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Издание на БТС

Съгласно чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 32 /2/ и
във връзка с чл. 33 /1/ от Устава на БТС
Ви каним на 28 май 2016 г. /събота/ от
11, 00 часа в залата на Специализирана болница за рехабилитация “Здраве”
ЕАД, София – Банкя, ул. “Г. С. Раковски”
No 15 за участие в свиканото от Управителния съвет на БТС Общо събрание
на Сдружение “Български туристически
съюз” със следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет
на БТС за 2015 г.
2. Отчет за изпълнение бюджета на БТС за 2015 г.
3. Приемане на консолидирания финансов отчет за 2015 г.
4. Утвърждаване на бюджета
за 2016 г.
5. Приемане на проекта за
бюджет за 2017 г.
6. Отчет за работата на Инспектората на БТС.
7.Отпадане на туристически
дружества от Сдружение “БТС”.
8.Изключване на туристически
дружества от Сдружение “БТС”.
9. Приемане на нови членове
на Сдружение „БТС”.

138 години от освобождението на България

Туристически
събор в Родопите
На 3 март тази година туристическо дружество „Родопея” – село Ягодина, и кметството на село Ягодина
организираха за пореден път туристически събор в чест на 138 години
от освобождението на България от
турско робство и празника на ТД
„Родопея”. Сборният пункт на участниците в събора бе в центъра на се-

лото в 10 ч. Тържествено бяха изнесени на площада българското знаме
и знамето на дружеството. Жители
и гости на събора се включиха в туристическия поход до връх Свети
Илия, под съпровода на родопски
каба гайди и с развети национални
трибагреници. Изпълненията бяха
реализирани от шестима млади гай-

дари от Школата за народно творчество в гр. Смолян. Над 500 души
извървяха 6-километровия поход, в
който се включиха патриоти от Смолянско, Варна, Плевен, Пловдив,
Стара Загора и др., носейки националното флагче в ръка или върху раниците си.
Продължава на стр. 2

Съпреживяна емоция
и гордост на Шипка
Верни на традицията, габровските туристи от туристическо
дружество „Узана” участваха в празненствата по повод 138-годишнината от Освобождението на България от турско робство.
Четете на стр. 2

Триумф на Станимир
Беломъжев на Първото
световно студентско
първенство по ориентиране
Четете на стр. 2

Траверс на
Стражите
в Пирин
Четете на стр. 8

С офертите на БТС
Зимен туристически
маршрут в Рила
Четете на стр. 15

Звездата на
българското
ски
ориентиране
Станимир
Беломъжев
записа
името си
със златни
букви и в
историята на
студентския
спорт в
света.
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Съпреживяна
емоция и гордост
на Шипка
138 години от
освобождението на България

Туристически
събор в Родопите

Продължение от стр. 1
В 11 ч. бе даден стартът на офроуд състезанието с джипове, в което
се включиха 10 джипа и участници
от различни краища на Родината.
По това време походниците бяха
спрели за почивка на връх Бърцето, откъдето имаха прекрасната
възможност да наблюдават състезанието с джипове. От това обзорно място се виждаше като на длан
село Ягодина и околностите му и
всички джипове, които тръгваха от
старта, и почти 2/3 от пътя им по
стръмните склонове на планината.
В 13.00 ч. на връх Свети Илия,
където се намира прословутото
„Орлово око” – панорамната площадка с невероятните гледки към
Родопа планина, започна официалната част на събора. Изнесено
бе тържествено слово по повод

националния празник от Алексей
Стоев, председател на БТС, и ТодорТодоров, председател на ТД
„Родопея”. Особено прочувствено
бе словото на доц. Тодоров, който
отбеляза значението на 3 март за
цялата нова история на България,
както и за историческата съдба
на населението в този прекрасен
край на България. След тази първа
част на тържеството всички участници затаиха дъх, наблюдавайки
запалването на фитила на топчето.
С гръм, огласил стените на Буйновското ждрело и околните хълмове,
бе възвестена кулминацията на
празника.
В 13.30 ч. започна обядът за
всички присъстващи на събора с
прясно изпечена скара, поливана с
прекрасно брестовишко вино, след
което програмата продължи със

спортно-туристически състезания.
Надпреварата по точност на уцелване на кегли, дърпането на въже,
бягането с чували дадоха възможност на участващите в тях да покажат умения и сила, а на останалите
да бъдат публика и ги аплодират
ентусиазирано. По време на почивките събралото се множество извиваше кръшни хора под съпровода
на гайдите и известни изпълнения
на български певци и музиканти.
В 15.30 ч. стана награждаването
на победителите в офроуд надпреварата и спортно-туристическите
състезания, както и закриването
на събора. Победителите получиха парични и материални награди,
като бяха осигурени награди и за
най-малкия, и за най-възрастния
участник, изкачили се пеша до
върха.

Поради липсата на сняг във високата част на
Стара планина заложеният в календарния план на
дружеството ски поход се превърна в пешеходен
и заедно с туристите от ТД „Приста” – Русе, тръгна по билото още от връх Вежен. На хижа „Тъжа”
групата се увеличи с представителите на ТД „Хайдут” – гр. Калофер. В навечерието на 3 март местата за настаняване в местността Узана се оказаха
малко, за да поберат желаещите да се включат в
лъча, който върви по билото и се включва в празненствата на Шипка на самия празничен ден. За
да се присъединят към родолюбивата традиция, в
курортната местност бяха пристигнали туристи от
дружествата в Плевен, Ловеч, Троян, Шумен, Павликени, Калофер и Русе. Рано сутринта на 3 март,
с развети знамена и възторжени възгласи колоната
пое по билото на Стара планина към връх Шипка,
където се вля в празнуващото множество – между
80 и 100 хиляди души! Само колите на желаещите
да стигнат върха от север започваха от Червения
завой, а от южната страна на прохода – от разклона за гр. Шипка.
Хубавото време зарадва планинарите, а въодушевлението от празника остана в сърцата им
и след тържествата на върха. Затова на връщане
към местността Узана туристите изкачиха и най-високия връх в Шипченския дял на Стара планина –
Исполин (1523,40 м н.в.). А вечерта празничната
атмосфера дълго не стихна в хижите.
На следващия ден организираните туристи от
дружествата на Троян, Шумен, Русе и Плевен посетиха емблематични габровски курлтурно-исторически обекти, като особено впечатлени бяха от Интерактивния музей на индустрията. Част от тях се
поклониха и на паметника на Ран Босилек, от чието рождение тази година се навършват 130 години.
Много съпреживяна емоция и гордост извиква
датата 3 март в душата на истинските българи. А
най-радостното е, че традициите са живи в сърцата ни, че българското самосъзнание е силно, че
младите хора на България тази година бяха преобладаващото множество на историческия връх!
Заслуга за това има и националното туристическото движение, което за Габрово вече повече от 100
години се организира от ТД „Узана”.
Силвия Иванова

Триумф на Станимир Беломъжев на Първото
световно студентско първенство по ориентиране
На състоялото се в гр.Тула, Русия,
първо Световно студентско първенство по ски ориентиране в изключителната конкуренция между тридесетте представители на 12 държави
– освен България, още Финландия,
Беларус, Латвия, Швейцария, Чехия,
Русия, Норвегия, Естония, Словакия,
Япония и Швеция, като Финландия и
Русия участваха с пълни отбори от по
шест души, нашият единствен състезател Беломъжев завоюва шампионската титла и в трите индивидуални
дисциплини – спринт, преследване и
средна дистанция. Заемащите останалите две места в призовите тройки се променяха, разменяха местата
си, но той неизменно оставаше на
върха.
Класирането при мъжете е следното: Спринт – 1.Станимир Беломъжев
10:55 мин; 2. Юри Язиков (Беларус)
11:01; 3. Туомас Котро (Финландия)
11:18. Преследване – 1. Станимир
Беломъжев 33:01; 2. Теро Линнайнмаа (Финландия) 33:25; 3. Юри Ууситало (Финландия) 33:31. Средна дистанция (с масов старт) – 1. Станимир
Беломъжев 35:37; 2. Юри Ууситало
(Финландия) 35:48; 3. Теро Линнайнмаа (Финландия) 35:56.
Станимир Беломъжев неотдавна
защити с отличие магистърска степен във Военната академия „Георги
С. Раковски”. Малкото време, изминало след защитата му даде право
да вземе участие в Световното сту-

В надпреварата при жените взеха
участие 25 състезателки от 10 страни – изброените горе без Латвия и
Швейцария, като пълен отбор – шест
бяха само рускините. Надмощието на финландките беше очевидно
– Мира Каскинен завоюва златен
медал в средната дистанция и сребърен в спринта, Соня Морски – златен в спринта и бронзови в преследването и средната дистанция. Санна
Пуса – сребърен в преследването.
Единствените, които освен трите
финландки се класираха в челните
тройки бяха норвежката Анна Улвенсоен – златен медал в преследването и сребърен в средната дистанция
и естонката Дейзи Кудре – бронз в
спринта. Нашата единствена състезателка Антоанета Дяксова, студентка в СУ „Св. Климент Охридски”
завърши на 19 място в спринта, 17
място в преследването и 13 в средната дистанция.
В състезанието на смесените
спринтови щафети българският тандем Дяксова и Беломъжев се класираха на пето място от десет участвали отбора. Надпреварата беше
спечелена от щафетата на Норвегия,
следвана от Финландия и Русия.
Първенството в Тула беше първо в
историята на университетския спорт
в ски ориентирането и с трите си индентско първенство, което той из- Иван Беломъжев, поел всички за- дивидуални титли Станимир Беломъползва блестящо.
дължения, свързани с подготовката и жев стана безспорен фаворит.
Треньор на Станимир е баща му участието му в състезания.
БФО

Калейдоскоп
Да си планинар човек, е
чудесно, понякога много
вдъхновяващо, на моменти дори удивително. За
повечето хора, особено за
неизкушените от планината, планинарството се
изчерпва със „страхотната компания” (да, има го и
това), с романтиката на
звездното планинско небе
(да, и това го има), с „ойларипиии” и откънтяването
на ехото в притихнатала
тишина (и това е така).

Само че истинското планинарство е
нещо повече – то е начин на светоусещане, жизнена философия, отговорност
и уважение, традиция и памет. А за това
се иска и воля, и смелост, и чисто сърце,
и свободолюбив дух. Днес повече отвсякога.
И – да, все още ги има.
Преди 30-ина години няколко габровски туристи, сега вече ветерани, решават
всяка година да отдават почит на паметта
на Васил Левски и загиналите за българската свобода с изкачване на най-високия
връх в Шипченска Стара планина – Исполин (1523,40 м н.в.). Това не е покоряване
на планинския връх и доказване на надмощие над природата! Това е символично
изкачване на житейския връх да бъдеш
българин, да помниш и да тачиш делата
на предците си независимо дали са революционери, или загинали съграждани
състезатели по ски.
Всяка година. В дъжд, сняг, студ, слънце, мъгла, вятър. Вальо, Гената, Васката,
Тошката, Сидера, Николай… Искрено и
истински, по мъжки, без излишен патос и
претенциозна показност. Изкачват върха,
стигат до кръста и трибагреника и притихват за минута мълчание… Понякога за
повече от минута… Прашинка във Вселената е човекът, тленен и кратковечен,
но делата му остават във времето. Поне
достатъчно дълго, за да го помнят с добро
или лошо поколенията.
За кръста този път ни е думата…
През 1935 г. по време на ски състезание
пада лошо и по-късно в болницата почива
един от първопроходците и най-добрите
габровски състезатели по ски за времето
си – Стефан Гъдев. Въпреки покрусата родителите му учредяват купа на негово име
и първото състезание за купата „Стефан
Гъдев” се провежда през месец февруари
1939 г. в местността Узана над Габрово.
В негова памет близки и приятели изработват и монтират паметен знак в скалите на връх Исполин – кръст от плътна
стомана с кръстосани върхове на ски и
името на скиора. По-късно габровските
туристи поставят на него българския трибагреник.
Повече от 80 години туристи от близо
и далече имат възможност да изкачат

Очакваме гости за „Къпанките”,
3
„Трифон зарезан”, Девети май и всички
официални и неофициални празници!
МАРТ 2016 Г.

За върховете
Организираме колективно посещение
и планинарите,
на Червената църква, Историческия
паметта и вандалите
върха и наред с възторга от невероятната
гледка и почитта към именития скиор да
усетят порива на родолюбието с върховете Шипка и Бузлуджа (сега – Хаджи Димитър) на изток, масива Триглав на запад,
зад него – връх Ботев, а в подножието на
Исполин – местността Узана, през която
преминават колоните на руските войски и
българското опълчение под командването на ген. Скобелев през невъзможната
зима на 1877/1878 година. Много символика, гордост, безмълвна почит и уважение събира в себе си мястото, където се
срещат скалистият връх и планинарите,
кръстът и националният флаг, синевата на
свободното българско небе и паметта за
борбите и непокорния дух на българите.
До 2006 г., когато кръстът е изтръгнат
и захвърлен в гората наблизо. Възстановява го групата габровски туристи ветерани, която е създала вече традицията да
отбелязва 19 февруари като ден за почит
на всички, загинали с делата си за род и
родина.
През 2015 г. вандалският акт е повторен, но този път кръстът не е намерен.
Групата дългогодишни планинари изработва дървен кръст и го монтира на върха
на 10 декември.
На 9 февруари 2016 г. – 10 дни преди
отбелязването на годишнината от трагичната гибел на Апостола, кръстът отново е
унищожен!
На 17 февруари 2016 г., в навечерието
на 143 г. от гибелта на Апостола, кръстът
е открит захвърлен в гората под върха, за
пореден път ремонтиран и възстановен
от дългогодишните активисти на туристическото дружество „Узана“ – Габрово.
За пореден път Вальо, Гената, Васката, Тошката, Сидера, Николай… Искрено
и истински, по мъжки, без излишен патос
и претенциозна показност изкачват върха, поставят кръста и притихват за минута мълчание…
За делата на човешката прашинка ни
е думата този път…
За българската национална памет и
родова принадлежност…
За личната Голгота на едни да рушат, а
на други да съграждат…
По делата им ще ги познаете!
Силвия Иванова

музей, църквата „Св.Арахангел Михаил”,
Дановото училище и запознаване със
славното минало на нашия град.

Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
Този документ е създаден по проект „ОСНОВЕН РЕМОНТ , РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА СПАЛНЯ–ГР.ПЕРУЩИЦА” ИД №52/3/3131579 МЯРКА 313 - “НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” на Програмата за развитие на селските райони 2007
– 2013 г. и Стратегия за местно развитие на Сдружение „МИГ Тракийско
– Родопска яка”.

Нашият обновен, саниран, разкрасен Туристически дом с 14 стаи, всяка
със санитарен възел и общо 40 легла отвори врати. Заповядайте!

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

Туристическо дружество
„Върховръх”

„ВЪРХОВРЪХ”

гр. Перущица,
бул. „Иван Вазов” 78,
тел. 08 2 96 40 , 08 9 75 29 5
e-mail: vinea@abv.bg
Туристическо дружество
„Върховръх”

гр. Перущица,
бул. „Иван Вазов” 78,
тел. 0882 966 400, 0889 75 29 55
e-mail: vinea@abv.bg

Ценоразпис:
Нощувка – 15 лв.
За деца до 3 години – безплатно,
до 7 годишна възраст – 7 лв.
Нощувка за членове на БТС – 13 лв.
Отстъпка от цената на нощувките за
туристически групи, ученически и
спортни групови посещения
Очакваме гости за „Къпанките”,
„Трифон зарезан”, Девети май и всички
официални и неофициални празници!
Организираме колективно посещение
на Червената църква, Историческия
музей, църквата „Св.Арахангел Михаил”,
Дановото училище и запознаване със
славното минало на нашия град.
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Спи ли гората
през зимата?
Ваканция е. Този път
ние, учениците от Природо-математическата гимназия „Проф. Ем. Иванов“,
5-о ОУ „Хр. Ботев“ и ОУ
„Иван Вазов“ в гр. Кюстендил, заедно с биолога
Ирина Герасимова, зоолога
Росен Мирчев и представител на ТД „Осогово“ се
отправихме към вековната
букова гора при село Граница. Началната ни точка е
Граничкият манастир „Свети Лука“. След малко снимки пред манастира групата
потегли към гората.
Чудно е през януари в
гората! Въоръжени с фотоапарати, бинокли, тефтер
и молив младите еколози,
участници в проект „Зелена директна линия“, тръгнаха да проучват, откриват
и изследват гората. Много
от животните прекарват
зимата в летаргичен сън.
Заспиват и насекомите.
Бръмбарите, пеперудите,
скакалците, които цяло
лято са летели на воля,
вече са се скрили в потайни места и ако не сте наблюдателни, никога няма
да ги забележите. Едни от
тях са се заровили в земята, други се крият под
кората на дърветата. Колко
много следи, оставени в
снега, говорят за горските
обитатели.
Таралежът се е заровил
в опадалата шума, после
снегът го е дозавил. Катеричката си е напълнила
хралупата с орехи и лешници през есента и сега е
безгрижна. Тя само скача
от клон на клон и се радва на зимата. Умори ли се,
подремва и пак отново на
игра.
Там някъде се чува вълчи вой, лай на лисица.
Сърните, елените и зайците са нащрек. Единствено
бързият бяг ги спасява от
гибел. Гладни врабчета
цвърчат. Гугутките гукат,
врабчетата вдигат врява,
когато трябва и не трябва.
За птиците, зимуващи у
нас, не е страшно – като
поразровят снега, намират семена. А за горските
обитатели лесовъдите поставят специални хранилки. Посещават ги не само
птици, а и животни: сърни,
елени, зайци. В тях за всеки има по нещо – семена,
сено, моркови, картофи.

Повечето дървета и храсти са с голи клони. Така
по-лесно се забелязват
пустите гнезда. По клоните има листни и цветни
пъпки. От тях напролет
ще се развият нови листа и цветове. Зеленеят се
само иглолистните дървета – бор, ела. През зимата
единствено те са зелени, а
скрежът по тях блести като
новогодишна украса.
Не се чува песента на
пойните птици, защото са
отлетели на юг.
„У нас зимуват врабчета, синигери, врани, гарги,
свраки, кълвачи и др. От
бозайниците може да се
видят зайци, лисици, катерички, сърни, елени, диви
прасета, вълци и чакали.
Мечките, таралежите и
змиите спят зимен сън. Някои животни сменят козината си със зимна – по-пухкава и топла“ – разяснява
атрактивният ни водач.
Тази ваканция ще запомнят всички участници
в проекта. Предстоят още
три похода и семинари и
младите еколози ще научат още много неща.
Проект „Зелена директна линия“се реализира от
туристическо дружество
„Осогово“, Кюстендил, в
партньорство с Пето ОУ
„Христо Ботев“, ОУ „Иван
Вазов“ и ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Проектът
„Зелена директна линия”
е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО
в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-20014.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по
Финансовия
механизъм
на Европейското икономическо
пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа
се носи от ТД „Осогово“ и
при никакви обстоятелства
не може да се приема, че
този документ отразява
официалното становище
на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Програмата
за подкрепа на неправителствени организации в
България.

