така е
по-пълен, укрепва се и здравето”.
Миналото лято е бил и на Швейцарските алпи, които със своите красоти
са оставили трайни следи в душата
му. Има много запечатани моменти
с фотоапарата си. Носител е и на
медала „Алеко”. който се връчва от
Централния съвет на Българския туристически съюз за заслуги в туристическото движение. Преди няколко
години, когато великопреславското
туристическо дружество отбеляза
своя юбилей, Величко Бодуров получи плакета „90 години дружество
Патлейна”. Носител е на сребърна
и бронзова значка от националното
движение „Опознай България – 100
национални туристически обекта”
,, защото има 87 печата.Заслужил
е и значката „Ветеран турист”. а
преди няколко години във Велики
Преслав беше създаден и клуба
на ветераните с председател Антоанета Димитрова, която казва за
Величко Бодуров, че е много добър
турист и в душата му живее голямата страст към българските планини.
„Много хубави места има на Шуменското плато, където често обичам да
преминавам по маршрутите. Обиколил съм всичките скални манастири,
даже на два съм направил стълби, за
да могат да се качват хората, а над
село Осмар ремонтирахме една туристическа чешма. Когато се движа
из горите се чувствам много приятно
и разтоварващо, а какво по-хубаво
от това за пенсионерските години?”
обобщава 70-годишният юбиляр Величко Бодуров.
Георги Ников

Написаното
остава
Изкачването на връх Митикас и докосването до магията на планината Олимп
през 2015-а оставиха трайни спомени във
всеки от нас – туристите от ТД „Осогово”.
град Кюстендил. Незабравими ще останат преживените мигове около Метеора.
Водопадът в град Едеса още бучи в ушите
ни, за да напомня за своята мощ и величие. Град Солун ни обгърна задълго със
своето историческо наметало, за да го носим в спомените си. И сега, когато 2016-а
ни отправя нови предизвикателства, ние
правим опити да съхраним преживяното
върху белия лист, защото написаното остава...

На Метеора
Магаята на Метеора е велика,
като захвърлен в Космоса се нося.
Кой името ми тихичко извика
и ме разтърси с вечните въпроси?
Дали пък странен сън не е това,
пейзажът е направо нереален.
В скалите срещнах своята съдба,
клатушкаща се като стих банален.
Очите ми отказват да приемат
бруталното опиянение на Метеора.
Но пък душата лесно ще я вземе
магията от Богове за хора.
Любомир Младенов
водач в ТД “Осогово”

Конкурс на името на Щастливеца

С

едми декември е. Вторник, рано сутрин. Обикновено на тази дата
младите са започнали купона
или трескаво се подготвят за
него. В София есенно-зимните мъгли са се спуснали много ниско над града, та почти
допират асфалтовите улици.
Мен не ме свърта на едно
място. Набързо преглеждам
прогнозата за времето – в
низините мъгла, в планините
слънце. Поглеждам през прозореца – въпреки тъмницата
да се уверя, че метеоролозите не лъжат. Страшна мъгла е
– не лъжат!
Отдавна съм набелязал
„Дивия запад” като обект на
моите туристически изследвания. За днес си поставям
цел и тя се казва Любаш. Това
е неголяма по площ планина,
част от Руйско-Верилската
планинска редица. Неин първенец е връх Любаш (Момин
двор) 1398,8 метра. Така тя се
нарежда на 21-вото място по
височина на планините в България от общо 39. Намира се
на около 10 км от гр. Брезник
в посока Трън.
Подреждането на раницата отдавна се е превърнало в
рутинна задача, тъй че не ми
отнема особено много време.
Изведнъж в главата ми изниква мисълта, че на върха температурата може да бъде пониска с 30 градуса, отколкото
в околните села. Тази важна
бележка я бях прочел някъде, когато се разхождах мислено из този край. Та така,
екипировката е грижливо подбрана все
едно ще се качвам на
Мусала. Докато закусвам, се развиделява,
но мъглата си остава
все същата – непрогледна. Доверявам се
на метеоролозите и
потеглям. Докато пътувам, все си мисля дали
ще случа на слънчев
ден. Термометърът в
колата отчита минус 3
градуса. След Пожарево слънцето успява да
пробие гъстата мъгла.
Пред мен се открива
невероятна
гледка.
Вдъхновението ми ме
завладява и ставам
все по-нетърпелив. Пътуването до с. Ребро
(най-удобния изходен
пункт за планината)
минава неусетно заради хубавите пейзажи,
които ме съпътстват.
Преди разклонението
за селото в дъното на
пътя към Трън се извисява Драговски камък, шеговито наричан
Трънският Матерхорн.
Минавам последните
три километра от пътя
и с голямо удоволствие
зарязвам колата в края
на селото по посока
село Лялинци.
Сменям обувките, опъвам
щеките и тръгвам. Междувременно щраквам една бърза
снимка на масива. Отново с
приятно чувство за хумор авторът на една хубава книжка
е определил планината като
Трънския Килиманджаро поради куполовидната и самотна форма на релефа, открояваща се ясно от пейзажа.
Пътеката започва на 50-ина
метра вляво след табелата,
обозначаваща край на село
Ребро. Вървя около 800 метра
по коларски път до самотен
воден резервоар и след него
се насочвам на запад и право нагоре. Проправям си път
сред храстите и след около 40
мин. (от резервоара) се озовавам на югоизточния „ръб”
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Трънският
Килиманджаро, или
планината Любаш

на
върха. Продължавам
упорито нагоре, като следвам релефа на планината.
Осъзнавайки, че няма да
има сериозна температурна
разлика (преди да потегля
към върха, живакът отчиташе 7 градуса над нулата), а и
най-вече завирайки от жега,
свалям 1 слой от екипировката. С дълбоко облекчение се
подсещам, че не е чак толкова топло, имайки предвид горещите летни месеци. В един
момент измежду храстите
чувам силно шумолене. Тъй
като през цялото време около мен ясно личат следите на
диви прасета, опитвали се да
изровят коренчета на разни
треви, се замислям леко притеснен, че в храсталака може
би се крие някой тлъст шопар.
След миг на нетърпимо очак-

ване
въздъхвам успокоен, защото пред мен
искача не тлъст шопар, а наистина тлъст заек. След още
около 40 мин. достигам върха.
Невероятно панорамен! Преди да започна да изследвам
гледката околовръст, набързо
„мушвам” един пакет вафли,
за да мога спокойно и без
мисли за храна да се насладя на панорамата. Мъглите
остават ниско долу в низините. Не знам дали преувеличавам, като си размишлявам
самодоволно, че от върха се
вижда 1/3 от нашата мила
родина. Умилителна гледка.
Малко по малко започвам да
придобивам представа за заобикалящите ме планини. Без
особени проблеми на югоизток моментално се откроява
масивът на Великата рилска
пустиня. Придвижвайки поглед обратно на часовниковата стрелка, се виждат Ви-

тоша, Вискяр,
Завалска и Гребен планина. Продължавайки с въртеливото и плавно движение,
пред мен се открива съвсем
близо Парамунска планина
(известна още като Стража),
а зад нея и Руй. Поглеждайки
към северозападна и югозападна посока, ясно и лично
се открояват планините Кървав камък, Милевска, Ерулска, Лисец, Конявска, Рудини, Черна гора и, разбира се,
Осоговска. Цели 13 планини
(които разпознах)! Величествен връх! Неслучайно в древността точно на това място е
имало крепост, за която разбирам от иманярските трапове.
Съзърцавайки пейзажа, в
главата ми изплуват легендите за произхода на името на
планината. Едната разказва
за девойката Люба, заловена от кърджалийски бандити.
Те поставили условие на нейния любим, че ще я освободят, ако той успее да изкачи

планината с ботуши, пълни с
нагорещен катран. Младежът
приел и успял да изкачи върха, но на него издъхнал. Междувременно Люба успяла да
се освободи и го последвала
нагоре. Като го видяла издъхнал, се разридала и на
мястото бликнал извор. Затова върхът също може да се
срещне като Момин двор.
От разклона за върха в
края на село Ребро до самия
него със спокоен ход се стига
за около час и половина при
летни условия. Въпреки малката планина денивелацията
е над 500 метра и изкачването е стръмно. По пътя няма
чешми. По югоизточния „ръб”
на върха има слабо забележима маркировка с червен
цвят, правена от неясни ентусиасти. Теренът е тревист
и каменист. При дъжд има
опасност от подхлъзване.
Трябва да се вземат предвид
и движещите се камъни. В
по-ниската част на върха има
гъсти храсти, придвижването
между които е неприятно. Вариант за върха може да бъде
изкачване от с. Лялинци през
връх Мали Любаш. На 1,5 км
югозападно от с. Ребро (по
коларския път след резервоара) се намира полуразрушеният манастир „Св. Николай”.
Изкачването на Любаш може
да се съчетае с изкачване на
Парамунския първенец – връх
Стража.
Текст и снимки:
Юлиян Колев
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Физическото
натоварване
на туриста
В

съвременното общество
едва ли има човек, който да не е убеден, че туризмът е ефективна система
за благоприятно комплексно
въздействие върху организма.
Че чрез системното бродене в
природна среда туристът задоволява своите разнообразни
културно-образователни,
здравно-закалителни, емоционално-волеви, двигателно-приложни, социално-психологически, естетически, екологически
и други потребности.
Главните
структурообразуващи елементи на туризма са
движението и специфичните
дейности в природна среда,
които натоварват физически
всички органи и системи и то
при благоприятното им взаимодействие с естествените климатични, природни и метеорологични фактори.
Така туризмът изцяло се
вмества в дефинитивното определение на здравето, което
Световната здравна организация към ООН формулира
по следния начин: ”.дравето
е състояние на пълно физическо, психическо и социално
благоденствие на индивида и
групата. То е способност за реализиране на стремежите за
задоволяване на потребностите и живот в хармонично взаимодействие със заобикалящата среда. Здравето е основно
човешко право и солидно социално инвестиране.”
В съответствие с това определение на здравето са многобройните резултати от научни
изследвания, изводи и препоръки, които обогатяват теорията, методиката и практиката на
науката за туризма. Анализът
на публикациите обаче показва, че те са насочени предимно
към установяване на промените в някои проследявани физиологически и психологически
показатели на участници предимно в конкретни туристически походи. Получените научни резултати разкриват важни
особеностих на разглеждания
тук проблем за физическото
натоварване на туриста. Прави впечатление обаче, че у
нас липсва научно обоснована
ясна нормативна основа за допустимото физическо натоварване, на което са подложени
туристите при участие в многодневни туристически походи.
Въпросите за физическото
натоварване на спортистите са
детайлно научно разработени
и се прилагат в спортната практика. При туризма ние разглеждаме физическото натоварване

като основен фактор, от който
зависи морфологичното изграждане и функционалното
усъвършенстване на организма
на туриста, доброто му здраве
при безопасното и хармонично
взаимодействие с факторите на
природната среда.
Спортната наука е определила обема, интензивността,
характера на движенията и на
почивките като главни компоненти на физическото натоварване.
Добре е обаче да се знае,
че величината на физическото
натоварване, което изпитва туристът се влияе от продължителността на придвижването,
пресечеността на терена, тренираността и здравословното
състояние, метеорологичните
условия, теглото на раницата,
релефните форми и естестве-

ните препятствия.
Допустимите оптимални нормативи за физическо натоварване при пешеходен туризъм,
които посочваме по-долу са
научно разработени и обосновани от Централния съвет за
туризъм и екскурзии на СССР.
У нас ние ги публикувахме още
през 1986 г. , но не добиха популярност. Тези нормативи се
отнасят за участници в пешеходни туристически походи,
които попадат в следните три
здравни групи: 1. здрави и физически подготвени; 2. практически здрави, но физически
слабо подготвени и 3. хора с
нарушено здраве и слабо физическо развитие.
Поради ограничения обем
тук разглеждаме допустимото
физическо натоварване само
при хората, попадащи във вто-

рата медицинска група.
При ходене по равен терен с
тегло на раницата до 5 кг скоростта на придвижването да е
4-5 км/ч; през първия ден да
се изминават 14-18 км, а през
следващите дни 16-22 км. Почивките да се правят след 1, 1
1/2 часа ходене.
При тегло на раницата 5-10
кг ходенето да е със скорост
3,5/4 км в час – през първият
ден да се изминават 10-16 км,
а следващите дни 14-18 км. Почивката да се прави след един
час ходене.
Когато теглото на раницата
се увеличи до 10-20 кг определящите физическото натоварване фактори да се снижават.
Скоростта на предвижване
на групата да е 3-4 км/ч, разстоянието през първия ден да
е 10-12 км, а през следващите

дни – 12-16 км. Почивката да се
прави след 45 минути ходене.
При ходене по пресечен терен с наклон на изкачване 15
градуса и тегло на раницата до
5 кг скоростта на придвижване
да е 2,5 – 3,8 км/ч. През първият ден да се изминават 10-14
км, а в следващите дни – 12-16
км. Почивката да е след 40 минути ходене.
Когато теглото на раницата е
в границата е от 5 до 10 кг скоростта на придвижването по
пресечен терен да е 2-3 км/ч.
През първият ден да се изминават 8-10 км, а следващите
дни - 10-14 км. Почивката да е
след 30 минути ходене.
Когато туристите носят раници, тежки 10-20 кг скоростта на
придвижването да е 2-2,5 км/ч.
През първият ден да се изминават 6-8 км, а следващите дни
6-10 км. Почивката да е след 20
минути ходене.
При ходене по силно пресечен терен с наклон на изкачването 30 градуса и тегло на раницата до 5 кг да се поддържа
скорост 1-1,4 км/ч. Първият ден
да се изминават 6-8 км, а през
следващите дни – 10-12 км.
Почивката да е след 30 минути
ходене.
Ако раницата е с тегло 5-10
кг скоростта на придвижване
да е 1,2-1,4 км/ч. Първият ден
да се изминават 4-6 км, а следващите дни – 8-10 км. Почивката да е след 20 минути ходене.
Когато теглото на раницата
е 10-20 кг не се препоръчва
здравите, но физически неподготвени туристи, да се придвижват по пресечена местност
с наклон на изкачване 30 и повече градуса.
Посочените
оптимални
стойности на параметрите,
формиращи величината на
физическото натоварване, предоставят реални възможности
на водача на многодневен туристически поход по-успешно
да контролира физическото
натоварване на групата. Те
очертават значимостта на неговите управленски функции,
отнасящи се до комплектоването на туристическата група и
до тактиката на придвижването
по избрания маршрут. Вниманието следва да се съсредоточава все повече върху здравното състояние и физическата
годност на бъдещите участници в многодневните туристически походи, както и върху умението на водача да регулира
физическото натоварване при
придвижването в променящата
се природна среда.
Доц., ст.н. с. Борис Маринов
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Маршрутът по билото на Стара
планина от Ком до Емине е най-дългият, най-интересният и най-трудният за преминаване в България.
Алеко Константинов първи споделя
намерението си да го премине: „Ако
не успея да изпълня големия си планблян за околосветско пътешествие,
тогава ще се задоволя с едно пътуване по билото на нашата дивна
Стара планина, на величествения
Балкан, от единия до другия є край.
И вярвам, че това ще бъде твърде забавно и полезно скитане, тъй
като ние познаваме собствената си
страна не по-добре от азиатските и
африканските пустини, защото живеем в родината си като равнодушни
чужденци.“
ЧАСТ 1
Хижа „Ком” (нова) –
връх Ком (2 часа)
Хижа „Ком” (нова) (1506
м) се намира в местността
Горната кория (Берковска
планина). Разположена е
в южния край на поляната. Представлява масивна
двуетажна сграда с капацитет 120 места. Сградата
е водоснабдена и електрифицирана, с централно отопление, половината
стаи са с общ санитарен
възел на етажа, а другата
половина – със самостоятелни възли. Разполага с
ресторант, туристическа
кухня и столова. Пътят до
хижата е асфалтиран, има
паркинг.
До хижата може да се
стигне от гр. Берковица
(15 км по асфалтов път или
3 часа и 30 минути по маркирана пътека) или от прохода Петрохан (3 часа / 2
км по асфалтов път и 13 км
по земен път).
Западно от хижата започва пътеката, маркирана с червена лентова маркировка. В началото има
информационно табло за
маршрут Е-3 Ком – Емине.
Тръгва се в южна посока и
се излиза на земния път,
идващ от прохода Петрохан. Върви се на юг по пътя
до достигане на първия
разклон. Левият път (на
югоизток) води до прохода
Петрохан (3 часа / 13 км по
земен път и 2 км по асфалтов път). Продължава се по
десния път (на югозапад) и
след 10 минути се достига
до старата хижа „Ком” (1520 минути от хижа „Ком”
(нова)).

За първи път това бива осъществено през 1933 г. от Павел Делирадев, който описва невероятното си
30-дневно пътешествие в книгата
„От Ком до Емине по билото на Стара планина”.
20 години по-късно – през 1953 г. –
група от 34 души отново минава по
стъпките на Делирадев – пак за 30
дни. През 1956 г. маршрутът е уточнен окончателно. Оттогава той се
утвърждава като традиционен и
всяка година стотици планинари измерват силата на волята си, минавайки по червената маркировка.
През 1961 г. се провежда първият
успешен зимен преход на Ком – Емине, през 1965 г. той е изминат с мотопеди „Балкан”. а през 1964 г. е осъ-

ществен и в обратна посока – от нос
Емине към вр. Ком.
През 1983 г. Ком – Емине става
част от Международния планински
маршрут на дружбата „Айзенах – Будапеща – Ком – Емине”. а през 1990 г.
част от Европейския маршрут Е-3:
„Атлантически океан – Ардени – Карпати – Стара планина – Черно море”.
Настоящият рекорд за скоростно
преминаване с велосипед е на Борислав Йорданов с 5 дни и 4 часа, а
пешеходният рекорд е на Кирил Николов-Дизела с 4 дни и 13 часа. Обикновено разстоянието се изминава за
18 до 25 дни с нормално пешеходно
темпо (около 180 часа общо).
Ком – Емине не е просто многодневен маршрут, а магическа съвкуп-

ност от планини, проходи, назабравими гледки, тревисти била, стръмни
склонове, гостоприемни хижи, дъхав
билков чай, мрачни дерета, слънчеви
поляни, чешми, реки, красиви водопади, исторически места, плахи сърни,
тайнствени гори, вкусни горски плодове и може би на първо място спътниците, приятелите, случайно срещнатите хора, добрите ръце, които
се протягат за помощ в най-трудните моменти...
На връх Ком започва близо 650-километровото пътешествие по билото на Балкана до фара на брега на
морето при нос Емине. Този пътеводител е опит да се опише пътеката
дотам, а останалата част от магията трябва да откриете сами!

