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Издание на БТС

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

авате
П о л у че т н и
в
24 ц ици
стран месец.
всеки

Туристически
маршрути
около хижите
на БТС
Четете на стр. 8-9

Отговор на БТС
във връзка с
хижа „Амбарица“

За фактите
и тяхната
интерпретация
Четете на стр. 3

Международен
ден на Земята Еверест –

Първият Ден на Земята се празнува на 22 април 1970 г. Този ден
е създаден от природозащитникa
Джон Амкконъл, американския сенатор от Уисконсин Гейлорд Нелсън
и студентa от Харвард природозащитникът Денис Хейс, за да нака-

рат хората да осъзнаят важността
на опазването на планетата здрава
и чиста. На този ден хората дали
обещание да помогнат на околната
среда и да направят положителни
промени в тяхната общност. Оттогава повече от 500 милиона души в

Априлското
въстание и
неспиращото
време
За Априлското въстание е писано много, от
най-различни аспекти и гледни точки. Тази национална епопея отдавна е излязла от рамките на поредното по хронологията си историческо събитие
и по своето значение и важност в нашата история
е преминала в много по-висша категория: увековечена завинаги част от българската памет. Историческите събития независимо от своя размах и
мащаб отминават и заминават – но онези, които
заслужават да останат в народната памет, неизбежно и закономерно, без съзнателната намеса
или намерения на когото и да било, се запечатват
завинаги в нея.
Продължава на стр. 12

над 180 държави са участвали в дейности за Деня на Земята! През 1990
г. празникът на нашата планета е
обявен за международен. България
се включва в отбелязването през
1993 г.
Четете на стр. 16

атаките към върха
Четете на стр. 14

Зимен курс за
планински водачи
През периода 1120 март 2016 г. се
проведе поредният
курс за планински
водачи (зимен профил) към ЦПО при
БТС.
Участваха
14
курсисти от 4 туристически дружества: “Орлово гнездо” – гр. Казанлък,
“Сърнена гора” –
гр. Стара Загора,
“Кайлъшка долина”
– гр. Плевен, и “Урвич” – гр. София.
Продължава
на стр. 20
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Прояви

АПРИЛ 2016 г.

Среща на туристи ветерани от
Ямбол, Сливен, Айтос и Добрич
От 19 до 20 март в Природен
парк „Сините камъни” край гр.
Сливен по инициатива на Клуба на туристите ветерани „Любен Брънеков” – гр. Ямбол, бе
посрещната първа пролет. Домакин бе Клубът на туристите
ветерани – гр. Сливен.
В съботната утрин туристите
ветерани от гр. Ямбол потеглихме с автобус за Сливенския Балкан. Изкачихме връх
Българка (1181 м) – най-високия в Източна Стара планина,
разгледахме Драгиева чешма,
а от местността Меча поляна
направихме преход до почивна станция „Декотекс”. Там се
събрахме с колегите туристи от
всички групи и осъществихме
една чакана среща на стари
приятели. Всички туристи направихме разходка до хотелски
комплекс „Карандила” и фурната, където си купихме топли
питки.
Тържествената вечеря с колегите премина много вълнуващо. Домакините от гр. Сливен
почерпиха с вкусна погача и

по чашка ракия за всеки. Инициаторите от Ямбол показаха
сценка за идването на пролетта, съпътствана с красиви
цветя и поздрав с песен за
всички присъстващи. Подобаващо се представиха и колегите от Айтос, които изпълниха пролетни песни, а приятна
изненада бяха туристите от
Добрич с много индивидуални
изпълнения. Танците се редуваха с изпълнения на китара и
продължиха до късно вечерта.
В неделния ден направихме
общи снимки. Гъстата мъгла
попречи да се организира някакъв преход и по тази причина
се отправихме към обновената
туристическа хижа „Карандила”, където в приятна обстановка пихме кафе, чай или
супа и се разделихме с колегите туристи, които тръгнаха към
родните си места. Ямболската
група продължи с разглеждането на местностите Даулите,
Абланово и разсадника.
До нови срещи, приятели!

„Кюстендилска пролет 2016”
Традиционното състезание вен” (Сф) спечели купата при дост” (Благоевград).
по ориентиране се проведе мъже Елит 21, а при жените
Даниела Стоименова
около крепостната стена в – Кристина Гоцева от “Млагр. Кюстендил
лесопарк „Хисарлъка” в Кюстендил. На старт застанаха
Победители във възрастовите групи при мъжете са:
участници от 5 до 75-годиш12 г. – Богдан Евгениев от “Валди” (Сф), 14 г. – Христо
на възраст. Домакините от
клуб “Руен-92” с треньор
Стойнев – “Младост” (Бл), 16 г. – Иван Николов – “СокоГеорги Бургов бяха предсталец” (Самоков), 18 г. – Мартин Трайчев – “Руен-92” (Кюсвени от 10 състезатели, шестендил), 35 г. – Ангел Пешев – Берковица, 45 г. – Петър
тима от които стартират за
Петров – “Валдис” (Сф), 55 г. – Валентин Владимиров –
първи път по трасе. 15 деца,
Пловдив, 60 г. – Кирил Мелниклийски – “Младост” (Бл),
придружени от своите роди65 г. – Николай Колев – ТЕА (Сф), 70 г. – Никола Беделев
тели, минаха през контрол– “Рила (Сф), 75 г. – Георги Чешмеджиев – “Соколец” (Саните точки. Клуб „Младост”
моков).
от Благоевград за поредна
Жени:
година спечели състезание12 г. – Виолета Борисова – “Вежен” (Тетевен), 14 г. – Нито “Кюстендилска пролет”.
кол Караиванова – “Узана” (Габрово), 16 г. – Деница ИгнаВ този старт клубът участва
това – Берковица, 35 г. – Стефка Станкова – Берковица,
с 21 състезатели в различна
45 г. – Юлия Кайнакчиева – “Младост” (Бл), 55 г. – Маруся
възрастова група. Втори е
Данаилова – “Младост” (Бл).
клуб “Валди” (София) и трети
Сдружение “Академията” награди победителите в гру– “НСА-Сивен” (София). Пепите с книгата “Оцеляване сред дивата природа”.
тър Доганов от клуб “НСА-Си-

Масов старт в горите край Шумен
При голяма масовост
преминаха традиционните състезания по
спортно ориентиране
за купата “Първа пролет”,организирани на
Природния парк “Шуменско плато”. Както
споделиха домакините
от туристическото дружество “Мадарски конник” в Шумен в старта
са участвали над 200
състезатели от различните възрастови групи от Североизточна
България. Много от тях
показаха много добри
резултати при преминаването на маршру-

тите и откриването на
контролните точки. При
елита (21-годишните) се
наложиха Радмила Сапунджиева от клуб “Вариант 5” от Търговище
и Калин Карагоров от
“Бегун” - Варна. При
55-годишните ветерани
отново победи, както е
било и минали години,
Калинка Ненова от клуба по спортно ориентиране “Добротица” от
град Добрич, следвана
от съотборничката й
Нели Филчева и Елена
Стоянова от “Мадарски
конник” в Шумен. При
мъжете първи е Красен

Пенчев от клуб “Хан
Аспарух” от град Нови
пазар пред Стефан Димитров - клуб “Ломеец”
в село Иваново, Русенско и Кръстю Димов от
клуб “Темпо” - Варна.
Купата “Първа пролет” беше отнесена от
“Ломеец” в русенското
село Иваново с 27 точки пред клуб “Бегун” от
Варна със 17 т и с еднакви точки по 15 на
третото място са два
отбора - “Вариант 5” от
Търговище и “Академик” - Варна.
Текст и снимка:
Георги Ников

Калейдоскоп
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Отговор на БТС във връзка с хижа „Амбарица“

За фактите и тяхната
интерпретация
Емилия Гатева може да получава
подкрепа от хора на страницата си
във фейсбук, но тези хора не знаят
фактите. Запознати са само с нейната интерпретация. БТС ще се аргументира с конкретика и документи,
които да дадат цялостна представа
за ситуацията около хижа “Амбарица”, а началото започва така:

Настоящото ново регистрирано единствено легитимно дружество “Амбарица
– 1912” няма нищо общо със старото ТД
“Амбарица”, ръководено от Д. Енкин и Ив.
Ненов. Туристическо дружество “Амбарица” е изключено от сдружение “БТС”. То
е заличено от Централния регистър на
Министерството на правосъдието с окончателно решение от 04.03.2014 г. на Върховния административен съд без право на
обжалване.

И за да се предотврати разрухата и
разграбването на хижата, ръководството
на БТС сключи през 2013 г. договор за
НАЕМ с фирма “Соло”, представлявана от
Емилия Гатева. БТС положи неимоверни
усилия за въвеждането й във владението
на хижата в качеството й на наемател,
включително със съдействието и на полицията. Наемният договор включваше
много изгодни за наемателя клаузи, в това
число и едногодишен гратисен период и
минимални, но все пак наложителни инвестиции, предложени от самата Емилия
Гатева.
В началото на април 2014 г. е сключен
нов договор за НАЕМ със “Сдружение
Планинска школа Амбарица”, представлявано също от г-ца Гатева. Съгласно
този договор гратисният период е до края
на декември 2015 г. Така на г-ца Гатева е
дадена възможността от 01.05.2013 г. по
стария договор до 31.12.2015 г. по настоящия договор тя да не дължи НАЕМНИ

ВНОСКИ.
Г-ца Гатева неколкократно подвежда
обществеността: никога и в никакъв документ не става дума за издръжка на когото
и да е, а за НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ.
През 2013 г. УС на БТС сключва с легитимното ТД “Амбарица – 1912” договор
за стопанисване и управление на хижа
“Амбарица”. Това право му е вменено съгласно чл. 48 ал. 6 от Устава на БТС, приет
през април 2012 г.
Некоректно е изявлението на г-ца Гатева, че не очаква признания от БТС за
това, което е направила. Предвид усилията, които положи БТС, за да я въведе в хижата, и изгодните условия по двата наемни договора, тя не дължи наемни вноски
за 2 години и 8 месеца. Ако БТС не й беше
гласувал пълното си доверие, сега тя нямаше да е на хижата.
• От страна на БТС обаче остават висящи няколко въпроса към Емилия Гатева.
• В БТС не са предоставени отчети за
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изпълнение на инвестиционна програма
по договора от 2013 г. в размер на 15 хил.
лв. за периода от април 2013 до април
2014 г., а за договора от 2014 г. – в размер
на 10 хил. лв.
• Не са предоставени отчети за хижната
дейност, съгласно чл. 20 от двата договора за периода от май 2013 към настоящия
момент.
• Съгласно чл. 7 от договора от 2014 г.
г-ца Гатева дължи наемни вноски, посочени в него от 01.01.2016 г. А съгласно чл.
26.2 при закъснение с повече от два месеца са предввидени тежки санкции за неизправната страна.
Искаме да припомним, че хижа “Амбарица” е строена от туристите на гр. Троян
за задоволяване на техните потребности
за отдих и общуване с природата. И ако
се предвиждат приходи в туристическото дружество от наеми, дарения, спонсорства или други източници, съгласно
чл. 47 от Устава на БТС, те се ползват за
осигуряване на дейността за поддържане и изграждане на материалната база
и за развитието на туризма в съответния
регион и особено сред подрастващите и
учещите. Това задължение е вменено от
Устава на БТС и се изпълнява от туристическите дружества в цялата страна.
Нека приятелите и обществеността подкрепят г-ца Гатева в нейните благородни
начинания, но трябва също така да се
знае, че освен правата и свободата на
действие, които са й дадени, тя има и определени задължения, под които е поставила собственоръчно подписа си.
Венцислав Удев
Изпълнителен секретар на
Българския туристически съюз

Русенци осъщeствиха проект за
почистване на Дунавските острови
Ехо от Трети март
Във връзка с националния
празник на България и заложено като проява в календарния
план на ТД “Добротица” – град
Добрич, направихме екскурзия до емблематичния връх
Шипка – символ на националносвободителната борба на
България. На 3 март тръгнахме
доста рано сутринта, за да можем да пристигнем навреме за
тържеството и след приключването на официалната част поднесохме венец и цветя на паметника на геройски загиналите
български опълченци и руски
войни за свободата на България. В ранния следобед групата
се раздели на две – едната част
с микробуса се отправи към
хижа “Узана”, а другата пеша
по билната пътека за около 2
часа пристигнахме там. Вървейки по пътеката, застигнахме
група туристи, които се оказаха
наши приятели от ТД “Росица”
– гр. Павликени, и така останалата част от прехода премина
доста по-приятно. В съседна
база до хижата се срещнахме
и с други приятели от ТД “Буйна
кръв” – гр. Разград, и ТД “Трапезница” – гр. Велико Търново.
В хижата бяха настанени и
приятели от ТД “Мадарски
конник” – гр. Шумен, и ТД
“Родни балкани” – гр. Варна,
с които трите вечери се веселяхме до късно през нощта.
На другия ден дъждовното време малко ни обърка плановете,
но дъждът премина в сняг, с

което повдигна настроението
на всички. Към обяд снеговалежът спря и ние решихме да
изкачим връх Исполин 1524
м н.в. На самия връх духаше
силен вятър, но след десетина минути издуха облаците, с
което се откри прекрасна гледка към връх Шипка, местност
Узана, Предбалкана и Тракийската низина. Слизайки от върха, слънцето вече бе изгряло
и ние решихме да отидем до
географския център на България, а оттам по красивата екопътека се прибрахме в хижата.
Слънчевата сутрин на 5 март
изкара всички навън. Тези,
които не бяха изкачвали връх
Исполин, тръгнаха натам, а
другата половина тръгнахме
към хижа “Партизанска песен”,
където част от групата решиха, че силите им са дотук и
влязоха вътре да отпочинат, а
другите продължихме до хижа
“Мазалат”. Скалите около хижата изглеждат великолепно
с бялата си премяна, но колкото и красива да бе гледката, трябваше да се връщаме.
След закуската настъпи моментът, в който да благодарим
и кажем довиждане на хижарката, а на приятелите лек път и
до нови срещи. Тръгвайки обратно, групата посети АЕК “Етър”
и Дряновския манастир, като не
пропуснахме да сложим и печати в книжките на 100 национални туристически обекта.
Мирослав Кескинов

Много интересна форма за
подпомагане на българската
природа осъществиха туристите от русенското дружество
“Приста“, като съвсем наскоро
бяха отчетени изключително
добрите резултати. В продължение на 15 месеца се работи
по проекта “Заедно за устойчиво развитие на Дунавските
острови”, който бе финансиран
в рамките на програмата за
подкрепата на НПО в България
по финансовия механизъм на
Европейското
икономическо
пространство. Основните цели
бяха хората да обърнат внимание на проблема със замърсяванията и да се включат в неговото решаване, да се повиши
осведомеността на русенци за
биоразнообразните
възможности за туризъм на Дунавските острови. Четири проучвателни акции се проведоха на
островите и прилежащите брегове в Русенска област, като
в тях от туристическото дружество “Приста” се включиха
Сашо Попов, Весела Михова,
Михаил Михов и Георги Мартев.
В част от акциите взеха участие и членове на клуба по воден туризъм към дружеството.
“Проучванията
обхванаха
островите Батин, Люляка, Алеко и Мишка и прилежащите
брегове. През периода юни-декември нашето туристическо
дружество осъществи седем
акции по почистването на Дунавските острови и бяха събрани 904 чувала с отпадъци,
от които 630 рециклируеми.
Акциите бяха с обща продължителност 20 дни, като участие взеха 156 души, от които
120 доброволци и останалите
експерти. Включиха се не само
русенци, но и представители
на други райони от страната,
като дойдоха доброволци от
София, Свищов, Тутракан, Варна, Шумен, Разград, Трявна,

Севлиево, Ракитово и Исперих.
От тях половината бяха на възраст от 18 до 35 години. Отпадъците бяха събирани разделно
и транспортирането им ставаше с моторна лодка до брега и
оттам с камион до пунктовете
за рециклиране или до сметищата. Мога да кажа и това, че
се включиха и местните рибари от селата Батин, Ряхово и
Бръшлен, които предоставиха
своите лодки, както и кметовете
на селищата”, сподели председателят на туристическото дружество “Приста” Сашо Попов.
Много интересни факти бяха
споделени на заключителната
конференция в екомузея в Русе
на 18 февруари 2016 г., когато
бяха представени резултатите. Доброволците, участвали
в акциите по почистването на
Дунавските острови, посочиха, че биха се включили в подобни прояви и в бъдеще, тъй
като намират опита за вдъхновяващ, стимулиращ и полезен.
По време на изпълнението
на големия проект бе създаден и клуб на пътешественика
“Дунав” към туристическото
дружество “Приста”. Той си поставя за цел да подпомага и
популяризира туристическата
култура, да подклажда апетита
за пътешествия в Дунавския ре-

гион. Клубът включва в своите
дейности и разработването на
нови туристически маршрути
по Дунав, бъдещо посещение и
почистване на островите по голямата река, посещения на интересни и малко познати места не само в Русенска област.
“Проектът беше отличен с една
от трите награди за доброволческа инициатива на 2015 г.,
връчена от президента на България Росен Плевналиев. Проектът беше награден и за принос към Европейската седмица
за намаляване на отпадъците
от Асоциацията на еколозите от
общините в България, като туристическото дружество “Приста” в Русе получи статуетка от
министъра на околната среда
и водите Ивелина Василева.
Проведоха се и редица образователни беседи и лекции като
“Птиците около нас” от орнитолога Свилен Чешмеджиев, “Кой
пътешества повече от хората”
– тема, посветена на мигриращите видове, с лектор зоологът Страхил Пеев, и други. Но
най-хубавото е това, че с нашата дейност по почистването на
Дунавските острови спряхме
пътя на тонове отпадъци към
Черно море”, категоричен бе
Сашо Попов.
Георги Ников
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надеждата, че все
някъде ще изскочи
нещо ново, отлагах
публикуването на този
материал. И не че очакванията ми се оправдаха, но
това, което научихме и видяхме с моята спътничка
Десислава Еленова – колежка от ТД “Еделвайс” –
Пловдив, си струва да бъде
споделено. Поставихме си
цел – да тръгнем по следите на една легенда. Иначе
казано съчетахме любимото ни занимание туризъм
в планината с изследване,
което трябваше да даде
завършена представа за
трагичното събитие, станало в последните години на
турското робство. Случката
не е измислена, но предавана в течение на години от
уста на уста, се превръща в
легенда.
Разчитахме на народната памет, която съхранява
преданията от поколение
на поколение. Затова се
свързахме по телефона и
получихме готовността за
пълно съдействие от г-жа
Тодорка Мирчева, кметски
наместник на седем малки
села, разположени в планински район, западно от
град Габрово. И тръгнахме
на път. Най-напред с автотранспорт, а след това в
областния град на емблематичното за град Габрово
място Хаджи Цонев мост
с широка крачка “захапахме” асфалтовите серпентини, които извеждат
до местността Узана. Не
мина много време и без
да вдигаме спасителен
палец, до нас спря лек
автомобил. “Накъде сте
тръгнали – попитахме срамежливо шофьора – и ще
може ли...” “Как няма да
може – прекъсна ни той.
– Аз за вас съм тръгнал.
Качвайте се.” Осведомен
от г-жа Мирчева за нашето пътуване, габровският
художник Стефан Драголов, добре информиран и
патриотично настроен човек, решава да ни помогне
по-бързо да отидем в с. Зелено дърво, където трябваше да се състои нашата работна среща. След кратко
пътуване спряхме за малко
в с. Стоманеците, където
веднага разпознахме г-жа
Мирчева, която даваше
указания на работниците
по обновяването на изоставена сграда. Научихме,
че това ще бъде новото
седалище на кметството. А
след още десетина минути
се настанихме в приемната
на една къща за гости в с.
Зелено дърво и започнахме работа. Докато изпразним каната с приготвен от
собственичката свеж натурален сок, разказахме на
новите ни приятели за целта на нашето пътуване и ги
запознахме с легендата.
Както вече стана дума,
неизвестно в коя от последните години на робството,
момичета от габровското
село Топлеш (в наши дни
останало в акваторията
на язовир “Христо Смирненски”), водени от двама
драгомани, преминават на
юг от Балкана, за да работят в розовите градини,
разпръснати в околностите
на село Химитлий (от 1952
г. с. Ясеново, 6 км западно
от гр. Шипка). Когато към
средата на юни розоберът
приключил, работодателите им платили, и обладани
от носталгията по родния
край, момичетата и техните