Незабравими мигове

Станали вече традиционни гостуванията на групи туристи от дружествата в Североисточна България
на хижа „Ботево”, дойде ред и на
туристическо дружество „Буйна
кръв” – град Разград. След направените предварителни уговорки по
телефона дойде и дългоочакваният
ден (30.01.2016 г.) в който групата
пристигна в уречения час. Времето
бе доста мъгляво, но поне снегът се
беше разтопил и можахме да стигнем с колите и буса до хижата.
По обяд слънцето се показа и
след като се настанихме, се отправихме на поход до чешма „Ефиклията” (3,30 ч в двете посоки).
Преходът премина приятно в шеги,
закачки и много снимки за спомен.
Някои се радваха на нацъфтелите
кокичета, други на пейзажа, трети на намерените гъби (кладница),
а първите от групата дори видяха
сърнички.
Прибирайки се в хижата, направихме кратка почивка и в 18,30 ч.
започна другарската вечер в механата на хижата, където песни,
танци и забавни игри имаше чак
до зори. Гостите подариха на хи-

жарката Галя часовник, с който да
отмерва времето до следващото им
идване, а председателят на ТД „Добротица” – календар, да брои дните
до новата ни среща. На рожденичката Роси поднесоха икебана – да
не ги забравя, а всички ние си подарихме незабравими мигове.
На следващия ден програмата
предвиждаше разходка в град Добрич. Тръгвайки към града, се отбихме до стената на язовир „Одринци”
до едноименното село и след това

посетихме литературния музей
„Йордан Йовков” (част от 100-те
НТО). След музея групата разгледа обновения градски парк „Свети
Георги”, централната (пешеходна)
част на града и еднографския музей
на открито „Старият Добрич”.
И ето че неусетно настъпи моментът, в който трябваше да си пожелаем лек път и до нови срещи
Мирослав Кескинов
секретар на ТД „Добродица”

Петльовден на хижа „Рай”
Милостив беше Голям
Сечко и тази година. След
големите студове, малко
преди да си тръгне, подари
на желаещите да се изкачат
до старопланинската кокетка хижа „Рай” слънчево и
приятно време. А топящият
се сняг не затрудни петдесетината туристи. Имаше го в
повече по серпентините на
Рогачова гора – последна
преграда, преди Райското
пръскало и сгушената в подножието му хижа да изненадат погледа. Поводът за
изкачването всяка година
по това време е един – да
отпразнуват мъжкия празник Петльовден. Няма да го
намерите в календарите, освен ако не надникнете в църковния им събрат. На втори
февруари
православната
църква отбелязва Сретение
Господне. Това е 40-ият ден
от раждането на Исус Христос, в който Божията Майка представя младенеца в
храма Господен – традиция,
спазвана и до днес с новородените момчета. А защо
този, съвпадащ със Сретение Господне, сравнително
наскоро възникнал празник
е приел името на крачещата
по земята птица и каква е
връзката с мъжките рожби,
разбираме от трагичната легенда, разказвана от старите
калоферци.
Било е през мрачните
робски години, когато без-

правната рая е трябвало да
понася всякакви прищевки
на поробителите. Веднъж
в годината престъпна сган
от заптиета и башибозуци
нахлувала в дворовете и
къщите на калоферци и събирала т.нар. кръвен данък

някоя гяурка, и подминавали
този дом.
Но на празник – като на
празник. Преди повече от
половин век мъже ентусиасти от подбаланското
градче изнесли спомена от
робските години в по-опти-

– насилствено отнемане на
малки български момченца
от семействата им. С напълно изтрита фамилна памет
и дългогодишно жестоко
малтретиране малчуганите,
вече израснали млади мъже,
били превръщани в еничари
– безмилостни палачи на
своите сънародници.
Неизвестно кога калоферските майки се изхитрили.
Заколвали петел пред пътната врата и с изпръсканата
кръв заблуждавали насилниците, че техните хора вече
са раздали „правосъдие” на

мистичен план. Събитието
нарекли Петльовден, издигайки в култ мъжествеността на покровителя на всеки
кокошарник. Този ден постепенно преминава в празник,
който всяка година на хижа
„Рай” се празнува от туристи от цялата страна. Повече
или по-малко на брой, с преобладаващо мъжко или дамско присъствие, но винаги с
приповдигнато настроение.
За да спазят традицията,
още в петък, 29 януари, първи се изкачиха калоферци. В
съботния ден развеселеното

общество беше попълнено
от пловдивчани, съорганизатори на събитието, и туристи,
дошли от Казанлък, Сопот,
Стара Загора, Хасково, Русе
и с. Васил Левски – Карловско. Сред преобладаващата
мъжка компания бяха и три
от най-решителните представителки на нежния пол:
Виделина Бозукова и Даниела Романова от Пловдив и
Нина Топалова от Русе – рекордно малък брой в сравнение с миналите години.
А когато от Рогачова гора
изплува месечината и едрите планински звезди посипаха притихналия небосвод,
започна трескава подготовка на високопланинската
фиеста. Длъжностни лица
изготвяха точни списъци с
пристигналите за празника,
разпределени в три групи:
постоянно участващи, временно прекъснали и новаци.
Стените на добре отопленото от огромния варел-печка
помещение бяха изпъстрени
с подходяща украса. Като
се започне от строгата заповед на кмета на райското
поселище и следващите го
лозунги, сентенции, насочващи инструкции, свързани
с ритуала, и се завърши с
паметните листовки, разказващи историята и истината
за празнуването на 2 февруари. Обръща се внимание,
че тази дата погрешно се
свързва с гей обществото. На
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Мальовица е красива
през всеки сезон
И тази година традицията бе спазена – в края на
януари ръководителката
на „Клуб 5” на пенсионера в София Надя Касабова доведе на Мальовица
десетки възрастни любители на планината от столичните райони „Люлин”,
„Надежда” и „Връбница”,
както и група младежи.
Няколко самоковци придружавахме гостите.
Когато пристигнахме,
пистите на курорта вече
бяха окупирани от много любители на белите
спортове. Сред тях имаше и доста деца, които се
учеха на скиорски умения, радваха се на снега,
чистия въздух и красивите гледки. А тук те наистина са безброй. Това
са и камъните в реката с
големите бели гугли, боровете с преспите сняг,
пътеката, която води към
хижата и върха...
Времето бе чудесно и
докато се изкачвахме нагоре, се наслаждавахме
на всичко около нас.
Хижа „Мальовица” ни
посрещна с приятни изненади. Много неща тук
са подновени, подобрени.
Топло и уютно бе и навсякъде и от всичко личеше
грижовността на домакините. От една година стопани тук са самоковците
Венета и Николай Маркови. Те са извършили частичен ремонт, приготвили
са и материали за продъл-

централно място, биеща на
очи със своя колорит, властва гордата осонка на патрона на празника – герест
петел, нарисуван и подарен
преди повече от 10 години
от вече покойната Екатерина
Михова.
Точно в 19 ч. с едноминутно мълчание бе почетена
паметта на Велико Великов-Чочо, стопанисвал хижата 25 години и останал завинаги в спомените на туристи
от цялата страна и чужбина
със своята всеотдайност и
човеколюбие. Към постоянно действащия сценарий
тази година беше включен
и маршът на панагюрските
въстаници „Боят настана...”
Всички изпяха от сърце
юнашкия химн в знак на

жаване на работата през
пролетта, когато трябва
да довършат започнатото.
Сега хижата разполага
вече с нови нарове с дебели солидни матраци.
Има баня и топла вода
тече от всяка чешма. За

несъгласие с протичащите
процеси в образователната
система, обезличаващи нашето героично историческо
минало.
Веселието навлезе в своя
разгар, когато посрещнат
с възторжени овации, към
мястото на президиума с
бодра туристическа стъпка
подходи огнеизлъчващият,
обгрижван и строго охраняван председател на просъществуващото само 24 часа
в годината високопланинско
сдружение. С кратко слово
в рима присъстващите бяха
приветствани от именития,
но все още непризнат поет,
човека с лавиноопасна прическа Догроб Мераклийски.
След това всяващият респект с почти златната си ко-

всичко това стопаните
наистина заслужават поздравление, защото много
хора се качват горе и очакват добро посрещане.
Бяхме нагостени с леща,
боб, шкембе чорба, със
скара, чай, кафе – любез-

но поднесени от домакините.
Хижа „Мальовица” е
разположена на 1960 м
н.в. Първата сграда тук
е от 1934 г., втората – от
1958 г. Наоколо има и
бунгала, а наблизо е и заслонът „Орлица”. Всички
участници в екскурзията
споделиха, че се чувстват
заредени с положителна
енергия за дни и седмици
напред.
Когато пък се върнахме от хижата, се присъединихме към останалите посетители на
хотел-ресторант
„Ален
мак” в курорта. Тук настъпи царството на песните,
хората и танците. С чудни
изпълнения на китара и
всякакви песни се изяви
Георги Атанасов от „Клуб
5”.
Върхът
е
атакуван
многократно, макар да е
труден и е обявен за дългогодишен символ на туризма в България. Дали
е под снежни преспи, или
със зелена трева и цветя,
с бълбукащи водни потоци, пътят за Мальовица
е привлекателен за всеки, който остава верен
на мисълта „Човекът е
човек, когато е на път”. А
красотата тук наистина е
през всеки сезон. В това
се убедихме за пореден
път всички ние – софийските и самоковските излетници.
Димитрина Божилова

рона Председател – м.с. по
туризъм Николай Добрев,
обяви дневно-нощния ред
на събранието и даде думата на поета Мераклийски
да прочете „Политическия
отчет на Управителния съвет”, изпратен с одобрителни
възгласи на заседаващите.
Настана очакваният с трепет и вълнение сюблимен
момент - награждаване на
заслужилите с „Ордена на
Големия и Малкия кравай”
с червена лента. След като
затихнаха вълненията около
номинирането, множеството премина към най-дългата
част на празненството. Под
звуците на двете гайди на
калоферските гайдари Генко
Славчев и Димитър Ников и
под акомпанимента на акор-

деониста Димитър Вътралов
развеселените конгресмени
до първи петли поливаха
вкусните домашни ястия и
купешки лакомства с местни маркови питиета. Но това
не беше всичко. В ранното
утро спало-недоспало, събудено от тържествения звън
на камбаната, около емблематичната чешма с орела се
събра цялото празнуващо
войнство. Започна подпечатване на заголените бедра
на временно прекъсналите и
новаците и връчване на “Ордена на Малкия кравай” със
зелена лента. Архивиран за
историята от жужащите камери и фотосветкавици, поп
Кольо с чемширена китка
поръсваше заголените части на щастливците. До него
с премерен театрален жест
със специален за случая печат в десницата хижарят Димитър Касапов узаконяваше
по меките части членството
на временно прекъсналите и
новаците.
Така с отработването на
последната точка от дневно-нощния ред в очакване
на следващото издание на
Петльовден членовете на
високопланинското дружество се отправиха към базовите си лагери. А долу в
равнината след по-малко от
денонощие на ценителите на
червеното вино предстоеше
да се потопят в емоциите на
св. Трифон Зарезан.
Кънчо Михов –
инструктор по туризъм
към ТД „Еделвайс” –
Пловдив
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Ски лагер
на ТД „Стратеш”
на Беклемето
Успешно
приключи
традиционният 5-дневен
ски лагер на ТД „Стратеш” за начинаещи и
напреднали
скиори.
Използвана бе междусрочната ваканция на
учениците. В последните 4 години лагерът се
провежда на Беклемето
с нарастващ интерес и
брой участници в него.
Тази година в състава му
бяха 16 деца на възраст
от 7 до 14 години, 2-ма
опитни ски учители, планински спасител, лекар и
шеф готвач.
За първи път стъпиха
на ски 10 деца и под умелото ръководство на Светослав Генков, председател на ТД „Стратеш”, се
научиха да карат уверено и с мното елементи по
стръмната писта Сима. В
групата на напредналите
– 5-има скиори и 1 сноубордист, цареше прекрасен спортен дух. Те
тренираха на голямата
писта под ръководството
на Габриела Станчева.
Случихме
динамично
време и за 5 дни преминахме през три сезона – мъглива, влажна
есен, пролет с кокичета
и истинска снежна зима.
Пистите бяха ту бавни с
оскъден изкуствен сняг,
ту заледени рано сутрин
със заслепяващо слънце
или гъста мъгла в следобедните часове, покрити
със снежна пудра в последния ден, но независимо от времето младите
ни скиори ентусиазира-

но тренираха по 3 часа
сутрин и следобед.
В базата ги очакваше
винаги горещ билков чай
с мед, просторна и топла
дневна с голяма камина
и вкусните гозби и десерти на Марта, чудесната
ни готвачка. Преди вечеря пред камината се
пишеха домашни и упражнения, зададени за
ваканцията, а по-късно
се отваряха дъските за
шах, таблетите, кутиите
с пастели и боички.
Последната
вечер
имаше парти и след импровизиран устен изпит за правилата от ски
учителите и планинския
спасител Георги Христов
бяха връчени сертификати за достигнато ниво
в овладяването на ските.
Всички деца си тръгнаха здрави и щастливи от
чудесните ваканционни
дни в курорт Беклемето
с обещанието догодина
да се срещнат отново на
пистите.
Следващите прояви в
календара на ТД „Стратеш” са традиционният
поход до Къкринското
ханче на 19 февруари
2016 г. с беседа на Пази
мост и участие в тържествата в Къкринското
ханче. Поканени са всички граждани. Изходен
пункт: музеят на Васил
Левски в Ловеч, 9 ч. Поход до хижа „Васильов”,
20-21 февруари, 2016 г.
текст и снимки:
д-р Дарина Петрова
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Човек, който в живота си не е
видял поне едно планинско езеро, не е узнал, че има на земята
подобна райска красота. И аз
щях да си остана чужд на това
велико усещане, ако не бях се
нагледал на рилските, на пиринските и родопските езера през
дългите ми туристически години.
Макар и не точно в планината, а в Предбалкана, беше моето първо докосване до езеро.
Тогава бях ученик в Габрово – в
началото на новата учебна година. Връщайки се пеша към
село в един петъчен ден, от моите другари научих, че в гънките на скалната верига Стената
над нашето село се намирало
здравковското езеро Беляковец. До него можело да се стигне за 3-4 часа път през скалите.
Никой от тях досега не бил го
виждал, но знаели за него от
свои батковци. Та ако искаме, на
утрешния ден можем да си направим една приятна разходка
до него. Може и да се изкъпем,
ако водата му не е много студена. Ще видим.
Колко му е на младия човек
да се запали от любопитство
– сговорихме се начаса за времето на тръгване, за храната,
която ще си носим, за обувките.
Конкретно нищо не можеше да
уточняваме, защото всеки си
носеше гуменките, с които цяло
лято завръщаше биволиците
по стърнищата. Ако пък някой
имаше нови за училището, с тях
сега ходеше само до града и обратно. Пестеше ги.
В съботната сутрин групичката ни излезе от селото и по сипея завчас се качи на билото на
Стената. От високото рейнахме
погледи към простряната като
на длан централна верига на
Балкана с нейните лични върхове Мазалат и Ботев право на юг.
Лъхна ни свеж ветрец, охлади
затоплените ни от изкачването
тела и ни подмами да продължим през горички и полянки по
билото на запад. Съвсем скоро
черен път ни доведе до самото село Здравковец, недалеч
от което намерихме езерото. В
една овална долина без отток с
формата на огромна яма, блестяха водите на Беляковец. Стори ми се загадъчно как задържа

По
Н

аричат Средна гора
„малката планина”.
Да, тя е ниска в
сравнение с останалите
български планини, но
със своите меки хълмове, уютни широколистни
гори, нежни поточета и
легендарни места може
да те накара да се влюбиш в нея завинаги.
Средна гора е земя на
тракийски царе и войводи. От Копривщица до
Хисаря, през билото на
планината, пътеките разказват забравени вече
приказки за геройството на местните хора. От
село Красново до хижа
„Бунтовна” минава древен римски път, използ-

Неповторима красота

водите си навръх високото било
на скалната верига. И как не
пресъхва през лятото, като не
се виждаше никъде в него да се
втича вода. И никъде не се изтичаше това измамно природно
чудо.
След като се нагледахме, с
другарите ми напалихме огън
под върбите на северния бряг
на езерото. Пекнахме това-онова, което носехме, и обядвахме.
После се съблякохме на голо и
един по един преплувахме езерото от край до край. За да се
покажем пораснали!
От Стената слязохме по скалите. Намерихме една пещера,
в която влязохме донякъде, защото нямахме светлина, но пък
усетихме влага и хлад, каквито
също за първи път изпитах. От

посетената първа пещера в моя
живот.
През годините, когато бях студент в София, най-напред усетих
чара на Седемте рилски езера.
И после многократно ги посещавах като водач на студентски
групи и групи за екскурзионно
летуване. Любовта ми да ги съзерцавам и да ги представям на
хората, тръгнали с мен в планината, не утихна след толкова
много години. Но, признавам си,
поделях я с другите рилски езера – Мусаленските, Поповокапските и т.н.
Не по-малко предизвикателни
и привлекателни за мен са пиринските езера. Дори повече.
Като започнах с Бъндеришките
езера от студентските ми години, срещите ми с Поповото,

Синанишкото, Безбожкото и
Тевното езеро винаги са били
пленителни и незабравими. Но
все пак като всеки човек не мога
да не споделя своите пристрастия. Прекланям се пред омаята
на Муратовото и Георгийските
езера. Пред Газейските и Самодивските езера. Пред Влахините
езера, които винаги съм гледал
в захлас при изкачването ми на
Вихрен, но все още не съм имал
щастието да ги посетя. И най-вече, да ми простите човешката
слабост, прекланям се пред великите Кременски езера, те ми
легнаха на сърцето от първия
път и никога не ще се заличат
от моето съзнание. Защото райската им красота е неповторима.
Христо Мандев – хижар

Развитие на туристическия,
икономическия и културния потенциал
и инфраструктура на Родопа планина
Идеята на проекта на
Общобългарската
фондация „Св. Георги Победоносец” и Сдружение
„Български юнак” е да се
прокара през Родопския
масив туристически път,
по който да се разположат 7-9 многофункционални комплекса от град
Якоруда до Ивайловград
със следните характеристики:
Туристически хотелски
комплекс, проектиран да
се разрасне, построен с
високо качество и относително ниски разходи за
поддръжка,
предлагащ
всички услуги и категории
на обслужване;
Спортен комплекс с игрища и зали за открито и
закрито спортуване, свързани с местните възможности за планински, алпийски, воден, пещерен,
вело- и моторен спорт.
Комплексът ще бъде база
на сдружение „Български

юнак”;
Скромен манастирски
комплекс – база за религиозен туризъм;
Мултимедийни и открити
експозиции
на
околните
исторически,
археологически,
архитектурни и културни забележителности, с акцент върху най-древното
културно и етническо
(тракийско-пелазгийско)

присъствие и неговото
развитие пред вековете.
Тази част от комплекса
ще предлага възможности за организиране на научни форуми, краеведчески проучвания и работа
на ученическите клубове;
Развитие на инфраструктурата на комплекса с оглед на екокритериите при най-високи
изисквания. Комплексите
може да са в близост, но
не и в съществуващите
населени места.
Туристическият път ще
използва съществуващата пътна мрежа, но ще
предлага и директен, поддържан, маркиран пешеходен, вело- и планински
път за високопроходими
коли.
Проектът възникна и
търпи развитие в последните 9 години. Като първи
комплекс се предлага да
бъде този до град Якоруда.

С оптимизъм
Първата проява за годината на габровските туристи ветерани беше една приятна разходка из реновирания градски
парк „Маркотея”. В слънчевия неделен
ден на края на януари туристите от т.нар.
група „Младост”, водени от незаменимия
си председател бай Райко, направиха
пълна обиколка на парка и осъществиха
пълен „обзор” върху извършената работа по възстановяването му от общината
по проекта „Региони в растеж”.
Макар че цялостната работа още не е

завършена, всички останаха възхитени
от направената канализация и отводняването на обекта, от добре оформените
алеи, от възстановеното красиво езерце
с извитото над него метално мостче, от
изградения детски кът, от осветлението,
озеленяването и обзавеждането с масивни пейки на местата за отдих.
Понеже все още цялата паркова площ
беше покрита със сняг, старите туристи си обещаха пак да дойдат тук през
пролетта, когато тревата ще е зелена, а
дърветата и храстите ще са обсипани с
цвят.
инж. Христо Мандев
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ловните полета на тракийските царе
ван преди повече от 2500
години. Буките около хижата нашепват стиховете
на Любен Каравелов „Хубава си, моя горо...” А над
село Старосел, до хижа
„Фенера”, се издига тайнствен тракийски град,
привличащ със своята
недостъпност. Руините на
двореца, малката пещера
и оброчният камък при
Кози грамади пленяват
въображението на всеки,
който ги посети.
Каменните светилища
„Каменица” и „Елдермен” над село Старосел
и „Гарванов камък” при
село Красново са обвити в приказна мистерия.
Тук не само че можеш да

повярваш в легендите,
но и да се потопиш в тях
чрез древните тракийски
ритуали за почитане на
слънцето, Богинята майка
и Дионис, които се правят
на равноденствията и на
Еньовден.
Въпреки че емблематични хижи като „Богдан”,
„Чивира”, „Барикади” тънат в разруха, все още
има къде да се подслони
човек в планината. Хижите „Фенера”, „Бунтовна”,
„Средногорец” и туристически комплекс „Бяло
камене” са гостоприемни
и предлагат всички необходими удобства. Няма
нищо по-хубаво от това
да стигнеш уморен до

крайната точка от маршрута и да те посрещнат
с ароматен чай и гореща
баня! На хижите винаги
ще завариш познати и
гостоприемни хора, които
те приобщават набързо
към компанията с домашна ракия или някоя вкусна изненада. Всеки, който
е бил на хижа „Фенера”,
познава вкуса на прочутия „боб по Гарвански”!
В планината има много
горски пътища и маркирани туристически пътеки. На помощ също са
GoogleMap или GPS координатите.
Туристите,
които познават планината обаче, винаги се обаждат в хижата, която ще

посещават, и поддържат
контакт с хижарите, докато пристигнат. Пътеките
са живописни, редуват
се гъсти гори и слънчеви
полянки, храсталаци и
закътани местенца, които
човек открива очарован.
Пролет и лете, навред се
носи упойващото ухание
на папрат и див здравец.
За търсачите на краси-

ви гредки са върховете
Богдан, Влък и Алексица,
откъдето се открива прекрасна панорама към Родопите, Рила и Пирин.
А когато утихнат стъпките на туристите, гората
отново става владение
на своите истински господари – елените повеждат сърните на водопой,
ситните стъпки на дивите

прасета
прошумоляват
по пътеките, совите излизат на нощен лов...
Това са „свещените ловни полета на тракийските
царе”! Това е древен път,
изтъкан от много история,
който всеки истински българин трябва да премине,
да опознае и да запомни,
за да продължи родовата
памет!