Пътеводител
Ком – Емине

ността Покоя, Берковска
планина.
Представлява
масивна двуетажна сграда с капацитет 22 места.
Сградата е водоснабдена
и електрифицирана, с вътрешни санитарни възли,
парно и ресторант.
След старата хижа пътеката започва да се изкачва
на запад през иглолистна
гора. Достигат се обширни
малинаци, където пътеката
променя рязко посоката
си, завивайки на юг, изкачва се по стръмния склон и
пресича смърчовата гора
покрай туфи от синя тинтява.
След 30 минути от хижата гората оредява, лятната пътека с червената
маркировка завива наляво
(на югоизток) и навлиза в
огромното лавиносъбирателно поле на Фунията.
Зимен вариант се отклонява надясно (на юг-югозапад) и излиза на главното
било при връх Среден Ком
(1944 м). Продължавайки
по лятната пътека, се излиза от гористия пояс и за
10-15 минути се достига до
седловината (1874 м) между върховете Среден Ком и
Малък Ком (1959 м). Мястото е обзорно, подходящо
за почивка, има дървена
маса и пейки. (45 минути
от хижа „Ком” (стара), 1
час от хижа „Ком” (нова).)
Хижа „Ком” (стара)
Откриват се гледки към
(1620 м) се намира в мест- язовир „Огоста” и Врачан-

ския Балкан.
От седловината маркираната пътека продължава
в западна посока, подсичайки южните склонове
на връх Среден Ком. Коловата зимна маркировка
траверсира югозападния
склон на връх Малък Ком,
достига седловината, изкачва се по източния
склон на връх Среден Ком,
като върви успоредно на
лятната пътека, след което
слиза и се слива с нея, и
после двете заедно подсичат югозападния склон на
върха.
За 25 минути се достига
източният стръмен и слабо
затревен склон на връх Голям Ком, по който за още
30 минути се излиза на
връхната кота (2016 м).
(1час и 40 минути от хижа
„Ком” (стара), 2 часа от
хижа „Ком” (нова).)
Семейството на Комовците се състои от три
върха – Голям, Среден (с
три коти) и Малък. Големият Ком прилича на грамадна островърха могила,
откъдето навярно идва
името му (съществителното нарицателно „ком” е от
славянски произход и означава могила, грамада).
Невероятната панорама,
която е съзерцавал тук, е
вдъхновила Иван Вазов да
напише стихотворението
„На Ком”:
„Оттук окото волно пре-

гради не намира.
Вселената пред мене покорно се простира.
Душата гордо диша. От
тия планини
умът към нещо светло,
голямо се стреми.”
През 1965 г. в чест на III
конгрес на БТС берковските туристи поставят мраморен барелеф на Вазов
на върха. Горните стихове
са издълбани в плочата
под лика на поета и напомнят на всеки ком-еминеец
за стремежа му към нос
Емине. Паметникът, заедно с останките от дъждомера, е предпочитано място за снимка.
Съществува
традиция
от връх Ком да се вземат
две камъчета, които съпътстват туриста по време
на целия поход. Едното се
хвърля в морските вълни, а
другото се запазва за спомен. (За по-сигурно може
да се вземат и повече от
две, които да се носят на
различни места, за да се
предпазим от загубване на
всички камъчета.)
Панорамата от връх Ком
е удивителна. При ясно
време на над 150 км на
югоизток се очертават гънките на Родопите. 70 км на
юг е куполът на Витоша с
Черни връх – люлката на
българския организиран
туризъм, а пред него е Софийското поле със столицата София. Зад Витоша

(на 100-130 км) са острите
върхове и обли чалове на
Рила с първенеца на Балканския полуостров връх
Мусала. Продължавайки
обиколката, надясно и на
запад се редуват граничните планини и върхове от
Краището – Беласица (при
добра видимост – 200 км),
Влахина, Огражден, Конявска и Осогово с първенеца Руен (120 км). Пред
тях са хребетите на Верило-Руйската и Плано-Завалската вериги с Люлин
и Вискяр… Още по на запад са сръбските планини
– Влашка, Видлич, Сува с
първенеца Трем (72 км).
На северозапад Старопланинското било продължава
до върховете Копрен, Оба
и първенеца на Западна
Стара планина Миджур
(40 км). На север стръмните склонове на Ком се спукат към град Берковица,
Дунавската равнина и язовир „Огоста”. Зад гънките
на равнината понякога могат да се видят очертанията на Карпатите в Румъния
(200-300 км).
За накрая остава гледката на източния хоризонт.
Към него ще се стреми
ком-еминеецът през следващите дни и седмици
– все натам ще гледа по
своя път – все на изток –
към морето!
Право на изток е връх
Малък Ком, вляво от него

– Среден Ком. Зад тях от
ниските гънки на Дунавската равнина изведнъж
стръмно като стена се
издига Врачанският Балкан. Той изглежда като
отделна внушителна планина, но не ни впечатлява,
подминаваме го, защото
очите се стремят в друга
посока – вдясно, на юг и
на изток от Малък Ком –
натам продължава пътят
на ком-еминеецът, натам
са насочени неговите желания, мечти и страхове.
Главното старопланинско
било извива през предавателя на връх Зелена глава,
слиза до прохода Петрохан, изкачва се на Тодорини кукли, продължава през
куполите на Издремец, Козница, Чукава… Редят се
планини и върхове, които в
началото на похода трудно
могат да бъдат разпознати,
но които след края му ще
носят радост със спомените, свързани с тях. Мургаш,
Звездец, Баба… Капалу,
Курдуна,
Свищиплаз…
Паскал, Картала, Вежен…
Юмрука, Кавладан, Козя
стена… Амбарица, Купена, Ботев – първенецът на
Стара планина (160 км)...
И накрая Чумерна (на 242
км при отлична видимост).
Не може да не се свие
сърцето при тази гледка,
не може да не изпиташ
съмнение дали ще се справиш, защото далече ти изглежда Петрохан – едва
първата цел, а Ботев сякаш е в безкрая… Но време за съмнение няма – по
традиция се прави снимка
с паметника на Иван Вазов, вземат се камъчетата
и се потегля – на изток към
морето!
Яница Илиева
Стефан Илиев
Продължение в брой 3

120-години организиран туризъм

Туристи от Калофер
покориха Вейката и Тумба
В чест на 120-годишнината от
организираното туристическо
движение в България, която се
отбеляза през 2015 година, туристи от ТД „Хайдут” – гр. Калофер, покорихме три знакови гранични върха от нашите планини.
На 19, 20 и 21 септември бе
организирано и осъществено
изкачване на връх Вейката –
най-южната точка на България.
Маршрутът ни включваше посещение на археологичесния
комплекс Перперикон, полюляхме се на най-дългия въжен мост
в България, преминаващ над
най-тясната част на язовир „Студен кладенец”, огледахме се в
прочутото Водно огледало на
Кърджали и продължихме на юг.
Насладихме се на девствената
природа на най-голямата в Източните Родопи защитена местност Гюмюрджийски снежник,
която в близкото минало е била
недостъпна за туристи поради
граничния режим. Неописуемо е
чувството, което изпитваш, стъпвайки на края на България, и
пред теб се открива невероятна
гледка от множество върхове и
блесналите води на Бяло море.
На връщане към Калофер минахме „през” Дяволския мост на
река Арда – символ на архитектурата и строителството от ХV в.,
изграден на древен път, свързващ Беломорието през Родопите с Горнотракийската низина.
На 16, 17 и 18 октомври целта бе пренасочена на запад от
Вейката, а именно триграничния
връх Тумба. На път за Природен
парк Беласица посетихме етнографски комплекс „Вароша” в
Благоевград, базиликата и археологическия музей в Сандански,
местността Рупите с изградената църква на пророчицата Ванга
и Самуиловата крепост. Изходен пункт за изкачване на връх
Тумба бе село Габрене. Оттам,
продължавайки плътно да следваме нашия водач Димо Георгиев, поехме към върха. Макар че
времето ни изненада и ни понамокри дъждец, на другия ден
успяхме да го покорим. Когато
отвисоко почувстваш, че в краката ти са Дойранското езеро,
благоустроените македонски селища, срещу теб са склоновете
и върховете на Угърчин и Пирин,
сърцето ти не може да тупти спокойно. Три дни бяхме в царството на кестените и боровинките и
в ръцете на любезния и отзивчив

наш домакин. Тръгнахме си, похапнали от вкусната домашна
баница на Красимира Георгиева,
благодарни на членовете на ловната дружинка при село Габрене
и село Скрът, които ни приютиха
в своята ловна хижа. Не можехме да се приберем, без да се

отбием в Мелник и да опитаме
гъстото му вино.
Доволни от преживяното по
път, вече планирахме кой да е
следващият връх за покоряване.
Решението много лесно бе взето
– връх Руй в планината Руй.
Донна Иванова
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В ”.ладежкия” Димитровград ТД ”.еброс” живее своя
интересен и разнообразен
живот и е горд с повече от
50-годишната си история.
Създаден предимно от подготвените туристи на химическия и циментовия завод, той
набира все повече любители
на природата. На този етап
новоизбраният Управителен
съвет с голямо желание и
амбиция се е заел да възроди и разшири дейността
на дружеството в още други
направления и секции.
В края на всяка календарна година, около светлите
християнски празници в Клуба на ветераните традиционно организираме тържества,
на които да се повеселим,
да отдадем нужното уважение на нашите юбиляри.
Спазихме традицията и организирахме празник. Председателят на ТД ”.еброс” ги
поздрави и им поднесе подаръците. Получиха цветя и
безброй пожелания за здраве и дълголетие. Тази година
те са 18.
10 декември 2015 г. – в
читалнята на Градската
библиотека ”.еньо Пенев” в
Димитровград звучи нежната ”.убава си моя, горо” и
всички гости, юбиляри, туристи ветерани – изправени
и развълнувани – пеем нашия химн. Така започваме
всички специални събития в
нашия живот. На това събитие поканихме много гости:
нашия спонсор Митю Вълчев, собственик на фирма
”.грофермер – 2002” ЕООД,
директора на Градската библиотека Петко Каневски,
директора на Историческия
музей Елена Георгиева,
директора на ОП ”.етски и
младежки център” Радка
Тодорова, представители на
Клуба на туристите ветерани
от град Хасково, пенсионер-

Прояви

В ТД ”.еброс” юбилярите
са на почит
ския клуб ”.аковски” и Тракийското дружество ”.апитан
Петко войвода”. А от кмета
на града Иво Димов получихме поздравителен адрес.
Един от ”.иновните” за
това мило тържество беше
нашият бай Кольо – Никола
Димитров Георгиев, който е
роден на 10 декември 1925
година в с. Мелница, Елховско – отбелязахме 90-ата му
годишнина. Живее и работи
в Димитровград от 1954 г.
Започва работа в циментовия завод ”.улкан” и много
скоро се включва в туристическия живот на завода.
В ТД ”.еброс” членува от
1972 г. Редовен участник е
в туристическите прояви на
дружеството, а в Клуба на
туристите ветерани е от самото му създаване. От дълги
години е в ръководството на
клуба и със своя богат опит
е много ценен за всички нас.
Носител е на много звания,
отличия и значки: златна
значка ”.00 НТО”, награден е
с медал ”.а особени заслуги”
завършил е курса ”.нструктор по туризъм”, водач е на
групи в Рила, Пирин, Родопите, Стара планина и др. и
в момента е активен турист
и водач на туристите ветерани. На това юбилейно
тържество председателката
на клуба Милка Андонова с
гордост обяви, че на бай Кольо се връчва и най-високото
отличие – медал ”.леко”, а
името му е вписано в ”.латната книга” на ЦС на БТС. След

този тържествен момент заваляха цветя, пожелания, усмивки, целувки и дори сълзи
на умиление. А той с неговата неизменна усмивка и с
гръмогласен и шеговит глас
благодари от сърце и душа.
Другият заслужил нашето уважение турист на това
тържество бе Вакрил Георгиев на 80 години. Роден е на
7.8.1935 година в с. Брягово,
обл. Пловдив. Още в далечната 1951 година изкачва
връх Ботев с туристи от гр.
Карлово. В Димитровград
продължава туристическата си дейност като секретар на дружество ”.интява”
в химическия комбинат и
организира много походи
в Рила, Пирин, Родопите,
Стара планина като водач
на групи. Завършил е курса
по алпинизъм и многократно е изкачвал планинските
първенци. Водил е групи при
изкачването на връх Молдовяно в Румъния, Триглав в
Словения и Олимп в Гърция.
През 1963 става основател
и председател на алпийския
клуб във дружеството. Участвал е в дружествени, окръжни и републикански алпиниади. През 1966 г. е награден
със значката ”.тличник на
БТС”. През 2007 г. е избран
за член на УС на ТД ”.еброс”
и с радост предава своя опит
и знание на по-младите от
него. И като венец за всички
тези заслуги Вакрил Петров
получи и медал ”.портна
слава” – златен. Цветята,

пожеланията за дълголетие
развълнуваха всички нас,
а Вакрил – тих и скромен –
приемаше с усмивка добрите думи.
На тържеството присъства
и един ”.лад” юбиляр – Марин Йорданов Друмев – на
55 години. Роден е на 14 май
1960 г. в Димитровград. Членува в ТД ”.еброс” от 1982
г. През всичките следващи
години не е пропускал нито
веднъж организирана проява. Участвал е в прехода Ком
– Емине, вървял е по стъпки-

те на Ботев – от Козлодуй
до Околчица, многократно е
участвал в националния морски поход Бяла – Варна. Притежава званието инструктор
по туризъм. В момента е активен участник в живота на
Клуба на туристите ветерани
и е водач на групи във всички наши планини. А на това
юбилейно тържество беше
отличен със званието ”.тличник на БТС”. Със своята присъща скромност той прие
поздравите и пожеланията с
усмивка и благодари за висо-

Още един приятен уикенд и още новопокорени места
I-ви ден
8:00 – сборен пункт на групата – автобусната спирка на София
Ауто, бул. Ботевградско шосе. Изстрелване посока гр. Трън. Много
стегнато и бързо посещение на
манастир ”.в. Архангел Михаил”.
Манастирът ”.в. Архангел Михаил”
се намира в гората между Трън и
ждрелото на р. Ерма. Основан е
по времето на Второто българско
царство. През XIV век в него е
имало около седемдесет монаси,
които са избити от кърджалиите,
а самата обител е изпепелен. В
периода на османското владичество Трънският манастир е бил
важен културен център в западните покрайнини, като в него е
функционирало и килийно училище. Обителта е била свързана
и с националноосвободителните борби на българския народ в
Трънския край. Запазени надписи
сочат, че църквата е строена през
1600 г. В Трънския манастир е живял българина Ефрем Белградски,
който по-късно е провъзгласен за
сръбски патриарх. Самата църква
е архитектурен аналог на храма от
Погановския манастир на територията на днешна Сърбия.
село Ломница
Паркиране на автомобилите,
ориентиране в обстановката, лека
закуска и потегляне към хижа Руй.
Достигане до хижата, която не
знайно защо не работи, капачка
ракия и атакуване на едноименния
връх.
Руй планина и връх Руй
Руй е планина в Западна България и Югоизточна Сърбия, в историко-географската област Краище, част от Руйско-Верилската
планинска редица. Според Васил

Миков името на планината идва от
латинското наименование на растението смрадлика (Rhus cotinus),
което тук е широко разпространено. Връх Руй е най-високият връх
на едноименната планина (1706 м
н. в.). Има величествена пирамидална форма и е граничен връх със
Сърбия. Влючен е в инициативата
на БТС ”.0-те планински първенци”. Покоряване на върха, панорамни снимки, селфита, пикник,
лека дрямка и да настаняване в
хижа „Ерма”
II-ри ден
Неделно събуждане от лекия
шум на реката, закуска и хайде
към целите за днес. Първа спирка
– ждрелото на река Ерма. Цялата
дължина на ждрелото е около 2,8
км, а надморската му висичина е

около 650 м. Започва югоизточно
от село Ломница на 677 м н.в. и
се насочва на североизток. След
около 300 м е най-тясната му част,
където надморската височина е
около 650 м, след което проломът
малко се разширява и оградните
му склонове стават сравнително
наклонени. Завършва югозападно
от малкото осело Богойна на 630
м н.в. Реката се е всякла на около
120 м в горноюрските варовици и
оградните склонове са стръмни, на
места отвесни.
През 1961 г. ждрелото е обявено за природна забележителност
с площ от 9 ха. В най-тясната му
част има изграден мост, от който
безопасно може да се наблюдава
този природен феномен. От южния
край на ждрелото води началото
си Трънската екопътека, която е с

дължина 13 км. Но тук забележителна е и живата природа. Само
на няколко квадратни километра се срещат десетки дървесни,
храстови и тревни видове. Някои
от тях са изключително красиви,
като например люлякът през месец май или смрадликата през
септември и октомври, а най-вече
изключително рядката, срещаща
се само на Балканския полуостров райхенбахова перуника, която може да се види през юни.
Следваща спирка Музей на
киселото мляко. Намира се в с.
Студен извор, община Трън. Организиран е в двуетажна къща, в
центъра на селото, близо до родната къща на д-р Стамен Григоров.
На първия етаж е разположена
битова стая, която представлява
традиционната вътрешна уредба
на една типична българска къща
от средата на 19 век. На втория
етаж са разположени библиотека
и изложбена зала. В библиотеката
се съхраняват голям брой разнообразни информационни материали
за българското кисело мляко. От
първата научна публикация на д-р
Григоров за киселото мляко, отпечатана на френски език през 1905
г. до последните проучвания върху противораковите свойства на
Lactobacillus bulgaricus, извършени
от проф. Акийоши Хосоно в университета Шуншу, Япония, преди
няколко години.
След културно-историческото
мероприятие е време отново да
хванем гората.
Разходка до Ябланишкото
ждрело. То е едно от най-красивите и с екстремен привкус, ждрела в
България. Струва си да се посети!
Толкова диво и истинско, просто

ката оценка.
Редицата на отличените и заслужили туристи бе
попълнена с още верни на
планината приятели: Георги
Бинев, Димитър Христов,
Жечка Гетова, Мария Георгиева. Всички те са носители
на значката ”.урист ветеран”
и се радват на нашето уважение.
Жечка Петрова
ТД ”.еброс” Димитровград

трябва да се види – няма снимки,
които да представят достатъчно
обхватно гледката. На сравнително
кратко разстояние ще се насладите на невероятна красота.
На ждрелото е построена екопътека – окол 1,50-2 км. Първоначално се върви по сравнително добра
пътечка – до достигането на изворчето в скалата, от което можете да
си налеете вода. Попътно се минава покрай заслона Меча дупка –
естествена пещера с дължина 15 м
и височина на тавана 5 м. Следват
серпентини и стръмно изкачващи
се и слизащи участъци, а прилична доза екзотика внасят оригиналните дървени мостчета над почти
отвесните скали, под които са бързите въртопи на реката. Гледката е
уникална. В ждрелото се срещат
десетки дървесни, храстови, тревисти и животински видове. Някои
от тях са изключително красиви.
И ако до момента сме в рамките
на неразчетеното ни време, защото сме на почивка се отправяме
към града на мечтите – Перник с
единствения по рода си у нас Музей на минното дело. Той е част
от подземна галерия. Първата копка на рудника, в който сега се помещава музеят, е направена през
1891 г. Минният музей е единствен
по рода си на Балканите. Подобни
музеи има само в Белгия, Германия, Полша и Русия.
Една от атракциите за посетителите са каските, които трябва
да сложат, преди да влязат в подземната част на музея. Всъщност в
тунела няма никаква опастност за
гостите. Галериите на старата мина
са дълги 630 м, в тях са разположени около 30 експозиции, които
следват развитието на минното
дело в България.
Част от инвентара е и първият
локомотив, вкаран в експлоатация
в Мини Перник – Siemens от 1925 г.