водачи поели по обратния
път към домовете си. За да
преминат планината, използвали стръмната химитлийска пътека, известна в
историята от Руско-турската освободителна война.
По нея в края на декември 1877 г. (по стар стил)
при неимоверно сложни
метеорологични условия,
преодолявайки двуметрови снежни преспи, войниците на генерал Скобелев
преминават Балкана и разгромяват шипченско-шей-

верят откъде идват тези букети, докладват на везира,
че на една поляна в планината са намерили труповете на убити гяурки (по ирония на съдбата поляната се
нарича Къзалан – Момина
поляна). Великият везир се
връща в с. Химитлий и след
проведеното разследване
в качеството си на държавник налага присъди. Четиримата организатори увисват на бесилки, други осем
изселва заедно със семействата им в Диарбекир, а

нещо подобно, но кой да го
запомни? Няма и писмени
доказателства, тъй като
имляческите книги се водят след Освобождението.
Госпожа Мирчева се беше
потрудила да потърси запазени по селата предания, но не достига до съществени резултати. И все
пак нашият оптимизъм остана, насърчаван от доброто желание на хората да ни
помогнат, а ако не можеха,
да ни насочат къде и към
кого да се обърнем. Начи-

говор. Очакваше ни нова
изненада. Посветила целия си работен ден на нас,
нашата любезна събеседничка и екскурзоводка ни
поведе на няколкочасова
разходка из околността, за
да се потопим по-дълбоко
в красотите й. И може би
тук е мястото да кажа коя е
г-жа Тодорка Мирчева.
Завършила е магистратура със специалност “Социални дейности”. Обича
българското и прави всичко възможно по силите си

новската групировка на
Вейсел паша.
Уморени от стръмното
изкачване, розоберачките спират за почивка на
една горска поляна, а букетчетата от ухаещи рози,
които са набрали на тръгване, натопяват в близкия
планински поток. Но нямат
късмет.
Четиринадесет
турци от селото ги проследяват, убиват водачите,
а момичетата ограбват,
изнасилват и погубват, за
да няма свидетели. Според друг източник оцелява
само едно, което е отвлечено и потурчено.
По това време в Казанлъшкия край пристигнал
по държавни дела великият везир (министър-председател) на Османската
империя. За по-сигурно отседнал в с. Химитлий, което се ползвало със статут
на турско военно селище.
Там живеели пашата и наемните войници с техните
семейства. В мирно време
военната единица изпълнявала жандармерийски
функции, изразяващи се
основно в потушаване на
бунтовете, които от време
на време вдигала раята.
В този злокобен ден на
високия гост, който с охраната си бил на посещение
в с. Шипка (сега гр. Шипка), се наложило да изчака
в селото до преминаване
на разразилата се в планината лятна буря. На връщане, пресичайки потоците от
мътни води, видял, че един
от тях влачи букетчета
рози. Изпратените да про-

двама, които са още юноши, наказва с по 50 удара с
тояга на голо. Вероятно по
невнимание палачът наранява прешлени от гръбначния стълб на единия от тях,
но след продължително
лечение той оцелява, като
остава прегърбен до края
на живота си.
Тази история я знам
от разказите на баща ми
Михо Кънев, който владееше добре езика на турците
в селото и често разказваше любопитни неща, научени от тях. Подрастващият юноша не е познавал
правилата на житейската
дипломация и задал директно на беловласия
старец неудобния въпрос
защо ходи гърбав.
Макар да му става неприятно, старият турчин
след известно колебание
поканва любопитния хлапак да седне до него и му
разказва откъде има този
недъг.
И до днес, автентична или не, тази нещастна
случка живее още в паметта на хората от селото. Чувал съм я и в друг вариант,
но мога със сигурност да
заявя, че никой не би могъл да каже по-добре какво
се е случило в онзи злополучен ден от изтърпелия
наложеното му наказание
с потрошен гръбнак участник в това жестоко престъпление.
Какво обаче се знае в
родния край на жертвите
на тази гавра? За съжаление само мълвата, че старите хора са разказвали

нът, по който събеседниците ни реагираха на нашите
търсения, ни вдъхна увереност. Така беше при срещата ни с инж. Пройнов от
Габрово, Кирето – тогавашен управител на ТС “Узана”, и всички, с които споделяхме нашето желание
да се доберем до истината.
Разговорът ни продължи
още час и половина, защото проучил различни факти
и събития, г-н Стефан Драголов беше неизчерпаем
източник на информация
за историческото минало
на този край. От него научихме една покъртителна
история – гибелта на Тотю
Иванов, съратник на войводата Цанко Дюстабанов.
След разгрома на Априлското въстание турците го
залавят, а отрязаната му
глава носят във вързоп на
баща му. Съгласихме се,
че родната историография
още не е отдала заслуженото на това въстание в
Габровския край. Че може
би е време да се допълнят „Записките” на Захари Стоянов със събития и
факти, които авторът по
една или друга причина не
е отразил в своето знаменито произведение.
Бих искал да благодаря
на г-н Драголов за безценния подарък – спомените
на краеведа Кольо Рачев
от с. Тодорчета, които препрочетох няколко пъти с
голямо вълнение, а на места и през сълзи.
Удоволствието обаче не
свърши с края на този полезен и увлекателен раз-

да съживи традициите, да
съхрани природата и да
превърне този естествено
надарен природен кът в туристическа атракция. Бори
се и за опазване на естествените видове в околността. Известно време е
била планински спасител.
Не се оплаква, макар през
2015 г. за благоустройство
да й отпускат само 2000
лв., а за осъществяване
на по-мащабни проекти
не може и дума да става.
Разчита на субсидии от
държавата, на помощ от
община Габрово и на местни родолюбци. Обхожда
целия район на повереното й кметство със собствен
мотоциклет. И тъй като
отпуснатите средства за
бензин не достигат, пълни
резервоара със собствени
пари. С много труд и ходене по мъките осъществява
идеята за построяване на
параклис. С помощта на
дарения от потомците на
жителите на с. Зелено дърво с преобладаваща част
на Иванка Балева и синовете й, параклисът, носещ
името “Св. София, Вяра,
Надежда и Любов”, е построен за рекордната една
година и е осветен през
2013 г. от Великотърновския митрополит Григорий,
който го нарича “бижу” на
Габровската епархия.
Трудностите не й пречат
да бъде оптимист. Хората я
уважават, разчитат на нейната предприемчивост и на
местните избори през 2015
г. за пореден път я поставят на кметския стол.

По следите на една
легенда... и още нещо

Центърът на кметството е в с. Зелено дърво.
Произлиза от най-голямата в миналото селска община в Габровска област
– Топлешката. Наричат я
още Паничарска, на името
на левия приток на Янтра
река Паничарка. В кметството влизат още селата
Стоманеците,
Малуша,
Баевци, Чукилите, Горнова
могила и Руйчовци (за съжаление всичките без училища). Тук въздухът е чист
и лековит, затова в миналото с дарения на известната габровска лекарка д-р
Тота Венкова, западно от
с. Зелено дърво е построено климатично училище
за лечение на белодробни
заболявания, но впоследствие изоставено, разграбено и опожарено.
Селото е разположено
амфитеатрално на стръмен озеленен склон, а
някъде под него се вливат
една в друга реките Белилска и Зеленишка, извиращи, първата под връх
Исполин, а другата под историческия връх Малуша.
Промъкваме се между храстите и слизаме в
поречието. Тук някога водните струи на реките са
задвижвали
множество
работилници, давали препитание на местното население. Сега от тях са останали само обрасли в трева
и храсти следи от зидове.
Амбициозната
кметица
мечтае да възстанови една
от работилничките, макар
и само за туристическа
атракция, и при първа възможност ще го направи.
Кметството се нуждае от
подобряване на занемарената
инфраструктура,
възстановителни работи
и други спешни дейности.
Но родолюбието, инициативността и ентусиазмът
на тази изпълнена с енергия жена няма да стигнат,
ако возещите се на скъпи
коли управляващи не се
бръкнат по-дълбоко в джобовете, та били те и държавни.
На запад слънцето позлати силуетите на смълчаните планински върхари.
Нашето гостуване е към
своя край. А на въпроса
към г-жа Мирчева не отнехме ли твърде много от
работното й време, тя отговори, че заедно с нас е
направила поредния оглед
на района, което влиза в
нейните задължения.
Благодарихме за любезния прием и оказаното
съдействие и си пожелахме отново да се срещнем.
Оттеглихме се на почивка,
а отдалечаващият се шум
от мотоциклет ни подсказа,
че за г-жа Мирчева работният ден не е свършил.
На слизане към Казанлъшката долина избрахме
химитлийската пътека –
лобно място на отлитналите в небитието невинни
души, на чиято памет все
още сме длъжници. На
тези български момичета
и момчета, за които няма
дори и паметна плоча. Но
не за дълго, защото вече
знаем по-добре къде и
кого да търсим – пак там,
из сгушените в недрата на
Габровския Балкан селца
и махали с недоразказана
история.
Кънчо Михов –
инструктор по туризъм
в ТД “Еделвайс” –
гр. Пловдив
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По повод „споделено”
Уважаеми г-н Димов,
Няма да скрия, че с
голямо удоволствие прочетох Вашето писмо до
вестник “Ехо”, бр.1, 2016
г. Като дългогодишен
сътрудник на вестника –
вече 57 години, а от двадесетина години и член
на редакционния съвет,
се чувствам съпричастен
към въпросите на любимия на всички туристи
вестник. От тази си позиция считам, че мога от
името на ръководството
на БTC, на главния редактор на вестника и от
името на редакционния
му съвет да Ви благодаря за отправените добри
думи. Особено ме трогна началото на Вашето писмо: “Наистина не
мога без вестник “Ехо”,
изпълнен с много посещения на исторически
места, изкачвания, пътеписи, спомени, разкази
на туристи...”
С особено внимание
се отнасям и към молбата Ви, отправена лично
към мен. Знам много за
заслона “БАК” – за новия и онзи, който още в
началото на 30-те години на миналия век учредителите на Българския
планински клуб (БПК),
впоследствие
преименуван на алпийски клуб
(БАК), построиха с подръчни средства. Заслон, който много скоро
стана любим на много
алпинисти, планинари и
туристи, за да заслужи
правото си съвсем спонтанно целият район да
бъде назован на неговото име.
Тъй като в момента не
разполагам със снимков
материал, ще отложа
този въпрос за по-късно,
когато ще отида и ще направя въпросните снимки. Определено считам,
че един материал с историческа стойност без
подходяща снимка губи
от половината си стойност.
Що се отнася до Цанко Бангиев, Ви отговарям веднага. Вие питате
какво го свързва с Казанлък?
Най-важното.
Та точно във вашия град
той вдишва първата глътка въздух и това става на
22 септември 1922 г. В
Казанлък той расте като
буйно и жизнерадостно
дете. После става ученолюбив ученик, запален планинар и самоук
алпинист. Още в крехката си юношеска възраст заедно с приятеля
си Иван Стайков, също
казанлъчанин, впоследствие професор и ректор

УТОЧНЕНИЕ
В брой 3 е допусната техническа грешка в текста
“Димитър Гочев навърши
80 години”. Рождената му
година е 1936. Редакцията
се извинява на юбиляря и
на читателите.

на ВИФ “Г. Димитров” –
сега Национална спортна академия – НСА, забиват първите алпийски
клинове на скалите над
хижа “Рай”. До категоризиран маршрут на тези
скали тогава те не достигат. Липсата на опит,
познания и алпийски инвентар не им позволяват
повече. Години по-късно,
когато Цанко вече не
бе сред живите, в знак
на уважение и признание за това му начинание Христо Проданов и
Христо Дидов прокарват
много труден маршрут
точно там, където двамата казанлъчани забиват
първите клинове. Маршрутът, наречен “Цанко
Бангиев” от V категория,
бързо става любим на
всички алпинисти и всеки, който се е докоснал
до този скален масив,
се чувства задължен да
премине и през него.
Години по-късно, когато Цанко е студент
по право, на Лакатник
е организиран първият национален курс за
начинаещи алпинисти,
един от 100-те курсисти
е Цанко Бангиев. Пак
той, заедно с Георги
Атанасов-Джиджи, Енчо
Петков, Никола Корчев
са от онези десетина
отличници, които зави-

наги свързват живота
си с алпинизма. Следва
инструкторски курс и
после алпинизъм, алпинизъм и само алпинизъм. Тогава родният
алпинизъм е в началния
стадий на своето развитие и Цанко вече като
инструктор, треньор и

ръководител дава много
от себе си за развитието
на този спорт.
Млад, изпълнен с
енергия и с отлично телосложение, Цанко като
че ли бе роден за алпинист. С малко по-дълги
ръце и нито грам наднормено тегло изцяло е
подвластен на алпинизма. По това време категоризираните маршрути
у нас са малко. С различни партньори той се
впуска в прокарване на
нови и нови маршрути.
На Злия зъб, на Еленин
връх, на Ушите, на Двуглав в Рила, както и на
Витоша и Лакатник се
явяват нови маршрути,
трасирани от Цанко.
Когато през октомври
1949 г. 6 чехословашки студенти алпинисти
идват у нас, Цанко и
Джиджи са с тях. Тогава именно се появяват
най-логичните маршрути на Еленин връх (Цанко и Хуго Павловски), на
Ушите (Георги Атанасов
и Владимир Прохаска).
Пак тогава на Злия зъб
Цанко и Хуго Павловски прокарват един от
най-любимите маршрути
на Злия зъб – “Славянския тур”, който и днес
е мечта за всеки алпинист.
А какво да кажем за

книгата на Цанко Бангиев “Алпийските стени в
България” (С., Държавно
издателство за физкултурна и спортно-техническа литература, 1956
г.). За да напише тази
книга, Цанко преминава
с фотоапарат, бележник
и молив всички катего-

IN MEMORIAM
На 85-годишна възраст ни напусна дългогодишният турист,
алпинист, ветеран и активист
на БТС Митьо Иванов Митев.
Дългогодишен председател на
Клуба по алпинизъм и негов
съосновател, обучил стотици
млади алпинисти. Организатор

ризирани и тренировъчни маршрути. Катери,
спира и отбелязва ключови места, чертае и пак
продължава, и така на
повече от 100-те описани маршрута и издадени
в една книга, станала
настолна за всеки алпи-

способностите на Цанко.
Днес списъкът на алпийските ни книги е доста
дълъг, но това, че този
списък започва точно с
книгата “Алпийските стени в България”, е нещо
велико.
Отличен
алпинист,

нист. Книга, която вече
толкова години не е загубила нито частица от
стойността си. Дори и
като рядка библиографска реликва тя остава
като един от най-важните атестати за познанията, възможностите и

Цанко е и един от водещите адвокати във
Втора адвокатска кантора в София. Не знам
как през 50-те години
той съчетаваше толкова задължения – много
активен адвокат, началник на учебната работа
в Централния алпийски
лагер (ЦАЛ), участник
във всяко алпийско мероприятие.
Когато през 1953 г. направих първите си стъпки в алпинизма, в този
спорт се открояваха над
всички три имена – Енчо
Петков, Георги Атанасов,
Цанко Бангиев. В следващите години съдбата
нееднократно ме срещаше и с тримата, дори
многократно ни свързваше и едно алпийско
въже. Въпреки немалката разлика в годините ни с Цанкиша, както
всички го наричаха, ни
свързваше и нещо само
наше и много лично.
Беше през 1961 г. Тръгнахме към Безенгийската стена в Кавказ. Той
– най-възрастният, а аз
един от най-младите. С

на алпиниади, съосновател на тел на всички звания и отличия.
Клуба по пещерно дело, съос- Носител е и на всички награди
новател на Клуба по ориенти- на БЧК.
ране и състезател, основател
Поклон пред паметта му.
на отряд „Планински спасители”, дългогодишен член на УС
От ТД “Сърнена гора” –
на ТД “Сърнена гора” - Стара
Стара Загора,
Загора. За цялостната си дейКлуб на туристите
ност в системата на БТС е носиветерани и приятели
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опита, който той имаше,
и най-вече с веселия си
закачлив нрав Цанко бе
душата на 8-членния ни
екип.
На 19 август изкачихме първия от поредицата върхове на Безенгийската стена, а към 10
ч., преодолявайки едно
от възвишенията, Цанко
се обърна назад, повдигна ледокопа си за поздрав... Не, това не беше
за поздрав, а за сбогом,
защото вече 55 години
там, някъде във вечните
ледове на Шхара, заедно с Йордан Мачирски
и Радко Бреянов лежи
и той – Цанко Бангиев,
авторът на много премиери по нашите планини,
авторът на незабравимата книга “Алпийските
стени в България”. Той,
роденият в Казанлък, но
необяснимо защо малко
познат на съгражданите
си. С тези ми няколко
слова ми се иска да отговоря на Стефан Христов
Димов и да припомня
някои неща в живота на
един казанлъчанин, дал
много за развитието на
алпинизма в България и
не само за това.
... Когато преди 55 години с Аврам, Енчо и
Джиджи стъпихме на
“здрава основа”, в подножието на връх Шхара
направихме
каменна
пирамида. Претърсихме
раниците си, за да открием нещо от тримата,
за да поставим на тази
пирамидка. Тогава си
дадохме дума, че някога
пак ще дойдем на това
място. Годините минаваха. Точеха се една след
друга. На 19 август се
изкачвахме до Втора
тераса над хижа “Мальовица” за да поставим
стръкче цвете. За там,
за далечна Грузия, за
“Слънчева
Сванетия”,
където е гробът на тримата, все не намирахме
време.
И ето че миналата година изпълних обещанието на четиримата. Отведох наследниците на
Йордан Мачирски – сина
Аспарух и внука Йордан
на това трагично място.
Придружиха ни още 5-6
верни приятели. Поставихме паметна плоча.
Както си му е редът, написах материал за това
посещение, отпечатано
в октомврийския брой
на “Ехо” на 2015 г. Там
обещах и вече изпълних
още едно задължение
към тримата големи български алпинисти. След
броени дни на книжния
пазар ще се появи книгата – “Безенги – Еверест
на моето поколение” –
разказ за битката ни с
Безенгийската стена –
1961, 1964 и 2015 г.
Доц. Сандю Бешев
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Алпийските
конфликти
Съвременното общество е
преситено от конфликти. За
значителна част от тях научаваме от медиите, а в други сме
наблюдатели или потърпевши.
Съществуват различни теории както за същността, така
и за причините за възникване
на конфликтите. Някои автори
посочват, че конфликтът има
сложна същност и е присъщ
на “взаимоотношенията между
хората, социалните групи и държавите”. Разкрива се също, че
той се дължи “на разнообразието в ценностите и убежденията,
в установките и възприятията, в
конкурентните интереси на индивидите, социалните класи, етническите групи и държавите”.
Други автори разглеждат конфликта “като открита враждебност или обмен на негативни
санкции между двама или повече участници”. Или пък че “конфликтът съществува, когато има
ясно поставени цели в борбата
за статут, власт и ресурси”.
Дефинитивно определение на
конфликта дава Rabie “конфликтът е отношението, което се
въпзприема от една или повече
от една страна като несправедливо, неработещо или и двете”,
а според Й. Галтурин (1964 г.)
“конфликтът възниква заради
насилието, създадено от институциите”.
Без да изчерпваме тази тема,
ще припомним, че конфликтни
ситуации се наблюдават или се
отминават с лекота и с безразличие, а след коректен анализ
от тях се извлича полезното.
В алпийската практика също
се наблюдават отделни случаи
на възникване и на проявление
на конфликтни ситуации. Някои
от конфликтите са краткотрайни
и протичат с относителна ле-

кота, а други са дълготрайни,
остри и с по-дълбоки последици. Нормално е да се приеме,
че алпинизмът е “застрахован”
и конфликти в него са недопустими. Че алпинистите са хора
чисти, приятелски настроени,
истински другари, че са отзивчиви, помагат си не само в планината, но и в живота. И днес,
като се огледаме, се убеждаваме, че безкористни приятелски отношения, създадени по
отвесните скали, по високите
върхове, на биваците, в студа
и на снежните бури преди десетки години, продължават да
се съхраняват и утвърждават.
Другояче не може и да бъде.
Въжето, което свързва алпинистите през годините, все още е
напълно годно, не е остаряло и
не е протрито. Контролната му
нишка никъде не се е прекъснала, макар че многократно е
набирано и отпускано по отвесните стени.
Единични и много редки са
конфликтите, които безпокоят
със своя драматизъм, коварство, кариеризъм, некоректност. Понякога те поставят в
реално опасна ситуация живота и здравето на партньорите.
Във връзка с това припомняме
следните примери, които и днес
силно тревожат.
Първи пример – 1954 г.: Силна експедиция прави опит за
първо изкачване на втория по
височина и най-труден технически 8-хилядник К2. След
преодоляване на невероятни
трудности две свръзки двойки
достигат н.в. 7627 метра. Първата свръзка Акиле Компаньони и Лино Лачедели изгражда
лагер 8, а съгласно предварителна договореност и щурмови
лагер 9.