Печати от 100 НТО: Хисаря и хижа
„Бунтовна”
Места за настаняване:
Хижа „Фенера” – стопанисва се от
ТД „Орела” – Хисаря
Хижа „Бунтовна” – стопанисва се от
ТД „Бунтовна” – с. Кръстевич
Хижа „Средногорец”
Туристически комплекс „Бяло камене”
Природни забележителности:
Защитени местности Буките и Конска поляна около хижа „Бунтовна”
Находища на защитени видове – божур, ботурче, кокичета
Върхове: Карасиври (1206) – над
Хисаря; Орела (1204), Фенера (1481),
Кози грамади и Алексица (1517) – до
хижа „Фенера”; Влък (1243) – до хижа
„Бунтовна”; Богдан (1604) и Малък
Богдан (1531) – след хижа „Средногорец”
Исторически и културни забележителности:
Тракийски култов комплекс в село
Старосел
Тракийска резиденция „Кози грамади” – до хижа „Фенера”
Тракийски светилища „Каменица” и
„Елдермен” – над Старосел и Мътеница
Паметници на войводи, паметни плочи и чешми, барелефът на Хвърковатата чета – на хижа „Бунтовна”
„Дом на традициите” – с.Старо Железаре
Археологически музей, Римски терми и крепостна стена – Хисаря

Места за спа и удоволствия:
Хисаря – минерални извори, плувни
басейни, спа процедури
„Аква терми” – басейни с минерална
вода – Красново
Комплекс „Старосел” – басейни с
минерална вода и винарска изба
Маршрути:
Хисаря – хижа „Фенера” – 6 часа;
Хижа „Фенера” – ТК „Бяло камене” –
хижа „Бунтовна” – 4 часа;
Хижа „Фенера” – връх Алексица –
хижа „Средногорец” – 3 часа;
Копривщица – връх Богдан – хижа
„Средногорец” – 4,5 ч – хижа „Фенера”
– 3,5 ч – тракийска резиденция „Кози
грамади” – Хисаря;
Село Кръстевич – хижа „Бунтовна” –
2,5 ч – ТК „Бяло камене” – 2 ч – хижа
„Фенера” – 3,5 ч – Хисаря.

За 12-та поредна година в Момин
проход празнуваха Сирни Заговезни
За 12-а поредна
година курортният град
Момин проход бе гостоприемен домакин на
традиционния празник
за Сирни Заговезни „Поклади 2016” или както
местните хора го наричат още Дервишов ден.
Организатор и домакин
на кукерския празник
отново бе народно читалище „Гео Милев-1954” в
Момин проход с финансовата подкрепа на община Костенец и местни
фирми от района.
Празникът бе
открит от секретарката
на читалището Бойка
Кичукова, която за
първи път бе облечена в
красив местен кукерски
костюм, след което с
приветствени думи към
организатори, участници
и публика последователно се обърнаха заместник-кметът на община

Костенец Румен Тодоров
и заместник-председателят на общинския съвет
Мирослав Николов.
Сред официалните гости
бяха още секретарят на
община Костенец Георги
Янакиев, председателката на настоятелството
на читалището в Момин
проход Емилия Вълкова
и общински съветници.   
Въпреки дъжда и
лошото време стотици
зрители в продължение
на около два часа се
наслаждаваха на игрите,
обичаите, кукерските
страховити маски и костюми, както и на мелодичния звън на хлопатари и чанове, които в този
ден по традиция гониха
злото с надеждата за
здраве, повече берекет и
късмет през годината.   
Общо седем кукерски и сурвакарски групи
от Софийско и Пернишко

с 500 участници се представиха в 12-о издание
на празника в Момин
проход.
Пет от съставите
бяха от Пернишка област - кукерската група
„Граовска младост” при
Двореца на културата в
Перник, сурвакарските
групи от брезнишките
села Гигинци и Велковци, кукерската ромска
група от Радомир и
кукерската група от Дивотино. От Софийско в
традиционното дефиле
парад и последвалите
кукерски и маскарадни игри участие взеха
кукерската група от
елинпелинското село
Лесново, както и домакините от Момин проход
- кукерската група и самодейците от фолклорния ансамбъл „Надка
Вучева” при местното
читалище.

Организаторите отличиха всички групи със
специална купа, медал и
парична награда от 150
лева, а най-малките и
най-възрастните кукери
от всяка група и с предметни награди.
Наградите връчиха

заместник-кметът на
община Костенец Румен
Тодоров и председателката на настоятелството
на народно читалище
„Гео Милев-1954” в
Момин проход Емилия
Вълкова.
По традиция на Сирни

Заговезни своя кукерски празник с маскарадни игри имаха и
жителите на село Горна
Василица, община Костенец.
Текст и снимка:
Любомир Кузев
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Конкурс на името на Щастливеца

Траверс на Стражите в Пирин
Една мечта бе на път
да се сбъдне, след като
получих обаждане от
Слави, с когото се бяхме
уговорили да ходим някъде за уикенда. Той ме
попита дали ми се ходи
на Пирин, а аз му казах,
че е много далече и подобре да идем някъде в
Рила. Така мислех, докато не чух следващото
изречение, а то бе: „Защото едни приятели ме
питаха дали не искам да
отида с тях на траверс
на Стражите“. Без да се
замисля даже и секунда, му казах, че съм съгласен. И така бе на път
да се сбъдне нещо, за
което мечтаех от първия
път, когато направих този
траверс през лятото. Тогава не е много трудно за
един турист, който ходи
редовно на планина, но
подсичайки всички тези
големи, по-малки и още
по-големи скални образувания, се питах: “Как
ли се минава това през
зимата, няма да е доста
лесно“. Така си минаваха
зимите, а аз така и не намерих дружина, с която
да отида там. А знаех, че
там не се ходи с кого да
е, просто ей така. Всяко подценяване на този
траверс не би завършило
добре. И сега когато знаех, че в лицето на Слави
Асенов от АК „Планинец”
– София, имам добър и
опитен алпинист и планинар, нищо не можеше
да ме спре да отида там.
Уговорихме се да правим
траверса в неделя – 31
януари 2016 г., тъй като
всички работеха до късно
вечерта в петък и нямаше как да отидем по-рано от събота по обяд на
изходната точка - хижа
„Безбог”. Затова в събота следобед всички се
събрахме на хижата, където се запознах и с останалите членове на групата. Това бяха Кристиян
Димитров – член на КА
„НСА”, Десислава Христова и Здравко Кръстев –
членове на АК „Планинец”
– гр. София, и тримата верни катерачни другари на
Слави . За съжаление се
оказа, че хижата е пълна
и няма места за всички
ни. Но благодарение на
това, че управителят на
хижата Георги ни влезе в
положението, успя да ни
настани в различни стаи,
където бяха останали по
едно-две празни легла.
За което всички му бяхме много благодарни.
Седнахме да говорим за
маршрута и за това кой
колко го познава. Оказа
се, че всички са го минавали лятото, но за зимно
минаване само са чували.
Всички бяхме търсили
информация в интернет,
но там такава почти няма
или е много оскъдна.
Деси бе разговаряла с
хора, които са го правили, и от тях знаеше, че
се ходи около 10 часа и е
технически сложен. Затова се бяхме подготвили и
взели доста алпийски инвентар – клеми , френдо-

ве и клинове. Разбрахме
се да тръгнем сутринта в
5 ч., за да имаме резерв
от време, тъй като бе доста наложително да хванем в 16 ч. последният
лифт надолу, за да може
да се приберем до София
в нормално време, а аз
трябваше да пътувам чак
до Плевен. Така и направихме, станахме, оправихме раниците, хапнахме
и поехме към връх Дисилица, откъдето щяхме да
започнем траверса. Снегът не беше нито много,
нито малко, но бе точно
толкова, за да направи
ходенето ни в клека доста
трудно. Знаехме, че ще
се сблъскаме с този проблем, но нямахме избор.
Предпочетохме да го минем рано сутринта, докато още е студено и снегът
не се е размекнал много,
отколкото този участък да
го минаваме на връщане
и да имаме още по-големи трудности. Темпото ни
бе добро и въпреки голямото газене между клековете успяхме за 2.30
часа да стигнем до връх
Дисилица. Оттам започна
и днешният траверс. Въпреки че в самото начало

билото е още широко и се
преминава без особени
трудности, вятърът правеше ситуацията доста
по-тежка. По прогноза не
трябваше да има вятър,
за това не сме и очаквали, че същият този вятър
на места ще духа толкова
силно, че да затруднява
нормалното ходене. А и
усещането за студ беше
доста под нулата, което
в началото на деня ни
замисли как ще се справяме с тези несгоди на
времето. Но пък точно
този вятър направи преминаването на траверса
толкова истинско. Малко
преди Голямата Стража,
където билото започва
доста изразено да става
алпийско, обухме алпийските седалки, сложихме котките, хванахме по
едно сечиво за катерене
в ръка и се запътихме към
този толкова зловещо и
непристъпно изглеждащ
връх. Не знаехме какво
да очакваме и всички се
бяхме настроили за сериозно катерене. В началото преминавахме скалите
доста бързо и без големи
усилия, до момента в който пред нас се изправи

Голямата Стража. Там
нещата не изглеждаха
толкова прости. Видяхме
линията за минаване, но
имаше толкова много навят сняг, че нямаше да е
никак лесно да се премине. Направи ни впечатление, че отдясно на върха
има нещо като перваз, по
който може да се мине.
Слави отиде и провери и
каза, че оттам минаването ще е доста по-лесно. И
наистина там имаше един
улей между двете скали
на върха и изглеждаше
доста по-леснодостъпен.
Преценихме, че доста
по-бързо ще преминем
оттам. Здравко и Кристиян обаче казаха, че искат да го изкатерят право
нагоре, и се разбрахме,
че ще се разделим и ще
се съберем по-напред по
маршрута. Така и направихме.
Преминаването
на Голямата Стража се
оказа доста по-лесно,
отколкото очаквахме. Изкачихме улея и се покатерихме на върха от другата
му страна. Там видяхме
Здравко и Кристиян, че
бавно напредват нагоре
към върха, но знаехме, че
ще се справят. Продъл-

жихме по маршрута, като
ни се наложи да правим
на места доста дълбока
пъртина. Един след друг
се редуваха връх след
връх, кой от кой по-красив. Откриваше се невероятна гледка към целия
Пирин, която те оставяше
без дъх. Около час след
раздялата ни с Кристиян
и Здравко ги видяхме, че
са изкачили върха и бяха
тръгнали по маршрута.
Нямаше да ги чакаме,
защото пъртината, която
правехме, ни бавеше достатъчно и не след дълго
щяха да ни стигнат. Това
така и не стана, защото по едно време билото
стана толкова фирновано
и твърдо, че се вървеше
по снежния ръб, който
се бе образувал, без никакви трудности. Затова
продължихме да напредваме по маршрута доста
бързо. След като изкачихме и последните метри от добре оформения
снежен ръб, се озовахме
на връх Полежан. Това
бе най-високата точка от
този траверс, а също така
и нашата крайна точка.
Оттам надолу ни оставаше само да слезем до

хижа „Безбог”. Кристиян
и Здравко бяха на около
30-40 минути зад нас, но
предвид силния вятър,
който духаше, решихме
да не ги чакаме, а да слизаме в хижата. От момента на ранното ни сутрешно тръгване бяха минали
6.30 часа, много по-малко от очакваното за преминаване на маршрута
време. Наистина бяхме
много доволни от постигнатия успех.
Слязохме в хижа „Безбог”, където изчакахме
Кристиян и Здравко. След
като ядохме и си оправихме багажа, хванахме
лифта, който щеше да ни
откъсне от този толкова
красив свят. Свят на сняг,
студ, ветрове, скали и верни приятели. Така завърши нашето приключение.
Оставаше ни само досадното пътуване до домовете ни, където трябваше
да останем до следващия
път, следващия път на докосване до свободата да
си там, където искаш.
Текст и снимки:
Цветомир Младенов
– ТД „Кайлъшка долина”
– гр. Плевен

Дискусионно
„Когато Господарят на Вселената решил
да създаде Земята, първо създал Майката
на Земята. И после Той Я Запитал: Каква
искаш да е Земята? Тя помислила и отговорила: „Да има Светлина, да има Растения и Животни, да има Вода и Храна, да има
Хора - Мъже и Жени, да има Деца и Внуци,
да има Радост и Щастие!” Но тогава Господарят на Вселената й Рекъл: „Като има
Светлина, трябва да има и Мрак, като има
Живот, трябва да има и Смърт, като има
Радост и Щастие, трябва да има и Скръб,
и Мъка, като има Весели хора, трябва да
има и Тъжни хора, като има Умни, трябва
И така поради ПРЕХОДА аз
направих преход от пътешествия в планините със стоене в
равнините, понеже пенсията
бе мижава и всичко стана солено. А като Председател на
Туристическо дружество с 500
членове с 10 стотинки членски
внос пътувах със 75% намаление по БДЖ и 50% намаление
за преспиване в хижите тогава. Сега аз реших, че още съм
Млад и реших да Политна към
Върховете като Орел. Речено
- Сторено! Разбира се, че опита от Живота ми в Планините
от 1950 до 1990 ми повели да
събера Информация какво е
Горе. Най-евтината е чрез програма „Хоризонт”. С внимание
заслушах за РИЛА - Великата
Рилска Пустиня с нейния еднолевов покровител. През няколко дни се излъчиха малки
съобщения, че пътя от Сапарева баня до „Пионерска” ще
бъде завършен до средата на
август и че при Обръщалото до
Лифта до новата хижа ще има
сергии. Аз бях говорил по-рано с кмета на Сапарева баня
и с Милен Велчев - финансовия министър на Царя, който
идваше на „Алеко” и казваше,
че е фен на туризма, и знаех,
че нито Лифтът, нито пътят са
законни, т.е. няма държавно
разрешение за такова качество на Пътя и количество на
Пътниците, но те заради Ползите за местното население и
Здравето на Народа ще вложат Пари. По „Хоризонт” през
юли и август имаше 5 кратки
съобщения от Дупница и Благоевград, че Рила се пренаселва и замърсява. Много
казват, че са Дъновисти, а те
отиват да палатуват и затова
имало преговори Дъновистите
да са само 300, и то до самия
скален връх, и че ще има Полиция и глоби. Е, реших пък
да тръгна - Мечка страх - Мен
не страх. Над „Пионерска” бе
като на Женския пазар на бул.
Стефан Стамболов до Лъвов
мост в Столицата. То сладка от
боровинки, малини, смокини с
орехи и с бадеми ли не щеш,
то картини със зайчета и мечки и дори с попове, то коли от
Трабанти до Ролс-Ройс и върволици от 4х4 коли от целия
Балкански полуостров, както
и сергии с книжки за деца и
възрастни, карти и езотерична
литература. Полиция нямаше,
но имаше мустакати със светлоотразителни жилетки и малки пръчици, които упътваха и
ту спираха, ту пускаха движението нагоре и надолу. Имаше
и усмихнати, които обещаваха
за 10 лева с техните макар и
стари Ленд Роувъри да ни закарат до новата хижа, а там
техни хора с катъри и коне да
пренесат нас и багажа ни до
старата хижа. Лифтаджиите
също бяха учтиви и наместваха багажа ни в просторните седалки. Горе обаче имаше Полиция. И то супермодерна. Аз,
разбира се, взех тесте „ЕХО”
и завиках, че който има вестник „ЕХО”, ще е Млад. Но след
малко таблетът ми зазвъня и
видях че има Ъ-Ъ-Ъ-Ъ. Събрах
си „ЕХО”-то и затърсих прия-
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да има и Глупави, като има Работни, трябва да има и Мързеливи, като има Добри,
трябва да има и Лоши хора. Тогава Майката на Земята рекла: „Да дадем на Добрите хора Сила и Крила.” Тогава Господарят
на Вселената Рекъл: „Ако им дадем Сила и
Крила те ще се възгордеят и ще станат
Господари и лоши.” Тогава Майката на Земята Рекла: „Да им създадем Лесове, Гори и
Планини, до които трудно ще се достига,
но Там те ще бъдат Свободни и Щастливи.” Така и Направили.” (КОН ФУ ДЗЪ - КОНФУЦИЙ - 5 века преди Христа в ДЖУН ГУ
УО - Поднебесната Държава - КИТАЙ.)

Великата Рилска пустиня

телите си – Коняри. Нямаше
ги до Хижата, но ги намерих
нагоре до тяхната барака. ”Не
може - забранено ни е - почакай до вечерта - по тъмно ще
пренесем багажа ти.” Тогава
аз реших: Хаджипешовата
с тежката раница, палатка и
спалния човал. По средата
на пътя да старата хижа гледам голяма Табела: ЗОНА за
ОГРАНИЧАВАНЕ на Човешкото ПРИСЪСТВИЕ! Бре - рекох
си, сигурно има много елени
и сърни, както по-рано - развъдили са ги и сега не искат
ние да ги смущаваме, като си
пасат край клека. Но нали бях
рекъл, че ще съм Орел, реших да продължа. На старата
хижа гледам един Как Денди
Лондонски одет от Пушкиновия Евгений Онегин с Голяма
камера с огромен телеобектив и статив и една очарователна Барби - синеока, златнокоса с бележник. Попитах
ги на английски УОТ ис ЮЪР
КЪНТРИ, а те ми отговориха:
От България сме, но с американски акцент. Аз ги запитах
Кореспонденти на коя Телевизия са, а те ми отговориха, че
са от Национален парк Рила и
са от Благоевград. Аз ги попитах те ли са пускали съобщенията по „Хоризонт”, че Рила е
пренаселена и те потвърдиха,
че са ТЕ! После Палатката и
както ПО-РАНО - БЛАГАТА и
МИЛА, РИЛА! Следващата
седмица посетих Моята Мальовица, където съм катерил и
ходил и зиме, и лете, а в Централния алпийски лагер - сега
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР, съм СЛУШАЛ много ЛЕКЦИИ, УЧАСТВАЛ СЪМ в СИМПОЗИУМИ
и конференции. Сега Цени

Европейски, Кухнята с прекрасни тенджери и тигани, но
супа леща 5 лева, преспиване
по 15 лева в стая с две легла
и самостоятелен санитарен
възел. Добре, че един Дългомустакичестичък с добро
сърце ми даде Голяма кухненска дъска и шишенце с оцет
и изсипа малко сол на моето
„ЕХО” и аз с моя голям туристически нож накълцах голямата зелка, закупена от най-евтиния и с най-многото плодове
от Македония и Тракия пазар
в центъра на Самоков.
След Зелката потеглихме
към Хижа „Мальовица”. Там
Чистичко, Уютно, с усмихнати млади хижарки и туристи - БОЛ! ”ЕХО”-то вървеше
като топъл хляб. Но за Пътника - ПЪТ - трябваше да гоним Страшното езеро, където
съм ходил много пъти и зиме,
и лете. Ха сега де! Пътеката
беше след хижата, надолу
имаше и парапет и табели
- сега затревено и сякаш никой не минава. Табели никакви. Зная, че маркировката в
Националните паркове Рила,
Пирин, Витоша, Централен
Балкан и други по-малки е задължение на тях, а не на БТС,
въпреки че като се връщахме
през Йончовото езеро, имаше от старите табели на БТС.
Зная - трябва да се прецапа
реката, малко наляво и след
това да се драпа нагоре. Въпреки годините попрескочих
реката и затърсих пътеката
- там палили огън, правили
палатки и ги окопавали - пътека нема и нема, както викат Шопето. Надолу-нагоре
Найдох маркировките, които
са и на Новата карта на До-

мино за РИЛА! Нагоре - ужас
- Клекът завладял полянките
и маркировката се катери по
големи камъни. Викам си - та
нали това е Е 4 - Европейски
маршрут от Балтийско море
през Германия, Чехия, Румънските Карпати и тука е от
Алеко през Черни връх до 7-те
езера - хижа „Мальовица” Рибните езера през Пирин до
Славянка и ОЛИМП - маршрут
за Туристически богове. Явно,
за да минеш по тези пътеки,
трябва да си ходил в Австралия и да си се учил от Кенгурата как се скача от камък на
камък. И така до Страшното
езеро. Видяхме и една група
млади французи - весели-весели скачат по камъните, сякаш си пеят Марсилезата.
Хеле-хеле по тъмно стигнахме
Заслона! Това е Най-Важният
Приют за ЧЕЛОВЕЦИ на 2790
метра над морското равнище
с отстояние до други места за
приютяване на 8-10 часа път
във Високата и Велика Рилска Пустиня. А вътре ХОРА
- МНОГО ХОРА, но все Планинари. Посместиха се и ние
поставихме морните си телеса
в царството на Морфея. На заранта всичко ми се изясни, а
и от обясненията на един мой
приятел по-късно. Преди Преходът Заслон „Страшното езеро” беше паралелепипедна
кутия с външни стъпала и врата и легла на два етажа, като
по средата имаше един варел
за пренос на нафта на 3 крака
с масивни кюнци нагоре. Покривът бе от масивна бетонна
плоча, леко наклонена, и ние
се печахме горе на слънце,
сякаш сме на морето. Качвахме се по струпаните дърва,