Дискусионно
Част 2
Продължение от брой № 1
Тъй като в статията на г-н Колев става дума и за заслоните,
искам да внеса едно пояснение.
Не всички заслони се стопанисват от БТС. Впрочем същото се
отнася и за част от хижите. БТС
стопанисва общо 20 заслона в
планините Беласица, Витоша,
Осогово, Пирин, Рила, Стара
планина и няколко алпийски
обекта из страната. Осмелявам
се да твърдя, че почти всички са
в добро състояние и не са безстопанствени. На Витоша БТС
стопанисва 2 заслона – на Черни връх и „Кикиш”. Последният
години наред беше в окаяно
състояние, но съвсем отскоро
е намерен подходящият стопанин и със съвместно финансиране още през настоящата година ще влезе в експлоатация
пълноценно. На Осогово бяха
преустроени от гранични застави 3 заслона благодарение
на спонсорството на един от тогавашните членове на управителния съвет на туристическото
дружество в Кюстендил, но и с
подкрепата и труда на туристическия актив на дружеството. В
Пирин заслоните „Тевно езеро”
и „Спано поле” са в отлично състояние благодарение на труда и
инвестираните средства на наемателите, но и с държавната финансова подкрепа и строителни
материали от БТС. В Рила освен
„Страшното езеро” самоковското туристическо дружество има
задължението да стопанисва и
заслоните „Кобилино бранище”
и „Еверест”, който е с постоянен
персонал и в много добро състояние. В Стара планина заслон
„Орлово гнездо” преди няколко
години беше изцяло преустроен
и основно ремонтиран от наемател. За заслон „Ботев” БТС
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Експертът коментира
сключи договор с наемател,
който от една сграда и „обзавеждане” от една маса и четири стола (бракувани) превърна
заслона в един от най-кокетните и комфортни туристически
обекти, отворен за туристите
целогодишно. Заслон „Голям
Кадемлия” беше преустроен с
доброволен труд и ентусиазма
на туристите от туристическото
дружество в Стара Загора. Признавам, че приятно съм изненадан от информацията за възстановения заслон „Караиваново
хорище”, който от години беше
пренебрегван от туристическото дружество „Хемус” – Велико
Търново, и превърнат в конюшня. За съжаление години наред
ръководството на БТС напразно
търсеше подходящи наематели за прекрасната в миналото
хижа „Планински извори”, превърната също в конюшня. От
няколко години тя е собственост
на община Антон и не е ясно бъдещето й.
Основателни са тревогите на
г-н Колев за състоянието на туристическата маркировка. Но и
при нея проблемите са същите
както и при хижите – липса на
държавно финансиране. Когато
има осигурени финанси, БТС
знае и има опита за организиране на доброволци за маркиране.
Преди почти 115 г. – в далечната 1901 г., БТС (тогава БТД
„Алеко Константинов”) изгражда първата маркировка от Драгалевския манастир до Черни
връх на Витоша. С разширяването на хижестроителството
туристите започват да поставят

самодейно маркировъчни знаци. И в тази дейност финансирането е крайно ограничено. С
възстановяването на БТС през
1957 г. му е възложено от държавата да маркира туристически маршрути.
През 1967 г. с решение на
Министерския съвет на БТС е
възложено да маркира маршрутите в планините, като се задължават БТС, Комитетът за отдих
и туризъм и Министерството на
горите и горската промишленост да осигуряват ежегодно по
20 000 лева за маркировка. До
1985 г. с местните структури на
БТС и много доброволци са маркирани около 20 000 км трайна
стълбова и лентова маркировка.
След 1983 г. средствата за маркировка вече се осигуряват от
Министерството на финансите.
След 1989 г. финансирането от
държавния бюджет е сведено
до минимум, за да бъде окончателно преустановено през
2004 г. Въпреки това през този
период БТС успя да маркира
3-те европейски туристически
маршрута с обща дължина 1700
км. Прекратеното финансиране
промени политиката в тази дейност: поставя се акцент върху
европейските маршрути, някои
от подходите към тях, както и
по-важните билни маршрути по
други планини, а трудът, който
се полага, е почти безвъзмеден. Съществена част от маркировъчната дейност е партньорството на БТС с националните и
природните паркове. БТС участва с материална база – стрелки
и табла, както и с доброволен
труд на членуващите в местните

туристически дружества.
Сдружението и някои туристически дружества започват да
кандидатстват по различни проекти за целево финансиране.
Така в периода 2004-2006 г. се
маркират граничните планини
Славянка, Беласица, Огражден,
Руй и Осогово и са разчистени и
ремонтирани някои участъци от
международните маршрути.
В Закона за физическото
възпитание и спорта е регламентирано подпомагането от
страна на общините на маркировъчната дейност, а също и
осигуряване на финансиране
от бюджета на Министерството
на младежта и спорта за европейските пешеходни маршрути.
Ежегодно БТС кандидатства
пред Министерството на младежта и спорта с националния си
календарен план за финансиране на прояви, включени в него,
включително и по маркировката. За съжаление текстовете от
закона остават само добро пожелание, а от министерството –
само добри намерения.
В Правилника за маркировката на туристическите пътища на
РБългария, който се утвърждава от министъра на младежта и
спорта, е вменено като задължение на местните туристически дружества да поддържат
маркировката по маршрутите
между стопанисваните от тях
хижи и в подходите към тях. В
Наредбата за категоризиране
на туристическите хижи, утвърдена от министъра на туризма,
е записано като задължително
изискване лицето, извършващо дейност на туристическия
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обект, да поддържа туристическата маркировка в района
на хижата. Централата на БТС
винаги е подпомагала и ще подпомага туристическите дружества, които искат да маркират,
с предоставянето на указателни
табели, информационни табла,
бои. През 2015 г. бе извършена цялостна маркировка на нов
трансграничен маршрут Тополовград – Турция. В момента се
изпълнява проект по изграждане на нови пътеки по Беласица
и Огражден също по линия на
трансграничното сътрудничество между туристическите дружества в Петрич и Струмяни,
Македония. По предложение
на доц. Сандю Бешев – член на
редакционния съвет на вестник
„Ехо”, БТС помогна с материали и съгласувателни действия
маркирането под негово ръководство на интересен туристически маршрут до връх Вейката
в Родопите – най-южната точка
на България.
В заключение искам да подчертая, че въпреки трудностите БТС ще изпълнява своите
задължения в тази дейност.
Надявам се и националните, и
природните паркове да се отнасят отговорно към своите задължения. Използвам случая да
призова туристическия състав
и туристическите дружества по
места да бъдат по-активни. Обръщам се и към другата страна
– ползвателите на туристическата маркировка – да я съхраняват и опазват, да проявяват
нетърпимост към тези, които я
повреждат и унищожават. Страниците на вестник „Ехо” са на
разположение на всички, които
искат да споделят или да дискутират по изложените по-горе
или по други наболели проблеми.
Йордан Йорданов,
експерт в БТС

За идеалистите в планината
Продължение от брой 1
Заслоните
Докато хижите все пак носят някакъв
приход, с който се издържат, повечето заслони в планините служат само за
подслон при необходимост. Някои от тях
се поддържат от местни туристически
дружества, но повечето са изоставени
и превърнати в обори от пастирите. За
тях нехаят всички институции - паркови
дирекции и общини. Много туристи при
лоши метеорологични условия са намирали сигурен подслон в заслоните. И
затова различни групи се заемат с тяхното възстановяване и поддръжка. Безвъзмездно.
Преди години на връх Голям Кадемлия
имаше база на военните и достъпът до
върха беше забранен. Днес военните ги
няма и всеки може да се наслаждава на
гледките оттам. Едно малко помещение,
служило за склад, бе превърнато от група доброволци в чудесен заслон „Голям
Кадемлия”. С годините се изградиха нарове, монтирана бе печка, ежегодно се
качват дърва за зимата. Вече всеки може
да се докосне до красотите на Триглавския масив, знаейки, че има къде да се
подслони и стопли. А защо не и да преспи в очакване на изгрева.
В малката, но красива планина Славянка (Алиботуш) се намира заслон „Ливада”. Миналата година група ентусиасти
се захванаха с нелеката задача да го
стегнат. Благодарение и на даренията на
много сърцати планинари бе сменена дограмата, поставени нови нарове и печка.
Преди всяка зима дървата са нарязани и
прибрани в очакване на туристите.
В сърцето на Рила се намира заслон
„Страшното езеро”. Докато при предните два достъпът е лесен, при този всичко
се носи на гръб. А разстоянието въобще

не е малко. Въпреки това всяка година
група планинари натоварват кервана и
поемат към билото. Грижата за заслона за тях е удоволствие. Всеки, който е
преспивал в него, е благодарен. Повечето от туристите не знаят кои са доброволците, не знаят кого да похвалят. Може би
така е по-добре. Те не се нуждаят от похвала. Те го правят, защото искат и защото не искат да чакат друг да го направи.
Всеки, който е минавал дългия преход
Ком - Емине знае заслон „Караиваново хорище”. Години наред той бе неизползваем и само при липса на друга алтернатива някой търсеше подслон в него.
За радост вече не е така. Покривът бе
поправен, монтирани бяха нови нарове,
коминът тегли и камината вече работи.
И това пак е дело на група планинари,
които го направиха ей така, за да го има.
За да приютява туристите, да им е уютно.
В по-ниските части на планините също
има много изградени или ремонтирани
заслони. От група индивидуални туристи,
от организирани туристи, от ловни дружинки и мотористи. Направени с любов

заслоните могат да се ползват от всеки.
Единственото условие е при напускане
да се отнесе боклукът и да се затвори
добре вратата.
Чешмите
Това също е дело на доброволци. Някъде е традиция, другаде се прави в памет на някой загинал приятел планинар,
а някъде е просто необходимост. Такъв
е случаят с новата чешма Мечулица в
местността Данчулица в Западна Стара
планина. Запален планинар, многократно минавал трасето Ком – Емине, при
един от походите си остава без вода и
намира изворче, от което утолява своята
жажда. И тогава се зарича на това място
да изгради чешма. Днес благодарение
на своите приятели тя утолява жаждата и на други дръзнали да предприемат
най-дългия преход в нашите планини.
Даже инициативата няма да свърши дотук. Догодина трябва да започне градежът на заслон до чешмата.
Това е болната тема на всеки турист.
Всеки се е сблъсквал някъде с липсваща маркировка, губил се е по пътеките,

лутал се е часове наред, защото някой
някъде не си е свършил работата. Дали
това е туристическото дружество, парковата дирекция, или БТС - няма значение. Фактите са такива. Повечето от
направената някога маркировка е стара,
избеляла, заличена. Табелите са счупени и ръждясали, зимната маркировка
е с паднали или откраднати колове. На
много места няма кой да я обнови. На
много места из парковете се прави по
нещо, но то е толкова незначително, че
е даже смешно понякога. Само че туристите всяка година вървят по пътеките.
Повечето от тях са начинаещи и добрата
маркировка им помага и ги учи на планинарство. Затова много хора са се заели
с нелеката задача да подновят, където
е необходимо, тази маркировка. Извън
националните паркове е по-лесно, макар
че там положението е най-зле. Вътре в
защитените територии поради нежеланието за партньорство от страна на управата се действа тихомълком. Но въпреки
това нещата се подобряват.
В общи линии в това се изразява доброволческият труд.
Задачите, които сме си поставили, не
са нито леки, нито са малко. Времето е
ограничено, защото повечето от нас работят, имат семейства. Всичко е свързано с големи разходи и лишения. Но
не се оплакваме. Действаме. Всеки нов
желаещ е добре дошъл. Радваме се, че
постигнатите резултати се забелязват и
одобряват. Така че - действайте, помагайте. С каквото прецените, че можете.
Много ще се радваме, ако и институциите
помогнат. Или поне да не пречат. Успех!
Димо Колев,
Доброволец, автор на пътеводител
за Стара планина
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Принципите и идеите, от
които се ръководи в своята
дейност като ръководител и
редови деятел на туристическото движение архитект
Георги Козаров, са очертани
в една негова статия, озаглавена „Начало и бъдеще
на българската туристика”,
публикувана в сборника „Туризмът в България”, издаден
през 1924 година в свойствения му едновременно стегнат и лаконичен и в същото
време дълбоко емоционален
стил. „България с природните си красоти, многобройни
минерални извори, вековни
гори и дивно изваяни планини, на пътя за вълшебния и
класически Ориент има голямо туристическо бъдеще,
което ние не можем още да
оценим.
Свята длъжност се налага на българския турист –
да пригоди страната за посещение от местни и чужди
излетници и с това косвено
да спомогне за подобряване на материалното състояние и духовния уровен на
народа¹.”
Тази „свята” длъжност изисква от него (българския турист) не само да се възторгва
от природните красоти на
родината и си спомня с умиление за славното й минало.
Изисква много усилия и конкретна всекидневна работа,
защото: „Той опознава един
край, изучава го, описва го,
бележи пътищата му, поставя
пътепоказатели, строи хижи,
рекламира красотите на Родината – и всичко това не
толкова за себе си, колкото
за тия, които идат след него.
Без да влага егоизъм в делата си, той създава настоящето и твори бъдещето”. Едва ли
би могло да се каже по-точно,
по-ясно и по-поетично.
Освен ползотворни идеи и
насоки за бъдещето, цитираната статия съдържа много
ценни лични спомени на арх.
Козаров за първите стъпки
на организираното туристическо движение в София и
страната, които са проследени подробно в книгата.
В уводната статия на юбилейния сборник, посветен на
100-годишнината на ТД „Трапезица” – Велико Търново,
откриваме една показателна
оценка: „Идването на архитект Георги Козаров във Вели
ко Търново дава нови насоки
за развитието на туризма в
града¹”. Това кратко изречение ни насочва към някои от
най-характерните качества
на архитект Георги Козаров
като туристически деятел, но
и като личност изобщо. Този
човек, още млад тогава, влюбен според собствените си
признания в „стародавното”,
посветил по-голямата част
от творческите си усилия на
проучването и описанието на
българската възрожденска
архитектура и изкуство, когато става въпрос за туризма
демонстрира „модерно”, по
някога дори авангардно за
онова време мислене и виж
дания. Достатъчно е човек
да прочете статията му „Туризмът като родинознание
и народно благосъстояние”,

Личности

Архитект Георги Козаров –
човекът, туристът, творецът

публикувана през 1931 г. (издадена и като отделна брошура), за да се убеди в това.
Тази публикация е плод на
няколкомесечни обиколки из
различни европейски държави, предприети с нарочната
цел да се изучи техният опит
в развитието на туризма като
важен стопански сектор. Тя
започва с едно простичко
твърдение: „След войната
Америка прибра златото на
света” и продължава с описание на новата „война”, която
се разгаря между разорените и обеднели след Първата
световна война европейски
страни за връщане обратно
на това злато чрез привличане на забогателите и жадни
за приключения и развлечения богати американски
туристи. Основно оръжие в
тази нова „война” е туристическата реклама, която е
придобила небивали преди
това размери и размах. Козаров не крие изумлението
и възхищението си от това,
което правят италианци, немци, французи, швейцарци за
рекламиране предимствата
и достойнствата на своите
страни като туристически
дестинации. Той обаче не
спира дотук, а с огорчение
констатира, че на картата на
това съревнование на културните народи отсъстват само
две страни – Болшевикия
от страх пред чужденците
и България, поради недоглеждане и скудоумица. В
приемната зала на нашата

Централна гара, в бюрата за
продажба на билети, в хотелите на столицата и провинцията човек може да види
картини и изгледи от Париж,
Венеция, дори от Тунис и Мароко, но не и от българските
планини и възрожденските
ни градове. Причината за
това Козаров вижда в незаинтересоваността и безхаберието на нашите управници,
а не в българските организирани туристи, които и в тази
статия той не пропуска да
похвали. Ето как:
„Туристът в дейността си
е пълен алтруист: той създава всичко за обществото.
Българският турист със
скромните си средства издава пътеводители, бележи
пътища, устройва безплатни
ученически спални, описва
Балкани, застрои туристки

Написана увлекателно, книгата предлага текстове, които
стриктно се придържат до откритите за арх. Козаров документални факти и спомени на неговите наследници.
Арх.Георги Козаров (1872-1953) е роден в град Сливен. И
макар в родословното му дърво да виждаме такива личности като Добри Желязков-Фабрикаджията и хаджи Славчо
х.Паскалев, всичко постига сам с упоритост, учение и труд.
Непресъхващото му любопитство към развиващия се свят
го кара да търси нови и нови полета за своята предприемчивост. Наистина е невъзможно в рамките на един отзив за
книга да се изброят дейностите, с които той се захваща и
успешно реализира.
В Сливен го помнят като кмет, автор на градоустройствения план и участник с проект за паметника на Хаджи Димитър, както и на много други общественополезни инициативи.
Във Велико Търново е бил главен архитект от 1903 до
1927 г. и с обществена отговорност, присъща на поколението от първостроителите на Нова България, се включва в
социалния живот на града - в току-що основаното туристическо дружество, в Археологическото дружество и др.
На неговия издирвателски ентусиазъм дължим почти
всичко, което е известно за майстор Кольо Фичето - той е
събирал спомени, посещавал е строените от Фичето обекти
и ги е заснимал и зарисувал. Ето защо след големия пожар,
унищожил Конака във В. Търново, той успява да го възстанови в кратко време. Той заедно с Леон Филипов е проектирал
първата туристическа хижа в България - тази на Царевец.
Негови са биографичните книги за Добри Желязков-Фабрикаджията и за родословието на х.Славчо х.Паскалев.
Многобройни са статиите и книгите, посветени на разви-

домове... обаче за рекламиране на българските природни и художествени паметници е малко направено. Да
откриваме нови хоризонти в
туристиката не е наше дело,
обаче
да подражаваме на чужденците и да приложим
възможното по рекламиране красотите на земята ни
на наша почва е наша света
длъжност.”
Като се досеща, че отново
ще опре въпросът до парите,
Козаров споделя опита на
много други страни, в които туристическата реклама
се финансира освен от държавата и от железниците,
хотелските вериги, увеселителните заведения и заключава, че няма причини да не
използваме и ние този опит.
Още едно огорчение споделя той в тази толкова богата

на информация и идеи статия. Става въпрос за често
срещаните в някои тогавашни чуждестранни издания
тенденциозни публикации,
представящи в изопачена и
невярна светлина България
и българите. „При тази лоша
препоръка на Отечеството
ни, ревностно и умишлено
разпръсквана от съседи и
заинтересувани, туристката
реклама ще бъде балсам за
страната ни.”
В нито една своя публикация Г. Козаров не се задоволява само с констатации. Той
винаги лансира някакви свои
конкретни идеи и виждания
какво може да се направи и
как точно да се направи. Така
е и в случая: „А какво би станало, ако Варна от средствата за подобряване на баните
си издадеше на френски
планове, реклами и пътеводители за Варна и Черноморските плажове, опише
късия Дунавски път от Виена
и пътя от Цариград, посочи
хотели, тарифи, околности и
пр. И всичко това чрез компанията „Вагон Ли” разпрати
в Германия, Австрия, Чехия,
Маджарско, Турция и Румъния? Сигурни сме, че срещу
няколко хилядния разход
за реклами, гостите биха се
очетворили и с време Варна,
благодарение чутовния си
морски бряг и плаж би станала световен курорт.” Това
е само един от примерите за
многото сбъднали се негови
предсказания за бъдещето
на туризма в България.
Във всичките му изследвания и публикации, посветени
на туризма, наред с богатата
му ерудиция, високия професионализъм, умението му да
отделя важното от маловажното, да разказва увлекателно и занимателно силно
впечатление прави тяхната
практическа насоченост.
Уважението, на което се
радва в туристическите
среди, се дължи наред с
другото и на факта, че той
сам активно практикува
това, което пропагандира
чрез многобройните се

тието на туристическата идея в България и особено на „ученишкия туризъм” - по него време туризмът е културно-просветно движение, а не както днес - ориентирано повече към
спорта.Издава пътеводители за Велико Търново и за Сливен. Едно от доказателствата за мащабното му мислене е
създадената заедно с Н. Галчев „Програма за засилване на
теоретическата и практическата дейност между клоновете
на Българското туристическо дружество - „това е богат на
идеи документ, който ситезира вижданията на арх. Козаров
за ползата от туризма и нарастващата му роля за просперитета на тогавашното българско общество” - отбелязва авторът Иван Йотов.
Освен като архитект, Георги Козаров е известен за времето си индустриален предприемач. Цялата му дейност е подробно описана в книгата на Иван Йотов, но дори само керамичната фабрика край Калтинец и мелницата край Балчик
да беше създал, пак заслугите му в индустриализацията на
България са големи.
В специални глави са обособени книгите и статиите, които
арх. Козаров пише, както и обектите, които реставрира.
В отделни приложения към книгата са посочени по-важните моменти от личния и семейния живот на арх. Козаров, от дейността му като архитект, индустриален предприемач и индустриалец, библиография на книгите и статиите
за и от него, както и списък на източниците за живота и
дейността му.
Благодаря на внука на арх. Козаров - Георги Стоянов, и на
автора Иван Йотов, че ме включиха в това духовно приключение по създаването на книгата.
Румяна Николова