Владимир Илиев, на 31 години,
от София: “Последният печат във
Велинград беше пръв в новата ми
книжка. Началото започна с факта,
че баба ми извади някаква стара
книжка на стоте обекта. Те двамата
с дядо ми бяха със сребърни значки. Аз пътувам много – с цел и без
цел. На повечето обекти, включени

Същия ден
втората свръзка Валтер Бонати и шерпа
Махди слизат
в лагер 7 за
кислород и се
изкачват отново през лагер
8 до предварително уговореното място за
лагер 9. Но тук
няма палатки, няма и хора. Викат многократно в настъпилата
тъмнина, но отговор няма. След
часове забелязват светлинка и
питат „Защо чак сега се обаждате?”, с груб и рязък глас Лачедели отговаря: “Да не искаш
цяла нощ да висим навън и да
мръзнем заради теб!” Изоставени от другарите си, Бонати и
Махди оцеляват в ужасна нощ
на 8200 м при минус 30 градуса
и непрекъсната снежна виелица, без палатка и спални чували.
По-късно се оказва, че Компаньони и Лачедели преднамерено са устроили лагер 9
по-високо от уговореното предварително място, за да не може
втората свръзка да достигне с
тежките раници до тях в тъмнината. Така славата от първото
изкачване на К2 ще бъде само
тяхна и няма да я делят с други
конкуренти.
Втори пример: През 1970 г. се
проведе българо-новосибирска
експедиция в Памир със задача
да се изкачи връх, на който не
е стъпвал човешки крак и който
да бъде наречен на патрона на
ВИФ Георги Димитров. Върхът е
с н.в. 5111 и е изкачен при втори опит.
През последната седмица
на експедицията решихме да

изкачим и друг висок връх. В
базовия лагер сме само българските алпинисти. С Огнян
Балджийски сме в палатката –
екипирани и готови за тръгване.
Чуваме дъждовните капки как
почукват по палатката. По едно
време Сандю Бешев отвън ни
уведомява, че ще изчакаме да
спре дъждът и той ще ни извика. Дотогава да стоим в палатката и да чакаме сигнал за тръгване. Дъждът е спрял, в лагера
е тихо, няма никакви алпинисти.
Оказа се, че ръководителят
Георги Щерев и Сандю Бешев
тихомълком са напуснали базовия лагер и са повели своите
пловдивски съграждани нанякъде. След завъщането си в базовия лагер следобед и до днес
– 45 години по-късно, не чухме
и дума къде са ходили и какво
са правили. Преднамерено и
некоректно конфликтно поведение.
Трети пример: Българска хималайска експедиция “Еверест
84”. Цитираме коректно и дословно само разменени фрази по
радиостанцията между Аврам
Аврамов от базовия лагер и
Иван Вълчев и Дойчин Василев
от лагер 2, които заформят конфликт и възбуждат дълбок размисъл.
Иван Вълчев: “Авраме, много
ти е тежко обвинението, че не

вършим работата на експедицията. Аз лично не мога да го
приема и ми се струва, че ти
също трябва да свикнеш, че не
всички около теб трябва да ти
ръкопляскат и да викат “ура”.
Дойчин Василев: „Аз научих,
че си щял да ме пращаш в Катманду. Кажи ми, ако обичаш,
коя е причината?”
Аврам Аврамов: „От кого научи това?”
Дойчин Василев: “Ами от
собствения ти глас по радиостанцията.”
Аврам Аврамов: “...Дойчин
Василев от снощи не е член на
българската хималайска експедиция. Толкоз! Разбрахте ли?!”
Заключение: Изучаването на
конфликтните ситуации е преди
всичко полезно и поучително.
Техният анализ и изводи насочват вниманието към подбора и
комплектуването на групите.
На задълбочено проучване от
специалисти и институции следва да се подложи всеки участник, особено във височинните
експедиции. В никакъв случай
да не се включват алпинисти не
само с недоказана физическа
годност и здравословно състояние, но и такива с неустойчиви
социално-психологически и морално-волеви качества.
Доц. ст.н.с. Борис Маринов

в 100-те НТО, бях ходил още когато
нямах книжка. Сега имам 101 печата и златна значка. Взех си и нова
книжка и започвам да събирам марки. Аз съм колекционер на монети и
марки също. Пътувам с приятелката си. Навсякъде сме били заедно.
Най-любим ми е връх Руй – беше
най-тежко, но и най-сладко после.”

Георги Симеонов, на 39 години, от
Габрово: “Вече имам грамота и златна
значка. В движението „Опознай България – 100 национални туристически
обекта” се включих от 2006 година. Аз
съм любопитен човек. Обичам да ходя в
планината и на Черни връх на хижата си
купих книжка на 100-те обекта. Така се
запалих да събирам печати. Наскоро си
купих няколко карти с хижи и манастири
и възнамерявам да обиколя колкото се
може повече от тях. Последните 6 месеца

много обикалям, защото съм в почивка.
Възнамерявам да се включа и в движението “10-те планински първенци”. Не съм
участвал в прехода Ком – Емине и ми се
иска да се пробвам. Много силно впечатление ми направиха Панорамата в Плевен и пещерата Магурата. Бях неприятно
изненадан от факта, че паметникът на новото гробище над Сливница не е включен
в 100-те национални обекта, както и че
на връх Околчица не можах да си сложа
печат.”

Постижение
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Исперихчанинът
Берк Шабан
прегърна
железния
кръст на връх
Матерхорн
Връх Матерхорн (4478 м) се намира в
Алпите на границата между Италия
и Щвейцария. Първото изкачване на
върха става на 14 юли 1865 г. В края
на август 2015 г. едно слънчево момче от гр. Исперих, отбелязва тази
150-годишнина на самия връх.
За повечето българи от 60-те до 90-те
години на ХХ век реалната представа за
света зад Желязната завеса бяха магазините на “Кореком”. Шарените стоки по
витрините им бяха недостъпни. Ако сред
децата се появеше играчка, извадена от
някое “корекомско яйце”, се възбуждаше
завист. Но тя избухваше най-вече заради
шоколадите “Тоблерон”. Триъгълните шоколадови изкушения чудесно си кореспондираха с триъгълния планински връх,
изобразен на опаковката. Едва ли децата
знаеха кой е този връх, но формата му завинаги се запечатваше в съзнанието. И ако
някой днес се пита къде е виждал силуетът
на връх Матерхорн, то е именно върху шоколада “Тоблерон” – сладката емблема на
Щвейцария.
Берк Шабан от Исперих е дете на новото време. За него шоколадът “Тоблерон”,
с изобразен връх на опаковката, е нещо
като всичко друго, което купува. Днес той
е на 21 години, а през август 2015 г., когато
изкачи връх Матерхорн, все още беше на
двадесет. Студент е по медицина, 3-ти курс
във ВМУ–Варна. Дано и когато положи
клетвата на Хипократ, запази тази светлина и топлина, които излъчва. Той е слънчево момче. Още в 4-ти клас започва да играе баскетбол с учителя Пламен Цанев. За
уточнение – г-н Цанев е един от големите
туристи на България и вероятно е запалил
в Берк страстта да се доказва в различни
видове спорт. Като ученик в горните класове и като студент Берк е непрекъснато по
спортните плащадки на училищата. Лостове, успоредки, тичане по горите и като
Роки на Силвестър Сталоун – изкачване
на стръмни стъпала. През август 2014 г.
студентът по медицина се записва в спортния клуб за скално катерене “Чудните скали”, гр. Варна. Като част от подготовката
в клуба заминава за Италия, където изкачва масива на връх Мармолада в Доломитите. Красотата на планинската верига
така зарежда младия катерач, че мечтата
му да се качи на връх Матерхорн започва да му изглежда постижима. Връщайки
се във Варна, се натоварва с ежедневни
тренировки и най-вече с изкачването на
безбройните стъпала до 4-та гимназия на
спирка “Почивка”. Най-случайно, именно
там съдбата го събира с друг исперихчанин
– Върбан Петков, който откри “нови хоризонти” през 2014 г. в Аляска. Той вече се е
качвал на два алпийски върха – Монблан
и Гранде Парадизо. Берк е щастлив, че е

намерил съмишленик с повече познания,
опит и организационни способности. Върбан Петков сформира екип – Берк Шабан,
Недялко Недялков, Цветелин Замфиров,
Цвета Каменарова, Цветалин Цонев, Борис
Петров, Емил Калинов. Започват съвместна подготовка по върховете на българските
планини. Опознават се, обсъждат, мечтаят,
заедно се радват на красотата и градят приятелство. Целта е поставена – Матерхорн,
но от страната на Италия, където върхът
е известен като Монте Червино. За Берк
снабдяването с екипировка е буквално “от
кол и въже”. Малка част – обувки, котки,
пикел – вече има. Всичко друго е от приятели, роднини и втора употреба. Спонсири
няма. Всеки си плаща и гледат всичко да е
“изкъсо”. Върбан купува микробус. Следят
непрекъснато времето. Тръгват през втората половина на август и карат без почивка,
за да се вместят в слънчевите дни. Пристигат една ранна сутрин в италианския
град Брьой Червиния, откъдето се вижда
върхът, и веднага нарамват раниците. До
вечерта преодолели голяма денивелация и
без сън се изкачват до заслона в подножието на скалистия триъгълник. Следващият
ден е време за разбор. Върбан и Недялко
вземат разумно решение да се върнат. Нямат достатъчно опит в подобен тип катерене. Останалите сформират две групи: Берк
(вода) и Цвета Каменарова в първа свръзка и Цветалин Цонев (водач), Цветелин
Замфиров и Борис Петров – втора свръзка.
Следващият ден е слънчев. Тръгват с хъс и
увереност. Берк е водач до непознат връх
без всякакъв опит, но отлично подготвен в
скалното катерене. С оглед на сигурността
внимава и поставя непрекъснато джаджи
(клеми, френдове, ексцентрици). По-късно
разбира, че не навсякъде е имало нужда.
Повечето катерачи около тях са с платени

водачи от селището долу. Движат се бързо
на “френска свръзка” – 2-3 м въже. Берк
слага джаджите и се движат бъвно, но сигурно. Сработват се отлично с Цвети и напредват. Към 12 ч. са на последния участък
преди върха. Другите поради факта, че са
вързани трима, са на около час след тях.
Остава по-малко от час до върха. И гръм не
може да спре Берк и Цвети. С двойни сили,
тръпнещи сърца и разпален дух летят към
върха и ето го мечтания Матерхорн. Скалистият връх безцеремонно е пробол небето, но ги е допуснал до себе си. Железният кръст, като че е разтворил ръце и чака
прегръдката им и те му я дават, опиянени
от щастие. Тръпнещ и тържествуващ, Берк
е горд, че е на това място, прегърнал този
кръст. Така прегръщайки го, големият алпинист Валтер Бонати приключва с кариерата си. Берк усеща духа на алпинизма, на
великата планина и разтваря широко ръце,
за да отдаде дълбоката си почит. Радостта
така напира, че Цвети и Берк не сдържат
възторга си – прегръщат се и искат да запечатат мига и пейзажа. Не им се тръгва.
Напират сълзи. Тук са свободни като птици. Там, долу, цивилизацията ще наложи
ограниченията си. Междувременно момчетата от другата група са само на 200 м.
Под върха, но разумно решават да се върнат. Времето се разваля, спуска се мъгла.
Берк е внимателен. Слизат бавно. Знае,
че белите стават на връщане. Отклонява
се за малко от маркировката, но навреме
осъзнава. Катери се по лед и скала само с
пикел и трудността и рискът са възнаградени. Намира маркировката. Рисковано е да
продължат. Трябва да пренощуват на тази
равна скална ниша. Цвети е добре екипирана и се намества на безопасно място.
Берк се страхува от измръзване. Дрехите
му са втора употреба. Като медик знае, че

едно защитно фолио може да спаси живот.
Бръква във вътрешния джоб и... о, небеса
– фолиото е там. Увива ръцете, краката и
част от тялото си, връзва се за скалата и
се изпълва със сигурност. Започва да си
мисли за хубави неща и си припява. Няма
нищо невероятно, че този двадесетгодишен младеж прекарва една хубава нощ и
сънува красиви сънища. Сутринта започва
буря, но Цвети и Берк разбират, че са само
на 200 метра от заслона.
Така завършва това лудо преживяване. Берк, който е член на туристическо
дрежество “Димитровец” в гр. Исперих,
отиде, видя и научи много за планината.
Той е бъдещ водач на туризма в родния си
град. Дано съдбата го върне там, където
мина детството му. Това слънчево чаровно момче е изпълнено с благодарност към
целия свят. Към клуб “Чудните скали” за
подготовката, за топлината, за подкрепата,
за хубавите моменти. Благодарност към
Аспарух Вълчев и Георги Антонов, които са
го изградили. Към учителя Пламен Цанев.
Към Върбан Петков за огромния труд по
организацията и пътуването до Италия. За
това, че успява да създава екипи. Към Цвети за прегръдката и доверието. Огромна
благодарност към Цветалин Цонев, който
беше на практика водача на групата. За
знанията, уменията и съветите му. Благодарност най-вече към мама и тати за финансовата подкрепа и вярата, че помагаха
за осъществяването на една голяма мечта. Берк е щастлив, вътрешно освободен
човек и му повярвах, като каза: „Нашата
природа по нищо не отстъпва на чуждата
и ние трябва да опознаем преди всичко
собствената си родина”.
Милена Николова
ТД „Димитровец” – гр. Исперих
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Туристически маршрути
около хижите на БТС

Хижа „Славянка”
Разположена е в Североизточната част на Славянка,
източно от Парилския проход, на 1021 м н.в. Представлява комплекс от две сгради с общ капацитет 66 места.
В едната сграда – стаи с по
две легла със санитарни възли, локално отопление, сателитна тв, семинарни зали.
Втората сграда е с вътрешни санитарни възли и бани,
отопление на твърдо гориво,
столова и кухня.
Стопанин:
ТД “Момини двори” –
гр. Гоце Делчев.
Изходен пункт:
Село Парил – хижа “Славянка” – 1 час (4 км)
Село Парил отстои на 20 км
по асфалтов път от град Гоце
Делчев през село Копривлен.
Тръгва се от западния край
на селото по широк камионен
път. След около 20 минути се
достигат телените гранични
ограждения, следва голям завой на пътя и се достигат сградите на хижата.

в северна посока по трасето
на европейския туристически
маршрут Е-4. Започва изкачване към обширната поляна
Беглика, а след нея – Попина
поляна, разположена северозападно от връх Свети Петър.
Пътеката навлиза в гъста букова гора (Дебелата гора), достига се билна поляна (местността
Срутена джамия) и се изкачва
до местността Гергьов гроб.
Продължава се изкачването на
север по главното било на Пирин, достига се открито място в
южното подножие на връх Муторок, върхът се заобикаля от
изток и се излиза на една от
поляните на красивата местност Млаки. Пътят преминава
поляните на местността, пресича Тупавишка река и достига чешмата “Дългия чучур”.
Следи се неотлъчно каменният път на север и след около
1 час се достига хижа “Попови
ливади”.

От хижата се тръгва в западна посока, по камионния
път над нея за 20 минути се
излиза на Парилската седловина. Тръгва се в южна посока по трасето на европейския
туристически маршрут Е-4,
преминава се край изоставена
постройка и с много серпентини през гората се достига стара мурова гора, продължава
вдясно от билото и през малка
поляна се излиза на голяма
седловина на Хамбаров дол.
Пътеката отново навлиза в

Хижа “Малина”
Пътеката започва западно от гр. Гоце Делчев, минава през манастир “Успение
Богородично” и достига село
Делчево (1.40 ч). От селото
се продължава край вековен
бук (Буката), местността Малинажа и през долината на
Тупавишка река се излиза на
асфалтов път, който извежда
в централната част на курорта
Попови ливади.

2. Хижа “Славянка” – Гоцев
връх (червена лентова маркировка) – 5 часа

Хижа “Славянка”

Съседни обекти
(летни маршрути):
1. Хижа “Славянка” – хижа
“Попови ливади” (червена лентова маркировка) – 6
часа
От хижата се тръгва на запад по каменния път от село
Парил, който минава над нея,
и след около 20 минути се излиза на Парилската седловина. Тя е географската граница
между планините Славянка на
юг и Пирин на север. Тръгва се

Гоцев връх е първенецът на
Славянка и шестият по височина от 10-те планински
първенци. През него, както
и по билото на Славянка,
минава държавната граница
с Гърция. Гоцев връх е изключително панорамен. Той
е крайната точка на българския участък от европейския
туристически маршрут Е-4.

Хижа “Попови ливади”

Хижа “Пирин”

гората, с много завои набира
височина, излиза над гората,
продължава вкопана в стръмен склон и на големи серпентини изкачва каменния купол
на величествения и обзорен
Голям Царев връх (3 часа). При
мъгла в този участък има опасност от изгубване. Маршрутът
преминава през седло до Малък Царев връх, откъдето вдясно излиза на граничното било
и след дълго спускане и отново изкачване достига котата
на Гоцев връх (2212 м н.в.).

Хижа

“Попови ливади”
Разположена е в Среден
Пирин, местността Попови
ливади, 1419 м н.в., 45 места,
вътрешни тоалетни и бани,
локално отопление, туристическа столова и кухня, благоустроен район.
Стопанин:
ТД “Момини двори” – гр.
Гоце Делчев
Изходен пункт: 1. гр. Гоце
Делчев – хижа „Попови ливади” – 16 км асфалтово шосе; 2.
гр. Гоце Делчев – село Делчево
– хижа “Попови ливади” – 3.45
часа.