които ги докарваше с катъри
моят приятел Наско, който
снабдяваше и заслоните БАК
и Кобилино бранище. До дървата имаше голяма брадва и
дръвник. Разбира се, който
първи пристигнеше, нацепваше дърва, а вътре сме спали
по 40-50 души и на леглата, и
на пода. Сега явно е, че бетонната плоча е поостаряла и
те са иззидали каменен зид и
за да стане по-здрава подпората, са иззидали и напречна, като са направили антре.
Поставили са и надписи на
големи табели на български,
английски, френски и полски
език, че за пренощунане трябва да се платят 10 евро, но не
се казваше на кого и къде.
Сега са изрязали наровете и
вътре могат да преспят само
15-20 души. Печката е малка
– нова, с кюнци към прозорчето. Сега аз предлагам да съберем 400-500лева и от един
мой приятел - шеф на склад за
желязо в София, да направим
пирамидален покрив с негова
ламарина и платна от стиропор, но с 4 кокили, които да
стъпят на земята до ъглите.
До ЦПШ на Мальовица ще
закараме железата - там ще
се разкроят, но нагоре трябва хеликоптер и върху предварително зациментираните
железни пети да се нанижат
кокилите и пирамидалния покрив. Може да преименуваме
мястото „Най-красивия кът на
Великата Рилска Пустиня Страшното езеро”. Ха сега да
видим колко ЛЮДЕ ще се обадят, че ЩЕ помагат с РЪЦЕ и
ПАРИ.
Третото ми пътуване бе през
великия курорт Боровец към
любимата ми „Заврачица” и
южното подножие на нашия
Връх, който предлагам да го
кръстим на ОРФЕЙ и ЕВРИДИКА. Колко сме се пързаляли от Манчо, колко боб сме
изяли в старата малка хижичка, побирала 20-30 души. Сега
Новата е със стаи с по две легла със свои клозети и баня, но
по 15 лева и без никакво намаление за членове на БТС.
Хижарят чистеше в леген набраните боровинки, които наоколо бяха в изобилие, а двете
му деца вчесваха гривите на
няколкото коне и кобили, които разбираха човеците само
с поглед. Но ние спахме на
„Марица” при Силния хижар и
търсехме пътя към Върха. ЕХ,
Къде е Сега Вазовият ИВАН
и Константиновият АЛЕКО Щитът на Туризма, да се провикнат: „Що Швейцария ли? Нашата РИЛА никъде я няма!
А Табелата „Зона за ограничаване на Човешкото присъствие”... Вярно - има хора, но
има и Човеци. Да приемем читателите на ”Ехо” за Човеци.
инж. Радослав Главчев Поклонник на РИЛА
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Пътеводител Ком – Емине

Връх Ком – Петрохан
(3 часа и 15 минути)

Част 2
Слизането от връх Ком
става по пътя, описан при
изкачването му. При достигане на седловината
между Среден и Малък
Ком (40 минути) се поема
на югоизток, като се подсича и заобикаля връх Малък Ком от юг. Успоредно
на пътеката слиза и зимната колова маркировка.
След върха се открива
гледка към радиорелейната станция на връх Зелена глава и неговия южен
съсед връх Гола глава.
Вижда се и земният път
между хижа „Ком” (нова)
и прохода Петрохан, по
който предстои да се
слезе до прохода. Пътят
криволичи в поляните под
връх Малък Ком, навлиза
в гората и провирайки се
между върховете Зелена
глава и Гола глава, изчезва от погледа, спускайки
се към Петрохан.
След като се слезе по
югоизточния склон на
връх Малък Ком (1 час от
седловината, 1 час и 40
минути от връх Ком), пътеката излиза на земния
път – наляво (на северозапад) той води до хижа
„Ком”, а надясно (на юг
– югоизток) продължава
към прохода Петрохан.
Червената лентова маркировка следва пътя надясно, а билната колова
маркировка минава по
височините вляво (източно) от него. За 15 минути по пътя се достига до
руините на Клисурския
говедарник, разположени
вдясно (южно) от пътя.
На 100 м югоизточно от
говедарника и 30 м южно
от пътя има чешма, обърната на юг. Водата не се
вижда от пътя, чешмата
е полузакрита от водолю-

бива растителност, затова
лесно може да бъде пропусната.
150 метла след чешмата пътеката излиза на кол
от зимната маркировка,
идваща от север. На североизток се отклонява път
за село Бързия. На това
място пътят се напуска и
пътеката навлиза в букова
гора в югоизточна посока,
заобикаляйки височината
(1607 м) от изток. Излиза се на голяма поляна,
обрасла с малинаци (15
минути от кола от зимната
маркировка, 20 минути от
Клисурския говедарник).

Земният път заобикаля
височината (1607 м) от запад и пътеката отново се
слива с него в южния край
на поляната. Продължава
се по земния път наляво (в
югоизточна посока). Трябва да се следи маркировката, защото има няколко
разклона със земни пътища. След още 15 минути
се стига до местността
Щавена поляна, където е
била Клисурската мандра
(северно от пътя). Тук се
отделя второстепенен земен път наляво (на север),
а главният път, обозначен
с червена лентова и стъл-

бова маркировка, завива
на юг. Следва разклон –
поема се по левия (югоизточния) път. Подсичат
се западните склонове на
връх Зелена глава (1653
м) и за 20 минути се стига до седловината между
него и и връх Гола глава
(1598 м). Тук земният път
достига асфалтов път и
свършва. Има голяма метална табела „Хижа Ком
13” (13 км). Вляво (на север) асфалтовият път води
до радиорелейната станция на връх Зелена глава.
Тръгва се по асфалтовия
път вдясно (на юг), след-

ват се серпентините на
пътя, които в югоизточна
посока след 15-20 минути извеждат на прохода
Петрохан. Маркираната
пътека сече последния
завой на пътя и излиза на
асфалтовия път на прохода на 150 м северно от
заведението (1 час и 20
минути от чешмата при
Клисурския говедарник,
3 часа и 15 минути от вр.
Ком).
Седловината,
където
пътят София – Берковица
– Монтана – Лом пресича
билото на Стара планина,

се нарича Петрохански
проход (Петрохан). Той
разделя планините Козница (на изток) и Берковица (на запад) и свързва
долината на река Нишава
на юг с долината на река
Бързия на север. В двата
му края се намират село
Гинци и село Бързия.
Дължината му е 24,1 км,
а надморската височина
1409 м.
Петрохан се е използвал още по времето на
Римската империя, което
е видно от останките на
римската крепост, разположена източно от прохода. През 1868 година
през него се прекарва
търговски път и преминаващите кервани от стоки
насърчават предприемчивия берковченин Петър
Ангелов да построи хан.
С него идва и името на
местността – Петров хан,
Петрохан.
На прохода е построен
и първият изравнител от
Петроханската каскада –
язовир с площ 30 декара
и 6-метрова стена. Чрез
два канала се събират водите на Сребърна, Гинска,
Искрецка река и техните притоци и се отправят
към ВЕЦ „Петрохан”.
Някога тук е имало почивни домове, метеорологична станция, поща,
ресторанти,
бензиностанция. Днес работи само
едно заведение, останалите сгради са изоставени и запустели.
Петрохан – хижа „Пробойница” (5 часа)
От прохода Петрохан
маркировката продължава на югоизток по асфалтово отклонение покрай
южната стена на язовира.
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Лавини, лавини, лавини...

Черната хроника
на бялата смърт

Минава се покрай изоставените сгради на пощата,
заведения, почивни станции и паметника на Георги
Димитров и Васил Коларов. След 500 м се стига
до чешма с два чучура.
Маркировката
напуска
шосето вляво (северно)
от чешмата. Следва кратко изкачване през мочурлива местност в стара
букова гора, която в горната си част преминава в
иглолистна. Пресичат се
мочурливи поляни и за 20
минути (от чешмата) се
стига до хижа „Петрохан”
(30 минути от прохода).
От чешмата до хижата
може да се стигне и като
се продължи по шосето,
което продължава на юг и
на изток до хижата (2 км
от прохода).
Хижа „Петрохан” (1470
м) е разположена на 2
км югоизточно от Петроханския проход. Представлява масивна двуетажна
сграда с капацитет 76 места. Сградата е водоснабдена и електрифицирана,
с централно отопление.
До хижата има асфалтов
път и пряка пътека.
От х. „Петрохан” се тръгва в североизточна посока през смесена гора. За
около 15 минути се излиза
над горския пояс, откъдето се открива чудна гледка към Петроханския проход и извисяващия се над
него връх Зелена глава с
предавателя. По-късно се
подава и острият конус на
връх Ком.
Продължава се все
на
североизток-изток
по затревеното било на
Козница, изпъстрено с
петна от хвойна и боровинки. Южните склонове
на планината са тревисти
и полегати, а северните – гористи и стръмни.
С изкачването гледката
постепенно се разширява – на север се показва
Дунавската равнина, вдясно от Комовците наднича
Миджур, на югозапад са
планините от Краището,
а на юг са Витоша, Рила и
Родопите. На изток изкачването е плавно, но постоянно. Стълбовата маркировка минава успоредно
на пътеката. Подсичат се
южните склонове на слабо изразените върхове
Малка (1662 м) и Голяма
Козница (Чамляку) (1734
м). За 1 час и 30 минути
(от хижата) се стига да
обширно седло, където
стълбовата
маркировка
се раздвоява. Лявата под-

сича връх Тодорини кукли
(1785 м) от запад и слиза
към Клисурския манастир
и гр. Вършец.
Тодорините кукли са
четири на брой, разположени от север на юг, като
разклонение на главното
старопланинско било. Намират се на 10 км югозападно от Вършец.
Най-южният връх от
четирите е 1785 м и е
първенецът на планината
Козница. Той и съседният
на него връх са тревисти,
докато другите два стават
по-скалисти и с по-ясно
изразени стръмни склонове.
От Тодорини кукли може
да се стигне до Клисурския манастир за 2 часа и
30 минути (колова, зелена
и жълта маркировка) или
до гр. Вършец (кв. Заноге) по няколко различни
пътеки и коларски път за
3 часа.
Маршрутът Ком – Емине продължава на изток
по дясното отклонение,
което преодолява възвишението южно от Тодорини кукли. На север се
отделят няколко земни
пътя, водещи към върха. Следва леко слизане
по тревист склон на изток-югоизток, заобикалят
се от юг върховете Зелени
рид (1741 м) и Крушачки
връх (Дебели рът) (1738
м) и за 1 час от разклонението (2 часа и 30 минути
от хижа „Петрохан”) се
достига Червената локва.
Това е малка вдлъбнатина
в терена, в която се задържа вода. Повърхността є
е покрита с водни растения и затова през лятото
е по-трудно забележима.
На север има гледка към
град Вършец и Врачанския Балкан, на юг са Витоша и Рила, а на изток
върховете на Стара планина отново се редят чак
до Ботев.
След Червената локва
се напуска билото, което
завива на север, а на югоизток продължава странично билно разклонение,
по което слиза земен път
за с. Заноге. Пътеката
се спуска между двете
била (на североизток) по
стръмния (лавиноопасен)
склон към местността
Врелата (Дяволския проход) – изворната област
на река Пробойница. За
10 минути се стига до разклон, обозначен с табелки
върху стълб от зимната
маркировка. Вляво (на
североизток) се отделя

пътека и колова маркировка за хижа „Бялата
вода”, а вдясно (на изток)
се продължава по червената маркировка до началото на гората. Ориентир
е старо дърво с разделен
на две ствол, на което има
поставена табела и няколко марки (20 минути от
Червената локва).
Пътеката навлиза в букова гора, пресичат се няколко потока, десни притоци на река Пробойница.
След стръмно спускане
се излиза в местността
Царица (25 минути от началото на гората), която
представлява мочурлива
поляна с изворче, където
има рампа за товарене на
дърва и останки от горска
барака. От нея се тръгва
по земен път в югоизточна посока. Пътят минава
през сечища. 15 минути
след местността Царица пътят се изоставя при
един от завоите му. Поема
се на изток по маркирана пътека, а след това на
югоизток по нея след 15
минути се излиза на горски път. Вляво (на север)
този път стига след 400
м (5 минути до мост над
река Пробойница, която се пресича по моста),
върви се 800 м (10 минути
по левия є бряг), стига се
до втори мост, през който
пътят се прехвърля отново
на десния бряг на реката
и след 2 км (30 минути) се
достига до хижа „Пробойница” (през мост към левия бряг на реката).
Пътеката съкращава големия завой на пътя през
двата моста, като поема
вдясно (южно) по пътя.
След 220 м (5 минути)
пътеката напуска пътя и
с много стръмно 500 м
(10-минутно) слизане на
изток-югоизток излиза отново на пътя (300 м южно
от втория мост).
От тук надолу се продължава вдясно (южно)
по пътя, който върви по
десния бряг на река Пробойница. Редуват се гледки на красиви водоскоци
и сини вирове в рамката
на покрити с мъх камъни.
След 20 минути се минава покрай дълги поляни,
които се намират вляво от
пътя и след още 5 минути
се стига до хижа „Пробойница”, която се издига
на левия бряг на реката,
която се пресича по мост
(2 часа от Червената локва, 4 часа и 30 минути от
хижа „Петрохан”).
Яница Илиева
Стефан Илиев
Следва продължение

Дни наред Планинската спасителна
служба предупреждаваше: в планините
след обилните снеговалежи – ниски температури и повишена лавинна опасност.
Говорителите от телевизионните студиа
също повтаряха – повишена лавинна
опасност, та дано да стигне тревожната
информация до всеки любител на зимната
планина и на белите спортове.
Но не би! Двама млади мъже с опит в
зимната планина изгубиха живота си в
снежната лавина на “Стената” над хижа
“Алеко”. Петата поред през това съдбоносно за тях денонощие.
Няколко дни преди това в Пирин сноубордисти едва не загинаха в предизвикана от тях лавина. Избавиха ги спасителите
от Банско не без риск за своя живот.
Черната хроника на загиналите в лавини в нашите планини не ни предоставя
точния брой на жертвите, но те едва ли са
по-малко от 200! Някои от тях, съвършено
незапознати с това явление, други – с известна представа за тази опасност, трети
– със солидни познания, но уви, недооценяване, пренебрежение или самонадеяност е довела до фатален край.
Родината ни е планинска страна. Несъмнено хората от планинските селища
отдавна са се срещали с тази стихия, ако
не в динамиката на падащите снежни
маси, то със сигурност с разрушенията,
които са причинявали.
В далечната 1930 година пътешественикът географ и първопроходник по билото
на Стара планина изнася сказка “Жертвите на бялата смърт”, отпечатана по-късно
в малка, но съдържателна брошура. В нея
е описана гибелта на двама българи по
северния склон на Стара планина. Йото
Генков и братята Марин и Вельо Станчеви, съдени като съучастници на Васил
Левски по делото на Димитър Общи, се
завръщали след заточение в Диарбекир.
Преодолели билото при връх Паскал, те
се спускали към родните Черновитски
махали, но ги връхлита снежна лавина, в
която оцелява само Вельо Станчев.
“И такива лавини падат ежегодно и ни
предупреждават да бъдем внимателни,
особено при ски излетите. За лавините и
зреещите от тях опасности за зимния туризъм и скиорството ще трябва специално
изследване и моето желание е да се направи то по-скоро, за да се предупредят
иначе много неизбежни жертви.”
Не разполагаме със сведения как се е
изпълнявала тази препоръка на далновидния Павел Делирадев. Наясно сме,
че по това време нито отделни личности,
нито която и да е институция не са имали
нито средства, нито методика за решаване на тази толкова сложна задача.
Десет години по-късно, на 20 януари
1940 г., група скиори, след като са изкачили Мусала, се спускат към местността
Преслапа и оттам в циркуса на Маричините езера. Набраздената от ските им снежна покривка се раздвижва и развихрилата се лавина затрупва Георги Стоименов
– отличил се като алпинист при заветното
първо изкачване на Северната стена на
Мальовица. Тялото му е открито едва през
пролетта.
Интересът към планините като обекти
за туризъм и спорт нараства след края
на Втората световна война. Заедно с това
се връща темата за снежните лавини. В
курсовете по туризъм и по алпинизъм неизменно присъстват лекции по тази тема.
Тя е включена и в учебните планове на
ВИФ (днес НСА). По този начин студентите, бъдещи учители по физическо възпитание и деятели по всички спортове, получават основни познания. Разширен курс

и практически занимания за търсене на
затрупани хора в лавини получават специалистите по ски и по алпинизъм. Появяват се първите печатни издания – “Сняг
и снежни лавини” – сътворени от видни
наши планинари.
В лавиноопасните долини се изграждат информационни табла. Планинската
спасителна служба разширява разяснителната си дейност чрез печатни материали, повишава спасителната подготовка
на спасителите, формира отряд водачи
на лавинни кучета. Но тежките лавинни
инциденти с туристи, алпинисти, скиори
и работещи в планината не стихват, а се
увеличават.
– В Рила, на пътеката над хижа “Рибни езера”, лавина връхлита върху група
туристи, организирани в курс за младши
инструктори по туризъм. Загиват трима от
тях.
– В Стара планина в новогодишната
нощ на 1955 г. в непосредствена близост
до връх Ботев лавина затрупва трима опитни планинари, спрели за кратък отдих в
подветрена гънка на терена. Сред тях е и
началникът на учебната работа на Централния алпийски лагер.
– На 16 декември 1965 г., след обилен
снеговалеж за траверса Мальовица – Орловец – Злия зъб потеглят 16 алпинисти от
Софийската градска школа по алпинизъм.
По чисто формални съображения ръководителят на проявата не се решава да преустанови провеждането на траверса. Груба грешка – зигзагообразното изкачване
на склона на връх Орлето, вместо движение по скалния ръб, предизвиква лавина,
която затрупва всичките 16 алпинисти.
Петима от тях успяват да се освободят от
жестоката снежна прегръдка. Останалите
– загиват.
– Под хижа “Вихрен” трима студенти от
ВИФ, участници в учебния курс по ски, загиват при преминаване на ясно изразения
лавиноопасен улей “Изгорялата бачия”. В
този случай е пренебрегнато правилото
опасните места да се преминават поединично.
– Трима алпинисти изкачват връх Вихрен с намерение да продължат траверса до заслона на Кончето. Мъгла затруднява ориентировката им и те вместо по
ръба, водещ към съседния връх Кутела,
слизат по съседния ръб, който се спуска
към долината на Влахинска река. Установили грешката си, вместо да се върнат на
върха, те подсичат хоризонтално склона.
Предизвиканата лавина ги сваля в долината. Загиват и тримата.
– В подготовка за изкачване в Памир националният отбор по алпинизъм траверсира с тренировъчна цел хребета на връх
Мальовица към Злия зъб. При връх Орловец една от свръзките напуска правилно
прокараната пъртина. В резултат снежна
лавина повлича обвързаните с катерачно
въже четирима алпинисти. Следва главоломно свличане със снежните маси, които
спират около 1100 м по-ниско, близо до
шосето към Рилския манастир, като по
чудо оцеляват трима. Загива същият треньор по алпинизъм, който би трябвало да
не допусне очевидната грешка.
... Вместо радост, здраве и емоции от
общуването и спорт в зимна планина лавините прекъсват живот и предизвикват
мъка и доживотна скръб у близки и роднини на загиналите. Ако обичате живота
и държите да посещавате планините, научете повече за лавините и за скритите
процеси в снега. Препоръчваме: прочетете и препрочетете книгата на Огнян
Балджийски и Камен Якимов “Планинско
спасяване”. И със 100 процента добронамереност към авторите ще променя тяхното заключително обръщение към читателите им.
“Драги ми приятелю на планината, който и да си ти, момче или момиче, млад или
с побелели коси, в тази книга ще намериш
отговор на всичките свои въпроси.”
Андрей Мирчев