лекции, сказки и публикации.
Когато пише за ученическите пътувания например,
той се стреми преди всичко
да бъде полезен на младите, които вече са прегърнали благородните цели на
туризма, но не притежават
достатъчно опит и умения,
като обръща специално внимание на подготовката за
всяко конкретно пътуване,
излет, екскурзия. И верен на
себе си подчертава, че тази
подготовка е различна в зависимост от това каква цел
си е поставил ученикът, и
по-конкретно – дали иска да
постигне „душевно или телесно усъвършенствуване”. Ако
целта му е душевно обогатяване, това изисква предварително запознаване с местата,
които иска да посети, чрез
четене на книги, справочници, пътеводители, разговори
с по-възрастни хора. При втория вид пътувания важното е
да се предвидят всички дреболии, които могат да улеснят
туриста и направят пътуването не само полезно, но и приятно, и което е особено важно според него – безопасно
за здравето. По тази причина
в своята брошура „Ученишки
пътувания” Козаров дава съвсем конкретни практически
съвети – за вида на облеклото, темпа на придвижване,
начина на хранене и т.н. Дава
и съвсем конкретна информация за цената на туристическите услуги в тогавашните
кръчми и ханове, разположени покрай главните пътища и
в близост до туристическите
маршрути. Разглежда също
така предимствата и недостатъците при пътуването с влак
или пеша. Накрая илюстрира
казаното с едно прелюбопитно описание на една такава
ученическа екскурзия, осъществена от самия него и негови съученици от Сливенската мъжка имназия още през
1889 година.
Смея да твърдя, че много
от разработките на арх. Козаров и оригиналните му, добре
аргументирани и подкрепени
с отлично познаване опита на
по-напредналите от нас страни, идеи и виждания за бла
готворното въздействие на
туризма върху формирането
и развитието на личността
и особено за нарастващото
му стопанско значение не са
загубили своята актуалност и
днес.
Последната
известна
снимка на арх. Козаров от
1952 г. На ревера се вижда значката „Народен турист”.
Официален израз на уважението и почитта, с които
се ползва арх. Г. Козаров
сред българските туристи
от различните поколения, е
почетната значка „Народен
турист”, с която е удостоен
през 1952 г. Дали е случайно
съвпадение, или пък някаква
закономерност, но с туризма
е свързана последната му
известна снимка. На нея се
вижда тази значка, която по
спомените на близките му е
носел с гордост.
Иван Йотов

Памет
В края на декември
2015 г., на 98-годишна
възраст, почина И. П.
Абрамов,
последният от 20-те съветски воини алпинисти,
които на 13 февруари 1943 г. свалиха фашистките флагове от
връх Елбрус – Западен
и Източен. По този
повод се връщаме 73
години назад, за да
припомним героичния
подвиг на 20-те смелчаци.
„Отсега нататък и завинаги над Елбрус ще
се развяват знамената
на непобедимия Райх”
– така пишеха немските
средства за масова информация, ръководени
от Гьобелс, през 1942
г, когато по заповед на
Хитлер части от елитната алпийска дивизия
„Еделвайс” изнасят на
двуглавия кавказки първенец Елбрус – Западен
5642 м и Източен 5621 м,
фашистки знамена.
Сметките на „непобедимия” райх обаче
излизат криви. Само
няколко месеца след
това настъплението на
германците е спряно. В
края на декември съветските войски започват
настъпление в предпланините на Главното Кавказко било. На 4 януари
е освободен гр. Налчик,
а през нощта на 10 януари „елитните” части на
дивизия „Еделвайс” панически напускат Баксанската долина.
Районът на Елбрус
вече е свободен и германските знамена повече не бива да се развяват
над върха. На 2 февруари 1943 г. заместник-командващият Закавказкия фронт генерал-майор
И. А. Петров възлага на
началника на алпийското отделение – военния
инженер капитан А. М.
Гусев, изпълнение на
специална задача в района на Елбрус – „Да се
снемат фашистките знамена от върха и издигне
държавното знаме на
CCCР”.
Да се изкачи Елбрус
през зимата е трудна и
непосилна за онова вре-
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Операция
„Елбрус”

ме задача. Зиме – вятър
с ураганна сила и студ до
минус 50°. Бури и облаци, които обвиват задълго върха и свеждат видимостта до няколко метра.
Въпреки това на 9 февруари 1943 г., преминавайки през различни
превали, 4 отряда с общо
20 алпинисти, закалени в
много битки по върховете
на Кавказ и Памир, се
събират на хижа „Приют
-11” – 4200 м. Полуразрушена, с изпочупени
стъкла, изгорени от хитлеристите врати и прозорци и задръстена със
сняг и лед, хижата не е
в състояние да приюти
смелите воини алпинисти. С много труд една
от стаите е разчистена.
За отопление и дума не
може да става. Генераторът не работи. Керосин
за примусите няма.
Обстановката
рязко
се влошава. Задухва познатият ураганен вятър,

вали сняг, мъглата обвива всичко наоколо, а
температурата спада до
минус 400 и това продължава цяла седмица. Продуктите са на изчерпване
и отрядът решава да се
раздели на две. Първата
група от 6 души под ръководството на Н. Гусак
поема по склоновете на
обвития в мъгла Западен
връх на 13 февруари в 2 ч.
през нощта. Бавно и мъчително алпинистите си
пробиват път към целта.
Повече от 15 часа продължава това историческо изкачване. При лятно
време то се осъществява
за 8-10 часа. Видимостта е не повече от 10 м и
опитните алпинисти се
ориентират в безбрежната белота само от силния
вятър, който при правилно движение духа само
от лявата им страна. На
върха шестимата свалят германския флаг. А
после вятърът развява

аленото знаме на СССР.
В специално подготвена
метална кутия те поставят паметна записка за
идните поколения. В нея
те съобщават детайли,
в които съветският флаг
отново се развява на
най-високия връх на Кавказ. (Тогава първенец на
Европа все още е Монблан – 4807 м.)
Стихията продължава
да бушува и това затруднява задачата на втората
група. Едва на 17 февруари ръководителят на операция „Елбрус” А. Гусев
повежда към Източния
връх 14 души, между които и единствената алпинистка Любов Каратаева,
впоследствие станала генерал. Отново познатите
трудности. Само мъглата
е отстъпила на ясната и
безоблачна нощ, но времето е адски студено, а
вятърът все така свиреп.
След 8-часово изкачване
групата е на върха. Нем-

ският флаг е свален и
от Източен Елбрус, а на
негово място се развява
знамето на СССР.
На превала между двата върха – Западен и Източен, на височина около
5000 м, и двете групи
намират замръзналите
тела на двама германски
войници с видими огнестрелни рани. Каква ли е
била тяхната съдба? Възможно е, взети за съветски алпинистите, да са
обстреляни от немски самолети, а може би след
изкачването и поставянето на немския флаг ръководителят на групата
Паул Гроот сам да е убил
своите партньори, за да
остане едноличен герой.
След това той е обявен
за герой на „непобедимия райх” и награден с
железен кръст за храброст.
Изминали са 73 години от това историческо
изкачване. Всяка година

на 13 февруари героите
от Елбрус се събираха в
Москва, за да си спомнят
онези дни. Броят им непрекъснато намаляваше,
но на масата винаги се
поставяха по 20 пълни
чаши и за тези, които
вече ги няма. Тази година
нито един от 20-те герои
няма да се появи на тази
знаменателна среща, но
срещата ще се състои
дори и без тях...
В следвоенните години съветските алпинисти
осъществиха много и
значими изкачвания по
върховете на Кавказ, Памир, Тяншан, както и на
Хималаите.
Операция
„Елбрус” обаче си остава
едно от най-паметните
им постижения, поради
което всички изкачвания
на върха тази година ще
минават под знака на
това знаменателно събитие – „Операция „Елбрус”.
Доц. Сандю Бешев
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Ски центрове
край хижите на БТС
Витоша

Хижа „Алеко”

Местоположение:
В местността Масловица, 1977 м н.в., GPS:
42.582411°N 23.235319°Е.
Описание: Сграда с капацитет 100 легла, етажни
санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова, бюфет, ресторант, изкуствена стена
за катерене, ски гардероб, ски писта, ски влекове,
паркинг. Хижата е начален пункт от българския участък на Е 4 и е обект от 100-те НТО.
Изходни пунктове: Горна лифтова станция на лифта от кв. Симеоново (София) – в близост; горна лифтова станция „Голи връх” на лифта от кв. Драгалевци
(София) – 0.30 ч; кв. Драгалевци (София) – 3 ч (14 км
по шосе).
Съседни обекти: хижа „Тинтява” – 1.30 ч; Черни
връх – 1.30 ч.
Стопанин: ТД „Мотен” – София.

Осогово

Хижа „Осогово”

Местоположение: В местността Плавилото в подножието на връх Кюнек, 1616 м н.в., GPS:
42.197296°N 22.624457°Е.
Описание: Сграда с капацитет 37 легла, самостоятелни санитарни възли и бани, локално отопление,
туристическа столова, ресторант, ски писта, ски
влек, паркинг.
Изходен пункт: Кюстендил (обекти от 100-те НТО)
– 18 км асфалтово шосе (4 ч).
Съседни обекти: Връх Кюнек – 1 ч; връх Руен
(2251 м, обект от 100-те НТО и № 5 от 10-те планински първенци) – 3.30 ч; туристически комплекс „Три
буки” – 2 км (0.30 ч); хижа „Иглика” – 6 км; заслон
Превала – 1.30 ч.; заслон Шапка – 3 ч; профилакториум „Три буки” – 1 ч.
Стопанин: ТД „Осогово” – Кюстендил.

Родопи

Туристически комплекс „Три буки”

Местоположение: В местността Три буки,
1564 м н.в., GPS: 42.180415°N 22.621600°Е.
Описание: Комплекс от масивна сграда и бунгала
с общ капацитет 95 места.
Сграда – капацитет 65 места в стаи с 2 и 3 легла
и 2 апартамента, самостоятелни санитарни възли и
бани, локално отопление, сателитна телевизия, телефон във всяка стая, панорамен ресторант с тераса,
дневен и нощен бар, конферентна зала, интернет и
зала за тихи игри, фитнес, открит басейн, тенис корт,
терен за различни спортове, ски гардероб, ски писта
с влек, барбекю, паркинг.
Бунгала – капацитет 30 места в стаи с по 3 легла,
отопление с ел. уреди, барбекю, санитарни възли и
бани в отделна сграда, а в друга сграда – туристическа столова с камина, бюфет.
Изходен пункт: Кюстендил (обекти от 100-те НТО)
– 20 км асфалтово шосе (4.30 ч.).
Съседни обекти: хижа „Осогово” – 2 км (0.30 ч);
връх Кюнек – 1.30 ч; връх Руен (2251 м, обект от
100-те НТО и № 5 от 10-те планински първенци) –
3.30 ч; профилакториум „Три буки” – 0.15 ч.
Стопанин: ТД „Осогово” – Кюстендил.

Пирин

Хижа „Румен”

Местоположение: Западни Родопи, планински
рид Каркария, Баташка планина, м. Дългата поляна
в лет. Св. Константин, 1323 м н.в. GPS: 42.019895°N
24.226194°E.
Описание: Комплекс от четири бунгала с общ
капацитет 16 места. Всяко бунгало е с 4 легла, самостоятелни санитарни възли и бани, локално отопление. В отделна сграда е разположен ресторант,
туристическа кухня и столова. Има ски гардероб,
ски писти съоръжени с три влека, паркинг.
Изходен пункт: гр. Пещера – 18 км по асфалтово
шосе (4 ч).
Съседни обекти: яз. Батак – 0.45 ч; пещера Снежанка (обект от 100-те НТО) – 20 км асфалтово шосе;
хижа „Добра вода” – 3 ч (14 км асфалтово шосе); Брацигово (обект от 100-те НТО) – 25 км; хижа „Цепина”
– 4 ч.
Стопанин: ТД „Купена” – Пещера.

Учебен център „Пещерняк”

- гр. Чепеларе
Местоположение: Близо до центъра на Чепеларе, ул. „Шина Андреева” № 2А, 1099 м н.в., GPS:
41.725891°N 24.685009°E.
Описание: Сграда с капацитет 100 места в 5
апартамента и в стаи с по 2, 3, 4 легла, самостоятелни санитарни възли и бани, локално отопление,
ресторант, бюфет, конферентна зала, ски гардероб,
пещерен музей Родопски карст, паркинг.
Изходни пунктове: автогарата на Чепеларе –
0.10 ч.; Пловдив – 73 км; Смолян – 26 км.
Съседни обекти: Курорт Пампорово – 11 км; ски
писта Мечи връх – 2 км; хижа „Изгрев” – 2.30 ч (10 км
асфалтиран и почвен път); хижа „Скални мостове” –
34 км асфалтиран път.
Стопанин: ТД „Студенец” – Чепеларе.

Хижа „Смолянски езера”

Местоположение: Западни Родопи, Переликски
дял (Букова планина), 1512 м н.в., GPS: 41.619477°N
24.674675°E.
Описание: Комплекс от сграда и бунгала. Сграда
– капацитет 42 места в 1 апартамент и в стаи със самостоятелни и етажни санитарни възли и бани, мивки в
стаите, отопление с ел. уреди, битов салон, ресторант
с камина, бюфет, паркинг. Бунгала – общ капацитет 35
места в пет бунгала със санитарен възел и баня във
всяко бунгало, отопление с ел. уреди. Ползват се целогодишно.
Изходен пункт: Смолян – 8 км по асфалтирано
шосе или с автобус № 4 до кв. Езерово и още 0.30 ч.
пеша.
Съседни обекти: Културно-историческите забележителности на Смолян (обекти от 100-те НТО); черк-

вата Св. Дух – 0.05 ч; Смолянските езера – в близките
околности; долна лифтова станция на въжена линия
за връх Снежанка – 0.10 ч; връх Снежанка (обект от
100-те НТО) – 0.20 ч с въжена линия; хижа „Студенец”
– 2.30 ч пеша (0.40 ч с лифт).
Стопанин: ТД „Карлък” – гр. Смолян.

Хижа „Беговица” / „Каменица”/

Местоположение: Северен Пирин, на левия
бряг на р. Беговица (Козя река), 1799 м н.в., GPS:
41.673921°N 23.427946°Е.
Описание: Сграда с капацитет 90 места, локално
отопление, етажни и самостоятелни санитарни възли
и бани, ресторант, бюфет, туристическа столова и
кухня, ски гардероб, ски влекове, ски писти, спортна
площадка, паркинг.
В района на хижата има двуетажни бунгала всяко
с по 2-6 легла със самостоятелни санитарни възли и
бани, локално отопление, салон с камина, кухненски
бокс.
Изходни пунктове: Сандански – 29 км по асфалтово шосе и почвен път, хижа „Яне Сандански” (местност Попина лъка) – 2.30 ч.
Съседни обекти: хижа „Пирин” – 5 ч (през местността Солището) или 5.30 ч (през превала между
Зъба и Куклите); хижа „Синаница” – 5.30 ч; хижа „Вихрен” – 7 ч; хижа „Яне Сандански” – 1.30 ч; хижа „Безбог” – 7.30 ч; хижа „Тевно езеро” – 3.30 ч; хижа „Спано
поле” – 3 ч; хижа „Демяница” (през Винарска порта) –
5 ч; връх Куклите (2686 м) – 2.10 ч; връх Зъба (2650 м)
– 2.50 ч; връх Яловарника (2763) – 3.50 ч; връх Каменица (2822 м)– 2.30 ч.
Стопанин: ТД „Еделвайс” – Сандански.
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Рила

Учебен център „Мальовица”

Местоположение: Северозападна Рила, местност Меча поляна, на десния бряг на р. Мальовица,
1704 м н.в., GPS: 42.209774°N 23.388569°E.
Описание: Сграда с капацитет 86 места в17 стаи по
4 легла, три стаи по 6 легла, самостоятелни санитарни
възли и бани, кабелна телевизия, локално отопление,
ресторант, бюфет, ски гардероб, учебни зали, библиотека, спортен салон, ски писти, ски влекове, паркинг,
учебен полигон по видове туризъм.
Изходни пунктове: гр. София – 84 км; гр. Самоков – 26 км по асфалтово шосе.
Съседни обекти: хотел Мальовица – 0.05 ч; туристическа спалня „Тръстиката” – 0.05 ч; хижа „Мальовица” – 1 ч; връх Мальовица – 3.30 ч; заслон Кобилино бранище (през Йончево езеро) – 5 ч; хижа „Рибни
езера” – 9.30 ч; хижа „Мечит” – 4 ч; хижа „Вада” –
1.30 ч; заслон Страшното езеро – 3.10 ч.
Стопанин: Български туристически съюз – София.

Хижа „Рилски езера”

Хижа „Мальовица”

Местоположение: Северозападна Рила, местността Каменитото мостче, под източния ръб на Сухия рид,
2115 м н.в., GPS: 42.220224°N 23.320543°E.
Описание: Сграда с капацитет 180 места, самостоятелни и етажни санитарни възли и бани, локално отопление, ресторант, бюфет, конферентна зала, туристическа столова, ски гардероб, ски писти с влекове.
Хижата е пункт от Е 4.
Изходен пункт: Сапарева баня до хижа „Пионерска”
– 15 км асфалтово шосе и още 0. 20 ч. с пътнически
лифт (1.30 ч).
Съседни обекти: Седемте рилски езера (обект от
100-те НТО) – 0.35-1.30 ч; хижа „Седемте езера” – 0.45 ч;
хижа „Ловна” – 1 ч; хижа „Скакавица” (обект от 100-те
НТО) – 1 ч; хижа „Пионерска” – 1.30 ч; хижа „Вада” –
2.15 ч; хижа „Иван Вазов” – 3.15 ч; УЦ Мальовица през
хижа „Вада” – 4.15 ч; Рилски манастир – 6.15 ч; хижа „Мальовица” (през циркус Седемте езера и връх Мальовица)
– 7 ч (5.15 ч през хижа „Вада”).
Стопанин: ТД „Рилски езера” – Дупница.

Местоположение: Северозападна Рила, в долината на р. Мальовица, 1976 м н.в. GPS: 42.188823°N
23.374924°E.
Описание: Сграда с капацитет 70 места, вътрешни
санитарни възли и бани, локално отопление, ресторант, бюфет. Хижата е пункт от Е-4.
Изходен пункт: Учебен център и хотел Мальовица – 1 ч.
Съседни обекти: Множество алпийски турове; заслон Страшното езеро – 2.20 ч; хижа „Мечит” (през
Страшното езеро) – 8 ч; Рилски манастир „Св. Иван
Рилски” (през връх Мальовица) – 5.30 ч; връх Мальовица – 3 ч; Мальовишките езера – 2 ч; хижа „Рибни
езера” – 9 ч; хижа „Иван Вазов” – 6 ч; заслон Кобилино бранище – 4 ч; хижа „Седемте езера” (през
връх Мальовица) – 6 ч; хижа „Рилски езера” (през
връх Мальовица) – 6.45 ч; заслон Орловец – 2 ч, хижа
„Вада” – 2.30 ч.
Стопанин: Български туристически съюз – София.

Хижа „Трещеник”

Хижа „Христо Смирненски”

Хотел „Мальовица”

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

Туристическа спалня „Тръстиката”

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

Местоположение: Югозападна Рила, местност Трещеник, 1689 м н.в., GPS: 42.077408°N
23.632290°E.
Описание: Сграда с капацитет 78 места в стаи с 2
легла със самостоятелни санитарни възли и бани, кабелна телевизия, хладилник, 8 апартамента, три туристически спални с по 6 легла с етажни санитарни
възли и бани, локално отопление, ресторант със 100
места, дневен бар с 45 места и лятна тераса с 25 места, конферентна зала, интернет, билярд, фитнес зала,
сауна, ски писта с влек, паркинг.
Изходен пункт: гр. Якоруда – 14 км по асфалтово
шосе (3 ч.).
Съседни обекти: хижа „Семково” – 3.30 ч; хижа
„Грънчар” – 2.30 ч; Якорудските езера – 3 ч.
Стопанин: Български туристически съюз – София.

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

Стара планина

Хижа „Ком” – нова

Местоположение: Берковска планина, в североизточното подножието на вр. Ком (2016 м н.в.),
м. Горна кория, 1515 м н.в. , GPS: 43. 188450°N 23.
081283°E.
Описание: Сграда с капацитет 100 места в стаи със
самостоятелни и етажни санитарните възли и бани,
локално отопление, туристическа столова и кухня, ски
писта с влек, паркинг. Хижата е начален пункт от българския участък на Е 3.
Изходни пунктове: Берковица (обекти от 100-те
НТО) – 15 км асфалтово шосе (3.30 ч); Петрохански
проход – 3.30 ч.
Съседни обекти: хижа „Ком” (стара) – 0.30 ч; връх
Ком (начален пункт от българския участък на E 3 и
обект от 100-те НТО – 2016 м) – 2.30 ч; хижа „Петрохан” – 3.30 ч.
Стопанин: ТД „Берковица” – Берковица.