Съседни обекти
(летни маршрути)
1. Хижа “Попови ливади”
– хижа “Славянка” (червена
лентова маркировка) - 6 часа
От хижата се тръгва по трасето на европейския туристически маршрут Е-4 в посока
изток-югоизток, пресича се
асфалтовото шосе за Гоце Длчев и по асфалтов път в югоизточна посока се достига горски
дом (25 минути). Оттук започва
камионен път, по който на юг
за още 40 минути се достига
чешмата “Дългия чучур” (1.05
часа). Непосредствено след
чешмата вдясно (на запад)
се отделя почвен път (маркиран) към връх Свещник.
Пътят за хижа “Славянка” продължава на юг и през вековната смърчова гора достига поляните на красивата местност
Млаки (1.40 часа). Все в южна
посока се заобикаля от изток
връх Муторок и по снижаващото се било през местността
Гергьов гроб се излиза на билна поляна (местността Срутена
джамия). Пътеката навлиза в
гъста букова гора (местността
Дебелата гора), започва слизането към обширната поляна
Беглика и стръмно се спуска

Маршрути
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Пролетни планински
бягания
на Парилската седловина. От
нея в югоизточна посока по
каменния път за село Парил
за 15 минути се достига хижа
“Славянка”.
2. Хижа “Попови ливади”
– връх Свещник (червена,
зелена лентова маркировка)
– 2 часа
По пътя, описан в маршрут
№1, се достига до чешмата
“Дългия чучур” за 1.05 часа. От
югозападния края на поляната
маркираната пътека се изкачва
край малък поток и право нагоре достига местността Сухото
езеро в югоизточното подножие на връх Свещник. От Сухото езеро за около 20 минути
по югоизточния ръб на върха
се достига неговата пирамида.
Връх Свещник (1975 м н.в.) е
първенецът на Южен Пирин.
3. Хижа “Попови ливади” –
връх Ореляк – хижа “Пирин”
(червена лентова и стълбова
маркировка) – 8 часа
Маршрутът следи трасето на
европейския пешеходен маршрут Е-4.
От хижата се тръгва в северозападна посока през гората,
излиза се на шосето за връх
Ореляк и около 15 минути след
завой на шосето се тръгва по
маркирана пътека. Оттук се
виждат валозите на карстовата
област Добро поле. Тя се изкачва по стръмния склон между върховете Бели рид и Баба,
достига подножието на двата
върха и по тревист терен излиза на завой на шосето. За връх
Ореляк само по шосето за 30
минути се достига до кулата
на тривърхия Ореляк (2099
м н.в. – първенец на Среден
Пирин) – 2 часа.
От Добро поле маркираната
пътека се спуска на седловината между Ореляк и връх Сеното, подсича западно Сеното,
пресича билните поляни Мравчена поляна и Чемерикова поляна и се спуска на запад на
обширната поляна Войнишки
колиби (маркировъчен стълб
№ 42, 3.20 часа от хижа “Попови ливади”. Оттук вляво
започва маркираната пътека
за хижа “Малина”).
За хижа “Пирин” в северна посока маркираната пъте-

ка преминава последователно край чешмата “Водопоя”,
върховете Мурата и Влашки
мандри. През седловинната поляна Пейова ливада и покрай
Мъгева чешма излиза на седловината Тодорова поляна – географската граница между Северен и Среден Пирин (5 часа).
През нея преминава камионен
път, по който се продължава на
северозапад. След около 1 час
се продължава по маркираната
пътека, тя пресича последователно няколко потока, достига
местността Комитското и слиза
след 20 минути в южна посока
до хижа “Пирин” (1616 н.в.,
78 места, външни и вътрешни бани и тоалетни, собствено електрическо захранване,
ресторант, туристическа столова).
4. Хижа “Попови ливади” –
хижа “Малина” (червена лентова и стълбова, синя лентова маркировка) – 5.40 часа
До местността Войнишки колиби се следи пътеката, описана в маршрут №3 – 3.20 часа.
Маркираната пътека (син цвят)
с обща посока на запад преминава през букова гора, спуска
се по камионен път и пресича
обширния изворен водосбор на
Черна река, ляв приток на река
Пиринска Бистрица. Все на северозапад през разнообразни
местности и през множество
потоци достига Бялата река.
Камионният път следи продължително време левия й склон,
след това я пресича и в западна посока по пряка пътека се
достига хижа “Малина” (1569
м н.в., 50 места, вътрешни
бани и тоалетни, локално
отопление, туристическа столова и кухня).
Ако се продължи от хижа
“Малина”, по същата пътека
(синя маркировка) в северозападна посока за около 1.45
часа се достига хижа „Пирин”.
Използва се като вариант на
маршрут №3 хижа “Попови ливади” – хижа “Пирин”. Той няма
обзорността на билния маршрут, но е по-лек и скъсява разстоянието между двете хижи с
1 час.
Йордан Йорданов
експерт в БТС

Със съдействието на вестник “Ехо” и приятелите на планинското бягане в България
приключи успешно първият
етап от подготовката за предстоящите отговорни стартове
през 2016 г. – държавното,
балканското,
европейското
и световното първенство за
2016 г. Това стана на завършилите в проведените в три
етапа Пролетни планински бягания – 1, 8 и 19 март 2016 г.
– ПП Витоша, местността Кумата, Златните мостове. Тази
година България е домакин
на Балканското първенство в
гр. Нова Загора и Световното първенство в гр. Сапарева
баня.
Най добрата планинска
бегачка за 2015 г. – Антония
Стоянова – “Атлет” – гр. София, спечели безапелационно
купата “София 21-ви век” при
жените. Победител при мъжете след оспорвана битка и
нов рекорд на трасето стана
Александър Василев – “Юнивърсъл” – гр. София. При юно-

шите младият и перспективен
състезател на СК “Шампион”
– гр. София – Георги Пренгов,
спечели с три победи купата.
При девойките представителката на “Локомотив НК” – гр.
София – Стефани Стоянова, в
оспорвана битка с представителките на гр. Панагюрище, гр.
Трявна, гр. Ихтиман, гр. Златица за първи път спечели купата за девойки. Не на последно
място трябва да отбележим
най-малките момичета – пред-

ставителките от гр. Златица с
треньор Елена Ранчева, които
впечатлиха с участието си във
всички стартове и постигнаха
впечатляващи резултати дори
и при участието си в по-горните възрасти.
Тази година състезанията се
проведоха при много трудни
трасета, но при добро време.
В трите кръга участваха общо
около 120 души.
Димитър Кисьов
КПБ

Осмомартенски
поход на жените
През март, традиционно смятан за “женски” месец, туристите от ТД “Трапезица 1902” - гр.
Велико Търново за поредна година организираха поход, посветен на международния ден за
солидарност на жените. На 13
март се състоя тазгодишният осмомартенски поход на жените,
а отделните групи бяха посрещнати на сцена “Библиотеката” в
крайградската зона за отдих и
туризъм - Ксилифор.
В инициативата се включиха
любители на пешеходния туризъм от всякаква възраст и пол
от Велико Търново и Горна Оряховица. След като преминаха
маршрута до жижа “Ксилифор”,
участниците в похода се събраха да отпразнуват всички мартенски празници от началото на
месеца. Дамите получиха мартенички и се забавляваха с подготвената забавна програма. Не
липсваше и неизменният тост с
приготвения от мъжете пунш.
Румяна Николова
Снима: Деяна Робова
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Енчо Енчев
на 88 години
С Енчо Енчев се познаваме отдавна. Срещали
сме се често по българските планини. Той – като
водач на своите ученици
и съграждани, а аз – на
моите студенти. Били
сме заедно по време на
най-различни туристически мероприятия – конгреси на БТС, пленуми,
съвещания, семинари и
редица още прояви на
БТС, а те по онова време
съвсем не бяха малко.
Най-често сме се виждали по време на заседания на областно (окръжно) ниво. И двамата сме
били членове на бюрото
на ОС на БТС, в ръководствата на собственните
ни дружества – “Орела” –
гр. Хисаря, за него и СТД
“Академик” – за мен. Имали сме поводи за много
разговори на интересни и
популярни теми от развитието на туристическото
движение в страната.
След промените от 1989
г. срещите ни понамаляха,
дори бих казал, че се позабравихме. Поводът отново да се видим бе едно
кратко съобщение в пловдивския вестник “Марица”, че общинският съвет
на гр. Хисаря го е удостоил със званието “Почетен
гражданин” на града.
Знам колко диспути се
водят, и то много ожесточени, при гласуването на
подобни звания в големите градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе
и най-вече в Кърджали.
Често пъти действително
заслужили това звание
са отхвърляни поради политически пристрастия.
Когато препрочетох съобщението за Енчо Енчев,
бях абсолютно убеден,
че подобни прения в хисарския общински съвет
не биха могли да станат.
Въпреки това побързах да
се убедя в това колкото се
може по-бързо и ако може
дори веднага. Позвъних
на домашния му телефон.
Не бяхме се чували доста
време. Няма да скрия, че
останах приятно изненадан, когато той ме позна,
без да съм се представил.
Само след час вече
бяхме в кафенето до жп
гарата на Хисаря. Кратки
поздравления, леки похвали, че “добре изглеждаме” въпреки годините
си. И тъй като поводите
да представя моя приятел
бяха доста значими, заедно трябваше да върнем
лентата назад в годините.
НАЧАЛОТО
Роден на 24 април 1928
г. в китното средногорско
селце Пролом, община
Карлово, Енчо твърде
рано свързва живота си
с планината. Заедно с
приятелчетата от селото
обикалят близките върхове, които там съвсем не
са малко и за тях тогава

изглеждат много високи.
Завършил началното си
образование, моят събеседник “слиза” в близкия
град Карлово, за да получи диплома за средно
образование. Тук за истински туризъм не само
се говори повече, но и
екскурзиите са по-чести и
интересни.
Първото му най-впечатляващо изкачване на
истински връх е това на
старопланинския първенец връх Ботев – 5376
м, който за карловци е
светиня. Екскурзиите им
скоро излизат извън пределите на Карлово и Стара планина. Рила и Пирин
са чести обекти на техните пътешествия. Пътят
е избран. В Софийския
държавен
университет
“Св. Климент Охридски”
Енчо следва география,
за да се дипломира като
магистър геолог-географ
и много добре подготвен
като туристически водач и
ръководител.
Трудовият си стаж започва в с. Хисаря, за да го
завърши след 38 години,
като 35 от тях са в ЕСПУ
“Хр. Смирненски”. През
50-те години на миналия
век туристическото движение в Хисаря малко е
забравено. Раздвижване
става през 1957 г., когато
отново се възстановява
Българският туристически
съюз. Тогава заедно с 31
“запалени” туристи става
съучредител на местното
туристическо дружество
“Орела”. Година по-късно
Енчо Енчев единодушно е
избран за негов председател, за да остане на този
пост цели 40 години, без
прекъсване.
Няма да е пресилено,
ако спомена, че всички
инициативи и действия
в областта на туризма
в малкия град минават
през неговите решения и
действия. Той е водач по
планините, ръководител
на курсове за планински
водачи. Самият той преминава през всички нива
на туристическите курсове: планински водач – републиканска
категория,
съдия по туристическо

ориентиране,
капитан
речно плаване. Три пъти е
покорител на планинските
първенци, три пъти преминава по билото на Стара
планина от връх Ком до
нос Емине. Повече от 30
пъти стъпва на балканския първенец Мусала, не
само през лятото, но и при
трудни зимни условия.
Над 35 пъти е погледнал
пиринските върхове от
най-високия им връх Вихрен. През 2008 г. сбъдва
мечтата си да седне и на
“Трона на Зевс”. Та колко
туристи на неговата 80-годишна възраст са били на
митичния връх Олимп?
Спираме за кратко. Отпиваме по глътка кафе и
пак продължаваме дългия и интересен разказ на
моя събеседник. Аз обаче
нямам търпение, какво
все пак натежава в биографията му за това престижно звание – почетен
гражданин на гр. Хисаря?
Ами трудно е да се изброи
всичко, но в общи линии
Енчо мисли, че той е подчинил целия си живот,
трудов стаж, обществена
и туристическа дейност на
добруването на хисарчани
– туризъм, образование,
култура. И съвсем закономерно идва решението на
общинския съвет №722/23
юни 2015 г., където е за-

писано: „Това звание се
присъжда за дългогодишна туристическа дейност,
за популяризиране на
града, за издигане културата на населението и патриотичното възпитание
на подрастващите, както
и за развитието на образованието в града”.
КОГАТО СЕЛО
ХИСАРЯ СТАВАШЕ
ГРАД
Природните
дадености – няколкото минерални извора, лекуващи
най-различни
болести,
впечатляващата история
и благоприятното въздействие на планината
стават причина малкото
селце да се развива и
нараства бързо. По броя
на населението то отдавна е трябвало да стане
град, но все нещо не му
достига. Много от ръководителите на селото
правят предложения, пишат докладни записки, но
все някое друго, дори и
по-малко селце, ги изпреварва. През 1964 г. с това
активно се заемат двамата приятели Енчо Енчев и
Костадин Маджаров.
Двамата решават, че
е крайно време да се
срещнат лично с Тодор
Живков. Когато влизат

в секретарския кабинет,
разбират, че той е в чужбина. “Отидете при др.
Митко Григоров, мисля,
че той ще ви помогне”
– правилно ги насочват
от секретариата. Послушали ги. Митко Григоров
ги приема много учтиво.
Изслушва доводите им и
с лека усмивка споделя:
“Абе, вижте колко дълъг е
списъкът на кандидатите.
Селища, които имат значително по-малко на брой
жители, са станали. Доста
от тях обаче са имали по
няколко партизани, други
с по половин партизанин
са успели.” Прегледали
предългия списък, в който
Митко Григоров открива
малка пролука. Някои задраскани по неизвестни
причини. Точно там, и то
доста напред, вписват и
село Хисаря. И чудо. Не
след дълго научили приятната и много важна новина. През 1964 г. село
Хисаря вече е ГРАД. Е,
и само това да беше, току-що полученото звание
си заслужава.

какво представяне и все
пак може би по-младото
поколение не знае лидерското предаване на
първия – “Атлас”, което
преди години приковаваше пред телевизорите
рекорден брой зрители.
Лидерско, защото пред
телевизора бе той – проф.
Тянко Йорданев. А какво
да кажем за книгата на
проф. Мартин Гловня “Познавате ли континентите”
и редица още шедьоври
на родната ни географска
книжнина.
Та точно те двамата,
вече покойници, се прекланят пред дългогодишния преподавател по география. Преди години в
Земенския манастир се
провежда едно от ежегодните мероприятия на
географите – семинарен
курс, съвещание с водещите ни специалисти в
областта на географията. Теоретичните лекции
завършват и предстои
практичната част. Двамата мастити професори
са единодушни: Ние сме
професори по теорията, а
сега на похода ще ни води
професорът на практиката
– Енчо Енчев. И той, професорът на практиката, се
справя отлично.
КОЛКО НАСЕЛЕНИ
МЕСТА В СВЕТА НОСЯТ
ИМЕТО ХИСАРЯ?

Дългогодишният
преподавател по география,
“професорът на практиката” е отделил не малко
време и на някои изследвания в областта на географията. Моят събеседник е успял да издири,
систематизира и опише
всичките селища в света,
които носят имато ХИСАР,
за тези, които не знаят,
Хисар значи крепост от
арабски. Та Енчо Енчев
е открил, че 36 селища в
света носят това име. В
Иран те са 7, в България
– 5, а в Таджикистан втоКОГАТО КОРИФЕИТЕ
рият град по броя на наНА РОДНАТА ГЕОГРАселението е ХИСАР.
ФИЯ ТЕ ЛАСКАЯТ
Сега Енчо Енчев се
Професорите
Тянко радва на многолюдно сеЙорданов и Мартин Глов- мейство и 5-има внуци.
Доц. Сандю Бешев
ня не се нуждаят от ни-
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Турист и
алпинист
рисува
природата
Сладкодумник е Матей
Матеев от крайдунавския град Русе, който
гостува в шуменската
художествена
галерия
“Елена Карамихайлова”
със самостоятелна художествена изложба, петата в живота му. Представени бяха около 50
картини, но казва, че е
бил подготвил още толкова. Изложбата беше
експонирана под мотото
“Природа” и показва красоти не само от България, но и от много страни
по света, като значително място заемат планините и реките. За себе
си 75-годишният природозащитник казва, че е
турист, алпинист, спортист, изкачил е върхове
в планините, за да докаже на себе си, че може
и това. Рисува картини

с природни очарования, които сам е видял,
но и такива, за които
тайно вечер си мечтае.
„Бил съм треньор по алпинизъм от 1980 година,
водил съм курсове в туристическото дружество
“Приста” в Русе и в студентското “Академик” в
Русенския
технически
университет, където съм
обучил над 200 души за
катерене по планините,
водил съм и експедиции,
бях в разширения състав
в Кавказ още през 1975
година, първият русенец
съм, който се е изкачил
на връх Елбрус, след
това бях в Алпите, Татрите, Карпатите. Успях да
направя експедиция в
Тяншан, със студентски
състав към Русенския
технически университет
изкачихме седем 4-хи-

лядника. Природата се е
запаметила в душата ми,
след което започнах да
създавам творбите си.”
Дипли приказките си
пенсионерът Матей Матеев и чувствам голямата му любов, която е
отразена в картините. В
едни от творбите показва красотите на Крим,
където е бил 20 дни с
ученици от земеделското училище. Много интересни са репродукциите
на планините в Чили,
Колорадо, рисувал е върхове от българските планини, които е обходил
не един или два пъти,
многото скалисти места
и върбите в Поломието, край Дунав и Янтра,
край хижа “Тъжа”, водопади и планински цветя.
“Когато рисувам, душата ми се успокоява,
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защото чувствам, че се
разтоварва от напрежението с четката и боята.
Ще ти кажа и това, че
когато бях в Кавказ, пак
рисувах, защото не можеше да стоя десетина
дни със скръстени ръце.
Скицирах връх Елбрус,
която картина ми стана
много любима. В мен е
планината, природата и
нейното пресъздаване.
Ония маргаритки пък са
от пътеките към Ботев
връх в Стара планина,
бяха на едни скалички
върху мъх. А къщите на
Боженци са влезли в душата ми. Когато нямам
много време да рисувам
на място, заснемам интересните обекти и после
по снимки пресъздавам
картините си”, споделя
75-годишният Матей Матеев от Русе.

76-годишният Върбан Върбев:
Ветераните туристи сме много активни
Сред най-активните клубове в
туристическото дружество “Мадарски конник” в Шумен е този
на ветераните туристи,които
изпълняват широка програма,
в която са включени излети до
близки исторически обекти и
природни красоти, както и походи във високите планини. Девета година председател на клуба
е 76-годишният Върбан Върбев,
който е много активен и увлича хората от третата възраст. В
клуба членуват 55 мъже и жени,
като възрастта им е от 67 до 93
години, не всички обаче могат
да присъстват на многобройните изяви, защото някои са
по-трудно подвижни, но всички са на мнение, че няколкото
часа сред природата ги облагородяват и удължават живота им.
“През последния неделен ден
се събрахме на базата си в Природния парк “Шуменско плато”,
като голяма част от ветераните
туристи преминаха по няколко
туристически пътеки и по обед
си направихме годишното събрание. Приехме и програмата
за дейността през настоящата
година и според възможностите
си всеки ще се включва в подбраните от тях прояви в туризма. Много често по време на
излетите си празнуваме сред
природата рождените и имените дни, отбелязваме и други
празници, веселим се от душа.
Най-възрастният – 93-годишни-

ят Добри Калфов, и съпругата
му – с десетина години по-млада, редовно са с нас и казват,
че сред природата се чувстват
много добре, затова ще продължават да участват в нашите
прояви. Сред най-възрастните
са и семейство Петя и Димитър
Маневи, които много обичат
туризма. Всъщност целият им
живот е бил по туристическите
пътеки, дадоха любовта си към
природата и на дъщеря си. Имаме в клуба 6-7 туристи, които са
надхвърлили 80-те си жизнени

години”, казва Върбан Върбев.
По време на зимния празник
сред природата беше чествана и 85-ата годишнина на Денчо Денев. “Чувствам се много
добре за моята възраст, доволен
съм от отношението на колегите
ветерани туристи, които днес ми
пожелаха здраве и дълголетие.
Когато ме запитат как се чувствам по туристическите пътеки,
казвам им, че се зареждам със
здраве. Затова всяка седмица
съм по горите на Шуменското
плато, а това значи удължаване

живота ми. Ходил съм и на походи
в Пирин, Витоша и други планин,
с една дума съм доволен”, казва на юбилейното си честване
Денчо Денев, който е художник
и рисува природните красоти.
Върбан Върбев е категоричен,
че Денчо Денев е един от добрите туристи, отзивчив другар,
помага и с художественото оформление на базата. “Всички го
уважават и могат да разчитат
на неговото приятелство. Беше
награден и от Федерацията на
клубовете на ветераните ту-

ристи в България със значката
“Отличник” за дългогодишната
си туристическа дейност и културно-масовата работа, която
е осъществил през годините”,
заключава председателят на
шуменския клуб Върбан Върбев.
На снимката Върбан Върбев,
председателят на шуменския
клуб на ветераните туристи,
поздравява 85-годишния Денчо
Денев (вдясно) с пожелание да
бъде здрав и дълголетник.
Страницата подготви:
Георги Ников
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140 години от Априлското въстание

Априлското въстание
и неспиращото време
Продължение от стр. 1
Дори ако изследваме въстанието само в ракурса на
строго историческия анализ,
то заема в националната ни
история далечe по-важно и
значимо място, отколкото
обикновено му се отрежда.
Разглеждат го предимно
като спонтанен изблик на народната енергия. На натрупалия се у българите и главно
във водещата част от българското общество – оформилата
се интелигенция и икономически състоятелния търговско-предприемачески слой,
стремеж към политическа
самостоятелност и независимост. Към свобода. Стремеж,
който до такава степен търси
изход за насъбралите се желание и устременост към нови
хоризонти на националното
ни развитие, че буквално замъглява съзнанието дори на
най-трезвите по онова време.
Какви величави измерения
на духа трябва да има едно
общество, един народ, една
нация – за да се устреми към
свободата си с черешово топче срещу стоманената круповска артилерия на поробителите!
Събитията, зверските кланета, насилията и жестокостите при потушаването на
въстанието са описвани многократно и налагат своя трагичен отпечатък върху неговата оценка и възприемане.
Затова и обикновено въстанието се възприема като „неуспешно”.
Но напоследък все повече
се оформя друго становище,
което пречупва анализа и историческия обзор през нова
и очевидно по-реалистична
призма – като се имат предвид
по-дългосрочните последици
от тази проява на българския
дух. И наистина, досега почти
всички историци, изследователи, научни дейци и просто
любители на историята бяха
приели едва ли не като аксиома, че Априлското въстание е
“неуспешно”. Което на пръв
поглед е логично: въстание-

то е потушено, над 30 хиляди
жертви, България не успява
да се освободи със собствени
сили.
В същото време обаче е
съвсем ясно, че това е доста
повърхностен поглед върху
събитията. Достатъчно е да се

възклицание на Бенковски,
докато гледа от Балкана горящите градове, села и полета
на Тракия: “Аз забих ръждивия си нож в сърцето на Турция. А Русия – нека заповяда!”
По-концентрирана, образна и в същото време точна

случилото се и то е поставено
в контекста на общия ход на
историческите събития в съответния регион. Но в случая
е явно, че именно в кипежа,
барутния дим, възторзите и
страданията на момента е
дадена най-точната оценка.