IN MEMORIAM
На 15 февруари ни напусна големият човек, приятел и възторжен планинар Смаил Мехмед Чука.
Пребродил България и Балканите, той бе душата
на групата. Енциклопедична, любознателна, лъчезарна, отзивчива личност. Голям турист, маркировач
и хижестроител. Почетен домакин на Заслона на
връх Жълти бряг/Саръяр/. Човек, винаги готов да се
притече на помощ.
Духът му ще се рее в планините!
Туристическо дружество
„Орлово гнездо“-Казанлък
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Трети март – началото
по пътя на свободата
На пръв поглед националният ни празник Трети март
не може да бъде разглеждан
от кой знае колко различни
гледни точки. България става
свободна, тръгва по свой самостоятелен път на развитие.
Това е общ празник и някак не
подлежи на различни тълкувания и интерпретации. С други
думи – доста е сложно да бъде
трактуван през призмата на
отделно съсловие, група хора
със специфични интереси и
т.н. Е, може би военните имат
известно право да го изживяват по-дълбоко, все пак в Руско-турската
освободителна
война се слага началото на
днешната българска армия в
лицето на опълченските дружини – но определено малцина си дават сметка какво означава празникът Трети март,
ако не специално и конкретно
за него, то поне съотнесено
към личната му социална, професионална и лична среда.
А една от най-важните последици на Санстефанския
мирен договор и последвалото
го създаване на българската
държава е и това, че българите
вече имат възможност да започнат свободно да опознават
както собствената си родина,
така и големия свят.
Разбира се, процесът на
разчупване на оковите е започнал далече преди това.
Българинът се приобщава към
европейската култура и преди Освобождението, мнозина
наши възрожденци получават
образование в Русия, самият
Ботев учи в Одеса – но естествено този процес върви бавно
и мъчително.
Именно Санстефанският мирен договор на 3 март 1878
г. полага както началото на
новата държава, така и възможностите на българите,
вдъхнали с пълни гърди въздуха на свободата, да опознават
и родината си, и света извън

нея. Далече не е случайно,
че по-малко от 20 години след
Освобождението се слага началото на организираното туристическо движение. А за да
се сложи такова начало, означава, че преди това вече също
е имало туризъм – неорганизиран, просто от ентусиазъм и
любопитство, на индивидуални
или най-много групови начала и достигайки определено
ниво, вече се е появила необходимост от организация. Така
желанието за пълно, системно
и цялостно опознаване на току-що освободеното отечество,
както и на големия свят навън,
връзките с който се отприщват
на воля, съвсем естествено и
логично води до поставянето

на началото на организираното туристическо движение
в България – и по този начин
този процес пряко се свързва с
националния ни празник Трети
март. Празникът обозначава
датата на Освобождението – а
зараждащият се туризъм с неговия стремеж и желание да
се опознаят родината и света
е една от значимите последици в живота на строящото се
тогава българско общество.
Отприщената енергия на българина намира своя израз в
появата на първите български пътеписи на Иван Вазов и
Алеко Константинов. Младата
държава, получила енергията на свободата, чрез своите най-добри представители

се вглежда с любопитство и
в самата себе си, и в другите
страни, съизмерва се с тях – и
най-забележителното в това
съизмерване е, че не изпитва
ни най-малък комплекс за малоценност, а трезво отбелязва
както предимствата, така и недостатъците на по-развитите
държави. И това вече е признак за самочувствие, вдъхнато от свободата.
Днес ние рядко си даваме
сметка и невинаги осъзнаваме
с необходимата задълбоченост, че един от първите признаци на свободата е възможността именно да пътуваме по
света и в собствената си страна като граждани на самостоятелна и независима държава.

Историята на следосвобожденска България, чието начало е положено на 3 март,
ни дава прекрасен пример за
това. За нас тази възможност
е някаква даденост, която получаваме наготово и може би
затова не я ценим достатъчно. Толкова по-ценно е да се
вгледаме във възторженото
отношение на тогавашните
строители на България към
открилото се пространство за
движение вътре в страната и
извън нейните граници. Дори
бегъл поглед ще ни покаже
в колко много литературни
произведения,
отразяващи
духа на тогавашната епоха,
действието се развива по време на пътуване: от „чистите” в
жанрово отношение пътеписи на Алеко и Вазов, като се
мине през „Бай Ганьо” – с образа на този най-прочут български икономически турист,
издигнал се в определени отношения дори до еманация на
определени характеристики от
националната ни същност, та
се стигне дори до разказ като
„Андрешко”, където героите отново контактуват по време на
пътуване, навсякъде виждаме
движение.
Тази атмосфера на активно
отношение към собственото
новосъздадено общество и
външния свят, отразена в литературните свидетелства на
епохата – независимо дали документални или художествени,
е една от най-важните последици от свободата, получена
на 3 март. Началото е положено! Българите тръгват да пътуват, да разглеждат и опознават
света – а скоро започват да го
правят и организирано, след
като на 27 август 1895 г. биват
положени основите на организираното туристическо движение в новата млада държава.
Светът вече се е отворил
пред свободна България!
Любомир Атанасов

Тук някога ехтяха боеве, тук
се реши съдбата на България
Затова в слънчевото утро на 3 март към
1326-метровия Връх на свободата, към 34метровия доломитов Паметник на свободата, символ на българо - руското, бойното
братство, на свободата на България се устремиха хиляди хора от всички краища на
страната. Усмихнати, с национални флагове, с венци и цветя в ръце идваха хора от
изток и запад, от север и юг и с трепет и
вълнение се изкачваха по 890 -те стъпала
към Паметника на свободата. Непрестанна върволица от хора, искащи да поднесат своята почит и признателност към
паметта на загиналите за свободата на
България, преклоне- ние пред подвига и
саможертвата на героите - българи и руси,
финланци и румънци за да я има днес България. Околните долини и горди върхове
и Шипка и Орлово гнездо, и Зелена глава
и Волинската височина и Свети Никола
слушаха изпълнения от Габровския духов
оркестър марш „Шуми Марица”, под който опълченците се спускаха в атака, и си

спомняха за епичните боеве, за героизма
на защитниците на прохода, чиито позиции сега са очертани с бели камъни
Пристигаха все нови и нови хора.
Пристигна и традиционният ски поход по
билото на Балкана, но този път без ски –
просто нямаше сняг......, пристигнаха русенци и ихтиманци, тръгнали по билото от
Вежен,ТД „Хайдут”- Калофер, търновци,
габровци, софиянци, тръгнали от хижа
„Тъжа”. От север и от юг , от Габрово и Казанлък на Прохода и Върха на свободата
се изкачиха и колоездачи - тук бяха и от
клуб „Крива спица”- Пловдив и от София клуб „Велоразходка” . Пристигнаха и 130
жени, участнички в 56-ия Национален осмомартенски поход на жените.
По традиция тържественото честване
на 3-ти март бе на Шипченския проход.
Започна със заупокойна панахида в памет
на загиналите за свободата на България,
изпълнена от Н. Пр. Траянополския митрополит Киприян в съслужие с Габровски

Памет българска

К

огато висшето духовно
призвание и историческо
знание се преплетат с
родолюбието, се получава благородна словесна сплав, чието
излъчване грабва читателя, извиква у него неподозирани емоции; връща го към усещането за
народностна принадлежност и
към спомени за родови корени.
Така стана с мен, след като с
голямо закъснение и случайно
попаднах на стихосбирката „Легенди за град Елена” от Доростолския митрополит Иларион.
Сам родом от Елена, той не се
е ограничил да разкаже за този
възрожденски градец, днес повече туристически обект, а e
сторил и огромен труд да ни преведе през миналото му. Авторът
е отбелязал всяка по-значителна сграда, местност наоколо и,
разбира се, говори за ролята и
съдбата на многобройните свети места – църкви и манастири
в тукашния край. Голяма част от
казаното в стиховете си митрополит Иларион черпи от предания, но и от справки и отметки в
църковни книги, от описания на
стари хора.
Знае се, че китното градче
е дало на България много достойни синове – войводи, четници (Ботевият четник поп Сава
Катрафилов), писатели (Ст.
Михайловски, създал текста на
химна за светите братя Кирил
и Методий), художници и т.н. И
днес срещаме потомци на родове, които гордо заявяват: „Прадедите ни са от Елена”.
Стихосбирката е богато илюстрирана с фотографии на забележителности. Аз мисля, че
най-показателна би била онази
картина от художника Гюдженов, живописец на българската
история, на която свещеник заклева бъдещите борци за свободата на поробеното ни отечество с Евангелието, кръста и
пищова.
Разположените в полите на
Средна Стара планина околности на Елена Панайот Хитов
описва така: „На която и страна
да погледнеш, то окото ти има
на що да погледа и се порадва.
Хубава е нашата земя… Като
погледнеш, то видиш полета
и шумаци, горите са облени от
златните лучи на българското
слънце.”
И сред тези неизбродени лесове и скалаци преди около хиляда години се чул лай на хрътки и човешки викове – цар Асен
с царицата и боляри дошли от

столнината Търновград на лов.
Отстреляли елен. Милостивото
сърце на царица Елена се натъжило и тя се обърнала към
царя: „Царю честити, тук да
бъде основано / не би ли искал,
селище/ и то да е за спомен
мил на мойто име назовано,/ че
всичко в таз гора милее моето
сърце?” Елена е единственият
град в България с име на българска царица.
Към 1840-1841 г. според руския пътешественик генерал
Духамед Елена било „най-голямото в пределите на Турската империя село”. А в „Горски
пътник” Г. С. Раковски цитира
думите на Младен войвода за
родния му град Елена с „неговите сияйни домове”.
Близо до Елена е с. Марян.
Марянски се наричал и манастирът, където според преданието завършил дните си цар

свещеници. Последва кратко емоционално слово. на Кмета на община Казанлък
г-жа Галина Стоянова. Вицепрезидентът
Маргарита Попова призова „ клетва да
дадем на чутовния връх, да не подменяме
историята, да не продаваме България, да
мислим със сърце за България, да поднесем цветя и синовна почит пред Паметника на свободата”.

Борис-Михаил Покръстител. С
падането на България под турско робство манастирът бил
разрушен и възстановен чак в
1962 г.
Атмосферата в тази и другите
свети обители стиховете обрисуват ясно: „Със страх свещен,
застанал пред икони стари,/
монах смирен, огрян от свята
благодат,/ поддържа кандилата,
вощеници пали/ и проси мир за
целий свят”.
Със силата на православната
вяра тръгвали българските владетели на бой и в нейна прослава основавали много манастири. В „Монастирите на цар
Иван Асен II” авторът предава
събитие, отнасящо се до победата на царя над василевса Теодор Комнин: „А край Беброво,
на острите баири,/ дървен кръст
заби, окичен с цветя / монастир
да блесне в спомени преми-

Деца от Казанлък рецитираха Вазов,а
6-годишната софиянка с габровски корен
Никол, облечена в национална носия поздрави присъствашите с Балада за мартеницата.
Хиляди „обичани от бога, родолюбиви българи” обкичиха с венци и цветя не
само Паметника на свободата, но и всички паметници в националния парк Шипка
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ли/ за юнаците ни, български
чеда…” – манастирят „Св. 40
Мъченици”.
В отмерена реч духовният
пастир Иларион е предал сказания за някога издигнати крепости, завладени после в люта
битка от турските войски. Крепостта Шишкин град (лето Господне 1373 г.) спомня сюжета
на народната творба, започваща с думите „Цар Мурад Мари
думаше…” Победен при Твърдишкия проход, тогава цар Иван
Шишман, за да сключи достоен
мир, дава за съпруга на турчина
сестра си Мара-Тамара. И ако в
народната песен не се споменава за кандило, типичен символ
на православната вяра, митрополит Иларион разказва как
Мара-Тамара спряла турската
свита, за да вземе със себе си
от близкия манастир „Преображение Господне” едно кандило
– вечен спомен и знак, че тя,
макар и в сараите, няма да се
откаже от вярата си.
В стихосбирката е включен и
Еленският препис на Паисиевата история, направен от даскал
Дойно; с размери 20/15 см, с
кожена подвързия на дъска,
преписът съдържа 112 листа и
завършва със словата: „Конец и
Богу слава!”
„Легенди за гр. Елена” съдържа историята и описанията на
почти всички църкви и манастири в Елена и околностите. Не е
пропуснат и големият духовен
водач Иларион Макариополски.
Четем и „Ода за даскалоливницата” – първото класно училище
в България, открито от Ив. Момчилов в 1844 г. То е предтеча на
Учителския институт. Известно
време там учил и Петко Р. Славейков, по баща също еленченин.
На 2 км източно от Елена, под
с. Синджирли, бликала вода от
чешма с каменно корито. Но
защо ли и чешмата, и селото
носят това странно име? Авторът на стихосбирката пояснява: ”Три синджира роби, българи подбрани,/ вързани мъже,
жени, деца дори, изморени и
посърнали, във рани,/ една привечер спряха до зори./ Да дадат
нещели данък на султана, /турска власт не искали да зачетат/
и затуй пожар селата им обхвана/ и настана ужас, страшен,
непознат.”
Особена гордост за еленчани
е кулата с градския часовник
(сахатницата). В лето Господне
1812 г.,на Еньовден, когато

– Бузлуджа, изкачиха се на Орлово гнездо, влязоха в паметника на Свободата,
видяха обновената му експозиция, пред
очите им оживяха картините от войната на
руските художници - баталисти, опълченците, нарисувани 1936 г. от батошевският
художник Стефан Коларов. От панорамната тераса на Паметника пред очите им се
разкриха на юг - Розовата долина с Казан-
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„слънцето играе”, „Кога във премяна нова, обновена природата
се украсява и ухае,/ часовникът
за първи път заби в Елена”.
И ненадминатият български
строител Колю Фичето, когото
наш вестник, издаден на френски специално за изложбата в
Лувъра „Съкровищата на тракийските царе”(2015 г.), нарече „спасителя на катедралата
„Нотр Дам дьо Пари”, е намерил място в стихотворната книга – не като еленчанин, а като
учител на майстори от Еленския
край, изградили камбанарията
на църквата „Рождество Богородично”.
Читателят ще научи още какви традиции са се поддържали в
гр. Елена векове напред: празнували се Рождество Христово,
Великден, Връбница, а също и
Жътва, Гроздобер, Богоявление
(Водокръще). Спазвали се ритуалите и за Задушница. Свещенническата общност създала
и типични за този край църковни напеви, които звучали в
препълнените храмове; в нотна
форма те са приложени накрая
на стихосбирката.
След като прелисти и последната страница, читателят
потъва в размисъл, убеден, че
православието е съхранило
съзнанието за българска принадлежност у еленчани, вкл. и в
най-тежките робски години. На
много хора, особено от по-старото поколение, ще им дойде
на ум онази народна песен, която изучавахме в отделенията и
която помним и досега: „Даваш
ли, даваш, Балканджи Йово,
хубава Яна на турска вяра?”, и
категоричният отговор: „Море,
глава си давам, Яна на турска
вяра не давам.” Докато си припомням фолклорната творба,
от съседния телевизор долитат словата на някой (сигурно)
мастит учен за „цивилизационен
избор” и „европейски ценности”.
Как ли биха се възприели тези
понятия в даскалоливницата на
Ив. Момчилов в онази 1844 г.?
Неразбрано, а може би биха ги
сметнали за кощунствени.
Но сега сме в 21-ви век; светът, твърдят, е само едно „голямо село”, в което властват
новите технологии. А неговата
характерна черта е приспособяването към „мултикултурността”. На това учат младите
хора и затова „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово…” е изхвърлено от учебниците.
Мариана Ангелова

лък и язовир Копринка, на изток - Орлово
гнездо и Бузлуджа, на запад - връх Шипка, Зелена глава, Волинската височина,
Малуша, Исполин и Триглав, на северх
- склоновете на Предбалкана и Габрово.
Трети март на Шипка – това е нещо,
което трябва да се изживее, то не се описва.
Инж. Милка Караджова
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Най-високият връх на Антарктида – Винсън (4892 м),
може да срещнете и като
Уинсън (5140 м). Върхът се
намира в най-западната част
на континента – там, където
водите на море Уедел се вдават дълбоко в ледената плът
на континента. Първенецът
на континента отстои на
1200 км от Южния полюс, което обуславя и трудния достъп до него. Огромните размери – 21 км в дължина и 13 км
в ширина, са дали основание
на някои автори да говорят и
пишат за него като за масив
вместо като за връх.
Подозренията на специалистите, че в западната част на Антарктида има
много висок връх, а може
би и най-висок, се оказват
верни. Съмнението обаче
се потвърждава едва през
зимата на 1958 г., когато
се осъществява специално самолетно прелитане в
района на гр. Бърд. Именно тогава височината на
върха е определена на
5140 м. Три години по-късно благодарение на нови
и по-съвременни уреди
височината му е уточнена
на 4892 м и му е присъдено името Винсън. Наречен
е така на името на американския конгресмен с
грузинско потекло – Карл
Винсън, който е главен финансов спонсор за научното изследване на района и
върха.
След откриването и определянето му като най-висок връх на континента
идва ред и на битката за
неговото първо изкачване.
То започва през 1963 г., когато са оформени два екипа
на Американския алпийски
клуб (American Alpine club).
Едната група е под ръководството на Шарл Холистер, а втората е поверена
на Питър Шоенг. Тъй като
и двете групи не успяват,
след 3 години те се обединяват и през 1966/1967 г.
постигат желания успех.
Новата експедиция е
под официалното име Национална антарктическа
експедиция и е поверена
на Никълс Клинч като ръководител. Експедицията е

Винсън –
първенецът
на Ледения
континент

спонсорирана от American
Alpine club и Националното
географско дружество, с
подкрепата на Военноморските сили на САЩ. Участниците са 10 души учени
и алпинисти, или общо 11
души с ръководителя.
След много перипетии на
18 декември 1966 г. върхът
е достигнат от четирима,
а ден по-късно, на 19 декември – на върха стъпват
още 4-ма алпинисти. На 20
декември върхът е изкачен и от последните трима
участници. Така, в продължение на 3 дни всичките
участници в експедицията
достигат крайната цел.
По пътя към върха няма
големи технически трудности, но кандидатите за
успех трябва да се борят с
необичайните атмосферни
условия – ниски температури и ураганни ветрове.
По принцип на Антарктида
обилни снеговалежи няма.
Базовият лагер обикновено се изгражда на 2150 м,
а нагоре се устройват още
три междинни лагера, съответно на 2700 м, 3100 м
и 3700 м (щурмови).
Най-подходящо време
за изкачването на Винсън
е от ноември до януари, а
времетраенето обикновено е от 20 до 30 дни, в зависимост от атмосферните
условия. При подходящо
време самолетите, които
се използват, излитат по
график и тогава експедициите могат да продължат
до 20 дни. При влошаване
на времето – силен вятър,
мъгла и силен снеговалеж,

графиците се нарушават и
изкачването може да продължи до 30 дни.
Разрешенията за изкачването се издават за
групи от 4-ма души, като
ползването на лицензиран
и професионален водач е
задължително. Ако в дадена група се появи 5-и човек
или се съберат повече алпинисти, се налага назначаването на втори (помощник) водач. Освен всичко
друго негово е и задължението да придружи надолу
този или тези алпинисти,
които първи се откажат по
пътя към върха. А ако има
и други , които се откажат
на по-голяма височина, би
трябвало основният водач
да върне цялата група. Таксата на всеки участник е 30
000 долара.
Тъй като включването
на върха в колекцията на
7-те континентални първенци - СЕВЪН СЪМИТС
СЪМИТЪР, или „колекцията на богаташите”, тези
правила вече подлежат на
либерализиране. Умува се
водачът да не бъде само
местен, а всяка група независимо откъде е и ако
има свой професионален и
лицензиран водач, да осъществи опита си под негово ръководство. Мисли се и
по отношение на задължителното връщане и придружаването от водачите на
отказалите се.
БЪЛГАРИТЕ
НА ВИНСЪН