Хижа „Узана”

Местоположение: Шипченска планина, местност
Узана, северозападно от вр. Исполин, 1240 м н.в. ,
GPS: 42.750967°N 25.238520°E.
Описание: Сграда с капацитет 80 места, етажни
санитарни възли и бани, отопление с печки на твърдо
гориво, туристическа столова и кухня, бюфет, салон,
ски гардероб, ски писти с влекове, паркинг. Хижата е
пункт от Е 3.
Изходни пунктове: връхната точка на прохода
Шипка – 2.45 ч; с. Ясеново, общ. Казанлък – 3-3.30 ч;
Габрово – кв. Смирненски (обект от 100-те НТО) – 4 ч
(22 км асфалтово шосе).
Съседни обекти: Географски център на България (обект от 100-те НТО) – 0.20 ч; връх Исполин –
0.45 ч; хижа „Янтра” – 1.30 ч; връх Шипка (1326 м)
– 3 ч; хижа „Мазалат” – 3.45 ч; хижа „Бузлуджа” – 5 ч.
Стопанин: ТД „Узана” – Габрово.
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Това са имената, под които
е познат най-високият връх на
най-малкия континент Австралия-Океания. Но нека преди да
започнем самото изложение,
изясним значението на споменатите в заглавието имена.
Това според нас се налага, тъй
като за този връх и остров Нова
Гвинея се знае твърде малко.
Карстенс е първото име, дадено на върха в чест на холандския мореплавател Ян Карстенс, който го открива през
1623 година. Под това име върхът е познат най-вече сред алпинистите и планинарите от целия свят. Допълнението Пунчак
(връх) се използва по-рядко.
Името Сукарно върхът получава след 1963 година, когато
революцията в този край, предвождана от д-р Сукарно, побеждава и той става президент.
(Позната история от близкото
минало – върховете Ленин,
Сталин, Георги Димитров, Васил Коларов...) Години по-късно, когато след военен преврат
д-р Сукарно бе свален от власт,
върхът е преименуван в Джая
(Победа, Победители, Слава) и
това е официалното име на върха, но по-рядко споменавано
сред алпинистите.
За местните племена изброените по-горе имена не означават пичти нищо, защото за
тях върхът е МАЙКАТА ЗЕМЯ.
Е, нищо чудно за една страна
като Нова Гвинея, където се
говори на повече от 1000 диалекта...
И така. Годината е 1623-та.
От продължителното околосветско плаване към Европа се
завръща големият холандски
мореплавател Ян Карстенс.
Преминавайки край бреговете на остров Нова Гвинея, той
забелязва в далечината голям
планински масив, побелял от
сняг. Когато Карстенс се завръща в страната си, той споделя
сензационното видение. Никой
обаче не му вярва. Нещо повече. Мнозина дори го осмиват.
Та как толкова близо до Екватора – само на 4 градуса южно,
може да има снежен връх, колкото и висок да е той.
Откритието, което Карстенс
огласява, потънало в пълна забрава. Едва 287 години по-късно на това съобщение отново
се обръща по-сериозно внимание, защото една английска
експедиция потвърждава неговата достоверност. Въпреки
това едва през 1936 г. под ръководството на А. Х. Клоейнс специална холандска експедиция
изследва обстойно планината,
без обаче да направи опит за
изкачването на проблемния
връх. Причината за това е високата около 800-метрова и почти
отвесна южна стена. Експедицията открива по южните склонове на пирамидалния връх
не само сняг, но и ледникови
образувания на въпросния
връх. Както е известно, в този
географски пояс не по северните, а по южните склонове се
задържат снежните и ледените
участъци.
По време на експедицията са
направени редица изследвания – в това число и измерване
на неговата височина. С тогавашните измервателни уреди
и все още недостатъчния опит
на хората, които работят с тях,
височината на върха е определена на 5029 метра. Тази височина се запазва дълго време и
такава тя влиза в много карти,
учебници и други географски
издания. Днешната височина
от 4884 метра е измерена в началото на настоящия век и се
приема като най-меродавна,
защото съвременните измервателни уреди рядко грешат, а и с
новата си височина връх Джая
си остава най-високият остро-

Джая,
Карстенс,
Сукарно

Атанас
Скатов на
връх Джая
вен връх в света, най-високата
точка между Хималаите и Андите и, разбира се - най-високият връх на континента.
Върхът се намира на територията на остров Нова Гвинея
– втория по големина остров
на планетата след Гренландия,
заемащ площ от 829 200 кв.км,
при дължина на 2000 км и ширина 700 км. От 1963 г., след
политическите събития в тази
част на островната държава,
върхът попада в западната му
половина и е под влияние на
Индонезия, като официално се
нарича Ириан Барат, или Западен Ириан. По принцип островът е високопланински, защото
от запад на изток по средата
му като ”.ръбнак” преминава
1800-метрова планинска верига. Най-висока планинската
верига е в западната му част
с масива Снежните планини,
където е и най-високата точка
на острова и континента – 4884
метра.
Първият опит за изкачване
на върха, както споменахме
по-горе, е направен през 1936
г. от холандска експедиция. Тогава Антон Клоейнс, Жан Дожи
и Франц Визел се изкачват на
един от трите съседни върха,
без да установят кой все пак
е най-висок. Поради лошото
време и неточната информация
въпросът около успеха на тази
експедиция е неясен. Ясно е
само едно – върхът Карстенс
не е изкачен.
Първото, потвърдено от
всички правила, изкачване на върха е осъществено
на 13 февруари 1962 г. – от
международна експедиция,
ръководена от прославения
първопокорител на ”.тената
на смъртта” – Айгер Хайнрих
Харер.
Негови партньори в битката
за пирамидалния връх са англичаните Ръс Кипакс и Фил
Темпъл, както и холандецът
Берт Хюйзенха. Името на Харер се свързва не само с алпийските му подвизи, защото
той е и отличен скиор, автор на
редица бестселъри, сред които
е и филмираният роман ”.едем
години в Тибет” за пребиваването му в този затънтен край на
света, когато Харер става един
от най-доверените хора на Да-

лай Лама.
Въпреки многобройните алпийски подвизи, които Харер
има по различни краища на
света, той дава предимство на
изкачването си на връх Джая.
Ето как самият той определя
това си признание: ”.о северната стена на Айгер исках да изпитам силите си, в Хималаите –
да се срещна с нетрадиционни
хора, а в Нова Гвинея намерих
всичко това на едно място.”
Въпреки че от 7-те континентални първенеца Карстенс е
най-нисък, той не отстъпва на
нито един по трудност, дори
много от тях превъзхожда. Карстенс Пирамид, както често
се среща в някои публикации
този връх, предлага от всичко
по много. По пътя към върха
алпинистите са принудени да
преминават пеша около 110 км
през джунглата, където често
валят проливни дъждове и оцеляването е равносилно на късмет. Пътят до подножието на
върха преминава през селцата
на местните племена, за които
и до днес се твърди, че си похапват и човешко месце. За да
изкарат някой и друг цент, туземците често устройват засади, изсичат и повалят огромни
дървета, с които препречват
пътя на алпинистите, пазарят
се с водачите за цената на пеминаването на експедициите
през земите им – и в това те
винаги успяват.
Още през 1623 г., когато
Карстенс описва снежното си
видение, той не пропуска да
охарактеризира и обитателите на тези области. Описва ги
като варвари, които се хранят
с мръсни и вонящи корени, а
до вкусната риба дори не се
докосват. Ходят голи. Мажат
лицата и телата си с черна боя.
Не знаят стойността на златото, среброто и медта, независимо че точно там се намира
най-голямата златна мина в
света – ”.расберг”. Именно тази
мина в последните години създава големите трудности на
алпинистите при подхода им
към базовия лагер. Допреди
няколко години кандидатите
за върха са ползвали превозно
средство и самият път до мината, която е съвсем близо до
подножието на върха. От това

са се възползвали през 1992 г.
и българските алпинисти Николай Петков и Владимир Нешев.
От тази привилегия обаче няма
възможност да се ползва
веганът Атанас Скатов,
който през 2014 г. стана третият българин, изкачил този
връх.
Този път вече е забранен за
алпинисти и въобще за хора,
нямащи общи интереси с мината.
Тук трябва да отдадем заслуженото и на още един много
популярен връх, който дълги
години носеше короната на
континентален първенец на
Австралия. Неотдавна обаче
географите сменят своето мнение и приемат, че Австралия не
изчерпва напълно понятието
”.кеания” и решават, че е напълно резонно в това понятие
да влизат и редица големи, отдавна потънали острови. Земи,
които преди милиони години
са образували един общ континент, включващ днешните
държави Австралия, Нова Зеландия и въпросните Индонезийски острови. При това
положение
австралийският
първенец Косцюшко със своите
2228 метра отстъпва мястото
си на връх Карстенс, за който
бяха адресирани предишните
ни слова.
Говорейки и пишейки за континеталните първенци, нямаме
право да не отделим внимание
и на първоначалния първенец
Косцюшко. Неговото първо
по-мащабно изследване е проведено в периода 1797-1831 г.
от полския изследовател граф
Павел Стшелецки. Стшелецки
напуска страната си по време
на Полското въстание от 18301831 г., като се преселва в Англия. Година по-късно заминава
за Австралия. Установява се в
Сидней и се заема с геоложки
изследвания, като в края на
1839 г. открива златни находища в Югоизточна Австралия.
На 15 февруари 1840 г. прави
и първото изкачване на най-високия връх на Австралийските
Алпи, на който дава името на
своя знаменит сънародник генерал Тадуеш Косцюшко, сражавал се за независимостта на
САЩ (1776-1783 г.), а през 1794
г. ръководи Полското въстание
срещу руското господство.
Като признат за най-висок
връх на континента Австралия,

в първите години на движението ”.евън съмитс съмитърз”
много от кандидатите изкачват
именно този връх. Когато изборът пада на връх Джая, немалко от алпинистите предпочитат
да изкачат и новия първенец, а
организаторите на движението въвеждат понятието
”.оляма и малка серия”. Голямата обхваща безпорните
върхове – Еверест (8848 м)
за Азия, Аконкагуа (6962 м)
за Южна Америка, Маккинли
(6193м) за Северна Америка
и Килиманджаро (5985м) за
Африка. Първенецът на Антарктида Винсън (4892 м) все
още не бе открит, а кавказкият първенец Елбрус (5642 м)
измести първенеца на Алпите Монблан (4807 м),
но за тях повече, когато представяме първенеца на Европа.
Поради далечината на този
връх от България, значителните средства за това удоволствие и трудната организация
до него са достигнали само
трима българи. Както споменахме по-горе, през 1992 г. до
върха достигат Николай Петков
и Владимир Нешев от софийския алпийски клуб ”.ланинец”.
Заедно с тях с намерение да
се изкачи на именития връх е
и Кирил Тафраджийски от същия клуб, но поради ужасните
бюрократични порядки в Джакарта и едномесечното висене пред кабинетите на редица
столични ведомства нервите на
Кирил не издържат и той се завръща в България, без дори да
направи опит за изкачването
на върха.
Веганът Атанас Скатов от
Сливен няма тези проблеми,
защото е включен в международна комерсиална експедиция. Неговите проблеми обаче
са не по-малко, но от друго
естество – дългият 110-километров преход през долини,
реки, превали без път и пътеки,
проблемите с туземното племе и непрекъснатите поройни
дъждове. Поради това след
изкачването на върха Наско
споделя, че самото му изкачване е било по-скоро почивка,
в сравнение с подстъпите до
подножието му.
Доц. Сандю Бешев
Д-р Красимир Джалдети
България на връх Косцюшко

Стара планина

Хижа „Плевен”

Местоположение: Калоферска планина над гр. Априлци,
местност Бъзов дял, 1384 м н.в. , GPS: 42.749562°N 24.895419°E.
Описание: Комплекс от две сгради. Основна сграда – капацитет 100 места в два апартамента и стаи с 2,3,4 и повече
легла, етажни санитарни възли и бани, мивки в част от стаите,
отопление с ел. уреди, бюфет, туристическа столова, ресторант,
ски гардероб. Втора сграда – капацитет 40 места в два апартамента и в стаи с 2 и 3 легла, мивка във всяка стая, отопление с
ел. уреди, туристическа столова. Районът е благоустроен: спортна площадка, ски писти със ски влекове. В края на асфалтовото
шосе от Априлци (местността Мазането) има паркинг и начална
станция на товарна въжена линия до хижата.
Изходен пункт: гр. Априлци (кв. Видима) – 9 км по асфалтирано шосе в недобро състояние до паркинга в местността Мазането и още 1. 15 ч.
Съседни обекти: заслон Ботев – 2.20 ч; връх Ботев (2376 м,
обект от 100-те НТО и №3 от 10-те планински първенци) – 3 ч;
хижа „Васил Левски” – 5.30 ч; хижа „Рай” – 5 ч.
Стопанин: БТС – София.

Калейдоскоп
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На 15 януари се състоя премиерата на книгата на Румен Воденичаров

”.амотно пътешествие до Канч”
Току-що
излезлият
пътепис ”.амотно пътешествие до Канч” (”Геософт” ЕООД, 2015) е
посветен на алпинизма и
то по най-високите места на света – Хималаите.
Негов автор е ст.н.с. Румен Воденичаров, д-р по
квантова химия, и вече
в ”.ретата възраст” (род.
1938 г.). Това не му пречи
честичко (вкл. през 2015
г.) да предприема трекинги из безкрайните бели
пространства и заледени
върхове на планината,
наричана от тамошните
хора ”.огинята майка”.
Повествованието
има
за основа дневниците на
Воденичаров от катеренето му към Канченджьонга
(8586 м) през 1989 г. Погледнат от въздуха, масивът прилича на гигантски
кръст, обърнат към четирите географски посоки.
В превод името му, съставено от 5 думи, означава
”.ет съкровища на големия сняг” – заради петте
ледника, спускащи се по
склоновете.
Планинар из нашите
балкани като млад, после
инструктор в Планинската спасителна служба, за
60 години Воденичаров е
участвал в 13 трекинга и
експедиции в Норвегия,
Хималаите,
Каракорум,
Новозеландските
Алпи.
Влюбва се в Хималаите и
тази страст не го напуска
и до днес.
Увлекателен
разказвач, авторът не само ни
води през препятствия
и несгоди на времето в
една изключително трудна природна среда. Особеност на книгата е, че
той ни среща по време
на съвместни пътешествия и чрез непринуден
разговор ни запознава с
известни български алпинисти – Христо Проданов,

ОРЛИ НА СВОБОДАТА
През зимата да отидеш в планината със или без ски трябва да си подготвен физически и психически, както
и да познаваш маршрута и околностите. Да приемеш с внимание нейното ледено дихание, своенравен характер, подмолни изненади. Такава
участ спохожда и всеки участник в
Републиканския ски поход на Свободата, започнал през зимата на 1958
г. в Стара планина, но впоследствие
провеждан в Рла и Пирин. Проявата
се организира от ЦС на БТС и е с виМетоди Савов, с не толкова познатите Павел Радев, Асен Джаков, Минко
Занковски, Петко Петков,
Иван Мутафов, Йорданка
Димитрова и др. Описана
е и срещата му със сър
Едмънд Хилари, изкачил
връх Еверест през 1953 г.
Книгата съдържа данни за
покоряването на 8-хилядниците по години от наши
и чужди експедиции.
Интересни са описанията на бита и начина
на общуване на жителите от самата планина.
Тези хора – будисти или
индуисти – с търпение
обработват тесните ивици отвоювана от скалите
земя, отглеждат якове и
се задоволяват с прости
блюда. Отношението на Р.
Воденичаров към жители-

Хижа „Бузлуджа” – голяма

те на планината излъчва
уважение и топлота.
През ”.амотно пътешествие…” минават и две
нишки, които не бихме
намерили в друга, писана преди години, книга
за спорта алпинизъм.
Едната е свързана с политическата
атмосфера
у нас (в социализма) при
формирането на първите
български експедиции (т.
нар. разузнаващи) из Хималаите. Другата нишка,
загатната в неголям обем,
е тайнствеността около
митичната Шамбала. Без
съмнение още по-интригуваща след скорошното
изследване на научния
екип на Ернст Мулдашев
в Англия. Проф. Мулдашев изказва хипотезата
(ползвайки цифрови съот-

Местоположение: Шипченска планина, в южните склонове на връх Хаджи Димитър (Бузлуджа), 1324 м н.в. ,
GPS: 42.730361°N 25.405468°E.
Описание: Сграда с капацитет 60 места в стаи с 2 легла, студия и апартаменти, самостоятелни санитарни възли
и бани, сателитна телевизия, локално отопление, ресторант,
ВИП-зала, интернет зала, лоби бар, ски гардероб, ски писти
с влекове, паркинг. Хижата е пункт от Е 3.
Изходни пунктове: гр. Шипка (обект от 100-те НТО) –
3.30 ч; връхната точка на прохода Шипка – 2.30 ч (11 км
по асфалтиран път); Габрово – кв. Ябълка (обект от 100-те
НТО) – 2.30 ч; Казанлък (обекти от 100-те НТО) – 25 км по
асфалтиран път; с. Крън – 3 ч; с. Енина – 3.30 ч.
Съседни обекти: лобното място на Хаджи Димитър – в
близост; връх Атово падало (1495 м) – 0.45 ч; хижа „Младост” – 0.45 ч; връх Шипка (обект от 100-те НТО)– 2.15 ч;
хижа „Кръстец” – 5 ч; хижа „Узана” – 5 ч; хижа „Българка”
– 4.30 ч; хижа „Ивайло” – 3 ч.
Стопанин: ТД „Орлово гнездо” – Казанлък.

сока категория на трудност.
В книгата ”.рли на свободата” част 1
Любомир Борисов Гайдаров – Любовой /планинар, фотограф, журналист/,
живущ в гр. Самоков, представя живота по време на Републиканските
походи на свободата в Рила и Пирин.
Записките, станали основа на книгата му са водени 20 години и толкова
са участиятията му в тази проява. Документалната книга съдържа и много
архивни снимки. Първата й част излезе през есента на 2015, когато Любомир Гайдаров навърши 80 години.
Надежда Дашина

ношения) за връзка между планината Кайлас (в
Хималаите), английските,
смятани за паранормални
обекти, и Бермудския триъгълник. Р. Воденичаров
ни изправя и през затворената (и с психотронна
завеса) каменна врата на
пещерата, която, казват, в
соматично състояние обитават атлантите, съхраняващи генетичния фонд
на човечеството. За да
”.азнообрази” бяло-синкавия цвят на снеговете
и ледовете, авторът разказва няколко легенди от
митологията на хималайските жители – за тях великата планина е обиталище на боговете. Даже
труднодостъпният циркус
Анапурна, където видимо
властват само студът и

Хижа „Чумерна”

Местоположение: Елено-Твърдишка планина, на западния склон на връх Чумерна,
1362 м н.в., GPS: 42.786876°N 25.960662°Е.
Описание: Сграда с капацитет 75 места,
етажни санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова и кухня, бюфет, павилион, интернет, аудио и видеотехника, тенис на
маса, ски гардероб, ски писти с влекове, спортна
площадка, паркинг.
Изходен пункт: с. Мийковци, общ. Елена –
3 ч; Елена – 26 км по асфалтово шосе в недобро състояние до връхната точка на Твърдишкия проход и още 10 км асфалтово шосе (1.30 ч
пеша на изток); Твърдица, обл. Сливен – 30 км.
Съседни обекти: хижа „Буковец” – 1.30 ч (10
км); връх „Чумерна” (1536 м) – 0.30 ч; къмпинг
Чумерна – 0.05 ч; местност Агликина поляна –
6.30 ч; проход Вратник – 6.45 ч.
Стопанин: ТД „Чумерна 1901” – Елена.