замислим: а какво се случва
само две години след въстанието – през 1878 г.? И дали
свободата, донесена ни тогава, щеше да се състои, ако не
беше Април 1876?
Знаменателно е наистина,
че най-точният, или казано с
днешна терминология, “аналитичен” поглед изглежда все
пак ще се окаже прочутото

оценка наистина е трудно
да се даде. Толкова повече,
че както е известно, точните
оценки обикновено се дават
определен период от време
след даденото събитие – в кабинетите на професионалните
историци, когато са се уталожили емоциите на момента,
събрана е достатъчно информация за различни аспекти на

А нататък следват резултатите, най-значителният от които
е подписан на 3 март 1878 г.
в предградието на Цариград
Сан Стефано. И това е най-добрата историческа оценка на
„пиянството на един народ”
според прочутия израз на Вазов.
Но тя е не само емоционална оценка. Дори да опитаме

П

риключиха земните
дни на Марчо Иванов Минев. Алпинист
на млади години, възторжен планинар и ревностен
почитател на българската
природа до края на живота
си.
За да го представим пред
читателите на вестник “Ехо”,
заимстваме
въведението
от статията, посветена на
неговата личност в книгата
“Бележити българи на съвременна Блгария” – професор, инженер, признат учен
в мостостроенето.
Роден през 1931 г. във Велико Търново, Марчо Минев
следва в ИСИ – днес Университет по архитектура, строителство и геодезия, а като
алпинист израствап в клуба
при туристическото дружество “Витоша”. Дружелюбен, скромен и уравновесен,
Марчо бе желан партньор за

да анализираме Априлското
въстание хладнокръвно, без
емоции и със студения поглед
на разума (естествено, това
за човек, който се чувства истински българин, определено
е доста трудно!), няма как да
избегнем въпроса за резултата от него. А какъв е резултатът от въстанието? Резултатът е намесата на Русия и в
крайна сметка – свободата на
България!
Обаче в такъв случай как,
по каква логика и с какви аргументи може да се твърди,
че въстанието е неуспешно?
Очевидно защитаващите тезата за „провала” на този
народен порив правят елементарната грешка да възприемат историята като прекъснат и прекъсваем процес.
В случая самото въстание не
е успяло и край, историята се
накъсва, спира дотук, а по-нататък следва съвсем друга,
нова история. Не се взема
предвид, че историята е непрекъсваем процес, дифузионен поток, в който времето,
визуализирано и конкретизирано в облика на различните
епохи, преминава от самото
себе си отново в себе си или,
иначе казано – времената преливат едно в друго, и
този процес не може да бъде
спрян, нито дори временно
прекъснат от привидния край
на дадено конкретно събитие. Защото този привиден
финал на определен исторически феномен представлява
автоматично начало на друг
такъв феномен – времето не
спира. И именно това разбира
Бенковски там, на хребета на
Балкана, когато вижда бъдещето. Бъдещето на България,
отвъд пламъците на разгрома
и поражението.
Именно този негов поглед
във времето е и най-доброто
доказателство за победата на
Априлското въстание – това
велико и успешно пиянство на
един народ, което ни донася
свободата!
Любомир Атанасов

Памет за
изкачване или траверс.
Воден от солидните си професионални знания, той първи прозря, че съоръженията
за алпинизма от следвоенното производство не са надеждни. Негови бяха първите
опити и изследвания в това
направление. Резултатите и
заключенията – научно обосновани – бяха публикувани в
сборниците “Научни трудове
на ВИФ”, днес Национална
спортна академия. Въз основа на тях от теорията и
практиката в българския алпинизъм отпаднаха неточни
и погрешни представи за
якостта и качествата на съоръженията за алпинизъм, и
за физикомеханичните свойства на алпийските въжета и

140 години от Априлското въстание
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Интервю на
Мариана Ангелова
с Тодор Предов,
учредител ветеран
на НД “Традиция”
Тодор Предов е юрист и
д-р по право. Сега пенсионер, продължава да работи като адвокат към
Софийската градска адвокатска колегия. Бил е научен сътрудник в Института по криминология към
МВР и главен редактор на
списание
“Колекционерство и антиквариат”.
– Г-н Предов, моля, разкажете накратко как възникна
НД “Традиция”?
– Още в 1982 г. група ентусиасти – нумизмати и любители на историческото оръжие,
след опити да изградим секция “Колекционери на старинни оръжия” успяхме да
регистрираме Клуб за история на оръжието към Образцово народно читалище “Ген.
Вл. Заимов” – гр. София, а
през есента на 1990 г. с подполковник Георги Маринов от
МНО – нов клуб в гр. София,
наречен “Традиция”. Създаден бе инициативен комитет,
в който влязоха нашите приятели от стария клуб А. Казазян, Р. Стоянов, Д. Пенов,
Хр. Дерменджиев, П. Павлов,
Н. Даскалов и Ил. Рачев. На
10 януари 1991 г. се състоя
учредителното събрание с
участието на 50 души – тази
е рождената дата на клуб
“Традиция”. Той се разрасна
бързо; образуваха се местни
клубове “Традиция”. На 8 май
1998 г., с решение на СГС клубовете прераснаха в Национално дружество “Традиция”.
Сега дружеството ни има 32
регионални клона в страната.
Освен редовни имаме и колективни членове и така броят на
членовете ни надвиши 1300
души. Дружеството ни има
своя емблема, знаме, единна
клетва, система за награди,
униформа и марш на представителната “Опълченска дружина”. На 27 септември 2008
г. бяхме приети за редовен
член на Съюза на европейските военноисторически групи, в който членуват около 70
организации от 21 европейски
страни. Имаме сключени договори за сътрудничество с
чуждестранни организации с
подобен род дейност от Чехия, Румъния, Украйна, Русия
и участваме в съвместни мероприятия.

25 години национално
дружество „Традиция”
на униформите на българската
– Какви са най-важните ви войска от 681 г. до 1945 г. в гр.
изяви?
Копривщица.
Най-мащабни
са възстановките на събития
– Изявите ни са много и от военната ни история. Ежеразнообразни.
Групирани годно най-представителни са:
най-общо те се свеждат до Боят на четата на Х. Димивъзстановки на събития от тър на вр. Бузлуджа –1868 г.;
военната ни история; излож- “Заклятието на оборищенци
би на историческо оръжие и –1876 г.” в м. Оборище край
аксесоари във връзка с на- с. Баня, Панагюрско; Обявяционалния празник и чества- ването на Априлското въстания на исторически събития; ние в Копривщица – 1876 г.;
възстановяване и поддържане Защитата на Маньово бърдо
на войнишки паметници; от- – 1876 г. в Панагюрище; Боекрити уроци в училищата във вете по време на Априлското
връзка с Априлското въстание въстание 1876 г. в Клисура,
от 1876 г. и Освобождение- Априлци, Бяла черква и Дрято от османско робство – 3 новския манастир; Гибелта на
март 1878 г. Лекторите носят Г. Бенковски при река Костина
въстанически или опълченски край с. Черни Осъм – 1876 г.;
униформи и са въоръжени с Слизането на Ботевата чета
историческо оръжие, което на Козлодуйския бряг и боят
предизвиква изключителния на връх Вола –1876 г.; Боят
интерес на учениците и учи- край Ст. Загора за спасяване
телите. През последните годи- на Самарското знаме –1877 г.;
ни провеждаме ежегодно две Защитата на Орлово гнездо
представителни мероприятия: на връх Шипка – 1877 г.; КапиПарад на бойните български тулацията на Осман Паша при
знамена и знамената на НД Плевен – 1877 г.; Отбраната
“Традиция” и регионалните на Сливница 1885 г.; Превзему клонове в гр. Шумен и гр. мането на Тутраканската креНова Загора, както и Парад пост – 1916 г., Посрещането

мостостроителя
възли.
В работата си като инженер
в “Транспроект” М. Минев напредва уверено и бързо печели авторитет. Чете лекции
пред студенти и доклади пред
научни форуми на английски,
немски, руски и сърбски зик.
Като проектант предлага високоефективни
рационализации, въвежда нови технологии за мостостроене чрез
предварително
напрегнати
стоманенобетонни конструкции.
По негови проекти са изградени 140 моста – при
здвояването на жп линията през Искърското дефиле,
над река Марица в Пловдив,
на 2115-метровата естакада
към летище София, на кон-

золно-бетонираните мостове
със 160-метровите отвори на
магистрала “Хемус”.
Два мандата проф. М. Минев е заместник-ректор на
УАСГ, член на академични и
научни съвети, автор на системата за контрол и ремонт
на мостови съоръжения. За
тези, както и други неупоменати тук постижения, той е
възприет за доайен на мостостроителната гилдия. Удостоен е с множество звания,
награди и отличия. Носител
на два златни медала “Народен орден на труда”, почетен
гражданин е на София и на
Пловдив, почетен железничар, почетен доктор на ВСУ
„Л. Каравелов” и много одруги отличия.

За отдих и разтуха след напрегнатия труд Марчо Минев
броди из планините, прави
изкачвания и траверси. Бе
член на Бюрото на Републиканската комисия и даваше
свой личен принос за укрепване на международните
връзки и позиции на родния
алпиниъм.
През 1968 г. е щастлив, че
изкачва върхове в Кавказ.
А две години по-късно посещава Швейцарските Алпи. В
град Давос участва в асамблеята на Института за изучаване на снега и снежните
лавини. Оттам донася комплект печатни материали,
съдържащи съвременни схващания за процесите на образуване на лавини, за определяне степента на лавинна
опасност – норми, установени
чрез прецизни наблюдения и
приети оттогава и у нас.
В трагичната за българския

на българската войска в До- ското въстание 1876 г. отбебруджа 1940 г. и др.
лязваме ежегодно, основно
с възстановки на събитията
– Как осигурявате съответ- в м. Оборище – “Заклятието
стващите на епохата костю- на оборищенци”, в гр. Копми и оръжия и откъде чер- ривщица “Първата пушка” и в
пите сведения за събитията, гр. Панагюрище – отбраната
които възпроизвеждате?
на Маньово бърдо. Във връзка с честването на 25-годиш– Членовете на дружеството ния юбилей на дружеството
сами финансират изработва- и 140-годишнината от Априлнето на униформите и закупу- ското въстание през тази годиват историческите оръжия, с на ще организираме историкоито са въоръжени, и аксесо- чески възстановки в с. Баня,
арите към тях, в зависимост от гр. Копривщица, гр. Клисура,
възстановката на конкретното гр. Панагюрище, гр. Априлци,
историческо събитие. Данни- гр. Дряново, гр. Бяла черква,
те за това се черпят от исто- с. Черни Осъм и р. Костина
рическите архиви, публикации от 20 април до 30 май. В тях
в енциклопедии, сборници, ще участват всички регионалалбуми и др. Използваме по- ни клонове на дружеството. В
знанията на свои и чужди во- преговори сме с кмета на гр.
енни специалисти по унифор- Панагюрище, където ще бъдат
мите, оръжията, отличията организирани най-мащабните
и пр. Всичко следва да бъде общонационални прояви, на
максимално автентично.
30 април и 1 май ще проведем
тържествени шествия в града
– Предвиждате ли отбе- с дефилиране на представилязване на 140-ата годиш- телни униформени блокове с
нина от Априлското въста- историческо оръжие, ще бъние ?
дат раздадени награди и пр.,
в присъствието на официални
– Годишнините от Април- гости от страната и чужбина.

алпинизъм 1972 г. при щурма
на 7492-метровия връх Ношак
в Хиндокуш експедицията от
Сливен остави по склоновете на върха пет жертви. При
разборите на това нещастие
не бе чуто мнението на специалистите – недобре проведена, незавършена аклиматизация. Секретариата на ЦК
на БКП намери свое решение
и постанови: Републиканската комисия по алпинизъм да
бъде разформирована. Тази
груба, некомпетентна намеса
покрай всички други вреди,
които това решение нанесе,
сложи край на участието на
М. Минев в ръководството на
българския алпинизъм. При
формирането на новата организация – Българска федерация по алпинизъм, той не
бе поканен. Неговото ценно
участие не бе подсигурено и
при следващите национални
експедиции – към Ношак и

към хималайския Лхоце, както и към първенеца на планетата Еверест. По този начин
ръководителите на родния
алпинизъм от това време се
лишиха от компетентното
мнение на единствения български алпинист – член на
Съвета по алпийски съоръжения и екипировка в Лондон.
Сбогом, Марчо! Ти остави
светла диря. В летописа на
българския алпинизъм твоето
име е наравно с личностите,
които преди повече от 85 години поставиха началото му:
Стефан Попов – публицист,
радетел на идеята на обединена Европа, изключителния физико-химик академик
Ростислав Кашев, родоначалника на неврохирургията
у нас д-р Филип Филипов,
първопроходника на физиологията на спорта проф. д-р
Любен Телчаров.
Андрей Мирчев
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През 1745 г. специалистите
коронясват еквадорския вулкан
Чимбопасо – 6272 м, като най-висок връх на планетата. След като
държи първенството 73 години,
през 1818 г. той е развенчан и короната на първенството е пренесена безвъзвратно далече на изток, защото в Хималаите е открит
връх Дхаулагири – 8172 м. Той
държи палмата на първенството
до 1848 г., след което я предава
на Кангчендзьонга – 8586 м. И
за Кангчендзьонга короната се
оказва твърде тежка, защото в
един пролетен ден на 1852 г. в
кабинета на най-висшия началник на английската геодезична служба в Индия “Сървис ъф
Индия” сър Ендрю Уо се втурва
бенгалецът Радханатх Сикхдар
и извиква: “Хванах го, най-после го хванах!” И кого мислите е
хванал този редови измервател?
Хванал е това, че на границата
между Непал и Китай обозначеният с работно кодово название
“Пик XV” е висок 29 002 фута,
или 8840 м, а това означава, че
е открит поредният пръв връх на
планетата. Откритието е толкова
сензационно, че се разпространява мълниеносно. Трябва да
минат доста години, докато след
още няколко прецизни измервания бъде установена точната му
височина, която през годините
варира така: 8840, 8825, 8888,
9144 и 9300 м, за да се дойде до
днешната височина, смятана за
най-достоверна – 8848 м.
ЕВЕРЕСТ, ЧОМОЛУНГМА,
САГАРМАТХА
След височината идва ред и
за името на новооткрития връх.
Ръководителят на геодезичната
служба, изпълнен с уважение
към делото на своя предшественик ген. Джордж Еверест, предлага неговото име – Еверест.
Макар и бавно, то се налага и
днес и е най-популярно сред специалистите от Европа и Америка.
Малко по-късно стават известни и имената от местно значение – за китайците и въобще за
азиатците той е Чомолунгма или
Джомолунгма (богиня, майка на
Земята) и за непалците Сагарматха (високо в небесата). Под
това име е издаден и официалният документ за осъщественото
българско изкачване през 1984 г.
АТАКИТЕ КЪМ ВЪРХА
Не остават назад и алпинистите, които започват своите атаки.
Първи опит за организиране на
експедиция е направен още през
1893 г., но по политически причини той си остава само мечта, тъй

Континенталните първенци

Еверест –
най-високият

“зелена улица” и на първата българска експедиция до Еверест.
Точно 100 бяха кандидатите за
“Еверест-84”, но след многократни лагер-сборове, медицински
прегледи и установяване на редица качества на 20 февруари
1984 г. 24-мата избраници поемат дългия път към върха на върховете.
Точно 101 дни 24-мата българи
водиха жестока битка с невероятните технически трудности
и с непрекъснато влошаващите се метеорологични условия,
но в крайна сметка извоюваха
достоен български успех, като
на 20 април 1984 г. инж. Христо Проданов първи от българите
стъпи на най-високата точка на
Земята. След като цели 7 часа
радиостанцията му е мълчала, в
18.15 ч. се чува леко почукване
и тъй дългоочакваният глас: “АЗ
СЪМ НА ВЪРХА. НА ВЪРХА СЪМ
– ХРИСТО!” После всичко е ясно.
Следват минути, часове, денонощия, в които не само участниците в експедицията, но и цяла
България с трепет очакват вест
от Еверест, от Христо. Първият
българин, изкачил Еверест, обаче не се завръща. Той става 13ият алпинист, изкачил Еверест
без ползване на кислороден
апарат и пръв по Западния гребен, но за жалост става и 64-тата
жертва, която Еверест приютява
в обятията си.

като Непал и Китай дълги години
са затворени за чужденци. Едва
през 1921 г. англичаните “разчупват ледовете”. После още 15
експедиции опитват щастието си,
докато на 29 май 1953 г. новозеландецът Едмънд Хилари и шерпът Норкей Тензинг, участници в
английската експедиция, стъпват
на най-високата точка на планетата.