За нас, българите, из-

връх. През януари 2013
г. на връхната точка на
ледения континент стъпват Димитър – бащата, и
синовете Янко и Калоян
Янчеви от Пловдив. Последното, трето българско
изкачване е на Атанас
Скатов от Сливен и то е
осъществено на 22 декември 2014 г., в рамките на
неговия план за изкачването на 7-те континентални първенци. До момента
Скатов е изкачил 6 от тях
и за да стане носител на
тази престижна колекция,
му е необходимо да достигне успех и над първенеца на Северна Америка
качването на този ем- – Маккинли.
блематичен връх е много
трудно за изпълнение.
НЯКОЛКО ДУМИ
Върхът е доста далече от
ЗА БЕЗЛЮДНИЯ
България и всеки, който
КОНТИНЕНТ
се реши на това, трябва
да се въоръжи с търпение,
На територия колкото
продължително пътуване, Европа и половин Австрачести смени на транспорт лия взети заедно няма
и редица още неприятни нито един човек, който да
ситуации. Всичко това ос- нарече това място родно.
къпява доста една такава Антарктида винаги е била,
авантюра, защото таксата е и ще бъде „ничия земя”.
от около 30 000 долара е Тя не е и няма да бъде
от Чили до върха и обра- завладявана от нито една
тно.
колониална държава. Там
Независимо от това и са и ще бъдат настанявание имаме три успешни ни само няколко научни
изкачвания. Първото е на станции, една от които е
Димитър Тодоров, осъ- българска.
ществено на 12 януари
Континентът
заема
2005 г. Тогава той прави площ от 13,9 милиона
своето изкачване - на 46 кв.км и погледнат от птичи
години е и е на работа в поглед, прилича на круша.
Южна Африка. Поради До 1961 г. на картите на
това за неговото изкачва- СССР и Англия това място
не се знае само от много е отбелязвано като Земя
малък брой българи и то от на Греъм, на американтези, които често влизат в ските карти като Палмър,
интернет. Димитър обаче на чилийските като Земя
е направил достатъчно, за О’Хигинс, а на аржентинда ни информира за битка- ските като Сан Мартин.
Антарктида е покрита
та си на върха. Да, думата
битка е напълно точна, за- почти цялата с дебели
щото в продължениена 22 ледени пластове, което
дни: от 2 до 23 януари, той представлява 90% от свесе бори с редица бюрокра- товния лед. Антарктида е
тични порядки по дългия и континента с най-голяма
път към Антарктида. С про- средна надморска височидължителните изчаквания на – 2040 м. Противно на
по местата за прехвърляне очакванията средната надпо самия маршрут. Попад- морска височина на Азия,
нал в група с полуинвали- където се намират най-годи, както той самият ги оп- лемите планински системи
исва в своя пътепис, който – Хималаите, Каракорум,
се пази в личния ни архив. Памир и Тян-шан е само
И още две успешни из- 960 м. н.в. Но, забележете,
качвания имаме на този толкова голяма разлика
толкова
емблематичен между надморската висо-

чина на двата континента е в дебелото ледено
покритие на Антарктида.
Без този леден пласт височината на Антарктида би
била само 450 метра.
Антарктида е най-студеният континент и с най-суровия климат на Земята.
Тук на 24 август 1960 г.
е измерена най-ниската
температура – минус 83,3о.
Средната зимна температура е минус 60о, а лятната варира от минус 50о до
минус 60о.
На изследването на този
континент са посветили
най-хубавите си години от
живота си плеада велики
мъже – Джеймс Кук, Фадей Белингсхаузен, Раул
Амундсен, Робърт Скот,
Джеймс Рос и редица смели мореплаватели и пътешественици.
В продължение на много години на учените били
известни само 6 континента, които били населени
с хора. Някои от учените
обаче, които гледали на
света с векове и години
напред, считали, че на
планетата
съществува
още един неизвестен континент. Редица мореплаватели и пътешественици
предприемали много опити за неговото откритие,
но всичко завършвало
без резултат. На 29 януари 1774 г. най-прочутият
от тях – Джиймс Кук достигнал до 77о, където бил
спрян от адски студ и непроходими ледове. Това
било достатъчно да заяви:
„Сега съм твърдо убеден,
че на юг от Тихия океан не
съществува континент”.
Не така обаче мислили руските изследователи Фадей Белингсхаузен
и Михаил Лазарев. През
1820 г. на 16 януари за
първи път те доближили
южнополярния материк, а
година по-късно и до бреговете на Антарктида. На
14 декември 1911 г. великият норвежки изследовател Раул Амундсен достига
Южния полюс. Окончателно се потвърждава съществуването на новия
континет.
Доц. Сандю Бешев
Д-р Красимир Джалдети

С офертите на БТС
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оведарци – хижа „Мечит”
(1.30 часа) – Туристически
комплекс „Мальовица ( 4
ч) – хижа „Вада” (1.30 ч) – хижа
„Ловна” (1.30 ч) – хижа „Скакавица (1.45 ч) – курортно селище „Паничище” (2 ч) – Сапарева баня (2 ч)
Предлаганият маршрут е
сравнително лек, без съществени денивелации, изцяло в
по-ниския горски пояс на планината и е по възможностите на
всеки турист. Освен обичайната
за зимните условия екипировка
не се изисква допълнително
оборудване, освен по личен избор туристически щеки.
Говедарци отстои на 13 км от
Самоков, с който има редовна
автобусна връзка. От центъра
на селото се тръгва на юг по
шосето за почивните станции
(2 км), а след последната сграда започва пряката маркирана
(в жълт цвят) пътека по стръмния горист склон вдясно от
дола на малък поток. Тя следи
успоредно скиорската писта,
пресича два пъти горски път,
като при повторното излизане
на пътя продължава по него в
западна посока и след 15 мин
достига хижа „Мечит” (1751 м
н.в., 70 места, вътрешни бани
и тоалетни, туристическа кухня, столова, бюфет).
От хижата се тръгва в югозападна посока по маркираната
с червен цвят пътека, излиза
се на горски път, а след 20 мин
се продължава по пътеката,
която се спуска в речна долина. Следва леко изкачване до
поляна с триангулачна пирамида, продължава към друга
речна долина и изкачване на
отсрещния склон. След 10 мин
пътеката излиза на горски път,
продължава по него, но скоро
след това той се изоставя и по
стръмната маркирана пътека се
достигат сградите в местността
Овнарско. Оттук се продължава по горски път в гората и
почти по хоризонтал – към долината на трите Преки реки. До
моста на Първа Прека река се
достига за около 40 мин, след
още 5 мин – до Втора Прека
река, от която на юг се отклонява маркирана пътека за Йончево езеро. Продължава се
на запад към моста над Трета
Прека река, следва разклонение – продължава се по лявото
отклонение. Пътят се изкачва
с няколко извивки по склона
на рида Ръждавица и слиза
към долината на река Мальовица и обширната Меча поляна. В североизточния край на
поляната се намират сградите
на туристическия комплекс
„Мальовица”. Той е най-големият и модерен ски център на БТС. Тук на около 1720
м н.в. са разположени Учебен
център „Мальовица” (86 места
в стаи със собствени санитарни възли, локално отопление,
кабелна телевизия, ресторант,
бюфет, ски гардероб, учебни зали, библиотека, спортна
зала); основно реконстуирана в
луксозна база бившата туристическа спалня „Тръстиката”
(24 места в апартаменти и стаи
със собствени санитарни възли,
локално отопление, ресторант
и външен бар-барбекю); хотел „Мальовица” (150 места в
апартаменти и стаи със собствени санитарни възли, локално
отопление, кабелна телевизия,
ресторант, лоби бар, нощен
клуб, конферентна зала, спортно-възстановителен комплекс,
ски гардероб и др.).
На Меча поляна и по склона на Ръждавица са прекарани
ски писти, съоръжени с няколко влека.
От ТК „Мальовица” на юг по
маркирана пътека край река
Мальовица за около 1 час
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Зимен туристически
маршрут в Рила

Хижа “Ловна”

Учебен център “Мальовица”

Хотел “Мальовица”

може да се отиде до хижа „Мальовица”.
Пряката маркирана пътека (в
червен цвят) за хижа „Вада” се
отделя от шосето за Говедарци
след около 300 м от комплекса
в северозападна посока. Тя се
спуска стръмно, достига горски
път и по него излиза на обширната Яворова поляна. Пресича
се по дървения мост Урдина
река, продължава се по пътя
в северна посока и само след
около 250 м вляво се отделя
маркираната пътека за хижа
„Вада”. На 500 м преди хижата
пътеката излиза на шосето от
местността Гьолечица за хижа
„Вада”.
Маршрутът за хижа „Ловна”
започва по горски път, който
пресича река Черни (Прав) Искър, завива надясно и сред гора
маркираната с червен цвят пътека извежда за 30 мин на седловина Вада при открит канал

за водоснабдяване. Тук има
маркировъчен стълб с указателни табели. От седловината
пътеката слиза на недовършения път от Паничище за хижа
„Вада” и се продължава по
него до големия завой на Бързанска поляна. Оттук, ако се
продължава направо по пътя,
за около 40 мин се достига долната станция на седалковия
лифт за хижа „Рилските езера”,
а след няколко минути и хижа
„Пионерска”. От Бързанска поляна пътеката (отсечка от Е4)
и за хижа „Ловна” се отклонява вляво от пътя, навлиза в гората, пресича по мостче река
Джерман и се изкачва до хижа
„Ловна” (1670 м н.в., 40 места, вътрешни и външни бани
и тоалетни, туристическа кухня, столова, барбекю).
От хижа „Ловна” в западна
посока маркираната пътека (в
червен цвят) се изкачва стръм-

но до склоновата заравненост,
известна като Войнишка барака. Тук е важен кръстопът: на
югозапад е маркираната пътека за хижите „Рилски езера” и
„Седемте езера”, на северозапад – за пижа „Пионерска” и
курортен комплекс Паничище,
а средната маркирана пътека
е за хижа „Скакавица”. Върви
се през стара иглолистна гора
и след 20 мин от разклона се
излиза на горски път, по който
се продължава около 300 м.
Внимателно трябва да се следи
за отклонението от пътя вляво
(синя маркировка), продължава
се през гората. На югозапад и
15 мин преди хижа „Скакавица”
пътеката се съединява с тази,
която идва от хижа „Рилските
езера” по билото на Сухия чал
за циркуса на Седемте рилски
езера. Пътеката продължава
вдясно от скиорската просека
и в западна посока през моста

на река Скакавица след леко
изкачване се излиза пред хижа
„Скакавица” (1869 м н.в., 120
места, вътрешни бани и тоалетни, туристическа кухня,
столова, ресторант, бюфет).
Любителите на ски спорта
могат да достигнат до хижа
„Рилските езера (един от големите високопланински ски
центрове на БТС с писти и влекове), която отстои от хижа „Пионерска” със седалковия лифт
на 20 мин, а по маркираните
пътеки от хижа „Ловна – 1.30 ч,
и хижа „Скакавица” – 1 час.
От хижа „Скакавица” до Паничище се слиза по маркираната с жълт цвят пътека през
голяма стръмнина с множество
сепрентини (Къркулиците), излиза се на горски път, маркиран с червен цвят, който води
нагоре към циркуса на Седемте
езера, продължава се вляво
на север по него и се стига до
седловината Зелени преслап,
застроена с няколко сгради.
След около 10 мин се слиза на
асфалтово шосе Паничище –
хижа „Понерска”. Продължава
се по шосето вляво и надолу до
местността Гюндера с няколко
постройки, а оттук пряка пътека слиза до курортното селище
Паничище. От него до Сапарева баня разстоянието по шосе
е 10 км. Пряката маркирана
пътека следи тясната долина на река Валявица, достига
сградата на бившата хижа „Валявица” и след като пресече на
два пъти шосето за Паничище,
влиза в Сапарева баня.
Йордан Йорданов
експерт в БТС
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рез периода 18-22 септември 2015 г. 11 колоездачи
от клуба по колотуризъм
към ТД „Кайлъшка долина“,
гр. Плевен, посетиха Румъния,
като караха по два от най високите и живописни прохода през
Карпатите. Единият с трудното
име Трансфагараш е обявен
от предаването „Топ гиър“ за
най-добрия път за шофиране в
целия свят. От епизод от това
предаване се заражда и идеята за преодоляването на този
проход с велосипеди. Цветомир
Младенов – един от членовете
на клуба и негов председател,
след като разбира за съществуването на такъв път, който
се намира не много далече от
България, споделя идеята със
своите приятели колоездачи и
те дружно решават да посетят
това магическо място. Четирите
почивни дни в края на септември месец са с добра прогноза
за времето и дружината колоездачи стягат багажа, товарят
велосипедите на колите и се
отправят към съседна Румъния. Пътят им минава през гр.
Никопол, откъдето с ферибот
се прехвърлят на другия бряг
на река Дунав и се озовават в
непознатата ни съседка. Благодарение на навигацията се
отправят по не много добрата
пътна инфраструктура на съседна Румъния, което до болка им
напомня родна България. След
около 6 часа пътуване преминават град Куртя ди Арджеш,
откъдето бавно започват да навлизат в дебрите на Карпатите.
Първата нощувка е на палатка,
на единственото равно място
в района, нещо като паркинг.
Вече е полунощ и от заобикалящата ги планина не се вижда
абсолютно нищо. Всички лягат
след изморителното пътуване – кой в палатка, кой само в
чувал под звездите(за което на
сутринта ще съжаляват). Алармите на телефоните дружно започват да звънят точно в 06.00
ч. Всички бавно се раздигат и
остават очаровани от гледката,
която им е убегнала вечерта
заради тъмнината. След бързо
прибиране на багажа и закуска всички отново са по колите,
защото ориентирайки се къде
се намират, разбират, че ще е
по-добре да спестят още някой
километър въртене с велосипедите. Оказва се, че сме спали
точно до язовирната стена на
язовир Lacul Vidraru. Там след
кратък разговор на развален
английско-българо-румънски с
един от пазачите на язовира се
разбира, че на около 7-8 км нагоре има хотел, където могат да
бъдат оставени колите. Не след
дълго се озоваваме на въпросното място и започва трескаво
разтоварване, сглобяване, настройване и смазване на велосипедите. И старт – точно в 8.00
ч всички трескаво поемат към
красотите, които допреди това
са виждали само на снимки от

Веломаршрути
интернет.
Първите 20 км са сравнително равни по брега на язовира и
се минават бързо. Но след тях
теренът става доста по-стръмен
и темпото се забавя. Започват
да се откриват гледки към върха на планината, които донякъде плашат колоездачите, като
виждат докъде трябва да стигнат. Наближава обяд и точно
там вниманието е привлечено
от крайпътен комплекс, в който
има и въжен парк. Спира се за
обяд, почивка и качване още
малко на адреналина с преминаването на доста екстремно

което автоматично означава,
че трудното вече е минало и
остава само спускане. Преминаването през тунела е доста
страшно, той е доста тесен,
неосветен и много студен. И изненада, на другия му края все
едно се отива в друг свят, групата се озовава насред панаир.
Сергии със сувенири, местни и
млечни продукти, скара-бира
и какво ли още не. Все неща,
които не е типично да са на
това място. Заслужена почивка
за храна, снимки и опознаване
на обстановката. Денят напредва, а групата още не знае къде

край, така и след около 25 км
спускане се достига и до първите места за настаняване. След
трудно проведени разговори с
местното население групата успява да намери комплекс с бунгала, където нощувката излиза
10 лв., което не е за вярване,
а и условията не са чак толкова лоши. Заслужена почивка и
коментари на изминатия ден на
по бира в ресторанта. Всички
са много доволни, но и малко
притеснени, защото всичкият
този път трябва да се измине
на следващия ден, а умората и
болежките, както и някои други

то почва проходът Транс алпин.
Тъмнината е завладяла склоновете на планината и единственото, което се вижда, е поклащането на дърветата от силния
вятър. Групата търси място, където да опъне палатките за нощувка, и за техен голям късмет
намират изоставен строеж, където е равно и е страхотно място заради близостта на улична
лампа, която прави престоя им
там по-приятен. След спокойната нощ следва отново дълго
колоездене по стръмните склонове на планината. За съжаление времето не е много добро и

несгоди на това дълго пътуване са в главата на всички или
пък не. На следващия ден след
ранното ставане, бързото оправяне на багажа групата потегля
по обратния път, който им предоставя друга гледна точка и
красоти, които са убегнали от
погледите при бързото спускане предния ден. Денят е прекрасен, времето е слънчево и в
шеги и закачки проходът е преодолян. Отново дълго спускане
като за финал и край на всички невероятни преживявания,
изживени при преодоляването
на 180 км преход с велосипеди
по стръмните склонове на Карпатите. Отново са при колите,
което означава, че трябва да
се прибират у дома. Но не всички, четирима души остават за
още два дни и отиват към друг
проход, намиращ се не много
далече. Проходът Транс алпин,
който е най-високият проход в
Карпатите и най-високата му
точка е над 2000 м н.в. След
около 200 км шофиране по доста тесни и криволичещи пътища
четиримата колоездачи са в курортното градче Ранка, откъде-

върховете на планината са обвити с облаци. Но това не спира
групата бързо да набира височина по стръмния път нагоре.
Най-високата точка на прохода
е и с най-суровото време, силен
вятър мъгла и почти нулева видимост правят спускането надолу доста трудно. Но точно когато мислите за краткия пробег
и преминаването на прохода
завладяват колоездачите, се
оказва, че следва второ изкачване и след това кой знае какво още. От другата страна на
планината времето се оправя,
облаците се разпокъсват и се
откриват нови невероятни гледки. След около 3-4 км изкачване отново идва дълго спускане.
Пътят е след ремонт и настилката е много добра, което прави
спускането бързо и екстремно.
На една дълга стръмна и права
отсечка километражите отчитат
86 км в час. Скорост, която не е
за вярване, но е факт, за което
говорят и невероятните усилия,
необходими за преминаването
на същия този участък в обратна
посока. След около 15 км спускане пътят влиза в горския пояс
и интересът към продължаване
надолу изчезва. Групата се връща, а вкусната мамалига, която предлагат в едно заведение
на един от превалите, им дава
сили за въртене по стръмните
склонове. След кратка почивка
и хапване от споменатия вече
местен специалитет остава
едно спускане, едно кратко изкачване и финалното спускане,
с което това невероятно преживяване ще трябва да приключи. Живи, здрави и заредени с
много емоции колоездачите се
прибират в България, но мислите и мечтите им остават някъде
там, в Карпатите, и една мисъл
измъчва умовете им: „Кога пак
ще се върнем да покараме отново по тези невероятни места“.
Може би много скоро.
Цветомир Младенов
председател на Клуб по
колоездене към ТД „Кайлъшка
долина” – гр. Плевен

Колопоход в Румъния

построения въжен парк. Пулсът
е покачен, стомасите са пълни,
но минава и мисълта, че има
още много за въртене до достигане на крайната цел. Бавно,
но сигурно групата продължава
нагоре. След около десет километра е разположена планинска хижа, която в този момент
е домакин на планински маратон и има голямо струпване
от вече завършилите бегачи,
публика и постоянно пристигащи на финала бегачи. Кратка
пауза, тъй като се вижда, че от
тук нагоре започва истинското
изкачване. Вече се излиза над
горския пояс и гледката става
все по красива. Започват да се
виждат и серпентините, които
описва пътя. Движението на туристи, други колоездачи и коли
по прохода е много голямо. И е
обяснимо защо, мястото е величествено. След всяка преодоляна серпентина се открива
все по-красива гледка към планината и към вече преминатите серпентини. Краят е близо,
вижда се тунел, преминаването
през който отвежда групата от
другата страна на планината,

ще спи, тъй като междувременно получават съобшение от
хотела, който са резервирали
в град Киртишоара, че много
им се извиняват, но резервацията им е отменена и могат да
ги настанят на друго място на
около 15 км от резервирания
хотел. „Ама ние сме с колелета,
какви 15 км, тези луди ли са“, са
най-честите коментари сред колоездачите. Подготовка за дългото спускане, което по план е
около 35-40 км, но предвид липсата на сигурно място за спане,
не се знае колко ще бъде. Малко след тръгването надолу групата спира и е като омагьосана
от това, което се открива надолу. Едно невероятно съоръжение, построено на място, на
което по принцип трябва да има
само скали, трева и най-много
някоя стръмна пътека. Гледката
е величествена и не може да
се опише с думи. Заслужава
си въртенето нагоре, а сега и
дългото спускане надолу. И, да,
спускането наистина е дълго и
с много голяма скорост, на места даже се изпеварват и колите. Но както всичко хубаво има

121 години организиран туризъм

П

рез изминалите 120 години
организираното
туристическо
движение
постигна социалнозначими резултати и в масовизирането на
туризма, и в хижестроителството и маркировката, и в спортното майсторство по алпинизъм,
ориентиране, ски ориентиране
и пещерно дело.
Не може да не се подчертае,
че Българският туристически
съюз постигна реални усдпехи
и в учебно-методичното, и в научното направление. Не е случайно, че достигнахме европейски и световни величини и че
продължаваме да преследваме
нови високи цели.
Приносът на науката в процеса на обучението и тренировките, както и предоставените от
БТС възможности за натрупване на практически опит и знания са основните фактори, водещи до успехите. В тази връзка
ще пипомним, че структурите
на БТС проявяват загриженост за развитието на
науката. За първи път се
провеждат пленарни заседания на Централния
съвет и на 23 Окръжни
съвета с една-единствена тема – научноизследователска и приложна
дейност в БТС.