снегът, е кръстен ”.огиня
на плодородието”.
С широка култура и отличен английски, Р. Воденичаров бегло е пристъпил в още една малко
позната сфера (у нас)
– мемоарите на Рудолф
Хес, главно действащо
лице в Третия райх, цитирайки с нищо недоказаното му твърдение, че ”.ападението на хитлеристка
Германия срещу СССР е
станало под въздействие
на извънземна цивилизация с участие на Центъра
за космически контакти
на Шамбала”. И ако това
звучи като чиста фантазия, не е фантазия реално
организираните от Хитлер експедиции до Тибет,
вкл. към края на Втората
световна война, за търсе-

не корените на арийците,
смятани за наследници на
прословутите атланти.
Новите
технологии,
набраният опит, по-сериозният тренинг на алпинистите
направиха
достигането на връх Еверест твърде достъпно за
представители на много нации. Едно френско
спортно списание показа снимка (с коментар)
на пътя към най-високия
връх на Земята, на която
по традиционния маршрут
се точеше върволица от
хора (април-май); заради
сметта, оставяна от тази
върволица,
непалското правителство въведе
ограничения.
Книгата е богато илюстрирана с майсторски направени от автора снимки.
В ”.амотно пътешествие…” Воденичаров описва следния случай: ”.о
пътя за Еверест заедно
с нас за един от будистките манастири – ”.акшиндо-гомпа”, вървяха и
двама будистки лами. Те
носеха само мощите си
и малки ранички, пиеха
солен тибетски чай и хапваха по малко ориз и варени картофи. Една вечер
попитах единия, говорещ
английски: ”.ога ли да си
купя червена роба и жълта риза и да се върна в моята страна като будист?”
Отговорът бе: ”.риятелю
мой, будизмът трябва да
бъде не в дрехата, която искаш да наметнеш, а
тук (и той посочи с пръст
сърцето си).” Същото е и с
нашата православна вяра.
Книгата завършва с главата ”.ъде е раят на Земята?”. ”.ече съм сигурен,
казва авторът, че раят
на Земята е там, където
човек е неподвластен на
обстоятелствата и се чувства щастлив.”
Мариана Ангелова

Хижа „Бузлуджа” – малка

Местоположение: Шипченска планина, в южните склонове на връх Хаджи Димитър (Бузлуджа), 1394 м н.в. GPS: 42.734849°N 25.395198°E.
Описание: Сграда с капацитет 32 места, етажни
санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова с камина и кухня, бюфет, ски писти с
влекове, паркинг. Хижата е пункт от Е 3.
Изходни пунктове: гр. Шипка (обект от 100-те НТО)
– 3.30 ч; връхната точка на прохода Шипка – 2.30 ч (11
км по асфалтиран път); Габрово – кв. Ябълка (обект от
100-те НТО) – 2.30 ч; Казанлък (обекти от 100-те НТО)
– 25 км по асфалтиран път; с. Крън – 3 ч; с. Енина –
3.30 ч.
Съседни обекти: лобното място на Хаджи Димитър
– в близост; връх Атово падало (1495 м) – 0.45 ч; хижа
„Младост” – 0.45 ч; връх Шипка (обект от 100-те НТО)
– 2.15 ч; хижа „Кръстец” – 5 ч; хижа „Узана” – 5 ч; хижа
„Българка” – 4.30 ч; хижа „Ивайло” – 3 ч.
Стопанин: ТД „Орлово гнездо” – Казанлък.
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Планината Витоша е естественият природен декор на
столицата. Тя е белият дроб
на София, пречиства въздуха,
праща прохлада през горещите летни дни, спира силните
буреносни южни и югозападни ветрове. Достъпна през
всички дни на годината.
Сред изоставените хижи
на Витоша е хижа (почивен
дом) ”.редец”. Той се вижда от
почти цяла София. Сградата
е разположена на западния
склон на връх Камен дел,
местността Пашов кладенец,
на 1555 м н.в. Изграждането
й започва през 1936 г. от софийски туристи, клон ”.редец”
при БТС, като малка каменна
постройка, на равната поляна, над стръмно спускащия
се склон на Витоша. През
1941-1942 г. е направена нова
голяма сграда, която през
1950-1951 г. е разширена от
профсъюза на административните служители. Триетажната масивна сграда разполага със 100 места в стаи по 2, 3
и 4 легла и общи помещения.
Сградата има 346 кв.м площ.
Тя може да се ползва целогодишно,
електрифицирана
е, има водопровод и канализация, централно отопление,
баня, ски гардероб, столова
с 80 места, библиотека и др.
От почивния дом и терасата
се откриват красиви гледки
към Софийското поле и Стара
планина. Над него, до хижа
”.интява”, имаше удобна писта с влек за каране на ски.
Тази писта е част от голямата
туристическа ски писта, която
започва от връх Ушите, минава през хижа ”.интява”, хижа
”.омина скала”, Карпузов валог, Бялата вода, ресторант
”.ишарка”. По тази писта скиорите могат да се спуснат до
Княжево – почти до крайната
спирка на трамвая. За съжаление сега пистата е силно
обрасла и почти изоставена.
Почивен дом ”.редец” стои затворен повече от 10 години.
Почивен дом ”.ор”. Разположен е в местността Тинтява,
блидо до хижа ”.интява”, на
северозападния склон на връх
Балабана, на 1640 м н.в. Разположена е на хубава поляна,
на десния бряг на Боянската
река, сред иглолистна гора.
Построена е през 1943 г., разширена и надстроена през
1952-1954 г. Хижата представлява масивна триетажна
сграда, имала е 15 спални с
капацитет 70 места в стаи с по
2, 3, 4, 5 и 6 легла, таванско
помещение с 18 места. Сградата е била електрифицирана,
с водопровод, канализация и
централно отопление. Имала
е модерна кухня, столова с 80

П

иша ви това писмо с уважение към
вас, планинари и
общественици, за да
ви запозная със своята
дейност като природолюбител. През 1982 г.
направих маркировка на
туристическата пътека от
Черни връх до Ярловския
купен, Сива грамада, Големи ветрен, Ярлово. От
другата страна на Ярловския купен направих втора маркировка – връх Даута до Бука преслап или
до Верила планина. След
това от БТС продължиха
маркировката от Витоша през Верила, Рила и
Прин до гръцката граница. Това е част от европейския маршрут Е 4.
Направих и маркировка
с камъни от село Ярлово
до вилната зона на Яре-

Изоставените
хижи на Витоша

За мое удоволствие и
в помощ на другите
ма, както и маркировка
от серо Ярлово до село
Чуйпетлово, както и още
една маркировка от Ярлово до Бука преслап,
като я свързах с Е4.
През 2009 г. поставих
указателни табелки от
кръстовището на Верила,
Смильо, Ярлово, за да
знаят туристите накъде
да вървят. Тук ми помогнаха мои приятели с отговорник Стойко Манов,
които участваха в поставянето на табелите и оси-

гуриха материали.
През 1982 г. започнах
да се занимавам с щъркелови гнезда. Направих
първото гнездо, птиците
кацаха, но не искаха да
мътят. Минаха три години, направих различни
гнезда, докато им угодих.
В двора ми в момента
има 7 гнезда. Всяка година у дома има две двойки
щъркели.
Обръщам се към всички планинари, които имат
път от Черни връх за Рила

и минават през Ярлово,
да имат предвид, че в
селото има летен заслон
с 14 легла, заредени с
нови дюшеци, одеала и
възгланици. Живея близо до площада и вратите
ми винаги са отворени.
Всичко, което съм направил, е имало подкрепата
на кмета на село Ярлово
Васил Миленов.
Тодор Дишлийски,
Село Ярлово,
Община Самоков

места, бюфет, скиорна и малка туристическа столова. За
съжаление сега почивен дом
”.ор” е изоставен, разграбен,
изтърбушен.
Хижа ”.сперанто” се намира
в месността Керанова ливада на 1410 м н.в. Построена
е от членовете на туристическата секция ”.сперанто” при
Българския есперантски съюз
през 1959 г. Тя е малка кокетна двуетажна сграда с капацитет 20 легла в две общи
спални помещения, има туристическа кухня и столова
с 20 места. Хижа ”.сперанто”
външно е запазена, но стои
затворена.
Заслон ”.икиш”. Намира се
в едноименната местност, под
връх Камен дел, край бликащ студен извор, на 1430 м
н.в. Заслонът е разположен
на една от най-използваните
пътеки на Витоша, с изходни
пунктове от Драгалевци, от
Драгалевския манастир, от
местността Бай Кръстьо за
хижите ”.амен дел”, ”.интява”,
”.редец” и др. Построен е през
1962 г. от членовете на секция ”.икиш” при туристическо
дружество ”.ланинец”, София.
Представлява малка сграда
със столова, в която могат да
се поберат над 25 души, кухня и таванско помещение с
нарове за преспиване. Отвън
има пейки, маси и изкуствено езеро. Стопанисваше се
от туристическо дружество
”.скър”, София. Допреди няколко години имаше домакин,
който предлагаше чай, кафе и
супи, през почивните дни.
За съжаление кухнята беше разбивана
няколко пъти и
домакинът Велко
напусна.
Все още има
вандали в планината. Заслонът се ползва
от преминаващи туристи през
всички сезони на
годината.
На Витоша има и други
изоставени или неизползвани
хижи. Според специалисти и
компетентни лица (от общината, парка и др.) планината
Витоша – люлката на туризма
у нас, е презастроена и няма
нужда от ново масивно строителство. Според мен това
е вярно. Обаче всички тези
компетентни органи трябва
да търсят решения за това,
което е построено и изоставено, как да се полза, а не да
се саморазрушава.
Инж. Данчо Лазов

100 национални туристически обекта
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№ 22 Пещера Бачо Киро
Пещерата Бачо Киро
се намира на 5 км
от Дряново в посока
Габрово и на 300 метра
от Дряновския манастир.
Още през 1937 г.
дряновските туристи
я благоустрояват за
посетители, което
я прави първата
открита за посетители
пещера. През 1962 г. е
обявена за природна
забележителност.
Това е една от най-добре
проучените пещери в България и сред най-значимите
археологически обекти от
палеолита
(старокаменната епоха) на Балканите, тъй
като тук са открити едни от
най-старите следи от хомо
сапиенс в Европа, датирани
в преходните години между
средния и късния палеолит.
Този етап от историята става
известен като култура Бачо
Киро.
Пещерата
представлява
сложен четириетажен лабиринт от пещерни галерии и
разклонения около 3600 м.
За посетители е оформена
благоустроена част от 700 м.
Образувана е в три основни
посоки - изток, североизток и
югоизток, от подземно течащи
реки в здрави оргонски варовици, оформени на дъното на
топло кредно море. Геоморфоложките проучвания дават
основания да се приеме, че
оформлението е продължило
1 800 000 години. Нейното
образуване е тясно свързано с развитието на долината на р. Дряновска и нейния
приток р. Андъка. С течение
на времето реките оформят
пещерните галерии и зали –
това е станало в границите на
младия терциер и кватернер.
Това е първичният етап на образуване на пещерата. Оттук
насетне започва вторичният,
при който карстовите води,
обогатени с варовиково вещество, в продължение на
стотици хиляди години постепенно извайват красивите
пещерни форми – сталакти-

ти, сталагмити, сталактони
в най-причудливи форми.
Пещера Бачо Киро е археологически обект от национално значение и е добре
проучена. За първи път с
научна цел в нея прониква
проф. Юринич през 1890 г. –
по това време той е учител
в Априловската гимназия в
Габрово. Пет години по къс-

Похвално слово
за туристите
Туристите са специален човешки вид. Трябва да бъдат
записани в Червената книга на
природата, но не като изчезващ вид, а само като защитен и
подкрепен от цялото общество.
Нека се множат туристическите
редици! Нека се пълнят горите,
но не с бракониери, а с деца,
младежи и пенсионери. Защото:
Ние туристите сме хора бодри,
енергични, в живота и в работата - лични. Ние сме задружни,
общителни и възхитителни. Ние
сме оптимисти: творци, поети и
артисти. Имаме стотици приятели в страната и в чужбина.
Нас, туристите, сякаш една
майка ни е раждала, ражда ни
и днес нашата земя хубава. Нас
ни свързва любовта към родната
природа. Привличат ни предизвикателствата. Мамят ни небес-

ните върхове. Викат ни стръмните скали. Омайва ни ароматът
на горските цветя, сладкият дъх
на билките. Опива ни чистият
въздух. Обединяват ни приятелството и песента.
Влизаме в гората като в Божи
храм. Идваме тук да се помолим, да благодарим с въздишка
за това, че природата ни спасява
от градския шум, от чернилката,
„от суета и мрак”. Идваме при
планината и да се насладим на
дивните й красоти, да се наслушаме на птичи песни, в ручеите
лицето си да мием, да се нагледаме на всичко „божествено и
тайно”, наречено природа. Нека
я любим безкрайно в горчив и
сладък час. Да любим и България - единствената майка за нас!
Тонка Петкова КТВ „Чудни скали” - Айтос

но тук работят пионерите
на българската археология братята Шкорпил. От 1920 до
1937 г. неколкократно прави
разкопки българският археолог и спелеолог проф. Рафаил Попов, който за първи път
намира останки от първобитни хора, живели в пещерата.
През 1937/1938 г. в пещерата
работи английска експедиция

с ръководител американката Дороти Гарът. Експедицията намира на дълбочина
300 метра скелет на мечка с
внушителни размери – висок
3 метра. Само челюстта на
праисторическия звяр била с
дължина 60 см. Счита се, че
това е един от най-големите
екземпляри, откривани някога в Европа, който вече е

изчезнал от лицето на земята. Сега този скелет може да
се види в зала „Динозаврите”
на Британския музей. През
периода 1971-1976 година са
направени обстойни разкопки при входа на пещерата от
българо-полска експедиция.
Тогава в ниша на около 100
метра навътре са открити за
първи път в страната едни от
най-старите следи от живот
на човека по нашите земи –
от средния палеолит, датиран
от преди 40-70 хил. години
пр.Хр. Открити са каменни
върхове на копия и стрели,
кремъчни стъргалки и ножове, кости от животни, служили
за храна на човека, огнища,
около които е протичал животът. В по-горните пластове
са открити следи и от по-нови
епохи. В най-горните пещерни седименти личат остатъци
от жилищата на обитателите
– пещерните хора, които по
археологични данни се отнасят към каменно-медната
епоха 4000 години пр.Хр.
Късият маршрут е дълъг
350 метра и отнема 15-ина
минути. Включва Преддверието, Чистилището, Дъждовната зала и Концертната.
Дългият маршрут е с дължина
900 метра и се преминава за
около 60 минути. Той започва
точно преди Чистилището и
минава край впечатляващи
форми, образувани стотици
хиляди години – Медузите,
Мечата пързалка, Трона,
Картофената пътека, Пещерния орел, Тестото, Фонтана,
Пещерното ухо, Самотния
сталактон и др. В най-отдалечената зала – Приемната – е
сталактонът с височина около
8 метра и диаметър 1,5 метра.
Тук е единственото находище в Европа, в което в толкова ранен контекст е открита
кост с гравиран геометричен
мотив. Също така това е
единственото българско находище, в което е намерен
фрагмент от диадема.
Това е културна традиция,
която се явява преходна фаза
между средния и късния палеолит в Европа, по-ранна
е от културите с листовидни
върхове в Централна Европа.
Обособяването й е основано
на отликите й от среднопалеолитната секвенция.

ПОКАНИ
ТД „Добруджанец” - гр. Генерал
Тошево, област Добрич ще проведе годишно отчетно събрание
на 18 март 2016 г. от 18.00 часа
в Залата на Клуба на инвалида
– Улицата на услугите - при следния дневен ред:
1. Отчет за работата на УС на ТД
„Добруджанец” за 2015 г.
2. Отчет на Контролния съвет за
2015 г.
3. Приемане и освобождаване
на членове на ТД „Добруджанец”
4. Проекто-програма за работата на ТД през 2016 г. и бюджет
за нейното осъществяване
5. Разисквания по горните точки
6. Гласуване на отчетите, програмата и бюджета
7. Избор на делегат за участие в
Общото събрание на БТС
8. Разни
УС на ТД „Добруджанец”гр.Генерал Тошево

УС на ТД „Росица” – гр.
Павликени, ул. „Цар Иван
Асен II” № 19 свиква годишно отчетно събрание
за изтеклата 2015 г. на
09.03.2016 г. (сряда) от
18.00 ч. в Клуба на дружеството при следния дневен ред:
1. Отчет-анализ на УС на
дружеството за 2015 г.;
2. Проект за календарен
план за 2016 г.;
3. Проект за финансово-икономическото развитие на дружеството през
2016 г.;
4. Разисквания, предложения, препоръки и други
по горепосочените точки;
5. Попълване с нови членове на УС и КС. Гласуване.
УС на ТД „Росица”
гр. Павликени

Управителният съвет на сдружение
„Туристическо дружество Еделвайс” гр.Лозница, област Разград на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.15 ал.1 от
Устава на дружеството, свиква Общо
събрание на 31 март 2016 година от
17.30 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр.Лозница, област Разград, улица „Васил
Левски” № 6 при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за 2015 г.
2.Отчет на Инспекторатът / Контролен съвет / за 2015 г.
3. Утвърждаване на нови членове
на дружеството.
4.Избор на делегат за Общото събрание на сдружение ”БТС”.
5.Разни.
При липса на кворум на основание
чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 ал.5 от Устава на дружеството, събранието ще
се проведе в същият ден в 18.30 часа
на същото място и при същият дневен
ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.
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Един чужденец разказва
Разбира се, това не се отразява добре на родината
им.
Един от най-важните
източници на приходи,
ако не и най-важният изобщо, е туризмът. Този
тип поминък ражда плодове, които не са твърде
добри.
Черноморското
крайбрежие е залято от
туристически „крепости”.
а във вътрешността на
страната, сред прекрасни природни местности,
които би трябвало да са
всъщност резервати, израстват цели селища от
хотели,
предназначени
за зимен туризъм. Моето лично мнение е: така
не бива, този строителен
бум е сапунен мехур, който няма как да не се пукне някой ден. А може би
вече се е спукал...
България полага много усилия да се справи
с проблемите си, включително с корупцията,
с икономическите трудности. Не правя оценка,
споделям само впечатления. На тази страна й
предстои още дълъг път,
докато се изправи на крака. Но тя ще го измине и
ще се справи. Нека бъдем
и справедливи: тя си няма
богатия западен брат,
както при нас, няма си
Западна Германия, която
да й помогне. Каквото постига, го постига без чужда помощ, със собствени
усилия.
ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ С
КОЛА

За България с любов

„Ориенталска и западна = България” германският сайт myheimat.de публикува любопитния пътепис на
Клаус Бетге от Изернхаген, съдържащ впечатленията на автора от пътуванията му из България.
ПРЕЗ ”.ЧИЛАТА”
НА ЕДИН ТУРИСТ
Два пъти бях в тази страна, в която човек може да
се влюби. „Дивият Балкан разпалва кръвта ни
и ни кара да мечтаем за
приключения”.
казваме
ние, следотърсачите. Два
пъти успях да осъществя тази мечта, прекрасно
беше, никога няма да го
забравя.
Вторият път направих
обиколка на страната, опитах се да опозная бурната й история. Обиколка,
която за жалост имаше и
един недостатък, защото
човек се докосва до толкова много култура, чува
толкова много да му разказват за историята на
тази страна, стига да има
опитен екскурзовод, та
толкова много чува за невероятните страдания на
този народ, че не му остава време да се срещне
с хората и да си поговори
с тях.
БЪЛГАРИНЪТ РАБОТИ,
ЗА ДА ЖИВЕЕ, А НЕ
ОБРАТНОТО
Църкви, които свидетелстват за дълбока религиозност, приказно красив
пейзаж, но най-същественото - самите хора, те ми
липсваха. Туристическите
агенции би трябвало да
предлагат
по-различни
оферти - такива, които
позволяват и срещи с
местните хора.