Въпреки усилията, които положихме, така и не успяхме да научим техните имена. За сметка на
това обаче се добрахме до друг,
не по-малко важен документ,
носещ датата 27 януари 1930 г.,
с който Ивайло Владигеров отправя лично писмо до Кралското
географско дружество в Лондон
с молба за оказване на помощ
при организиране и на българска
експедиция до Еверест. С послоБЪЛГАРИТЕ
вичната английска деликатност
Още през 1925 г. няколко мла- отговорът, естествено, е отказ.
дежи мечтаят за изкачване на
най-високия връх в света. За него
РЕАЛНОСТТА
научаваме от страниците на спиЗа българските алпинисти
сание “Млад турист”, кн. 9-10, с. идва години по-късно, и то след
120, където четем: “Към многото като на 30 април 1981 г. те завоекспедиции, които се уреждат юват своя първи осемхилядник –
на Монт Еверест, ще се при- Лхоце – 8516 м. Още в началото
съединят и няколко българи.” на следващата 1982 г. е дадена

ЕКСПЕДИЦИЯТА
ПРОДЪЛЖАВА
Само няколко часа след като
лекарят на експедицията д-р
Стайко Кулаксъзов обявява кончината на Христо Проданов, ръководителят ѝ Аврам Аврамов
взема категоричното решение
– експедиция “Еверест-84” продължава.
Втората атака е определена
за 1 май и за нея участниците са
разпределени в 6 групи, две от
които спомагателни и четири щурмови. В първата щурмова група
са Иван Вълчев и Методи Савов,
които на 3 май напускат базовия
лагер, а на 8 май в 17.15 ч. са на
върха. След 15-минутен престой
двамата започват слизане по
Южния склон, с което започва и
осъществяването на тъй нарече-

ния Български траверс на върха.
Слизането им обаче е драматично. След принудително нощуване на около 8750 м двамата ни
алпинисти достигат почти до безпомощност. След много усилия и
силна воля Иван тръгва да търси помощ надолу. Тя обаче идва
отгоре, и то от българска страна,
защото Николай Петков и Кирил
Досков изкачват върха на 9 май
за рекордното време от 6 часа и
11 минути и със запазени сили
оказват решителна помощ първо
на Методи, а след това и на Иван.
Изкачвайки се по Западния
гребен и слизайки по Южния
склон, четиримата ни алпинисти
за първи път осъществяват пълния траверс на Еверест, което
влиза в историята на световния
алпинизъм под името Българският траверс. Границата на 8000
метра преминават още Трифон
Джамбазов, Петко Тотев, Стамен Станимиров, Костас Канидис и Динко Томов. Най-високо
от неизкачилите върха достига
Людмил Янков, който в нощта на
20 април, търсейки Христо, стига
до около 8500 м.
БЪЛГАРИ, ИЗКАЧИЛИ ВРЪХ
ЕВЕРЕСТ – 8848 м
20 април 1984 г. – Христо Проданов
8 май 1984 г. – Иван Вълчев,
Методи Савов
9 май 1984 г. – Николай Петков, Кирил Досков
20 май 1997 г. – Дойчин Василев
18 май 2004 г. – Петко Тотев
20 май 2004 г. – Дойчин Боянов, Николай Петков – второ изкачване, Христо Христов
22 май 2004 г. – Мариана Проданова-Масларова (?)
22 май 2009 г. – Петя
Колчева,
Камен
Колчев
24 май 2014 г. – Атанас Скатов
Тъй като никой нито потвърди,
нито отрече Мариана Проданова-Масларова да е изкачила връх
Еверест на 22 май 2004 г., отбелязвам го като твърде възможно,
но не и официално. Лично аз поемам риска да отбележа “изкачен” с презумпцията – по-добре
да сгреша, че тя е била на върха,
отколкото да є отнема правото,
ако тя е била на 8848 м. Базирам
се на това, че я познавам много
добре. Подготвена физически,
технически – и най-вече нагласата є за този връх. Та тя е пълно
копие на чичо си. На моето мнение са и повечето от членовете
на експедиция “Еверест 2004”.
доц. Сандю Бешев
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Национален технически преглед
на клубовете по пещерно дело
„Карлуково 2015”

и тренировка на
пещерно спасяване
Българската
федерация по спелеология
(БФСп) е национална
организация, обединяваща пещерните клубове
в страната и е с дългогодишна история и традиции. Пещерните клубове
и организации, членове
на БФСп, са 24, в тях
членуват пещерняци от
цялата страна (София,
Пловдив, Мездра, Враца,
Своге, Габрово, Дряново, Плевен, Търговище,
Русе, Стара Загора, Сливен, Варна, Бургас, Ракитово).
През изминалата година Българската федерация по спелеология
организира и проведе
няколко събития, които
събраха много пещерняци от цялата страна.
На проявите се обменяха опит и идеи, родиха
се много приятелства. В
няколко поредни статии
ще ви представим повече информация за всяка
от тях.
БФСп ежегодно организира и провежда
технически
прегледи
на кадрите от пещерни-

те клубове в страната.
Техническият преглед е
отборно състезание за
млади пещерняци, като
всеки отбор се състои от
двама души. Събитието
е повод за събиране на
хора от пещерните клубове от цялата страна, по
време на което младите
членове на федерацията
имат възможност за изява, запознаване и обмяна на опит между тях и
други пещерняци.
На 1 и 2 май 2015 край
с. Карлуково, известно с
многобройните пещери,
намиращи се в района,

се проведе Национален технически преглед
“Карлуково 2015” и тренировка на пещерно спасяване. В проявите взеха
участие над 150 души
от 18 клуба от цялата
страна, а в прегледите
се състезаваха 12 отбора от следните пещерни клубове: “Академик”
(София), “ПКСУ София”,
“Черни връх” (София),
“Мездра”,
“Луцифер”
(Търговище),
“Варна”,
“Саламандър”
(Стара

Загора) и “Ъндърграунд”
(София).
В програмата бяха заложени следните елементи: умения за връзване на възли, екипиране
на система, преминаване
на траверс в пещера и
въжена система, състояща се от парапет и тролей, изготвяне на карта
на пещера, оказване
на помощ на пострадал
във вертикална пещера,
изграждане на бивак и
ориентиране по карта в
местността.
Вечерта на 2 май се
състоя награждаване на

най-добрите отбори. На
първо място отбор “Лисици” от клуб “Академик”,
гр. София, на второ място отбор “Киви” от “ПКСУ
София”, на трето място
отбор “Чук” от “ПКСУ София” и на четвърто място
отбор “Черни връх” от “ПК
- Черни връх”, гр. София.
Бяха раздадени и поощрителни награди на
следните
състезатели:
Даниел Димитров от
“Спелео клуб Варна” за
добро представяне; Цветан Цветанов от ПК “Мездра” за голям напредък
спрямо миналата година;

Диана Неева от ПК “Черни връх” за екипиране
под стрес; Борислав Пауновски от “ПКСУ София”за най-добро представяне при преминаване на
траверс и прибиране на
палатка; Анна Дамянлиева от “Академик” София
за
най-хладнокръвно
представяне.
Наградите бяха осигурени от магазини за
екипировка “Алпи”, “Стената”, “Аутсайдер”, фирма
“СпелеоГруп” и Българската федерация по спелеология.
По същото време (1 и

2 май) на малкия вход
на пещера Проходна,
с. Карлуково, се проведоха учебни тренировки на спасители от Пещерно спасяване. Бяха
симулирани инциденти,
при които пострадалият
трябва да се обездвижи
и пренесе безопасно с
носилка през различни
пещерни отвеси.
Подобни тренировки
се провеждат няколко
пъти годишно в различни пещери, като се
разиграват казуси, при
които освен на лекарска
и долекарска помощ на
пострадал се набляга
на употребата на специфични елементи за
спасяване в пещери и
пропасти.
За любителите на екстремните преживявания
на големия вход на пещера Проходна (на височина от около 50 метра)
спасители от Пещерно
спасяване
направиха
тролей, от който можеше да се скача с пандюл.
Така нареченият скок
пандюл
представлява
скачане (като при бънджито) и люлеене с голяма амплитуда. Именно
махалото го доближава
доста до летенето.
На 3 май се проведе
среща на инструктори
по спелеология, на която
бяха обсъдени методи и

програми за обучение
на млади пещерняци и
тяхното осъвременяване.
И през тази година
Българската федерация
по спелеология ще проведе Национален технически преглед на клубовете. Той ще е през
месец май (6-8 май) и
ще бъде отново край с.
Карлуково. Очаква се
проявата да привлече
отново много спелеолози от цялата страна.
Целите и задачите на
техническия преглед са:
• Да се даде възможност за среща и изява
на младите членове на
федерацията,
запознаване и обмяна на опит
между тях и по-опитни
пещерняци;
• Да се проверят практическите знания на
младите пещерняци при
работа с техниката на
единичното въже;
• Да се уеднаквят знанията и методите при работа с техниката на единичното въже на младите
пещерняци;
• Да се провери техническата и физическата
подготовка на участниците;
• Да се даде възможност за обмяна на идеи
и уеднаквяване на критериите между инструктори
от различни клубове.
В прегледа могат да
участват всички пещерни
клубове в страната с неограничен брой отбори. В
отборите могат да участват само пещерняци,
завършили курс “Пещерняк” след 2012 г. включително. Отборите ще се
явят при равни условия,
като оценяването и класирането ще се извършва по точкова система,
съгласно правилник.
Весела Бубова
Контакт с БФСп:
www.speleo-bg.org
е-mail: bfs@speleo-bg.org
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Националният музей “Земята
и хората” издирва, придобива,
изучава, опазва и представя
минералите и минералните ресурси като важна част от националното природно наследство.
Сградата му е построена в края
на ХIХ век като най-голямата
постройка от тогавашната военна работилница (Софийски
артилерийски арсенал). Една от
първите сгради с цялостна железобетонна конструкция. Обявена е за недвижима културна
ценност.
През 1986 г. е предоставена
безвъзмездно за изграждане на
музей “Земята и хората”. Сградата е реставрирана и адаптирана по проект на арх. Христо
Ганчев. Интериорът, музейният
реквизит и начинът на експониране са разработени от проф.
Иван Радев, а монументалната
живопис е дело на проф. Теофан
Сокеров.
В административно и методическо отношение ръководството
на музея се осъществява от Министерството на културата на
Република България.
Музеят e храм на дарителството, сътворение на щедростта и родолюбието. Създаден е
изцяло с дарения на български
и чуждестранни физически и
юридически лица.
Цялостната реализация на
музея, включително реставрацията и адаптацията на сградата, е осъществена с парични
средства на Националния дарителски фонд “13 века България”.
Музеят притежава богати и

Председателят
на
ТД
“Еделвайс”, гр. Пловдив, Атанас Борисов Манолов навърши 70 години. От 1989 години
до сега всеотдайно работи на
обществени начала за просперитета на дружеството.
Роден в Пловдив, завършва две висши образования
в Пловдивския университет
“Паисий Хилендарски” по
специалностите „Математика и физика” и “Икономика”.
Още от детските години заедно с родителите си
прави излети по родните
планини и морето. Организиран турист е от 1961 г., а
от 1964 г. до днес е член на
ТД “Еделвайс”. През 1980 г.
е избран за председател на
клуба по ски туризъм. Завършва в ЦПШ “Мальовица”
курсовете за планински водачи, водач на ски походи.
Член е на УС на ски клуб
“Пловдив” . Организатор е на
първата детска школа по ски
към дружеството за ученици от 3-ти до 8-и клас. Цели
25 години тази школа функ-

100 национални туристически обекта

22 април – Международен ден на Земята

№ 61
Национален музей
„Земята и хората” – гр. София
добре комплектувани фондове.
Към януари 2015 г. има общо 29
342 музейни единици, като общият брой може да достигне до
100 000. Всички материали са
систематизирани в 7 раздела.
Разделът “Минерални ресурси
на България” съхранява образци
от около 400 български находища и рудопроявления. Най- ат-

рактивната част в музея е експозицията “Гигантски кристали”
– една от двете големи експозиции в света; “Минерали на Земята” е най-богатата систематична
колекция на Балканите, включваща 7600 образеца от 1569 минерални вида, при общо известни за науката 4200. “Минерали
на България” е най-пълната ко-

лекция от български минерали
и съдържа 4191 образеца. “Скъпоценни и декоративни камъни”
има 2668 образеца от всички
видове скъпоценни камъни.
Музеят провежда широка
учебно-образователна дейност
с младежка публика. Всяка година през него преминават около 16 000 деца.

Борис Манолов
навърши 70 години
ционира и в нея са получили
начална ски подготовка стотици ученици от пловдивските училища. Другата голяма
любов на Атанас Манолов е
детско-юношеското колоездене. С младите колоездачи
работи неуморно повече от
20 години, инициатор и организатор на станалите вече
традиционни много колопрояви.
Бил е делегат на 43-ти, 44ти, 45-и, 46-и, 47-и, 48-и и
49-и конгрес на БТС.
Още много са заслугите
на Атанас Манолов не само
за развитието на ски и колотуризма, но и в цялата му
управленческа дейност в ТД
“Еделвайс”. Ще остане в ис-

Радващи са оценките на посетителите за музея: “Кара ме да
се чувствам отговорен за бъдещето на Земята”; ”Чувствам се
горд като българин!”.
Експозиционната зала работи
без почивен – 7 дни в седмицата, включително и на официалните празници. Работното време
е от 10.00 до 18.00 ч.

торията и многогодишната
борба за спасяването на водната база на дружеството,
подготвителните лагери за
децата, в които се обучават
в различни дисциплини като
колотуризъм, воден туризъм,
ориентиране и друти умения и
сръчности. Дружеството е носител на приз на БТС “Кристален еделвайс” в три последователни години.
За цялостния му принос в
развитието на туризма многократно е награждаван от окръжния и общински съвет на
БТС и от СС на БТС.
За всеотдайната си работа
е награден с медал “Алеко” и
медал „За особени заслуги” от
БТС.
Всички членове на ТД
“Еделвайс” му пожелаваме
здраве, дълголетие и още
дълги години туристическа и
организационна дейност.
м.с. по туризъм
Николай Добрев –
председател на клуба по
пешеходен туризъм

100 национални туристически обекта
Местността Узана се
намира на територията
на община Габрово, в подножието на връх Исполин (1524 м), в западната
част на Шипченския дял
на Средна Стара планина. От 2009 г. местността
е със статут на курортен
комплекс. Тук се намира
географският център на
България, който е измерен
през 1991 г. През същата
година е поставен знак,
който отбелязва средата
на територията на страната ни. От 2008 г. обектът е
включен в Националното
туристическо
движение
“Опознай България – 100
национални
туристически обекта” заедно с Архитектурно-етнографския
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№19 Географският център на
България – местността Узана
комплекс “Етър”, Националния музей на образованието и музея “Дом на
хумора и сатирата” в град
Габрово. Местността Узана е най-широката билна
поляна в Стара планина
и е обградена отвсякъде с вековни букови гори.
Надморската ѝ височина
варира от 1220 до 1350 м,

като най-високата точка
е връх Марков стол (1352
м). Местността е изходна
точка за територията на
два парка: на запад – Национален парк “Централен
Балкан”, и на изток – Природен парк “Българка”.
Местността и регионът са
подходящи за скално катерене и спелеология, пеше-

ходни преходи, планинско
колоездене.
Узана е популярен зимен курорт. В местността има осем писти, като
най-голямата е с дължина 1300 м. Всички писти
са съоръжени с влекове.
Заснежената поляна е добро поле за кайтбординг.
Природата в местността

и региона е с висока степен на съхраненост, като
се срещат рядка флора и
фауна, защитени в Червената книга. Местността
е включена в рамките на
европейската и националната екологична мрежа
Натура 2000. През местността преминава международният туристически

Архитектурно-етнографски комплекс „Етър”
“Етърът” е единственият по
рода си етнографски музей на
открито в България. Разположен в северните склонове на
Стара планина, на 8 км южно
от град Габрово. Изграждането му започва през 1963 г. под
ръководството и по проект на
Лазар Донков, като официално е открит година по-късно.
Представлява
възстановка
на българския бит, култура
и занаятчийство с цел да се
съхрани това огромно национално богатство. Изграждането на музея се осъществява чрез три основни метода:

Помещава се в западното
крило на сградата на Националната Априловска гимназия. Създаден е през 1974
година и е единственият в
страната, представящ развитието на българското образование от IX век до наши дни.
В неговия фонд се съхранява
личната библиотека на Васил Априлов. Заедно с нея
там се пазят и книгите, написани от Априлов – “Денница
на новобългарското образование” (1841), „Българските
книжници” (1841), “Българските грамоти” (1845) и други. В пет експозиционни зали
се проследява развитието на
българското образование от
създаването на славянската
писменост до съвременното
обучение – 90-те години на
ХХ в.
Първата зала обхваща периода от IX в., когато била създадена в славянската писменост, до 1835 г. Тук могат да
се видят и писмените опити на
българите още преди създаването на кирилицата. Най-популярната форма на обучение до
1835 г. е килийното и взаимното училище.
Втората зала е посветена
на новобългарската просвета
и образование в периода от
1835 г. до Освобождението на
страната през 1878 г. Това е
времето, в което българското
образование започва да се
развива бързо и да мери ръст
с европейското. В този период
просветата се финансира със
средства и дарения на народа. Отварят врати много класни училища, както и няколко
гимназии и специализирани
училища. Благодарение на
запазените уреди от кабинетите в Априловската гимназия, както и с дарения от
страната, в музея е направена
възстановка на кабинет, като
са изложени едни от най-запазените и интересни учебни

маршрут Е-3, свързващ
Адриатическо с Черно
море, който на територията на България е известен
като туристически маршрут “Ком – Емине”. На запад той продължава към
хижа “Мазалат” и масива
Триглав (2276 м), а на изток – към прохода Шипка и
връх Хаджи Димитър.

реставрация на обекти, заварени на терена; пренасяне
на оригинални съоръжения
и пресъздаване на сгради по
предварително направени заснемания (копия на оригинали).
Музеят заема площ от 7 ха, на
която е поместена уникалната
експозиция, представена от
архитектурни образци – обособени в занаятчийска чаршия,
жилищни интериори, различни действащи работилници –
общо 50 обекта. Като цяло идеята на музейната експозиция е
да разкрие архитектурата, бита
и стопанското минало на Габрово и Габровския край през Възраждането – втората половина
на ХVIII и ХIХ в.

Националeн музей
на образованието
помагала от онова време. Тук
може да види интересен уред,
наречен телурий, който се е
използвал в часовете по астрономия.
Третата и четвъртата зала
обхващат периода от 1878 г. до
края на ХХ в., в който българското образование приема наследството на възрожденските учебни методи и успешно ги
съчетава със световните практики. Образованието достига
до всички слоеве от населението и България се нарежда
на първо място по грамотност
на Балканския полуостров.
След Втората световна война
в училищата и висшите учебни заведения силно влияние
оказва
социалистическата
идеология и съветската педагогическа система. В края на
ХХ в. се появяват и първите
частни училища и универси-

тети.
В последната, пета, зала
е направена възстановка на
взаимно училище. Класната стая е възпроизведена до
най-малкия детайл, включително и т.нар. затвор – помещение за наказание на провинилите се ученици, което
се намирало под учителската
катедра.
Музеят притежава няколко
интересни колекции. Сред тях
е “Училищни писала”, съдържаща набор от всички познати
средства и принадлежности
за писане и илюстрация, пособия за оформяне и оразмеряване на ръкописната книга,
рецепти и съдове за мастила,
както и различни текстоносители – пясъчник, пинакида, табла, тетрадки. Интерес
представлява и възстановката
на взаимното училище.

Музей „Дом
на хумора
и сатирата”
Музеят е уникален културен институт за хумористичното и сатиричното изкуство с международно
значение. Той е създаден върху
основите на стара кожарска фабрика на 1 април (Международния
ден на шегата) 1972 година.
Под девиза “Светът е оцелял,
защото се е смял” Домът развива
многостранна дейност – той е и
музей на смеха, и галерия на световното хумористично изкуство, и
информационен център, и място
за развлечение, и туристическа
атракция за малки и големи.
Домът на хумора и сатирата е
истински дворец със своите 10 изложбени зали, звукозаписно студио, конферентна зала, щанд за
сувенири, библиотека, безплатен
паркинг. Той предлага на своите
гости забавна разходка из постоянните експозиции (“Корените на
габровския хумор”, “Раят”, “Грехът”, “Маската – лицето на празника”, “Да живее карнавалът!”, “Карнавалът върху пощенски марки”),
детска развлекателна зала “Планета Габрово”, временни изложби
на хумористично изкуство, както

и множество интересни атракции
(виц банка, криви огледала, паметник на габровската котка с отрязана опашка, чанове за прогонване
на зли духове, маскиране с карнавални костюми и др.).
Притежава собствен фонд “Хумор на народите”, който включва
147 500 музейно-документални
ценности и 38 200 художествени
произведения (на 9050 автори от
173 страни) от областта на живописта, скулптурата, карикатурата,
графиката, фотографията и плаката. Това дава възможност за
непрекъснато обновяване на експозициите и показване на разнообразни индивидуални, сборни и
тематични изложби.
Сред значимите изяви на Дома
са: международното биенале на
хумора и сатирата в изкуствата
(всяка нечетна година); националната среща-наддумване “Благолаж” (всяка нечетна година);
европейските срещи на хумористичното изкуство “Изток – Запад”;
1 април – рожденият ден на Дома
на хумора и на планетата Габрово;
веселите четвъртъци и др.
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Пътеводител Ком – Емине
Продължение от брой 3
Хижа
“Пробойница”
(1004 м) се намира в долината на река Пробойница.
Представлява масивна четириетажна сграда с капацитет 59 места. Хижата
е водоснабдена и електрифицирана. Не работи
постоянно, необходимо е
предварително обаждане.

ХИЖА “ПРОБОЙНИЦА”
– ХИЖА “ТРЪСТЕНАЯ”
(7 ЧАСА)

От хижа “Пробойница”
се пресича мостът и се
продължава по макадамовия път за село Губислав. В началото се върви
по десния бряг на река
Пробойница в югоизточна
посока. След 10 минути
(500 м) реката се пресича
и пътят се прехвърля на
левия бряг. След още 15
минути (1 км) се достига
махала Мачище, където
пътят прави голям завой
при пресичането на Хайдушки дол – ляв приток на
река Пробойница. Пътят
продължава на юг, после

който се продължава до
гара Лакатник.
С няколко остри завоя
асфалтовото шосе слиза
до коритото на река Пробойница. От двете страни
се намират изоставените рудници на урановата
мина. Реката се пресича
по мост (1 час от с. Губислав) и се минава на десния ѝ бряг, следват се завоите на реката, след 20
минути тя отново се пресича по мост и се върви по
левия бряг. След още 20
минути е поредният мост
(отново на десния бряг),
след който шосето навлиза в махалите Самотвор и
Пробойница, където има
заведение с рибарник.
Вляво от пътя при водослива на реките Пробойница и Петренски дол се
намира естествен скалист
басейн, който се използва
като плаж през лятото.
Преди да се излезе на
пътя София – Мездра,
вляво (северно) остават
живописни скали, над
които се е намирала крепостта “Осиково градище”.
Излиза се на пътя Со-

ток).