Българският туристически съюз осъществяваше целогодишен
учебен процес чрез
разкриването на специализирани
спортно-туристически школи.
През периода 1981-1987 г. в
284 учебни отделения се обучават 8986 млади любители
на алпинизма, ориентирането,
ски ориентирането, пещерното дело, водния и колотуризма.
При това програмното обучение
се осъществяваше извън функциониращите тогава 1611 клуба
по посочените спортове и видове туризъм. За отбелязване е,
че цялата учебно-възпитателна
работа в системата на БТС се
ръководеше само от 152 щатни
преподаватели, но и от многобройни обществени и педагогически кадри.
Във времето на организирания туризъм се очертават два
основни периода в развитието
на научната мисъл. Първият период обхваща годините от 1895
до 1962-ра. В ранните години на
този период научната дейност
има епизодичен, предимно литературен и научнопопуляризаторски характер. Не липсват
обаче и задълбочени, и днес
много интересни резултати и
анализи. Известно е например,
че още преди началото на организирания туризъм у нас проф.
Георги Златарски (1886 г.) работи върху геологията на пещерите в Карлуковския и други
карстови комплекси. А Стефан
Хоринич (1890 г.) открива останки от неолита в пещерата
Полички край Дряновския манастир.
През последните 10-12 го-

Науката в БТС

(Научно-методичен съвет,
Медицинска
комисия, Научно-приложна
лаборатория,
Комиисии за
научно-приложна дейност
към Окръжните съвети и по-големите дружества на БТС). Стимулира се развитието на научните изследвания и разработки
чрез провеждане на национални конкурси.
През този етап на ускорено
развитие на научната мисъл
научно-методичният съвет при
БТС организира 42 научни конференции (9 международни,
17 национални, 5 регионални,
11 местни). Изнесени са над
800 научни доклада, разработени от повече от 1300 автори.
Първата национална научна
конференция (София, 1962 г.) е
посветена на въпросите на туризма, алпинизма и пещерното
дело. Изнесени са 17 доклада
от (116 автори, последната научна конференция е посветена
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на туризма в детските градини
– Хасково, 1990 г.). Изнесени са
81 доклада от 98 автори.
Увеличен е броят на научните
публикации за туризъм и спортовете, които развиваше БТС.
Отпечатани са 17 специализирани научни сборника с 506
разработки в обем 3321 печатни страници. Основен дял за
развитието на научната мисъл
през периода на организираното туристическо движение в
България се пада на Научно-методичния съвет (1961-1982 г.)
като помощен орган на Бюрото
на ЦС на БТС с председател
проф. Кръсто Кръстев и научен
секетар доц. Борис Маринов.
Вторият етап от втория период на научната мисъл в БТС е
характерен с пълно отстъпление от завоюваните научни позиции.
Третият етап се откроява отново с ускорено развитие на
науката предимно в областта на
спортното ориентиране, алпинизма и туризма.
Доц. ст.н.с. Борис Маринов

Оперативна програма “Регионално развитие”
2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!
www.bgregio.eu

дини на този период научните
изследвания са по-целенасочени, за което спомагат Централният
научноизследователски
институт за физическа култура
и спорт и катедрата „Туризъм и
алпинизъм” при ВИФ.
Вторият период обхваща времето от 1962 г. до днес. В него
се очертават следните три етапа, които са коренно различни
по динамиката на развитието на
науката за туризма.
Етап на ускорено развитие
– 1962-1990 г.
Етап на рязко снижаване на
достигнатото научно равнище
– 1990-1995 г.
Етап на нов подем на научните изследвания – от 1995 г.
до днес.
Тук насочваме вниманието
само към първия етап, за който
е характерно: многообразие на
проблемите и темите; привличане на обществени начала на
значителен брой специалисти;
развитие на научните разработки на договорна основа; приоритетно провеждане на теренни научни изследвания, в това
число и с комплексен характер
по време на 27 алпийски и пещерни експедиции, състезания
по ориентиране и туристически
походи; научно обезпечаване
на учебно-тренировъчния процес и мащабните състезания.
През този етап БТС изгради
собствена обществена структура за управление на науката

ПРЕДСТОЯЩО
От 23 до 27 март в Учебния център „Мальовица” , ТД „Чрноморски простори” – Варна организира Дванадесети национален преглед „Оцеляване в планината”. В проявата по програма
се предвиждат походи до околните хижи и върхове, изготвяне
на „снежни” пещери, хижи, иглута и др. Предвижда се изграждането на бивак от „снежни” иглута и пещери на безопасно
място с възможност за нощуване на открито. Естствено отделено е време и за каране на ски. Подборът на групата се извърша от ТД „Черноморски простори”

СЪОБЩЕНИЕ
Туристическата спалня в Петрич е затворена за туристи.
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Туризъм в четири сезона предлагат българските морски
общини Несебър, Бяла и Долни чифлик

Експерти по туризма разработиха тематични пакети, които
насочват туристите към най-атрактивните природни и исторически
забележителности и традиционни празници в региона.

Туризъм в четири
сезона предлагат българските морски общини Несебър, Бяла и Долни чифлик.
Експерти по туризма разработиха, а медийни специалисти рекламират разнообразните възможности за
туризъм, които предлагат
населените места в региона.
Пакетите насочват вниманието на туристите към няколко теми - море, култура и
история, защитена природа,
вино, лов и риболов. За улеснение на туристите са разработени отделни пакети,
които ще поведат гостите
към дивните природни забележителности, намиращи се
край морския бряг - демонстрационен център "Белите
скали" в гр. Бяла, биосферен
резерват "Камчия" и уникалната местност "Камчийски
пясъци", защитената местност "Иракли", пясъчните
дюни в Несебър, резерватите "Киров дол" и "Вълчи
преход", Горски чифлик със
зоологическа градина "Господинов" край с. Горица в
община Бяла.
Любителите
на
историята и културата ще
останат възхитени от уникалната атмосфера на Стария Несебър, ще се докоснат
до древността в Античната
крепост на нос Свети Атанас край Бяла, ще се докос-

нат до самобитни народни
традиции, съхранени през
вековете на празника на
хляба в с. Оризаре, народния събор за ваяшки и други народни певци и свирачи
Гермето в с. Голица, община
Долни чифлик, на празника
на домашната наденица и в
музея на пчеларството в с.
Кошарица, общ. Несебър, на
празника Петльовден, който
се празнува от незапомнени
времена и до днес. С домашно вино и прясно опечени

курабийки ще ги посрещнат
баба Радка и гостоприемното й семейство в с. Солник,
общ. Долни чифлик, които
пресъздават пред туристи от
цял свят самобитни празници и обичаи.
Безкрайни
възможности за екстремни
изживявания, почивка и
развлечение крие морето.
За туристите са разработени
програми за уелнес и спа в с.
Шкорпиловци, общ. Долни
чифлик. Туристите могат да
наемат яхти за пикник, да
карат сърф или да се гмуркат като истински водолази
в морските дълбини, както
и просто да се наслаждават
на топлото слънце, горещия
пясък и галещите вълни на
прекрасните плажове.
А за любителите
на лова и риболова истинско
царство са ловните стопанства "Шерба" и "Несебър",
язовирите "Долни чифлик" и
"Порой", река Камчия, Екопарк "Венелин". Пристанището в гр. Бяла е отправна
точка за желаещите да пробват късмета си и в морския
риболов. Ако пък не сте опитни ловци, но обичате да се
разхождате в природата и да
запечатвате уникални гледки, можете да се възползвате
от възможността за фотолов
в Държавното ловно стопанство "Шерба".

Тази публикация е създадена в рамките на осигуряване на устойчивост на проект: "Иновативен
маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Свещен връх
убива жените
Връх Канчендзьонга се намира в Хималаите и е висок
8586 метра. Това е и гробът
на едни от най-опитните жени
алпинисти.
Например топ алпинистката
на Полша, Ванда Руткевич, загива под Канчендзьонга, а е покорила няколко върха над 8000
метра, включително и Еверест.
Подобна съдба сполетява и рускинята Екатерина Иванова,
която тръгва да го изкачва в
мъжка експедиция. По пътя се
отлепва козирка от замръзнал
сняг, повлича Екатерина в бездната и не и позволява да се
върне. Герливде Калтербрунер
от Австрия е погълната от невидима сила, минути след като е
стъпила на върха, а словенката

Мария Франтар пада в пропаст. И българка пада курбан
на този връх. Това се случва
през1994 година. Тогава първата ни алпинистка Йорданка
Димитрова, прави опит да изкачи осемхилядника, но никой
не знае дали е стъпила на него,
просто защото остава завинаги
горе. Преведено от местния
език, Канчендзьонга всъщност
значи „Петте съкровищници на
големия сняг”. Тибетците считат върха за свещен и покоряването му е светотатство.
Първи видели върха отблизо са британците Джо Бенд и
Норман Харди през далечната
1955 година. Алпинистите стигат върха, но не го изкачват, зачитайки обичаите на местните

хора. Това се превръща в неписано правило. Но скоро то бива
нарушено от две експедиции
– японска и руска, които през
1989 година, правят траверс на
върха.Това отприщва необяснимите жертви и то само на жени

Популярен туризъм сред жени
за наблюдение на... мъхове

Неочакван нов вид туризъм
става все по-популярен в Япония – екскурзии за наблюдение
на... мъхове, съобщава Би Би
Си.
Eнтусиасти, въоръжени с
лупи, пътуват в организирани
групи напред-назад из островите до зони, покрити с мъх,
разказват местните медии. Екскурзиите са особено популярни сред жените, казва екологът
Такеши Уено, който води такива
групи.
Популярността именно на
тези екскурзии може да се
обясни с нарасналия брой
жени, които се отдават на пешеходен туризъм. Много жени
се възхищават на растенията и
цветята по време на разходките, затова може би са развили
интерес и към мъховете, подозира агенция Киодо.

Друго обяснение е, че това
е просто начин да се избяга от
модерния начин на живот.
В Япония има няколко извест-

ни градини с мъхове, като една
от най-известните е около храма “Сайходжи” в Киото, където
има около 120 различни вида.

Кътче от родината
Тази малка къщичка, кацнала на
скалите над Лакатник, определено
е едно от интересните (и странни)
места в България. Известна е като
“Орлово гнездо” и представлява
заслон за алпинисти. Ако сте пътували по Искърското дефиле, няма
как да не сте я забелязали в далечината. Къщичката е закрепена с
метални пръти в скалата на около
300 метра над река Искър. До нея
обаче можете да стигнете единствено с обезопасително въже и
знания в областта на алпинизма.
Заслонът е построен през 1938
г., като за негови създатели се
смятат четирима катерачи – Константин Саваджиев, Георги Ценев,
Георги Стоименов и Тодор Божков.
Къщичката е подновена през 2000
г. от група ентусиасти. Днес “Орлово гнездо” е част от Природен
парк “Врачански Балкан” и покрай
него минава екопътека, която отвежда до пещерата Темната дупка
и Паметника на септемврийци. От
заслона на върха на скалата се
разкрива красива панорама към
Лакатник и Искърското дефиле.

алпинистки.
Още една жертва на планината!
Според вярванията на местните хора, щом върхът е свещен, той е обгърнат от енергия,
обитава се от божества, затова не бива да се осквернява
от човешкото присъствие. От
своя страна учените обясняват
феномена с климата. Канченд-

зьонга е върха с най-обилния
снеговалеж и е най-доближен
до Индийския океан. Това, според учените, го излагало под
влиянието на силните мусони.
Но, дали това обяснение е достатъчно, че да разгадае смъртта и то само на жените, дръзнали да покорят върха?
Страницата подготви
Филипина Бондокова

Българско
момиче стана
Мис Туризъм
Европа
Вероника Велинова Стефанова спечели титлата “Мис
Туризъм Европа” и представи страната ни достойно в
престижния
международен
конкурс “Мис Туризъм Планет
2015”, който се проведе в Гърция.
Чаровната блондинка е на
23 години, от София. Завършила е специалността “Политически науки” и иска да
продължи образованието си.
В свободното време обича да
пътува и да кара джет.
На световния финал на конкурса участие взеха момичета
от Турция, Латвия, Черна гора,
Австралия, Гърция, Украйна,
Русия, Колумбия, Боливия,
Мартиника, Мавриций и др.
Красавиците посетиха различни дестинации в южната
ни съседка. В Солун участваха в уникално модно ревю с
известни световни марки като
Roberto Cavalli, Just Cavalli,
Celine и др. В Паралия Катерини участничките бяха
ангажирани с разнообразна
програма, включваща среща
с кмета на града, плажна фиеста, ревюта и др.

Претендентките за титлата
“Мис Туризъм Планет 2015”
посетиха и столицата Атина.
Момичетата се запознаха лично със световноизвестния дизайнер Панос Зинас, който ги
покани във вилата си, която е
една от най-скъпите в света и
се състои от петнадесет отделни къщи за гости, а придвижването от единия до другия
край на басейна става с надуваема моторна лодка, споделя
въодушевено Вероника.
Финалът на конкурса “Мис
Туризъм Планет 2015” се състоя сред изумрудените води
на морето и лазурното небе на
съблазнителния остров Миконос. Спектакълът премина в
три тура. Момичетата се представиха по бански костюми,
национални костюми и официални рокли на Versace 1969.
Мис Туризъм Планет стана
представителката на Колумбия, а Мис Туризъм Америка е
от Боливия.

Ходенето пеша и
планинският туризъм
водят до дълголетие
Тайната на дълголетието се
крие в ходенето пеша и планинския туризъм, показва проучване на американски учени от
Харвард. Два часа и половина
ходене на седмица увеличава
продължителността на живота
средно със седем години. Седемдесет и пет минутна разходка с бързо темпо е достатъчна,
за да удължите живота си с две
години, пише агенция БГНЕС.
В изследването участват 600

000 мъже и жени на възраст над
40 години. Това е първото по
рода си изследване, което изчислява толкова точно връзката
между физическата активност и
продължителността на живота.
Освен това пет часа планински туризъм на седмица увеличават
продължителността
на живота с 4,2 години, като
най-голям ефект се наблюдава
при хора с нормално телесно
тегло.

100 национални туристически обекта
Крепостта
„Стенос”
при прохода Траянови
врата е символ на национално-историческото
наследство в региона и е
уникална по своята конструкция. Разположена е
на 64 км от град София и
на 72 км от град Пловдив.
Намира се на 15 км от гр.
Костенец.
При Траянови врата
се е състояла една от
най-значителните военни
победи в историята ни.
Тук през 986 г. Цар Самуил разгромява войската на византийския император Василий II.
Времето на изграждане на крепостта „Стенос“
се определя от археологическите предмети, разкрити при разкопките, направени през 1978-1987
г. Те рамкират точно периода на нейното изграждане, съществуване и изоставяне - от 491 до 582 г.
(от император Анастасий
до император Тиберий II
Константин).
Крепостта е изградена
върху тракийско селище
от бронзовата и желязната епоха, просъществувала е в продължение на
един век (от края на IV до
края на V век). Върху развалините на крепостта
през IX-XIV век живеят
българи.
По време на разкопки
са разкрити монументална сграда – гарнизон с
построен вътрешен двор,
открит приземен етаж, 6
входа и 3 вътрешни кули,
направени от камъни и 5
реда плоски тухли. Двете
островърхи кули, които
се намират на западната
страна, са петстенни и
много интересни от архитектурна гледна точка. На
юг от крепостта са запазени останки от стари градежи, вероятно крепостни
съоръжения с диаметър
30 метра и дебелина на
зида 2 метра. Около прохода Суки съществували
още две крепости от връх
Еледжик на север и с. Горна Василица – на юг. Тези
два пункта имали стратегическо местоположение
и позволявали панорамно
наблюдение на целия район.

№79б
Крепостта „Стенос”
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вори името Траянови врата е използвано за първи
път от историка Антоний
Бонфиний (1427-1502) във
връзка с похода на Владислав III Ягело (Варненчик), който преминава с
войските си прохода през
1443 г. По време на турското робство проходът е
наричан и с турското име
Капъджик дервент, както
и Маркова капия. Огромната арка на римската
порта, висока около XVIII
метра, била запазена до
XIX век. След завладяването на България от турците функциите на „Траянови врата” като пазител
на прохода отпадат. Неизползвана и неподдържана крепостта започва
да се руши. Въпреки това
проходът винаги е имал
стратегическо значение
и е играел ключова роля
през вековете.
През 2015 година приключи проект по ОПРР,
по който крепостта е
консервирана
и
реставрирана, изграден е
туристически информационен център, изгледна
площадка и 2 екопътеки
с информационни табели, по които може да се
стигне до крепоста по пешеходен маршрут от гр.
Момин проход.
Със Заповед на министъра на културата през
2010 г. археологическата
културна ценност „Късно антична крепост при
прохода Траянови врата“
„Траянови врата” им на- е категоризирана като
несли голямо поражение, „Обект от национално
като почти цялата визан- значение”.
тийска конница и голяма
част от пехотата били
РАБОТНО ВРЕМЕ:
унищожени. Самият имот вторник до неделя
ператор едва успял да се от 09.00 до 18.00 ч.
спаси, а българите плениПочивен ден - понели императорските знаци делник
(инсигнии). Споменът за
Входни билети:
победата над Василий е
за учещи и студенти
отразен 30 години след – 2.00 лв.
нея в Битолския надпис
за деца, пенсионери
на племенника на цар Са- и лица в неравностоймуил – Иван Владислав.
но положение – 1.00 лв.
След тази знаменита
за група от 15 и попобеда в следващите ме- вече души се ползва
сеци византийската ар- намаление от 30 на сто.
мия е безпомощна пред
за всички останали –
настъпилата
българска 3.00 лв.
офанзива по всички поЦени за беседа с ексоки.
скурзовод – 3.00 лв.
В средновековните из-

при прохода
Траянови врата

Крепостта, от която
има запазени градежи от
2 до 5 метра височина,
е имала уникално водно
съоръжение и подземен
тунел. Той е бил дълъг 60
крачки и е отвеждал до
подземен извор. Тунелът
се намира на северната
стена, като от вътрешната страна на крепостта е
добре запазен, но извън
крепостната стена е напълно разрушен заедно с
изхода си. Доказано е, че
местността е използвана
и през средните векове
(IX-X век), което я прави
важна българска твърдина. Оттук са минали три
от кръстоносните походи.
През Средновековието
проходът е бил наричан

Царски врата. Проходът
влиза в историята през
986 г., когато византийският император Василий
II предприема поход срещу България в стремеж
да откъсне български територии. Битката при Траянови врата (17 август 986
г.) е най-голямото поражение, което ромейският
владетел претърпява в походите си за покоряване
на България. Василий поема към България начело
на армия от 30 000 души.
Битката била предхождана от безуспешна обсада
на Средец (днешна София). Обсадата продължила 20 дни, но без успех,
защото провизиите на византийската армия се из-

черпват, а възможностите
и да се снабдява от околностите на града били
пресечени от българите.
Междувременно гарнизонът на Средец извършва
успешно начинание, като
през тунели под крепостните стени стига до стенобойните машини, оставени близко до крепостта
от византийските военачалници, и ги опожарява. Другата причина за
вдигане на обсадата била
войската, предвождана от
Самуил, която настъпвала
в тила на императорската
армия. По обратния път
българите устроили засада на ромеите и в Ихтиманския проход на 17 август 986 г. при крепостта

ОБЯВА
УС на ТД „Калабак” - гр. Петрич на основание
чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и решение от протокол №2 от
24.02.2016 г. на УС на дружеството свиква годишно отчетно събрание на 15.04.2016г. от 18.00 часа в
сградата на дружеството при следния
ДНЕВЕН РЕД
Отчет на дейността на дружеството за 2015 г.;
Отчет за финансовия резултат от нестопанската и
стопанската дейност за 2015 г.;
Приемане на проектобюджет за 2016 г.;
Избиране на делегат за Общото събрание на БТС.
От Управителния съвет на
ТД „Калабак” - гр. Петрич

Костенски водопад
Известният Костенски водопад е разположен на река Чавча в центъра на
Вили Костенец. Той е природна забележителност от 1974 г. Височината на водопада е около 10 метра. През зимата при ниски температури замръзва. В скалите на водопада е била изкопана баня с минерална вода със седем извора, която
дълго време се е ползвала от местното население, но в последстнвие е била
разрушена от земетресение. Защитени от закона са рестенията по скалите от
водопада, естествените пещери и скални образувания. Водопадът е описан от
Иван Вазов през 1917 г. Тази природна забележителност може да бъде посетена целогодишно и не се заплаща такса. Инфраструктурата е добре развита
– туристическият обект е обозначен с информационни и указателни табели.