Първото ми пътуване
до България беше съвсем различно, бях на курорт в Албена. Спомням
си особено ясно за едно
джип-сафари, при това
джипът беше всъщност
стар руски пикап, в който
бяха поставени няколко
седалки. Пътувахме край
поля и гори, посетихме
частна ракиджийница, където се приготвя домашна
ракия, пийнахме добре и
настроението се повиши
с още няколко градуса.
Българската ракия наистина е добра!
Българинът, колкото и
различен в различните
региони, в града и селото,
е по принцип много гостоприемен, а и жизнелюбив, обича да се порадва
на живота, въпреки всички икономически проблеми. Той работи, за да живее, а не обратното...
Ако в България спонтанно те поканят на гости и ако ти като гост още
преди единайсет и половина вечерта кажеш, че
вече е време да си ходиш,
трябва да си наясно, че
втори път няма да те поканят. Същото важи и ако
откажеш да пиеш или - не
дай си боже - решиш да
разредиш ракията с вода.
Извинение в такива случаи няма. Партитата протичат горе-долу по един
и същ начин: яде се и се
пие, разказват се вицове,
танцува се и се пее, после

пак се яде и пак се пие...
Гозбите съдържат много
мазнина. Обикаля ли човек из страната, особено
през лятото, ще види много слънчогледови полета,
от тях се произвежда добро олио и то се използва
във всички видове ястия
- защото е здравословно.
СЕЛСКА ТЪГА
Що се отнася до населението на тази страна, то се
състои от три групи: първо
славяните, после турците и след това циганите...
Последната група сама
нарича себе си така и се
числи по принцип към непривилегированите. Дали
е от бедност, дали е от съпротива срещу утвърдената система, но държавата
при всички случаи трябва
да вземе мерки, така че
децата на ромите да ходят
редовно на училище.
„Турците” пък са потомците на останалите да
живеят в България още по
турско време мюсюлмани. Освен български, те
говорят и турски диалект,
който в Турция обаче не го
разбират твърде. Религията им е ислямът. Не са изолирани. Живеят в мир и
приятелство с останалото
население. Славяните са
европейският тип, сравнително едри на ръст и
често руси. Числят се към
православната църква.
Интересно е, че историческото самосъзнание на

българите е много по-силно изразено, отколкото
при нас. Още след присъединяването на България
към Европейския съюз някои казват, че е по-добре
да се въведе латиницата.
Но това искане предизвиква възмущението на
едва ли не всички българи
- как така ще се премахне кирилицата, азбуката
на Кирил и Методий, тя е
идентификационен белег
на българите! Много българи владеят обаче и латинската азбука, говорят
западни езици, изучаването им е задължително в
училищата.
Онова, което най-много
ме натъжи, бяха селата повечето от тях западат.
Хубави, а и явно с любов
строени къщи, които просто запустяват. По-добре
запазените къщи могат
да се купят за 2000 евро,
заедно със земята. Защо
толкова ниска цена? България е много бедна страна - казват, че е втората
по бедност в Европа. Лично аз се съмнявам, че е
точно така, но все пак.
КАКВОТО ПОСТИГАТ, ГО
ПОСТИГАТ БЕЗ ЧУЖДА
ПОМОЩ
Хората трудно си намират работа, страдали са
при комунизма, страдат и
след политическата промяна. Мнозина напускат
страната и тръгват да търсят късмета си в чужбина.

Какво вижда и какво
усеща чужденецът, пресичащ надлъж и шир
България? Какви са изненадите, които предлага
едно пътуване из страната? Германската агенция
ДДП помества репортаж
в отговор на тези въпроси.
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ
ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ
Първата изненада поднася столицата София
- много от по-старите
сгради са грижливо реставрирани,
подлезите
са по-чисти, отколкото в
Германия, цените в дизайнерските бутици са
дори по-високи. И ако игнорираш предразсъдъка,
съгласно който си казваш
- за източна държава изглежда наистина добре,
можеш да отвориш очи за
уникалните съкровища на
София - римските мозайки, 500-годишната джамия, синагогата, храм-паметника
„Александър
Невски”. чиито великолепни фрески те карат да
онемееш.
И ТОВА Е СОФИЯ
България е била винаги
между два свята
В продължение на векове тук са се срещали Западът и Ориентът,
днес страната е някъде
между европейската еуфория, открояваща се в
многобройните
развяти
сини знамена със звезди,

и посткомунистическата
разруха. За която показателни са не само панелните блокове, но колкото и
парадоксално да е - и безбройните луксозни джипове, които профучават със
180 км/час. Единственият
отговор, който дават българите на въпроса откъде
са взели сънародниците
им парите за тези скъпи
возила, е „корупция”.
Истинската
България
може да се види само
като се поеме от планините около София към Черноморското крайбрежие
- предимно по шосета, аутобаните са рядкост. И по
пътя трябва да се внимава
не само за препускащите новобогаташи, но и за
каруците с магарета или
коне, в които често се
возят цели ромски семейства - най-бедните в бедна България.
Как преживяват те,
може да се види съвсем
отчетливо във Варна - в
циганското гето, както го
наричат българите без
излишна
политическа
коректност. Схлупени къщурки, босоноги дечица,
бездомни кучета. Направо да не повярваш, че
само на няколко километра са бляскавите хотели на Златните пясъци, в
които през лятото туристи
от цял свят се радват на
слънцето и се напиват на
не особено висока цена.
Още по-безутешна гледка
от празните Златни пясъци извън сезона се открива по южното крайбрежие
- цели вериги недостроени хотели, които често
имат едно единствено
предназначение - прането
на пари.
Сякаш времето е спряло
КАТО ЧЕ ЛИ ОТ ДРУГ
СВЯТ
От гледна точка на актуалните проблеми почти
може да се забрави това,
че страната има богата,
почти 8000-годишна история. В близкото минало
България откри наново
гордостта от собственото
си културно многообразие
- с право, на нейна територия има девет от обектите
на ЮНЕСКО - част от световното културно наследство. Един от най-впечатляващите е тракийската
гробница в Казанлък, на 2
400 години.
По пътя към последния
етап - Рила, пейзажът напомня прериите на Северна Америка. Но планините
са близо, а с тях - спокойствието и уединението. В
края на една от долините
е Рилският манастир, който днес е туристическа атракция. Няма и два часа
път от София, а изглежда
като че ли е от друг свят,
в зрелищните пазви на
планината, с дебелите си
стени и изписаната църквичка. Който посети манастира рано сутринта,
действително се изпълва
с чувството, че времето е
спряло. Ако преминаващият през двора монах
не носеше пилотски тъмни очила и не говореше
по GSM. Но и той пасва
някак много добре в тази
страна между световете и
времената.
(Дойче веле)
Публикацията подготви
Филипина Бондокова

Пространства

„Синята революция”
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Така е назована архитектурната и инженерната концепция, появила се неотдавна в Холандия

И

зказаната преди 150 години от гениалния фантаст Жюл Верн идея за
плаващи градове днес е облечена в технически решения –
не само на хартия и чрез макет,
а е и реализирана. 20 000 места в моретата ще се превърнат,
може би, в градове. Покачване
нивото на световния океан създава смъртна заплаха за малките островни държавици, но
и за метрополиите на сушата,
разположени обикновено по
крайбрежията.
Хилядолетната мечта на
човечеството е била да се отдели на някой остров, където
да създаде по-справедливо
социално устройство. Именно,
върху остров Томас Ман разполага своята държава „Утопия”
(1516 г.). И Томазо Кампанела
си представял неговия „Град на
Слънцето” в сърцето на остров
(1602 г.). Пак на остров била
и „Новата Атлантида” на сър
Френсис Бейкън (1624 г.).
Днес тези мечти-утопии са
подтикнати към осъществяване от съвсем земни причини – пренаселване на сушата,
катастрофални последици от
климатичните промени и пр.
Свидетели сме на непредвидими валежи-порои на сушави
места, опесъчаване и изчерпване на почвите, изкореняване
на горите и др. По прогнози на
ООН към 2050 г. планетата ни
ще трябва да приюти 9 милиарда души, с 2 милиарда повече,

отколкото сега. И кое е единственото незаето пространство? Моретата и океаните,
заемащи 71% от повърхността
на Земята. Затова и знамето на
новата революция е синьо.
Както трябва да се очаква,
първите стъпки в това отношение направи Холандия, подела
дългогодишни
БИТКИ ЗА ОТВОЮВАНЕ
НА СУША ОТ ВОДАТА
Тук са и архитектурни
бюра-агенции, между които
Уотърстудио, чийто съосновател Коен Олтюис подписва
имейлите си така: „Зеленото
(грижата за растителността –
М.А.) е добро, но синьото – още
по-добро.” Неговите аргументи
са: опазването на земната растителност (зеленото) е грижа,
превзела в настоящия момент
архитекти и урбанисти. Но това
опазване няма да реши проблемите на свръхнаселеността
в големите градове, а към 2050
г. 70% от земното население ще
бъде градско; нито ще реши замърсяването на околната среда, както и покачване нивото на

световния океан. Изходът е в
построяване на плаващи квартали, създаване на изкуствени
острови, с една реч – разработване на нов вид урбанизъм –
УРБАНИЗЪМ-АМФИБИЯ
Предлаганите варианти са
най-различни – от къщи върху усъвършенствани понтони,
до небостъргачите на малайзийския архитект Кен Йанг, с
покриви, снабдени с фотоволтаици и с вертикални тераси с
дървеса и зеленчукови градини.
Агенцията Делтасайнк вече
построи през 2010 г. плаващ
павилион в пристанището на
Ротердам. „Синята” архитектура предвижда засаждане в изкуствена почва, в съседство с
градовете на сушата, на гигантски дървета, пригодени за морския климат. Някои от тях ще
дават плодове за нуждите на
гражданите на твърда земя, ще
улавят вредния въгледвуокис,
отделян от горивата, ще служат
за дом на птици, пчели, прилепи, насекоми. С други думи – ще
подпомагат екологичното рав-

новесие. Градските управи на
Манхатън и Сингапур сериозно
са се заинтересовали от подобна възможност. Най-голям
интерес проявяват китайските
строителни компании – те искат да намалят атмосферното
замърсяване в многомилионните си пристанищни градове, да
облекчат транспорта. Китайски
градостроители работят активно с британското Бюро ЕйТи
Дизайн по проект на квартал
върху вода с площ 10 км². Въображението и съвременното техническо ниво са се обединили
включително до разполагане
на магазини, даже киносалон,
в стъклени балони под водната
повърхност.
Нигерийският архитект Кунле
Адейми вече е построил
ПЛАВАЩО УЧИЛИЩЕ
В ЛАГУНАТА НА МАКОКО
Осветявано с ток от слънчеви панели, върху бидони, то бе
открито през февруари 2013
г. Нигериецът възнамерява да
повтори опита си и с жилищен
квартал.
Разбира се, мечтите и ре-

шенията на радетелите на „синьото знаме” срещат и отпор,
предимно от географи и океанолози, които изтъкват, че
населяването на водната шир с
хора след време ще доведе до
същата криза, изникнала сега
на сушата; предупреждават,
че замърсяването ще прогони
рибните пасажи, ще измести
морските течения. Географът
Луи Бриган твърди: „Да се мисли, че ще спасим човечеството върху изкуствени острови,
ми изглежда като предварително бягство от възникналите
трудности”. Застъпниците на
градовете-амфибии, обаче, отговарят с планове за създаване
колонии за отглеждане на водорасли и молюски, бъдещата,
според тях, основна храна на
хората. Тези последователи на
Жюл Верн твърдо отстояват позицията си: „Ние търсим начини
да се приспособим към морето,
вместо да влизаме в схватка с
него.”
Мариана Ангелова
(по материали от
чуждестранния печат)

Едно пътуване на Вазов, повлияно от Щастливеца
В Черепиш човек остава възхитен
не само от дивната природна красота
и очарованието на страховитите бели
скали, но и от богатите традиции на
Светата обител - Черепишкия манастир. Много са забележителностите в този църковен комплекс. Сред
тях е музейния кът на патриарха на
българската литература Иван Вазов,
създаден по инициатива и с благословията на Врачанския митрополит
Калиник.
За първи път Иван Вазов идва в
манастира през 1899 г. За носещите
се легенди и за красотата тук научил
от пътеписа на Алеко Константинов
„Българска Швейцаария”.
На 20 февруари 1897 г. през глухото
Искърско дефиле профучава първия
влак от София за гара Роман. Вазов
искал с очи да види това „най-красиво място на Балканския полуостров”,
както го нарекъл унгарския изследо-

вател и пътешественик Феликс Каниц.
Имал желание също да се изкачи в легендарния Врачански балкан и да стигне до лобното място на Христо Ботев.
Монасите дружелюбно посрещнали
поклонника и направили всичко, за да
се чувства добре при тях. От Черепишкия манастир, заедно с Цене Койнин от
Лютиброд и неизменното куче Хектор,
Вазов на кон потеглил по планинските
пътеки и стигнал до връх Вола. Научил
много, чул различни легенди за сраженията на Ботевата чета и за геройската
смърт на големия поет и революционер.
Слушал разказа за безстрашната баба
Илийца от Челопек... Тук, в Черепишкия манастир, създава едни от най-вълнуващите си произведения - разказите
„Една българка” и „Дядо Йоцо гледа”.
Тук и в София пише 48 от най-хубавите
си стихотворения, съставляващи поетичната му сбирка „Скитнишки песни”.
Яна Блъскова
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ва
планински
върха в Швейцария носят имена
на генерал Анри
Дюфур и Анри Дюнан
като признание за паметните им дела. Вълнуващата история започва на
28 януари на далечната
1863 г. Тогава с решение
на властите най-високият връх на Швейцария
(4634 м), намиращ се в
Алпите, в масива Монте
Роза, на границата близо
до Италия, приема името
Дюфур - в чест на генерал Гийом Анри Дюфур.
Той е офицер, инженер,
картограф, общественик.
Съставил е първата точна топографска карта на
страната. Добива особена популярност по време
на военните действия,
разпалени от т.нар. Зондербунд (съюз на консервативни среди от няколко малки кантона, които
спъват институционалното развитие на Швейцария, заплашват нейния
суверенитет).
Полковник Дюфур е назначен
за главнокомандващ на
войските с задача да възстанови мира и реда там,
където са нарушени, и
да разтури Зондербунд.
При избора на подход
Дюфур изхожда от убеждението, че успешното
понататъшно
развитие
на държавата може да
се реализира само ако
не се изгарят мостовете
за бъдещето сплотяване на швейцарците от
различните кантони на
страната, особено при
съществуването на религиозни различия. Силно
впечатляват
хуманистичните идеи, които той
въвежда в Инструкцията
за действията на войските, и решителността, с
която я прилага: различно третиране на военни
и граждански обекти;
всички необходими грижи спрямо останалите
ранени на бойното поле
свои и чужди; човешко
отношение към военнопленници и заложници;
разоръжаване на пленените, без да им се причинява зло и запазване на
личното им достойнство.
Това са виждания, които
в бъдеще постепенно се
включват в международното хуманитарно право
чрез приеманите конвенГенерал Гийом Анри Дюфур
ции. С умело съчетаване
на военни и дипломатически средства Дюфур
приключва тази последна 27 дни при минимално звание, което се дава за
война на швейцарската проливане на кръв. Прис- първи път в страната.
територия с победа за воено му е генералско
При големите личности и възрастта трудно
може да спре устрема
към благородни дела.
От февруари 1863 г., на
77 години, генерал Анри
Дюфур се включва неОперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
www.bgregio.eu
посредствено в усилиИнвестираме във Вашето бъдеще!
ята за реализиране на
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
идеята за международна хуманитарна защита,
Договор № BGPO001/3.2-03/2012/013
„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията популяризирана по това
„Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово” време от Анри Дюнан. Генералът е прочел книгата
”.помен от Солферино”,
в която Дюнан споделя
личните си впечатления
от ужасните последици
при кървавата битка на
европейските сили през
1859 г. В писмо до Дюнан
Отворете очи за ослепителната красота на Родопите!
генералът изразява соОтворете сърцето си за топлината на родопското гостоприемство!
Отворете душата си за емоции и приключения!
лидарност и подкрепа на
Пещера, Батак и Ракитово… Ви посрещат, за да Ви разкажат своята
неговите виждания за завълшебна „Родопска приказка”!
крила на ранените.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие
Анри Дюнан е дълбоко
2007-2013г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
разтърсен от видяното

Швейцария тачи
големите личности от
своята история

Анри Дюнан
след сражението край
италианското селище и
се посвещава на идеята
да представи на обществото зловещата картина и своите съображения
за необходимите мерки.
Неговите сили са вложени за постигане на реални промени. Издава книгата в 1600 екземпляра и
400 разпраща лично на
приятели,
журналисти,
изтъкнати общественици,
вкл. в кралските дворове
на европейски монарси.
Откликът е изключително силен. Дюнан разгръща широка пропагандна
дейност и търси практически подход. През
февруари 1863 г. е конституиран
”.остоянен
международен комитет
в помощ на ранените военни по време на война”
(по-късно приел името
Международен комитет
на Червения кръст), в

който е вдъхновителят
Анри Дюнан. Генерал
Дюфур е определен за
председател, от 1864 г.
за почетен председател.
В сравнително кратко
време постигнатите резултати надхвърлят очакванията. Организираният
от комитета Международен форум през октoмври
1863 г. открива простор
за създаването на червенокръстките сдружения.
На
дипломатическата
конференция от 1864 г. е
приета Първата Женевска конвенция за защита
на ранените и грижещите се за тях по време на
военни действия, което
слага основите на международното хуманитарно право (МХП).
Анри Дюнан е най-ентусиазираният и деен
участник в комитета.
Неговите всеотдайност,
енергия, пламенно слово и настойчивост играят
особено важна роля за
постигнатото.
През 2013 и 2014 г.
тържествено са отбелязани150-годишнината от
формирането на Международния комитет на
Червения кръст (МКЧК)
и приемането на Първата Женевска конвенция
- начало за развитието
на международното хуманитарно право. Национални дружества на Червения кръст и Червения
полумесец действат в 189
страни. Те далече са надхвърлили
първоначално поставените задачи,
свързани с грижа за ранени военни. В наши дни
червенокръстците действат за предотвратяване и
облекчаване при всички
обстоятелства на човеш-

ките страдания. Те отчитат новите предизвикателства като природни
бедствия, заплахите от
тероризма и др. Международното хуманитарно
право разширява своя
нормативен обхват. Важна роля за разработване, допълване и контрол
по прилагане на МХП
играе МКЧК. И понастоящем обаче предписанията на международното
хуманитарно право все
още продължават да се
игнорират,
нарушават
или потъпкват в различни части на света. Срещу
това
Международната
федерация на ЧК /ЧП и
съставящите я национални дружества не са преставали да се противопоставят. Конференциите на
федерацията дават мандат на МКЧК и на Швейцария, където и териториално се намират техните
центрове, да провеждат
консултации с държавите
и да дават препоръки по
прилагането на МХП .
По повод споменатата
забележителна 150-годишнина в Швейцария е
одобрено предложението на президента на конфедерацията, в чест на
големия мечтател, идеалист и хуманист Анри
Дюнан втората най-висока точка в страната,
намираща се в масива
Монте роза и висока 4632
м, да се нарича на негово име. Тя е недалече от
връх Дюфур и символично двамата съратници и
борци за човеколюбие
остават заедно един до
друг.
НАДКА К. МИЛАНОВА,
заслужил деятел
на БЧК

Перлата на Средиземноморието

К

илометър след километър, час след час
наближавахме
все
повече Барселона. Бяхме
навлезли в териториите на
областта Каталуния и вече
нямах търпение да бъда няколко дни част от Перлата
на Средиземноморието. Истина е, че в края на визитата
ми ме впечатлиха и Саграда Фамилия, и Ла Рамбла,
и площадите, но ще опиша
невероятните и неправилно
пренебрегвани от туристите
Тибидабо и Монжуик. Ще
споделя магията, наречена
Монсерат.
Първият природен парк
на територията на Испания е национален парк
Монсерат.
Спрямо Барселона той
отстои на 50 километра в
северозападна посока и се
намира в Каталуния. Втази
местност е разположена и
силно назъбена планина,
носеща същото име както
парка. Още съзирайки ги
отдалече, нейните заоблени скални блокове сякаш
са наредени един до друг
и представляват обърнат
трион. Извисяваща се с
причудливите си форми на
повече от хиляда метра
над равнината, планината Монсерат е възникнала
вследствие на климатични
промени и подложена на
силни геологични промени.
Етимологичното значение
на думата „монсерат” е планина, която е нарязана с
трион. Не е голяма и не е
толкова висока, но гледките
от нейния първенец спират
дъха на всеки турист, дръзнал да ходи из нея. Планината Монсерат се простира
на 45 кв.км с дължина около 10 км и широчина около
5 км.
В подножието на планината е скътана най-голямата светиня на Каталуния
– „манастирът Монсерат”
– на 721м н.в.
Религиозният комплекс
се състои от базилика, манастир и постница. Туристът
може по няколко начина
да избере достигането им
– чрез лифт, пеша, с кола
или зъбчата железница,
наречена кремалиера. Непосредствено до горната
станция се намира и второ
подобно влакче, което за
минути те изкачва до подножието на върховете. На
крайната спирка се виждат
табели с посоки за различните маршрути, тръгващи
оттук. С умерено темпо поемам към най-високия връх
– Св.Йероним. Пътеката е
добре очертана и маркирана. излизайки от горския
пояс, всеки планинар започва да се радва на гледките,
които му се предлагат. За
близо час достигам триангулачната пирамидка на върха
– 1232 м н.в.
Климатичните особености
на района успяха да ме изненадат мигновено. Когато
морският въздух достигне
планинската хладина, мъглата е често срещано явление. Част от околните върхове се забулиха в мъгла. На
една панорамна площадка,
съзирайки по обедно време
каталунската светиня, се
разнесе ехо на момчешкия
хор. Височината, гледките,
звуците – сякаш бях в нереален сън. Макар и за кратко
станах част от тази магия.
Завърнах се в ранния
следобед към манастира,
където чакащите поклонници малко бяха понамалели.
Всеки искаше да види и да
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Из върховете
на Каталуния

се поклони на „Ла Маринета” – „Черната Мадона”.
Наречена е така, защото е
изработена от тъмно дърво.
Легенда разказва, че тази
неголяма статуя на Пресветата Дева е намерена от овчари, привлечени от сияние,
което светело седем поредни съботи вътре в пещерата.
Това се случило през 880 година. Там била векове наред
заради завоевателите. Днес
местността е известна като
Санта кова или Свещената
пещера. Според поверие
Черната Мадона е изпълнявала желания и молби на
хора, помагала на безплодните семейства.
Основаването на манастира „Санта Мария де
Монсерат” започнало през
1025 г. от Олиба, епископ
на Вик и игумен на един
от най-важните манастири
край Рипол. Наблизо има
множество параклиси и отшелнически пещери, някои
от които обитавани и днес.
Има преходи, прекосяващи
планината и водещи към
тринадесет килии, повечето
полуразрушени. Към настоящия момент в това свято
място живеят и работят около осемдесет монаси. През
1811 година Наполеоновите войски го разрушават до
основи. Скрита и запазена
остава само Черната Дева.
Вече през 1881 година се
счита за покровителка на
цялата Каталунска област.
По време на Испанската
гражданска война манастирът се превръща в болница
за ранените. Самия папа
Йоан Павел II идва на поклонение през 1982 година на 7
ноември.
В Монсерат има детски
хор и е вероятно най-старата школа по песнопения
в Европа.