на изток, високо над коритото на реката. Откриват
се гледки към вр. Голяма
кутия и скритите в зеленината на гората къщички на
махала Дружимир.
След 50 минути (1 час и
15 минути от хижа “Пробойница”) се стига до центъра на село Губислав,
където има стара спирка
с пейка и чешма. Надолу
продължава
асфалтово
шосе към гара Лакатник.
Шосето върви през широколистна гора, храсти
и поляни. 35 минути след
центъра на село Губислав
маркираната пътека напуска пътя, спускайки се
стръмно на юг през поляни и храсталаци. След 100
метра завива на изток-североизток и след още 100
метра излиза отново на
пътя. Вдясно (на юг) се открива гледка към отсрещния склон с единични къщички от махалите на село
Заноге – махала Врабците
под Угърски връх (1236 м)
и махала Чефротовец под
връх Градището (1068 м).
Продължава се 200 метра по асфалтовия път и
отново пътят се напуска
в южна посока, за да се
спести голям завой. Само
след 80 метра пътеката се
влива обратно в пътя, по

фия – Мездра (15 километра, или 3 часа и 30 минути от хижа „Пробойница”)
и се продължава наляво
(в северна посока) по левия бряг на реката. След 5
минути (500 метра) се стига до висящ мост, по който се пресича река Искър
и по маркирани каменни
стъпала се излиза непосредствено на жп гара
Лакатник. На гарата има
чешма.
Пресичат се жп линиите
в източна посока и се продължава по улицата наляво (на север) 600 метра
до центъра на селището.
Тук има чешма и магазин,
който не работи в неделя.
В стремежа си да
достигнат до Дунав водите
на река Искър хиляди години са дълбали скалите
на Стара планина. Резултатът е чудно красивото
Искърско дефиле. Един
от най-фантастичните феномени в него са Лакатнишките скали – отвесни
стени от червени пясъци
и варовици, достигащи до
над 250 метра височина.
От 1989 година са част от
Природен парк “Врачански Балкан”.
Тук през лятото на 1931
година за първи път в Бъл-

гария е било употребено
алпийско въже, ето защо
се счита, че Лакатнишките скали са люлката на
българския
алпинизъм.
Освен с атрактивните си
катерачни маршрути те са
известни и с условията за
пешеходен туризъм и спелеология.
Високо горе се вижда
алпийският заслон „Орлово гнездо”, построен през
1938 година от членовете
на Българския алпийски
клуб. Надясно от него има
паметник на участници в
Септемврийското въстание от 1923 година.
Близо до моста над река
Искър се намира големият
карстов извор Житолюб,
край който има заведение. Малко по-нагоре е
четириетажната
пещера Темната дупка с обща
дължина на галериите над
5000 метра, а още по-нависоко са Свинската дупка, Ръжишката и Козарската планина.
Името на цялата местност, скалите и двете села
идва от завоя, който прави
река Искър тук и който отвисоко прилича на сгъната в лакътя ръка.
Лакатник разделя планината Козница (на запад)
и Голема планина (на из-

София – Варна при гара
Лакатник е първата от трите жп линии, които маршрутът Ком – Емине пресича (другите две са Русе
– Подкова, при гара Кръстец, и Карнобат – Синдел,
при гара Дъскотна). Това е
една от най-ниските точки
в маршрута (375 м).
От село Гара Лакатник
до село Лакатник може
да се стигне изцяло по асфалтирания път – 7 км (1
час и 30 минути).
От центъра на село Гара
Лакатник маркировката
тръгва по улицата в южна
посока, пресича шосето и
продължава по стръмна
неасфалтирана улица на
югоизток. След 400 метра
отново излиза на асфалтовото шосе при остър
десен завой на пътя. Шосето се пресича на още
три места, с цел да се
спестят завоите, като пътеката държи югоизточно
направление. Минава се
между дворовете и къщите на лакатнишките махали, покрай ливади и ниви
и се излиза на открита
билна височина. От нея
се откриват гледки към
Искърския пролом на запад и Лакатнишките скали, и Врачанския Балкан
на север. От тук нататък
маркировката следва асфалтовия път. Минава се
покрай чешма отдясно на
пътя. Заобикаля се от североизток вр. Куленица и
се достигат първите къщи
на село Лакатник (7 км,
или 1 час и 30 минути от
гара Лакатник).
В началото на селото се
намира спирката „Последна грижа“, наречена така
заради близостта си с
гробището. Тук се открива
гледка към връх Яворец
(1348 м), в чието подно-

жие се намира селото.
От село Лакатник до
хижа “Тръстеная” може да
се стигне по път с трошенокаменна настилка – 7
км, или по пряка маркирана пътека, която сече
завоите на пътя.
Селото се прекосява в
южна посока. В центъра
му има войнишки паметник в чест на загиналите
през Балканската и Междусъюзническата война
местни жители, чешма,
църква и хранителен магазин. Оттук червената
маркировка продължава
по улицата на югоизток
и отвежда до пътя с трошенокаменна настилка.
Пътеката го пресича и се
изкачва стръмно на югоизток на височина с кол
от зимната маркировка.
Открива се гледка назад към село Лакатник и
Врачанския Балкан. След
височината пътеката се
спуска отново на макадамовия път (по този начин
се съкращава голям негов завой на североизток
около височината с кола).
Продължава се 600 метра
по пътя, след което той
се изоставя и по пътека
в югоизточна посока се
подсичат склоновете на
връх Яворец. Пътеката
минава през широколистни гори, храсти и поляни.
За кратко се излиза на
пътя, след което през обширни поляни в югоизточна посока се съкращава
поредният му завой на североизток. След 10 минути (1 км) пътеката отново
излиза на пътя, по който
продължава надясно (в
южна посока). След 200
м тя напуска пътя вляво
(в източна посока) и след
още 500 м (5 минути) излиза на хижа „Тръстеная”
(7 км, или 1 час и 30 минути от с. Лакатник; 14 км,

или 3 часа и 30 минути от
гара Лакатник).
Хижа “Тръстеная” се
намира на 7 км от с. Лакатник (път с трошенокаменна настилка) и на
12 км от гара Бов (5 км
по асфалт и 7 км по път с
трошенокаменна настилка). Разположена е до
Долното езеро – едно от
двете свлачищни езера,
намиращи се в северното
подножие на вр. Издремец. Представлява масивна двуетажна сграда
с капацитет 30 места.
Сградата е водоснабдена
и електрифицирана. Работи постоянно, предлага
се храна. В сезона на бране на малините може да
няма места, желателно е
предварително обаждане
за резервация.
В близост до връх Издремец е била разположена стара римска стражева станция, охраняваща
римския път към река Искър. Според преданията
на това място е имало и
древно тракийско светилище, на мястото на което през Средновековието
учениците на св. Климент
Охридски построяват манастира “Свети Пантелеймон”, разрушен по-късно
от турците. Останките му
могат да се видят на тридесет метра южно от хижата. Запазен е оброкът
“Свети Пантелей Пътник”
със стар оброчен кръст.
По време на турското
робство в тази местност е
имало странноприемница.
Днес хижа “Тръстеная”
е известна с големите си
малинови насаждения и
производството на малиново вино и ракия.
Яница Илиева
Стефан Илиев
Продължава
в следващия брой

121 години организиран туризъм
За Ком – Емине е писано и разказвано много, но аз искам да напиша няколко
реда за похода от името на индивидуалните нeорганизирани туристи, тези, за
които няма организирани автобуси или
придружаващи ги бусчета, няма нищо.
Виждал съм ги често рано сутрин, приседнали до някое дърво, подпрели гръб
и така изкарали нощта. Кратък тоалет,
тежките раници на гръб и пак на път с огромно желание – напред, на изток, към
морето. Или на запад, ако целта е връх
Ком.
Много симпатични са ми точно тази категория туристи, винаги съм им казвал:
„Благодаря ви, че ви има, приятели! И лек
път, доколкото може да бъде такъв.” Защото и аз съм един от тях. 25 пъти съм
преминавал маршрута от Ком до Емине,
от които 23 пъти – сам. Преминах разстоянието и започвайки от връх Миджур.
Мисля, че вече е време да се помисли
дали да не се почне оттам. Трасето е
много приятно. Смея да кажа, че позна-

бижу беше хижата. Но кой ще я спаси?
Друг обект е заслон “Маринка”, който
не е към БТС, а към връх Ботев. Едва ли
има турист, който в гъста мъгла, ниски
температури или дълбок сняг да няма
нужда от подслон. Обаче заслонът е в
плачевно състояние. Трябва да се поправи покривът. От няколко години се е
отлепило голямо парче мазилка и виси
над главата на спящия под него на нара
на втория етаж. Трябва да се донесат няколко дюшека и поне 4-5 одеяла. Но кога
и от кого?
Малък заслон или поне беседка би
трябвало да се направят и на Железни
врата, на поляната до извора на Камчия.
Като че ли тук съм виждал най-много нощуващи туристи. Според мен каменната
сграда едва ли може да се възстанови.
Преди 5-6 години изгоряха двете
малки сгради на хижа “Бутора”. Тук има
прекрасна чешма с чудесна студена
вода. Навсякъде е мокро, няма къде да
седне да се нахрани човек. От Прохода
на Републиката до Елено-Твърдишкия
поход
тук е единствената вода
за пиене. Необходимо е
да се постегне чешмата
и да се направи малко
заслонче.
Туристите срещат големи проблеми с преминаването на отсечката
асфалтов път от 4400
км от Горска барака на
изток. Предложението
по някакъв начин да се
използва сградата според мен е несъстоятелно. Тук е изграден ловен дом и има и
сгради и съоръжения на горското.
Ще отворя дума и за няколко заслона,
които не са в Стара планина. Наскоро бях
на “Дивия бик” по пътя за Чуйпетльово.
Вътре не е много приятно. Но хубавото
тук е, че само на 500 метра беше построен нов хубав заслон. Казвам почти,
защото в най-хубавото време без всякаква видима причина строителите зарязаха
строежа. Ние, туристите, внесохме дъските вътре, под покрива, за да не изгният.
В това състояние заслонът е абсолютно
неизползваем. Дано напролет някой се
сети за него.
За заслоните ще завърша с един фрапантен случай в Родопите. Няма и километър от кметството на село Гела по
асфалтовия път за село Широка лъка.
Според мен това е еталон за това как
трябва да бъдат строени заслоните.
Направо художествена изработка – затворен тип, вратата с букви от дърво и
надпис “Подслон за туриста”. От другата
страна, само на 10 метра, чудесна чешма с беседка и хубави пейки. Пред вратата на самото заслонче са сложени два
контейнера, сигурно сметосъбирането
се извършва много рядко, защото около
контейнерите има камара от боклук. Разнася се и ужасна воня. Вярвам, че написаното ще стигне до кмета на Гела и контейнерите ще бъдат преместени на друго
място. Всяка година селото е домакин на
събор-надсвирване, идват много гости.
В последния брой за миналата година
на нашия чудесен вестник “Ехо” господин
Удев, секретар на БТС, казва: “БТС подкрепя туристическите дружества, които
искат да маркират – предоставя им табели, информационни табла, бои.” Какво
по-хубаво от това. Чудя се кой направи
чудесната маркировка между Върбишкия
и Рижкия проход. Най-често съм срещал
хора от туристическото дружество “Черноморски простори” – гр Варна.
Разстоянието от Царев връх до известната пирамида № 109 е около километър-два широко, разлато, затревено и
особено при мъгла и най-опитният турист
може да се обърка. Няма маркировъчни знаци, а при пирамидата заочва граничната бразда, а сигналните пирамиди
рязко сменят посоката си и се спускат
стръмно към Гърция. Вече няколко години колове и табели не са поставени. Възможно е да има и някаква обективна причина за това, аз не зная. Според мен на
първо време трябва да бъдат пренесени
няколко големи камъка и те да бъдат маркирани, а стрелката да сочи посоката.
От положителните примери ще спомена това, което са направили родолюбиви
българи – построяването на параклис на
Агликина поляна.
Павел Павлов

За Ком – Емине:
моите радости и
моите тревоги
вам маршрута отлично. Естествено че
една мъгла не прощава никому. Но колкото повече минавам маршрута, толкова
по-лесно с тава, а възприятията са съвсем други.
Искам да обоснова и конкретизирам
моите впечатления. На няколко места
пътят слиза от билото по-ниско. Това съответно води до промяна в маршрута.
Върви се по съвсем нови пътища. Често
се изминават 5-10 и повече километра
без никаква маркировка. От друга страна, бяха положени усилия, които доведоха до чудесни резултати. Такава маркировка за чудо и приказ беше сложена
между Върбишки и Рижки проход. Това
проблемно в миналото трасе от най-трудно стана най-лесно. Непременно трябва
да се пооправи маркировката преди и
след Котел, която е голямо изпитание за
туриста. За мен е загадка как се справят
дебютантите тук. И аз вече рядко изкачвам връх Разбойна. Трябва да се оправи
подходът към него, да се поореже гъстият храсталак, за да се стигнат металните
колове към билото. От другата страна пътеката за слизане от Разбойна е чудесна.
Основното, което ме накара да напиша
тези редове и което от години не ми дава
мира, е заслон “Караиваново хорище”.
Сърцето ме боли, като гледам в какво
състояние е. Според мен изтичат последните години, в които може да се спаси.
Не бива да ги изпускаме. Четох някъде,
че трябва да се възстанови чешмичката,
но според мен болният проблем е друг.
Спешно трябва да се поправи покривът.
Бетонната плоча се е разцепила и при валеж водата тече вътре. Трябва да се орежат гъсто израслите плътно до заслона
храсти. Вътре трябва да се белоса, да се
оправят наровете. Цялата сграда трябва
да се постегне. Ако е възможно, да се докара вода (в това силно се съмнявам) и се
възстанови чешмичката, това би било направо осъществена мечта. А иначе приказката е следната: чудесната постройка
в стил средновековна крепост, до нея изградена чешма с течаща студена вода.
Хубаво помещение с два реда нарове,
застлани с дюшеци, на стената – гипсово пано, изрисувано от художник, отразяващ разговор на Караиван с народа,
камина, аптечка с лекарства. Масичка и
две купчини – едната с одеяла, другата
– с чаршафи. Не вярвате, нали? Но това
беше заслон “Караиваново хорище” до
началото на 90-те години на миналия век.
Обръщам се към вас, приятели туристи,
към туристическо дружество “Хемус” във
Велико Търново, да спасим заслона. Изтича времето, в което може да се действа.
Не мога да се въздържа и да не напиша
няколко реда за хижа “Планински извори” – най-високата в Стара планина. Чудесно архитектурно решение, истинско
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За маркировките
по туристическите
пътища и пътеки
Въпросът за маркировките на туристическите пътища и пътеки винаги е бил
актуален за туристите, движещи се по непозната или
слабо позната местност.
Това се отнася най-вече
за младите и недостатъчно подготвени любители
на природата. Похвална е
инициативата на в. “Ехо” да
даде на своите страници
възможност експертите от
БТС да запознаят с опита
и знанията си немалкия
брой негови читатели. В
подкрепа на казаното в
брой 2/2016 г. от г-н Й. Йорданов за маркировките бих
споделил опита на клуб
„Драка” от Варна в това отношение.
Знае се, че туризмът в
България още от Алеково
време се е развивал на
принципа на доброволността – както при строежа
на хижи и заслони, така и
на маркирането на подходите към тях. Финансовата
помощ от държавата в миналото е била съществена,
но след 1989 г. на нея не
може да се разчита. Отчитайки това, по инициатива
на основателката и ръководителката си, членовете на клуба за пешеходен
туризъм “Драка” – Варна,
доброволно, със собствени
сили и средства маркираха
4 маршрута с обща дължина 39 км. Направен беше
сайт с карти и описание на
маршрутите. Това на пръв
поглед може да не е много,
но то е по силите и възможностите на клуба. От придобития опит при направа
на лентови маркировки в
района на Варна и Източна Стара планина се оформят няколко извода, които
може да се имат предвид и
от други такива ентусиасти.
А именно:
– Маркирането следва да
се извършва при спазване
на Правилника за маркиране на туристическите
пътища и пътеки, издаден
от БТС.
– Трябва да се подбират
най-леките и безопасни за
туристите маршрути, да се

маркират постоянни пътища и пътеки, които са използваеми, за да не обрастват във времето.
– Маркирането да се извършва в късната пролет,
лятото и ранната есен. Наличието на листа в тези сезони позволява по-точното
определяне на местата на
маркировъчните знаци, за
осигуряване на оптимална
видимост. Топлото време

няма да се налага ново разчистване на подрастъците.
– Да не се дублират цветовете на маркировките по
близки или съвпадащи в отделни участъци маршрути,
за избягване на объркване.
Бихме отправили препоръка към в. “Ехо” при
възможност да публикува
приложения от 1 до 10 от
правилника, за да се стандартизират маркировките,

спомага за по-бързото съхнене на боята и тя по-трудно се разтича. Старата
кора на дърветата на местата за маркиране трябва
да се изстъргва чрез рукан.
– Добре трябва да се
разчиства растителността
около маркираните дървета, като се предвижда и
нейното развитие във времето. Така поне 3-4 години

правени и от други ентусиасти.
А в близко време клуб
“Драка” – гр. Варна, ще
възстанови спрения си от
hit.bg сайт и ще улесни отново желаещите туристи да
посетя пътеките на маркираните маршрути.
Марин Абанос –
планински водач
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Зимен курс за планински водачи
Продължение от стр. 1
Програмата
включваше
обучение по основните методи и техники на придвижване
в зимната планина, екипировката и ски техниката. Началната част от обучението
протече в района на хижа
“Бузлуджа”, с полеви практики в районите на връх Шипка
и Бедеците.
Домакините от ТД “Орлово
гнездо” – гр. Казанлък, бяха
организирали много добри
условия за пребиваване и
обучение на стопанисваната
от дружеството хижа “Бузлуджа”.
Височинният преход включваше изкачване на връх Голям
Кадемлия 2276 м н.в. Специална благодарност следва да
отдадем на ТД “Сърнена гора”
и лично на Митко Жечев за
перфектната поддръжка на
заслона на върха!
Всички курсисти показаха високо ниво на интерес,
знания и умения по време на
проведеното обучение. Въпреки променливите снежни
условия нищо не можа да помрачи настроението на участниците в обучението и всички се справиха успешно с
пълния набор занятия и практики по зимно планинарство.
Благодарност към ръководството на БТС, ТД “Орлово
гнездо” – гр. Казанлък, и ТД
“Сърнена гора” – гр. Стара
Загора, за успешното организиране и провеждане на поредния зимен курс.
На добър час и хубаво време на новите планински водачи на БТС!
ЦПО при БТС

ИЗЛЕЗЕ НАРЕДБАТА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ
НА ПРОФЕСИЯ
„ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ”
НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ТУРИЗМА
С тази наредба се уреждат
изискванията за образованието, практическата подготовка
и професионалната квалификация, необходими за полагане на изпит за придобиване на
правоспособност на професия
„Планински водач” на територията на Република България.
Необходимо е да се знае,
че практикуващите планински
водачи към момента на вли-

зане в сила на тази наредба,
които са придобили степен на
професионална квалификация
по професията “Планински водач” по реда на Закона за професионалното образование и
обучение, се вписват в Списъка
на правоспособните планински
водачи, част от Националния
туристически регистър, въз основа на заявление до министъра на туризма с набор от документи, описани в Наредбата.
Заявлението с приложените
документи се подават в срок до
шест месеца от обнародването
й в Държавен вестник.
Пълният текст се намира
на сайта на Министерство
на туризма – Наредба № 3 от
7 март 2016 г. или в Държавен
вестник от 18 март 2016 г.