ПОКАНА
Българската федерация на туристите ветерани
ще проведе отчетно-изборно събрание на 24 април 2016 г. от 9.30 часа в хижа „Алеко” на Витоша при следния дневен ред:
Отчет за дейността на федерацията през 2015 година.
Отчет на Контолната комисия за 2015 година.
Приемане на Календарния план за 2016 година.
Приемане на проектобюджета на Федерацията
за 2016 година.
Разискване по горните точки.
Избор на нов УС на БФТВ.
Избор на делегат за ОС на БТС.
Разни.
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Из върховете
на Каталуния
Продължение от брой 2
Незабравимо приключение
е да съзреш Барселона от птичи поглед. За тази цел е необходимо да достигнеш музея,
познат като Корабостроителницата. Недалече е въженото
влакче, свързано с метростанция „Паралел” и станция „Монжуик”. Излизайки, съзираме и
лифта, с който се изкачваме до
Кастел де Монжуик. Пътуването си заслужава. Макар по
време на Гражданската война
оттук да е бил бомбардиран
самият град, днес най-красивото нещо е гледката, която
се простира от покрива на
крепостта към Барселона и
морето. При археологически
разкопки тук са намерени надгробни камъни на старо еврейско гробище. Затова в превод
Монжуик означава Еврейска
планина. Хълмът е осеян с
множество паркове. Наблизо е Ботаническата градина
– „Жарди Ботаник”, с над четиридесет хиляди растителни
вида.
След фотопаузата се насочвам към друг лифт с начало Мирамар, като кабинката
те пренася над морето, за да
достигаш след около половин
час кулата Сан Себастиян.
Съвсем наблизо е най-големият комплекс от двадесет
и един аквариума в Европа,
с около единадесет хиляди
риби и четиристотин вида, но
посещението ще го оставя за
следващото идване, защото
съм се насочил към Рибарския

ОБЯВА

квартал с типичните малки
рибни ресторантчета, а оттам
покрай историческия музей
на Каталуния, за да се насладя на следобеда в Парк де ла
Цитадела – „зеленото сърце”
на Барселона, започнал да се
оформя през 1872 година. Навлизайки навътре по алеите,
съзирам Пласа Дармес с красиво кръгло езеро, над което
е скулптурата „Ел Десконзол”.
На метри разстояние е и Зоо
Барселона със 7500 животни от 400 вида. Романтично
настроените влюбени двойки
могат да се разходят с лодка
из езерото Естани. Най-голямата забележителност остава
Каскадата, създадена от Жозеп Фансаре и с помощник
Антони Гауди. Самата арка с
двете странични стълбища
е надиплена с необарокови
статуи. Времето минава неусетно и в късния следобед за
завършек на деня снимах Арк
де Триумф, която е служила за
величествен вход за официално посрещане за Световното
изложение от 1888 година.
Архитект е Жозеп Виласека,
който я прави и различна, и
необикновена.
Целта за новия ден е
най-високата точка над
Барселона – 512 м при хълма Тибидабо – част от планинската верига Колсерола,
която огражда града от север.
Името Тибидабо е свързано
с фрагмент на латинския пре-

вод на Библията – Сатаната отвежда Исус Христос на върха
на една планина и му предлага света с думите Haec omnia
tibi dabo si cadens adoraberis
me („Всичко това ще е твое,
ако коленичиш пред мен и ме
боготвориш”). Тибидабо също
е превърнат в обществен парк.
Отново въжена линия свързва
хълма с града. Заслужава да
се посети еклектичният ансамбъл на Темпле дел Саграт
кор (Светото сърце). От покрива на църквата има стълби нагоре до позлатената бронзова
статуя на Исус Христос, разперил ръце. Съседните статуи
са на апостолите. Откриват се
пленяващи гледки към Барселона. Наблизо е и един от
символите на града – Торе де
Колсерола, или телекомуникационната кула, построена от
Норман Фостър. Висока е 288
м, а асансьорът те изкачва на
върха и съзираш града от птичи поглед.
За малки и пораснали деца
истинска наслада е Парк де
Атраксионе – Увеселителният
парк, с „Хотел Крюгер” – къщичката на ужаса, а Ел Пиндол е лост, изстрелващ четирима смелчаци надолу със
скорост 100 км/ч, преди да
полетят отново нагоре. Работното време на парка спрямо
сезоните е доста променливо
и е желателно предварително
да се получи актуална информация от туристическите информационни центрове.
Текст и снимки:
Руси Стойчев

ва счетоводителят.
Отчет на Контролния съвет – докладва
ТД „Еделвайс” – гр. Сандански свиква Председателят.
редовно отчетно събрание за дейността си
Избор на делегат за редовното отчетно съпрез 2015 г. при следния дневен ред:
брание на БТС.
Отчет за работата на УС на ТД „Еделвайс”
– гр. Сандански през отчетната 2015 г. – доСъбранието ще се проведе на 22 април от
кладва Председателят.
16 часа в залата на къмпинга IV-ти киломеФинансов отчет за приходите и разходите тър.
на ТД „Еделвайс” – гр. Сандански – докладОт ръководството
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Предвестниците
на пролетта
отново долетяха
В ъпреки студеното и дъждовно мартенско време по
традиция около средата на
месеца в Долна баня пристигат и първите предвестници на пролетта – щъркелите.
Първите съгледвачи и късметлии да зърнат красивите
дългокраки птици свалиха мартениците и
ги вързаха
за плодни
дръвчета
за здраве и берекет, както е
обичаят. Свалена бе и огромната бяло-червена мартеница от часовниковата кула
на сградата на народно читалище „Рила-1898” на централния площад.
През миналата година
в рилския град по време на
Седмото международно преброяване на белия щъркел
бяха регистрирани общо 20
щъркелови гнезда и толкова гнездящи двойки, които
създадоха и поколение. За
участието на народно читалище „Рила-1898” в преброяването и регистрираните

данни от него биб- лиотеката бе наградена със справочника „Полеви определител на птиците в Европа,
Северна Африка и Близкия
изток”.
През 1999 година община Долна баня спечели
първо място в проведения
национален конкурс за се-

лище с най-много
щъркелови гнезда
и гнездящи двойки
бели щъркели. Тогава
от Българското дружество за защита на птиците регистрираха общо 21
щъркелови гнезда и толкова гнездящи двойки.
Впоследствие община

Долна баня бе и първият
организатор и домакин
на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21-ви век” за
филми и телевизионни
програми, посветени на
екологията и опазването
на околната среда, като
призьорите бяха удостоявани с награда - статуетката „Щъркелово гнездо”.
Текст и снимка:
Любомир Кузев

Ехо от 2015-а

Среща на
ветерани
туристи
10 и 11 декември 2015 година –
краят на есента. Преди години по
това време имаше сняг и виелици,
а тази година – слънце, безоблачно небе, топло за сезона време.
Ще каже човек – време по поръчка. И има защо. През тези два дни
се проведе срещата на ветерани
туристи в нашия град с представители от цялата страна: от Враца,
Самоков, Разград, Полски Тръмбеш, Габрово, Берковица, Лясковец,
Банско, Варна, Елена, Троян, Добрич, Сандански, Велико Търново,
Ловеч, Петрич, Горна Оряховица,
Пловдив, София – ТД „Витоша”, ТД
„Еделвайс”, ТД „Урвич”, Попово, Казанлък, Айтос, Кнежа, Русе, Видин,
Велики Преслав, Луковит.
На срещата в ресторант „Таганрог”
в гр. Червен бряг има 137 туристи
ветерани. Тук е и госпожа Момка
Спасова – председател на федерацията на туристите ветерани.
Организаторската дейност е изцяло в ръцете на управителния съвет
на туристически клуб „Лесковец” –
гр. Червен бряг, с председател Минка Ванчева Йолова.
Всеки, който се е занимавал с организаторска дейност, знае колко
време и усилия са необходими да
се организира провеждането на такава среща.Трябва да отбележим и
умелото и вещо ръководство на г-жа

Момка Спасова, която успя да превърне срещата, образно казано, в „3
в 1”. Успя да постави новите задачи
пред клубовете през новата 2016
година, да организира закупуването на марките за следващата година
и да отчете дейността на клубовете
през изтичащата 2015-а.
Иска ми се да отбележа и нещо
много важно: хората, дошли от другите кътчета на България, изразяваха гласно възхитата си от нашия
град – хубав, чист, с подреден център... А ние – червенобрежданите,
сякаш за първи път виждахме своя
град.
За мен поне беше като чувството,
което изпитваш, когато си чел една
книга и при втория прочит откриваш
нови и нови неща. Хвалебствени
думи се редяха и за екопътеката в
с. Реселец. Всички останаха с прекрасни впечатления. И щом те оценяват нашия град така – не може да
не е истина.
Ние сме хора, понесли на раменете си товара на изминалите години и не се срамуваме от побелелите
си коси. Напротив – гордеем се, че
толкова години работихме за изграждането, обогатяването, разхубавяването на нашата родна страна.
Ние дадохме своя труд тук, в нашия град, който гостите ни много
харесаха.
Хората, дошли отдалече, харесаха и нас. Доказателство за това е
желанието им и догодина срещата
(посрещането на Коледа и Нова година) да бъде отново в нашия град,
с нашия клуб, с нас.
Какво по-хубаво от това да се
чувстваме оценени и харесвани!?
Петранка Стефанова

Ветерани празнуват
Трифон Зарезан
В сговорния си живот туристите ветерани от т.нар. Група „Младост” в Габрово
са създали традиция някои празници да
отбелязват с посещение на крайградски
паркове, зони, местности или близки
села и квартали. Така например години
наред Трифон Зарезан празнуваха в с.
Поповци. Тази година също направиха
зарязването на лозите, само че този път
ритуала извършиха в крайния габровски
квартал Лютаци по покана от тамошното
читалище „Искра 1954”. На празника повече от трийсет туристи посетиха дома
на Стефана Митова – член на ръководството на читалището, посрещнати по
обичая с бъклица вино, пита и топла
баница. Водачът на бившите планинари
бай Райко, докаран с национална носия,
отряза пръчка от лозницата в двора на

стопаните, поля с вино и
благослови да има здраве в къщата и берекет
по лозите.
После на мегдана
пред дома на Митови се
изви пъстро хоро, което отведе всички на богатата трапеза и
празничната веселба в читалищния дом.
Христо Мандев
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Поклон,
Да възстановим заедно Апостоле!

Дарителска кампания на Българския туристически съюз

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

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

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

приходи

дарител

сума

2012 година

Дарения от физически лица
Фондация помощ за благотворителност - DMS

25,00
75,37

2013 година

ТД „Урвич“ - София
ТД „Еделвайс 1899“ -туристи ветерани - София
ТД „Добротица“ - Добрич
Асарел Медет
ТД „Родопи“ - Пловдив
ТД „Родопея“
Клуб на туристите ветерани „Витоша“
Българска федерация на туристите ветерани
ТД „Сърнена гора“ – Стара Загора
ТД „Орлови скали“ - Поморие
Кутия с дарения в БТС
Кутия - чайна Черни връх
ТД „Пълдин“ - Пловдив
Кутия с дарения в чайна „Черни връх”
Дарения от физически лица
Фондация помощ за благотворителност - DMS

230,00
35,00
16,00
1 000,00
110,00
20,00
75,00
78,00
1 000,00
150,00
50,00
13,64
36,00
131,59
638,80
2 096,62

2014 година

ТД „Алеко 1899“
ТД „Шипка“ - Пловдив
ТД „Шипка“ - Пловдив
ТД „Патлейна“
ТД „Еделвайс“ - Пловдив
ТД „Еделвайс“ - Лозница
Кутия с дарения в ТД „Сърнена гора“
Кутия с дарения на Перперикон
Кутия с дарения в Копривщица
Кутия с дарения в БТС
Дарения от физически лица
Фондация помощ за благотворителност DMS

120,00
140,00
180,00
100,00
160,00
100,00
236,34
91,05
86,52
183,78
100,00
431,93

2015 година

Дарения от физически лица
Хижа „Плевен”
Кутии с дарения в Копривщица
ТД „Купена“
ТД „Родопея“
Кутия „Орфей-1970“
Общо приходи

50,00
300,00
276,97
143,42
200,00
184,35
8 865,38

Бадвик ООД - геодезическо заснемане на хижа Богдан

1 200,00

Платени такси по поддръжка на сметката 2013 г.
Платени такси по поддръжка на сметката 2014 г.
Платени такси по поддръжка на сметката 2015 г.

126,00
120,00
136,40

Стройна 2002 - Доклад за оценка на проект за възстановяване на хижа „Богдан”

960,00

РАЗХОДИ
2013 година

2015 година

Община Копривщица - разрешително за строеж
Общо разходи
Остатък

556,60
3 099,00
5 766,38

Препълнен бе влакът от Пловдив за Асеновград с туристи
от туристическите дружества
„Еделвайс”, „Шипка” и „Руен”,
потеглили към Мулдавския
манастир „Св. Петка”, за да
се преклонят пред делото на
Апостола на свободата. След
двучасов преход по стръмните
родопски пътеки достигаме манастира. В двухилядното множество са туристи и поклонници от Асеновград и околните
села, туристи от дружествата
„Безово” – Асеновград, „Сърнена гора” – Стара Загора, „Хеброс” – Димитровград, и много
други от цялата страна. Тук,
горе, в това потайно място в Мулдавския манастир „Св. Петка”
е било едно от скривалищата на
Апостола на свободата Васил
Левски.
Ежегодно пред входната врата на манастира, където има
барелеф на Левски, се отбелязва годишнината от смъртта

му. Така бе и сега – 143 години
след обесването му. Тазгодишното поклонение оглави кметът
Емил Кабаиванов в присъствието на депутати и военни.
Тържеството започна с рецитал на стихове за Апостола,
след това продължи със заупокойна молитва, бунтовни песни,
поднасяне на венци и цветя.
Всички присъстващи запалихме
свещи и се пренесохме мислено в онова далечно и смутно, но
велико време.
Дякона е отсядал в манастира. Под бившата игуменарница
е запазено скривалището му
– до подстъпите му с фотоси е
илюстрирано неговото дело.
Преди години пожар унищожи
част от манастира. На този ден
се проведе дарителска акция за
неговото възстановване, което
ще започне тази пролет.
Никола Добрев
М.с. по туризъм

Снимки Иван Обрешков

хижа ”Богдан”

Златна Панега Цимент АД дарява 90 тона цимент
на обща стойност 13 500 лева, който цимент ще бъде
вложен в строителството на хижа „Богдан”. Траншовете на доставката са за период 2014-2017 г.
Възстановяването на изгорелите хижи е приоритет
за БТС – категоричен е изпълнителният секретар Венцислав Удев. – Съвместно с община Костенец възстановихме изгорялата през 1989 г. хижа „Белмекен”. Възстановихме и изградихме до груб строеж хижа „Мусала” /
каменна/, изгоряла през 1988 г. БТС аварийно се включи
в ремонтно-строителните дейности на изгорялата хижа
„Соколна”. От основи възстановихме и разрушената
хижа „Ботево” край град Добрич. Независимо от трудните времена в които живеем и от липсата на държавни субсидии, БТС продължава благодарение на своите
традиции и оптимизъм да се грижи за опазването на
материалната база с една единствена цел – успешното
развитие на социалния туризъм.
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БОВ В СТАРА
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ЛЕГЕНДА,
СКАЗАНИЕ

ВОДОПАД В
ПЛАНИНА
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МОДЕЛ
НА ФОРД

23

НАШ
ПРИРОДЕН
РЕЗЕРВАТ

ОРГАНИЗЪМ,
СНАГА,
ПЛЪТ

СЪСТОЯНИЕ
НА НЕРВНО
НАПРЕЖЕНИЕ

ДРЕВЕН
ГРАД БЛИЗО
ДО СВИЩОВ

СЪЧЕТАНИЕ
ОТ МЕХАНИЗМИ

БЕЗСПИР,
НЕУМОРНОСТ

ТУРИСТИЧЕСКИ
ДРЕХИ

ВРЪХ
В СТАРА
ПЛАНИНА
НАУЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ
НА ПРЕДМЕТИ
ПО ТИПОВЕ

МАРТ 2016 Г.
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ВТОРИ СЛЕД
СУЛТАНА
НАШ
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ИЗДАНИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ
В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА БТС
Ламинирана карта на 100-те национални
туристически обекта 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

Димитър
Гочев
навърши
80 години
Роден на 27 февруари 1926 г.
Юрист по професия, в дългогодишната си успешна професионална кариера е бил член на Европейския
съд по правата на човека в Страсбург, конституционен съдия, заместник-прдседател на Съюза на
юристите в България.
Повече от 20 години член на УС на БТС. От 15 години е председател на Сдружението на туристическите хорове в България. Един от създателите на
Националния песенен празник „Песните на България”.
На 80 години Димитър
Гочев не спира да ходи
в планината и да пее в
хор „Планинарска песен”
– Филип Аврамов. Както
казва „Отдавна съм в туристическото движение
и както в самото планинарство, така и по линия
на туристическите хорове. От дете съм свързан
с планината покрай моите родители и досега
продължавам да си пазя
раницата от 1942 година
заедно с първите ми ски.
Тоест това е годината,
от която съм започнал
да ходя по планината.
Свръзан съм и с възстановяването на БТС през
1957 г., като студент
бях член на ТД „Академик” и Алпийския клуб
към него. Впоследствие
бях активен турист в ТД „Еделвайс” –
София, от който период имам богати
спомени от лагери, школи и курсове,
походи. Оттогава имам страшно много
преживявания и страшно много приятели.
Отпреди 56 години се свързах с организираната планинарска песен чрез
хор „Планинарска песен” и неговия
създател маестро Филип Аврамов. И
оттогава не само съм в постоянен досег с планината, но съм се отдал и на
планинарската песен. Така неусетно

ПОКАНА

Два дена след рождения си ден Димитър
Гочев отпразнува своята 80-годишнина в залата на Съюза на юристите в България.
На тържеството присъстваха
Венцислав
Удев – изпълнителен
секретар на БТС, членове на УС и Инспектората на БТС, колеги
от
Конституционния
съд, от адвокатската
колегия и от Съюза на
юристите. Хор „Планинарска песен - Филип
Аврамов” направи открита репетиция, на
която имаха възможност да присъстват
всички гости. След репетицията присъстващите го поздравиха с
най-добри пожелания
за годишнината и му
поднесоха цветя и подаръци.

минаха всичките тези години.
Съзнавам, че връзката
ми с планината има особено голяма стойност в
изминалия досега живот.
С нея са свързани много
преживявания. Зад гърба ми са останали много
опасни моменти, но тези
спомени обогатяват моето душевно състояние.
Съзнавам, че не съм в
същото физическо състояние, в което съм бил
някога, но много ми се
ще да продължавам да
общувам с планината и
се надявам, че тя ще ми
бъде спътник до последните дни” – усмихва се Д.
Гочев.
На въпроса как трябва
да се подмлади БТС, той
отговаря: „БТС трябва да
обхване колкото може по-голям кръг от
хора, свързани с планината. За съжаление голяма част от тези, които срещаме в планината, нямат нищо общо с
нашето сдружение. Трябва да направим възможното за приобщаването на
всички тези хора, които имат отношение към природата и планината. БТС
трябва да бъде отворена структура към
всички тези организации. Ние трябва
да сме едно семейство с хората, които
обичат планината и търсят реализация
в нея.”

ля на УС и КК и членовете на УС и КК
поради изтичането му и ги освобождаУС НА ТУРИСТИЧЕСКО
ва от отговорност;
ДРУЖЕСТВО “РУЕН” - ПЛОВДИВ
7. Избор на нов УС, председател на
свиква
УС, КК и председател на КК;
8. Избор на делегати за ОС на БТС и
ОБЩО СЪБРАНИЕ
ТС “Чернатица”;
на 21.04.2016 год в 18:00 часа в са- 9. Промяна в устава на ТД “РУЕН”;
лона на ТД „ШИПКА”, ул “Крушево” 10. Утвърждаване на официален сайт и
№ 1, със следния
лого на ТД „Руен”.
11. Утвърждаване на решения на УС,
ДНЕВЕН РЕД:
относно хижата;
1. Утвърждаване на нови членове;
12. Вземане на решение за стопанис2. Отпадане на нередовни членове;
ване на хижата;
3. Отчетен доклад на УС за дейноста 13. Разни.
на ТД ”РУЕН” през 2013, 2014 и 2015 г.; При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден в 19:00 часа, на същото място
4. Отчет на КК ;
и при същия дневен ред. Избраните делегати5. Приемане бюджет за 2016 г ;
6. Прекратява мандата на Председате- те да носят лична карта и членска карта.

1 лв.

Карта на Средна Стара планина – 1-ва и 2-ра част 

по 5 лв.

Западна Стара планина – 3-та и 4-та 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.

ОТ ПОРЕДИЦАТА НОВА ТУРИСТИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА:
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 на 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.

Сборник Първи национален празник на планинарската поезия  2 лв.
Кирил Воденичаров – Сред природните стихии 

15 лв.

Момчил Цветанов – Българските планини 
Йордан Йорданов – Справочник в комплект с карта

15 лв.

„Хижите в България” 

10 лв.

Пътеводител “17 туристически маршрута
в община Велико Търново” 

15 лв.

Регионална карта Сандански – Мелник 

3 лв.

Карта на Банско 

5 лв.

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.

Огнян Балджийски, Камен Якимов – „Планинско спасяване”  20 лв.
Сандю Бешев – „Олимп – върхът на боговете” 

7.50 лв.

Свилен Панайотов – „Исландия – огнената ледена земя” 

7.50 лв.

Александър Шопов – „Високопланински трекинг –
подготовка и контрол” 

16 лв.

Павлина Михайлова – „Голямото почистване” 

10 лв.