Училището
пансионат
„Есколания” е основано
през 1223 година. Изпълненията на петдесетте момчета се чуват от неделя до
петък в 13 и 18,45 ч., а от
понеделник до петък в 11 и
18,45 ч. без месец юли. Тази
информация я споделям,
защото песнопенията им са
събитие, което е уникално
по своята същност, защото
хорът няма концертни участия извън Монсерат.
В този бенедиктински
храм се съхранява много богата и ценна колекция от художествени произведения.
Дори има артефакти от Древен Египет и Близкия изток.
Ценителите на изкуството
могат да се насладят на редица религиозни шедьоври
на Караваджо, Ел Греко,
Джордано, Тиеполо, както и
на по-ранни творби на Пикасо и Дали.
След посещението в музея се озоваваме отново
на площад „Санта Мария”.
Вляво от нас са двете страни от готическата галерия,
както и осмоъгълната кула с
плосък покрив, която датира
от XIV век. Те са всъщност
и най-ранните останки от
средновековната базилика.
Преминавайки под аркадата
от петте врати, се озоваваме
във вътрешния двор, чийто
мраморен под е вдъхновен
от римския „Кампидолио”.
През 90-те години базиликата отвътре е реставрирана и
представлява съчетание от
късна готика и ренесанс. И
тук, както във всички величествени каталунски църкви, е налице широк кораб с
готически сводове. Оглеждайки се, намираме знака
за Камбрил де ла Маре де
Деу (Ниша на Майката Господня). Това е преоформено
пространство в апсидата

под знака на предмодернистичен стил, с участие на
архитекта на Барселона –
Антони Гауди.
Успях да се запозная с
местни планинари, които
ми споделиха, че друг интересен парк с планина в
близост до Барселона е
Натурал дел Монсен.
Разположен на около
петдесет километра северозападно от града по посока
Жирона. Неговата най-висока точка е Туро де Ломе
(1709 м), като си заслужава да се пренощува в село
Арбусиес. Още по-нататък
възможностите стават все
по-разнообразни взависимост от тренираността ни.
Горещо ни препоръчаха на
следващото ни посещение
да се отправим към Парк национал дай Гуестортеси Естани де Сант Мауриси. Тук е
и най-високата точка на Каталунските Пиренеи – връх
Пика Дестате (3143м), които е разположен на самата
френска граница. Организират се масови изкачвания
на националния празник
– 11 септември, като някои
остават на палатки, а други
по планинските хижи, наречени рефужис.
За прекрасен завършек
на деня наблюдавахме вечерта в Барселона, блестящ
воден спектакъл на „танцуващи” водни струи, музика,
цветове и светлина. Този
магически фонтан с цялата
водна каскада е по улица
„Мария Кристина” в подножието на Монжуик и Националния дворец. Водата
променя цвета си, а струите
се надигат и падат, преплитат се, като следват ритъма
на музиката. На 30 септември към цялото това водно
светлинно шоу се прибавят
и безброй фойерверки, за-

щото тогава е Фестес де ла
Мерсе.
Навсякъде из парковете и алеите видях спортуващи. От тях разбрах,че
повечето се подготвят за
„Марато де Барселона”,
което ще се проведе на
12 март. За състезанието
пристигат седем до осем
хиляди маратонци от цял
свят, за да пробягат 42
километра
разстояние,
чийто старт и финал е Паласа Еспания, намираща
се в подножието на Палас
Национал, на хълма Монжуик.
Тази година ще има и
български
представители
маратонци.
Желаещите,
които искат да опознаят
Барселона по нестандартен
и запомнящ се начин, могат
да се включат в спортното

събитие. Трасето включва
доста от най-важните забележителности на града
– „Камп Ноу” и Педралбес,
Пасеч де Гарсия към Ла
Саграда Фамилия (най-известното творение на Гауди).
После се достига кулата,
която има форма на краставица, Торе Агбар, парк
дел Форум, пристанището,
парк де Ситадела, Пласа
де Каталуния, част от готическия квартал и малко от
най-известния булевард на
Барселона – Ла Рамбла, за
да се мине по Авингуда Паралел до Пласа де Еспания
за финал. Навсякъде празничната атмосфера внася
допълнителен колорит към
проявата.
Продължение в брой 3
Текст и снимки:
Руси Стойчев
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Норвегия има над 1000
фиорда, като най-популярните от тях – Гейрангер, Нерьой, Люсе, Согне и др.,
се намират на западното крайбрежие на страната.
На пръв поглед фиордите приличат на тихи и гладки езера,
но водата в тях е океанска, солена. На практика това са дълги
и тесни морски заливи, врязващи се дълбоко в сушата. Величественият им и красив вид
се придава от високите скали,
които ги обграждат откъм сушата. Доста често от отвесните
каменисти брегове се стичат
водопади, които представляват
разтопен лед и сняг, свлякъл се
от високопланинските ледници.
Независимо че са природо-географско явление, фиордите от незапомнени времена
са се превърнали в част от историческата народопсихология
на скандинавците.
Те им напомнят за времената, когато повечето от тях са
живели в изключително тежки
условия, сред непристъпни планини, като се опитвали да обработват бедната и камениста
почва. Всъщност някои и досега живеят така... Защото е имало времена, когато Норвегия е
била още по-богата на овощни
дървета, отколкото днес; а овчата глава е била разпространен деликатес (впрочем и сега
мнозина се глезят с това ястие,
макар то да се е превърнало донякъде в екзотично блюдо).

Норвежките фиорди
Фиордите на Норвегия поради самата си специфика са доста сурови природни феномени
– но са подходящи за екскурзии както с водачи, така и за
самостоятелни туристи. Навсякъде в техните райони са прокарани туристически маршрути и
пътеки.
На мнозина ще се стори
странно, но климатът в района
на фиордите е доста мек. Това
се дължи на топлото течение

Гълфстрийм. Водите около тях
никога не замръзват. Те изобилстват от тюлени, моржове
и рибни стада. Обичайна гледка са плавно реещи се северни орли, както и най-различни
морски птици. Крайбрежните
води около фиордите са доста
дълбоки, като най-дълбокият
е фиордът Согне – 1308 м под
морското равнище.
През 2005 г. два фиорда в
Западна Норвегия – Гейрангер

Дарителска кампания на Българския туристически съюз

Да възстановим заедно
хижа ”.огдан”
Начините да
помогнете са:

Като дарите средства
в Централата на БТС
или с пощенски запис
на адрес: София,
ул.Васил Левски”
№ 75, 5 етаж,
Пощенска кутия 427
в Централна поща и
с доброволчески труд.
Построена преди 75 години от
копривщенските туристи, хижа
”.огдан” е най-близкият подслон
до Средногорския връх със същото име. Преди 20 години тя изгаря, а това означава, че всички
планинари и любители на природата, които минават през района
на хижата, виждат само руини.

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

Дарителската
кампания се
осъществява с
помощта на ФПББ
по програма „Да
постигнем повече”,
финансирана от
фондация „Америка
за България.”

и Нерьой, получиха статут на
обекти на световното наследство на ЮНЕСКО. В описанието, аргументиращо това звание,
се казва:
”.е дължат красотата си на
стръмните склонове, формирани от кристални планински породи. Бреговете на фиордите се
издигат над водите на Норвежко
море на височина 1400 метра,
средната им дълбочина е 500
метра. От стръмните брегове на
фиордите се спускат многобройни водопади, а в техните околности, покрити с широколистни
и иглолистни гори, може да се
видят ледници, както и ледникови езера, реки и планини.”
През 2006 г. съветът на експертите на дружеството National
Geographic състави рейтинг на
най-популярните обекти на световното културно наследство.
На първо място бяха поставени именно новежките фиорди,
които изпревариха островите
Галапагос, египетските пирамиди, Гранд Каньон в САЩ, Ангкор
Ват в Камбоджа и Мачу Пикчу
в Перу.
В мотивировката беше посочено, че един от основните
аргументи за тази класация е
великолепният начин, по който
норвежците пазят своето природно наследство.
Фиордите не са само скали и
вода, но и цели природно-селскостопански райони. Така например фиордът Хардангер се
смята за овощната градина на
Норвегия. През пролетта той е
покрит с цъфнали дръвчета, а
през лятото навсякъде над улиците из селцата в него са надвиснали ябълки и круши – човек
забравя, че е в Скандинавия,
а не някъде в Централна или
Южна Европа. Хардангер е известен още и с ледника Фолгефон, където туристите може да
се пързалят със ски дори през
лятото. Дължината му е 179 км
и по този показател е трети в
света. Максималната му дълбочина е 800 м.
Сред най-прочутите фиорди в
Норвегия е Гейрангер. Той не е
голям, само 20 км на дължина –
но е един от най-посещаваните
на страната. Туристите охотно
се включват в местните развлечения: риболов, кану-каяк, рафтинг, езда, както и дори през
лятото – ски в района Стрине.
Фиордът Нерьой е разклонение на фиорда Согне. Дължината му е 17 км, а в най-тясната
му част неговата ширина е само
300 м. Този тесен фиорд е обкръжен от планини с височина
1700 м.
Фиордът Люсе се намира в
областта Рюфюлке, недалече
от градовете Хаугесенд и Ставангер. В него се намира една
прочута скала – Прекестулен.

Из този район са популярни
също така и активни видове
отдих като хайкинг, езда, алпинизъм и бейс-джъмпинг. Извънредно впечатляващо е пътуването към фиорда Люсе от север
или изток по живописния път
Рюфюлкевеген – от ферибота в
Оанес на юг до Рьолдал на север.
Транспортните връзки в Норвегия, обслужващи туризма и
по-специално направленията
към фиордите, са много добре
организирани.
За пример може да посочим
транспорта към един от най-популярните фиорди Хардангер.
От Осло има всекидневен автобус към Оде, пътуването трае
около 7 часа. Със самолет –
всеки ден има преки полети от
Осло до Берген, времетраене
около 50 минути. От летището
има експресен автобус до центъра на града, а оттам с автобус
до Нурхеймсунд – пътуването
трае 2 часа. Има и алтернативен маршрут с експресен катер
от Берген до Русендал.
До самия фиорд Хардангер
няма пряк влаков маршрут; но
от Осло може да се хване влак
по Бергенската железница до
Гейло, Воса и Берген – а оттам вече до фиорда Хардангер
може да се пътува с кола или
автобус.
Друг пример за организацията на транспорта към фиордите
е връзката с фиорда Норд. Той
се простира от ледника Йостедалсбреен до самия океан, дължината му е 110 км. Местните
развлечения са лятно пързаляне със ски в Стрине, посещение
на нос Весткап и историческия
манастир ”.елие”, хайкинг, изкачване по ледник, риболов,
разходка с велосипеди, кану-каяк, рафтинг, конна езда и
много други. От Осло за фиорда Норд се пътува с автобус до
Нордфьордейд
(времетраене
около 9 часа).
Самолетните полети са от
Осло до Сандане. Полетът трае
около 1 час.
От Берген за фиорда се пътува с автобус до Олесунд – около 11 часа. В Олесунд се хваща
градски автобус до Гейрангер,
което разстояние е 11 км. Също
така от Берген може да се хване самолет всеки ден до Сандане. Времетраенето на полета е
около час и половина.
От Трондхайм също може да
се пътува до фиорда Норд – с
автобус за Нордфьордейд; времетраенето на маршрута е приблизително 10 часа.
Организацията на туристическото обслужване в Норвегия е
основен елемент във високата
оценка на водещите туроператори в света.
Велимир Христанов

Отмора

можете да намерите информация за: стоте
национални туристически обекта, телефони
адреси на туристически дружества и хижи;
НА БТС - иклу
бове в състава на БТС и федерации; ис
тория, цели, нормативна уредба и
www.btsbg.org уп
равленска структура на БТС.
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,
www.pss-bg.bg свързан с телефон 112
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Галерия

Зимен празник на
Шуменското плато

В слънчевата януарска неделя шуменци използваха навалелия пресен сняг,
за да си проведат зимния туристически празник, който се състоя на базата
им в Природния парк Шуменско плато.
Групите на клубовете по пешеходен туризъм „Висока поляна”, „20 минути” и
„Шуменска крепост” се събраха в лесопарка „Кьошковете” и по заснежените
горски пътеки преминаха по няколко
маршрута. Най-многобройни бяха групите на клуба „Ветерани туристи” на
дружеството „Мадарски конник”, които
по традиция си имат ежеседмични излизания сред природата, като и този път
много организирано направиха похода,
а когато започна веселието, засвири
техният акордеонист и се извиха хората.
Дългогодишната туристка Вяра Кирилова, почетен председател на клуба
за пешеходен туризъм „Висока поляна”,
сподели: „В този хубав зимен ден, когато цялото Шуменско плато е в бяло, как
да стоиш вкъщи, и както виждате, веселието е пълно. Има си и туристически
огън, на който се пече и месото, много

са вкуснотиите и сме радостни, че има
хубав сняг на туристическия ни празник.
Туристите от клуба „20 минути” също са
сред нас, а групата на клуба „Шуменска
крепост” днес си направи още по-дълъг
преход, като премина по туристическия
маршрут до местността Осмарските колонии, където се намира и туристическаката хижа „Букака”. С часове прекарахме днес на чистия въздух в природата,
което е добро изживяване.” А Росен
Владимиров, председател на клуба „20
минути”, допълва: „Направихме си хубав преход в гората, открихме новата
туристическа година, както виждате, тук
се веселим от душа. През годината ни
предстои богата програма, като ще имаме и международна изява.” Щастлив,
70-годишният Дончо Дишовски, дългогодишен турист, казва: „Неповторимо
е изживяването, а и сред групата ни от
клуба „Висока поляна” е много весело,
отдъхваме си от душа. Искам да поздравя нашата почетна председателка Вяра
Кирилова, на която дължим много.”
Текст и снимка: Георги Ников

КАЛЕНДАР
45-и зимен преход из Рила с изкачване на връх Мусала – 11-14
февруари – организатор ТД „Приста”
– Русе

организатори: ТД „Приста” – гр. Русе,
ТД „Трапезица - 1902” – гр. Велико
Търново, ТД „Узана” – гр. Габрово, ТД
„Хемус” – гр. Велико Търново

Съботно-неделно
обучение
в
местността Св. Константин – 6-7, 1314, 20-21 февруари – организатор ТД
„Купена” – гр. Пещера
Традиционен зимен поход, посветен на Трети март (Беклемето – връх
Шипка) – от 16 февруари до 3 март –
организатор ТД „Узана” – гр. Габрово
Ски лагер в Пирин – от 18 до 24
февруари – организатор ТД „Сърнена
гора” – гр. Стара Загора
Откриване на курса за планински
водачи в УЦ „Мальовица” – 29 февруари – организатор БТС
Състезания по ски ориентиране
за купа „3-ти март” – 3 март – организатор ТД „Кайлъшка долина” – гр.
Плевен
Традиционен лъчеобразен пешеходен и ски поход, посветен на Освобождението на България – 3 март –

ИЗДАНИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ
В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА БТС
Ламинирана карта на 100-те национални
туристически обекта 

1 лв.

Карта на Средна Стара планина – 1 и 2 част

по 5 лв.

Западна Стара планина – 3 и 4 част

по 5 лв.

Туристическа карта на Рила

5 лв.

Туристическа карта на Пирин

5 лв.

Туристическа карта на Източни Родопи 

5 лв.

Туристическа карта на Западни Родопи

5 лв.

Карта на Лозенска планина

5 лв.

Туристическа карта „Хижите в България”

3 лв.

Карта на Десетте планински първенци 

3 лв.

Туристическа карта Старосел

3 лв.

Карта „Опознай България –
100 национални туристически обекта” 

2 лв.

София и околностите

2 лв.

Книжка Покорител на 10-те планински първенци 

1 лв.

Книжка 100 национални туристически обекта

2 лв.

Туристическа карта на Осоговска планина 

2.50 лв.

Вихрен 

1.60 лв.

Мусала

1.60 лв.

Витошкият Черни връх

2 лв.

Скални манастири и църкви в Североизточна България 

4 лв.

Туристическа карта на Витоша 

3 лв.

Карта на Южен Пирин и Славянка 

4.50 лв.

Туристическа карта Троянски Балкан 

7 лв.

Туристическа карта Беласица и Огражден 

6 лв.

Атлас на София 

8 лв.

Карта на Банско 

5 лв.

Карта на Самоков 

5 лв.

Карта на Смолян 

5 лв.

Туристическа карта България в снимки –
на български и английски 

5 лв.

Туристическа карта Туристически маршрути
и екопътеки в България 

5 лв.

Пътеводител 100 национални туристически обекта

10 лв.

Румен Воденичаров – „Самотно пътешествие до Канч” 

10 лв.

Елисавета Аврамова – „Живот и съдба” 

4 лв.

Атанас Панчалиев – „Попови ливади” 

4 лв.

Изкачване на връх Свети Илия в
Родопите – 3 март – организатор ТД
„Родопея” – с. Ягодина
Прояви, посветени на Трети март
– в цялата страна

Сборник Първи национален празник
на планинарската поезия 

2 лв.

Кирил Воденичаров - „Сред природните стихии” 

15 лв.

Пешеходен поход ”.одопи - Славянка - Пирин”, посветен на осми
март – 5 и 6 март – организатор ТД
„Момини двори” – гр. Гоце Делчев

Момчил Цветанов – „Българските планини” 

15 лв.

Йордан Йорданов - Справочник в комплект
с карта „Хижите в България” 

10 лв.

Туристически скиатлон „Студенец 2016” в района на хижа „Смолянски езера” – 6 март – организатор ТД
„Карлък” – гр. Смолян

Пътеводител „17 туристически маршрута
в община Велико Търново” 

15 лв.

Регионална карта Сандански Мелник 

3 лв.

Национален пешеходен поход
„Оттук започва България” – 12-13
март – организатори ТД „Мадарски
конник” – гр. Шумен, и Сдружение
„Североизточна България”

Карта на Банско 

5 лв.

Празничен мартенски поход на
жените – 12 март – организатор ТД
„Трапезица 1902” – гр. Велико Търново

Пътеводител на България на български и английски 

12 лв.

Пътеводител на България на английски език 

30 лв.

Туристическа карта на Витоша 

3 лв.

Пътна карта на България на английски 

4 лв.