Европейски дни на художествените
занаяти „С респект към бъдещето”
На 2 и 3 април 2016 г. България се включи за втори път
в Европейските дни на художествените занаяти. Възникнали преди 11 години по
инициатива на Франция с цел
популяризиране на изкуствата и занаятите, съхраняване
и предаване на следващите
поколения от няколко години
те се провеждат едновременно в Испания, Италия, Белгия,
Латвия, Швейцария, Великобритания, Германия, Унгария,
Португалия, и Люксенбург.
Тази година всички събития са
обединени от темата “С респект към бъдещето”.
Три от 100-те Национални
туристически обекта - “Даскалоливницата” в Елена ЕМО
“Етър” и МАИР “Боженци”,
заедно с общини от РСО Централна Стара планина, Тетевен, Дряново, Елена и Габрово
бяха домакини на дните в България. Едновременно майстори на дърворезбата, кованото
желязо, преденето, тъкането,
плетенето, бродерията, плъстенето, керамиката, грънчарството показваха майсторлъка
си пред децата и възрастните в
трите национални обекта.
В Елена къщата на д-р
Христо Момчилов се превърна

в “Театър на трохите”, а по-късно в работилница за захарни
петлета. На няколко метра от
нея, в “Даскалоливницата”, руската гражданка Александра
Гезд, живееща в България, показваше бисероплетене и флористика. На метри от нея се
тъчаха колани „на кора”, правеха се вретена, плетеше се с
царевична шума и се извайва-

ше калоферска дантела – къщата, леела някога даскали,
бе станала “Ателие за всички
ръчички”.
В
Архитектурно-историческия резерват “Боженци” в изложбената зала на „Старото
школо” имаше демонстрации,
изнесени ателиета и базар,
а ден преди това – на Първи
април в резервата бе открита

изложбата “Пороците” Със 653
експоната, които ще стоят до
края на септември Историческият музей Горна Оряховица
показа пороците на българина
от XIX век до наши дни.
В Етнографския музей на
открито “Етър” 40 деца от 7
до 14-годишна възраст от
SOS “Детски селища” - Трявна
правиха съвременна Седян-

ка усвоиха плетене на една
кука, декупаж и изработка
на бижута, а след това имаха
среша – презентация с автора
на проекта Димитър Петров и
продуцента Елена Рапонджиева на многосерийния анимационен сериал на фолклорна
основа “Златната ябълка”.
Имаше и демонстрации и обучение в басмаджийство – щампа с постни бои върху памучен
плат (така някога са правели
забрадките), изработка и оцветяване на восъчни фигури,
свещарство, прецизна дървопластика и дърворезба, икони
и фрагменти върху камък. Работилницата за кукли “Рачо и
Дешка на гости в Етъра” работеше с пълна пара с подръчни
материали и в резултат на това
стана и куклен театър на Етъра.
В Тетевен, най зеления
град на България, кметът д-р
Бояджиева откри Европейските дни на художествените
занаяти на площада и пожела: “Нека днес да поставим
начало на възраждане на занаятите в Тетевен”. Показани
бяха местни носии, керамика,
везане, плетива на една кука,
ковано желязо.
Инж. Милка Караджова

Маршрути
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Уникалните места
в България
Уважаеми читатели, предлагаме ви разказ за някои от малко
известните, но интересни места
в България. Това са дестинации,
които са достатъчно любопитни
сами по себе си, за да провокират вашия читателски интерес и
туристическата ви натура. Каним
ви да разкажете и вие за вашите
пътувания, които са оставили незабравими спомени от красивата
ни родина.

край с. Гърло.
ТУНЕЛЪТ НА ПЪТЯ
ЛЮБОВИЩЕ – РОЖЕН
Любовище – така се нарича
едно малко известно пиринско
село, което се намира само на
7 км от Мелник. А това, което
виждате на снимката, е тунелът,
който свързва с. Любовище с останалата част на света. Вероятността да сте минавали през него
е минимална, защото селото се

росел е място, което древните
траки са почитали като вход към
отвъдното. Мегалитната порта се
състои от два огромни яйцевидни
къса, които са опрени един в друг
и по този начин образуват проход
(Слънчеви двери). В Омировата
традиция Слънчевите двери са
проход, през който слънцето залязва и преминават душите на
мъртвите, за да отидат в Отвъдното. Не е ясно дали човешка

ХРАМ-КЛАДЕНЕЦ
КРАЙ С. ГЪРЛО
Територията на България е
покрита с тракийски гробници,
светилища и мегалитни паметници, но този древен храм се отличава от всички останали. Той се
намира край пернишкото село
Гърло (на 4 км от град Брезник).
Уникалното при него е, че храмът
е вкопан в земята. На дъното му
се намира кладенец, а вместо
купол има голям отвор към небето. Странната му архитектура
продължава да озадачава археолозите, които са разделени в
предположенията си за неговото
предназначение.
Според най-разпространената версия храмът е построен от
неизвестна цивилизация, обитавала нашите земи, като е изпълнявал ролята и на древна обсерватория.
Храм-кладенецът е открит в
началото на 70-те години на миналия век от археоложката Димитрина Митова-Джонова. Според нея той е построен през XII
в. пр.н.е., което го прави най-старият храм по българските земи
– по-стар дори от мегалитните
паметници (долмените) в Странджа, Сакар и Източните Родопи.
Храмът впечатлява със своята
архитектура. Древните му строители са изградили сложно съоръжение само с помощта на камъни
– без помощта на вар, хоросан
или друго спойващо камъните вещество.
Помещението и стълбището,
което води към него, са оцелели в
продължение на три хилядолетия
и днес все още се намират в много добро състояние. Единствено
сводът, който осигурява достъп
до основното помещение, е леко
наклонен – вероятно след земетресение.
Подобни храмове не са типични за културата на траките.
Професор Митова-Джонова го
свързва с културата “нураги”,
обитавала остров Сардиния, където има стотина подобни храма.
Липсват обаче доказателства за
връзка между тях и кладенеца

намира встрани от познатите туристически маршрути. За да
попаднете там, трябва да се отклоните вляво от пътя за Роженския манастир, който се намира
наблизо.
Подобни тунели има на много
места в България. Най-много са
в Родопите и по Искърското дефиле, където пътят често пресича огромни скални образувания.
По-различното на тунела при
село Любовище е, че пътят минава през един от многото “мелове”
в района (пирамидални образувания от пясъчно-глинести скали).
След като веднъж се е любувал
на тези красиви скали, най-малкото, което човек очаква, е да попадне в истински тунел през тях.
Странно, но факт…

ръка е поставила камъните един
до друг, или това е творение на
природата.
Факт е обаче, че районът на
Старосел е осеян с тракийски
храмове и мегалити. Съвсем наблизо се намира и голямата тракийска гробница Четиньова могила – голям тракийски храм от V и
VI век пр.н.е. Смята се, че в него
е бил погребан тракийският владетел Ситалк.
Според друга легенда името на
мястото се дължи на любовната
история между девойка и момък
от близкото село. Момичето било
толкова влюбено, че не спазило
установения по това време ред и
се отдало на любимия си, без да
стане негова законна съпруга. По
тази причина родът й я отхвърлил
и проклел. Отчаяното момиче
СЛЪНЧЕВА ВРАТА –
избягало извън селото, където я
МОМИНИ КАМЪНЕ,
застигнала клетвата на близкиС. СТАРОСЕЛ
те й. Тя се вкаменила с лице към
небесата, вследствие на което се
Скалният мегалит край Ста- образувала и скалата с тази фор-

ма, а мястото започнало да се на- на отсрещния бряг. “Кулминацирича Момини гърди.
ята” на разходката е водопадът
Момин скок, който е най-красив
РАЗБОИШКИ
МАНАСТИР през пролетта (тогава реката е
„ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ най-пълноводна). Има малък залив с каменист плаж и малка пеРазбоишкият манастир „Въве- щера, които придават на мястото
дение Богородично“ се намира на особена романтика.
55 км от столицата и на 11 км от
Годеч. Манастирът е разположен
БОЖИЯТ МОСТ
в долината на река Нишава, в
непосредствена близост до село
Божият мост е уникално твоРазбоище. Смята се, че е възник- рение на природата, което няма
нал през XVII-XIX в., като главна- аналог в България. Някои го сравта му църква била вградена ви- няват със Златните мостове в Росоко в скалите и останала извън допите и пещера Проходна край
манастирския комплекс. Според Карлуково, но трите природни феманастирското предание Разбо- номена са доста различни. В проишкият манастир бил разруша- дължение на векове река Лиляшван три пъти, като при последното ка бара е ваяла подземна пещера
нападение монасите били убити, в покрайнините на врачанското
а самият манастир – ограбен. Тук село Лиляче. Тогава реката явно
неведнъж са се укривали Васил е била доста пълноводна, защото
Левски и съратникът му Матей сводът на пещерата е висок почти
Преображенски. Днес Разбоиш- 50 метра. В днешно време нивото
кият манастир е културна забеле- й е спаднало значително. През
жителност и идеална дестинация лятото реката почти пресъхва, но
за еднодневен излет.
мястото продължава да удивлява
с красивите си форми. До Божия
ПРИРОДЕН ФЕНОМЕН
мост има изградена екопътека
ОКОТО НА С. ОСМАР
– мястото е разчистено, има масички и пейки за отдих. Идеално
Осмарските манастири се на- е за организиране на пикник през
мират на около 3 км северно от пролетта и лятото. Наблизо има
село Осмар, на стръмен скалист също чешма и полянки. До мяссклон в Осмарския боаз на Шу- тото можете да стигнете лесно с
менското плато. Издълбани са кола, като от Враца поемете по
в меки варовикови скали. Скал- пътя за Оряхово, след което свиените манастири представляват те по отбивката за с. Чирен. Има и
забележителни паметници, свър- друг маршрут, който минава през
зани с религиозния, културния другото близко село – Лиляче.
и просветния живот от времето
на Второто българско царство.
РУДНИК “ЦАР АСЕН”
Предполага се, че са изградени
в периода XII-XIV в. по време на
Това е едно от най-сюрреалисразпространението на исихаст- тичните места в България. В ракото учение. В тях са намира- йона на Панагюрище има много
ли подслон монаси отшелници. изоставени кариери, в които по
Най-голям и най-запазен от ма- времето на социализма са били
настирите е Костадиновият. На добивани цветни метали… От
върха на скалата на този мана- някогашния рудодобив са останастир се намира интересно скал- ли само огромни кратери, които
но образувание, наречено Окото днес са запълнени със застояла
или Халката.
вода. В отровните окиси на дъното може да бъде открита цялата
МОМИН СКОК
Менделеева таблица. Снимката,
която виждате, е направена в
Водопадът Момин скок се на- околностите на с. Цар Асен (обмира в живописния каньон на ласт Пазарджик). Там се намира
река Негованка край с. Емен и голяма кариера за добив на мед
е част от прекрасната Еменска и други окисни руди. В района на
екопътека. Водопадът е изклю- Панагюрище има много изоставечително красиво и романтично ни рудници. Най-големият от тях е
място, на което си заслужава да старият котлован на “Асарел-Меотидете с любим човек. Подходя- дет”.
що е и за пикник сред природата.
Пред очите ви е един съвършен
Еменската пътека е лека и при- кратер, чието дъно е пълно с отятна за изминаване през всички ровна вода. Едновременно грозсезони – пътят е около километър но и красиво!
и половина, като се вие по ръба
на каньона и предлага изумителСтраницата подготви:
ни гледки към реката и скалите
Филипина Бондокова
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Замъците на Лоара
Прочутите замъци на
Лоара (фр.Сhаteaux de
la Loire) са архитектурни
съоръжения, разположени по долината на река
Лоара във Франция. За
техния брой в различните
източници и пътеводители
се посочват всевъзможни
числа: от 76 през 120, та
чак до 1000. Причината за
това разминаване е в различните им форми, конструкция и първоначално
предназначение,
което
дава поводи за понякога
доста произволни интерпретации на понятието
“замък”.
Строго погледнато, това
са замъците (шато), които
се намират по двата бряга в средното течение на
Лоара и нейните притоци,
реките Мен, Шер, Ендр,
Виена и Лоар. Многобройните архитектурно-исторически паметници обуславят и регистрирането
на тази част от долината
на Лоара в Списъка на
световното културно наследство на ЮНЕСКО.
Повечето замъци са построени през Средновековието (Х-ХII в.), като по
времето на Ренесанса (ХV
и ХVI в.), когато френските крале често отсядали в
резиденциите си из тази
област, били реставрирани и разширявани.
Историческата зона на
замъците на Лоара обхваща 3 старинни провинции:
Орлеан, Турен и Анжу.
В продължение на много години от ХIV до ХV в.
именно долината на Лоара служи като убежище на френските крале,
защото по време на Стогодишната война между
Англия и Франция (13371453 г.) Париж е превзет
от англичаните и бургундците, които пленяват и
френския крал Карл IV.
Затова в началото на ХV в.
дофинът (престолонаследникът) Карл VII се оттегля
заедно с верните му рицари в долината Лоара и
постоянно пътува от град
в град и от замък в замък,
което се превръща в традиция за френските крале
чак до ХVIII в.
Най-големият и най-известен замък в долината
на Лоара е Шамбор. По
посещаемост той е на второ място сред историческите сгради във Франция
– след Версай. По-скоро
може да бъде определен

като дворец: 440 стаи, 280
камини, 77 стълби и над
1000 хектара парк. Отначало е бил ловен замък,
където свитата на краля
да си почива след преследването на дивеч из
околностите – но Франсоа
I (1515-1547) го превръща
в една от най-красивите
сгради на Ренесанса във
Франция. В проектирането му взема участие
Леонардо да Винчи, който умира няколко месеца
преди началото на строителството.
Замъкът е под охраната
на ЮНЕСКО, а паркът му е
обявен за резерват. Днес
в него се изнасят музикални представления, устройват се конни спектакли и
рицарски турнири. Залите
му редовно се попълват с

обзавеждане от старинни
мебели и предмети на изкуството, което прави обиколката и разглеждането
му още по-увлекателни.
Друг забележителен замък в долината на Лоара е
Амбоаз. Намира се до едноименно градче с тесни
улички, благоуханни градини, малки ресторантчета и старинни наследствени винарски изби, които са
на около 350 години.
Градът Амбоаз е прочут
с красивите си гоблени,
които тукашните кралски
манифактури изнасяли някога в цяла Европа. Замъкът е построен от Карл VIII
(1483-1498), който е роден
и умира тук. Разположен
е върху високо плато над
Лоара; в миналото това
било важно стратегическо

предимство при отбраната
му.
В параклиса на замъка
е погребан Леонардо да
Винчи, който е прекарал
последните дни от своя
живот в съседното селце
Кло Люсе. Из околностите той предавал на свои
ученици знанията си по
прокарване на канали,
градско строителство и
архитектура. В замъка Амбоаз Леонардо отначало
донася няколко свои картини от Италия, сред които и “Джокондата” – която
сега се намира в Лувъра.
Някои историци на изкуството допускат, че картината, смятана за най-великолепната живописна
творба на всички времена,
е завършена именно тук.
Един от най-красивите

замъци на ХVII в. е Шенансо, който наричат
още Дамският замък,
тъй като прочути жени
участват активно в създаването, запазването и историята му. През 1547 г.
крал Анри II го подарява
на своята фаворитка Диана дьо Поатие – почитателите на историческата
литература я познават от
романа на Александър
Дюма „Двете Диани”. Тя
се оказва грижовна стопанка – заема се активно с благоустройството
и разширяването на замъка, създава на десния
брег на реката овощни
градини, превръща земите на замъка в доходно
имение, прави ревизии и
описи на собствеността и
имуществото. Едва след
смъртта на Анри II Екатерина Медичи успява да
принуди Диана да върне
замъка в собственост на
короната. Завършени са
строителните работи, започнати от бившата фаворитка. Екатерина Медичи
създава тъкачници, в които се произвеждали тъкани, станали прочути като
“орлеанските кралски платове”. Тук обичала да се
отбива писателката Жорж
Санд.
Сред замъците, които
не се смятат типични като
архитектура и вид за долината на Лоара, най-впечатляващ е Шинон. Неговата специфика е съвсем

логична: дълго време бил
владение на английските
крале, част от него е построена от Хенри II Плантагенет (почитателите на
историческите филми вероятно си спомнят великолепното му пресъздаване
от Питър О’Tул в “Лъвът
през зимата” заедно с
Катрин Хепбърн в ролята
на Елеонора Аквитанска).
В Шинон е отсядал и крал
Ричард Лъвското сърце (в
“Лъвът през зимата” неговата роля се изпълнява от
Антъни Хопкинс).
Поради големите си размери Шинон е по-скоро
крепост, отколкото замък.
На негова територия се е
случило едно от най-забележителните събития в историята на Франция – тук
през 1429 г. Жана д’Aрк
се среща с дофина Карл,
разпознава го в тълпата,
макар никога да не го била
виждала, и го убеждава
да поведе народната съпротива срещу английските окупатори. В резултат
Франция била освободена, а дофинът станал крал
под името Карл VII.
Това са само четири от
най-известните замъци по
долината на Лоара. Както
става ясно, пълното описание на всички с цялото им
историческо, културно и
цивилизационно богатство
е просто невъзможно начинание.
Велимир Христанов
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ÄßË ÎÒ ÑÒÀÐÀ
ÏËÀÍÈÍÀ

ÄÅÁÅËÀ
ÃÐÅÄÀ
(ÐÀÇÃÎÂ.)

ÑÚÄÅÁÍÀ
ÏÐÅÒÅÍÖÈß

×ËÅÍ
ÍÀ ÑÅÍÀÒ

ÎÒÐÎÂÍÈ
ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÇÌÈÈ
ÊÐÀÒÊÀ ÎÁßÂÀ;ÈÇÂÅÑÒÈÅ

ÑÅÊÒÀÍÒ,
ÐÀÇÊÎËÍÈÊ

ÆÈÂÎÒÍÎ,
ÌÀÐÊÀ ÐÓÑÊÈ ÏÎÄÎÁÍÎ
ÍÀ ÌÀÉÌÓÍÀ
ÑÀÌÎËÅÒÈ

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ
ÂÚÂ ÔÐÀÍÖÈß
ÍÎÐÌÀÒÈÂÅÍ ÀÊÒ,ÏÐÈÅÒ
ÎÒ ÄÚÐÆÀÂÅÍ ÎÐÃÀÍ

ÄÂÓÂÀËÅÍÒÅÍ
ÎÐÃÀÍÈ×ÅÍ
ÐÀÄÈÊÀË,
ÏÎËÓ×ÀÂÀÍ
ÎÒ ÌÅÒÀÍ

ÃÎËßÌ ÊÓÕ
ÌÅÑÅÑÒ
ÏËÎÄ
ÒÎÏËÎÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀ
ÖÅÍÒÐÀËÀ
ÆÈÂÎÒÍÎ,
ÐÎÄÅÍÎ ÎÒ
ÊÐÚÑÒÎÑÊÀ
ÍÀ ÐÀÇËÈ×ÍÈ
ÐÀÑÈ ÈËÈ
ÏÎÐÎÄÈ
ÂÓËÊÀÍ Â
ÁÅÐÈÍÃÎÂÎ
ÌÎÐÅ

ÍÀØÀ
ÏÎÏ ÃÐÓÏÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÌÎËÈÅÐ
ÂÚÒÐÅØÍÎÑÒ,
“ÑÊÚÏÀÇÂÀ
ÏÅÐÍÈÊÚÒ”

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ;
ÑÒÎËÅÒÍÈÊ

×ÈÑÒÎ
ÒÅÃËÎ ÍÀ
ÑÒÎÊÀ

ÊÐÀÑÈÂÈ
ÃÎÐÑÊÈ
ÆÈÂÎÒÍÈ

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀ ÒÎÐÁÀ

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈ
ÂÅÑÒÍÈÊ,
ÈÇÄÀÍÈÅ
ÍÀ ÁÒÑ

ÌÀÐÊÀ
ÍÅÌÑÊÈ
ÊÀÌÈÎÍÈ

ËÅÏÊÀÂ
ÄÚÐÂÅÑÅÍ
ÑÎÊ (ÌÍ.×.)

ÏËÀÍÈÍÀ
Â ÇÀÏÀÄÍÀ
ÁÚËÃÀÐÈß
ÌÅÆÄÓ ÑÎÔÈÉÑÊÀÒÀ È
ÏÅÐÍÈØÊÀÒÀ
ÊÎÒËÎÂÈÍÀ

ÌÀÐÊÀ
ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÎÐÈ

ÑÂÅÒÎÂÍÀ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÍÀ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÄÆÓÇÅÏÅ
ÂÅÐÄÈ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÈ
ÒÂÎÐÁÈ Â ÍÅÌÅÐÅÍÀ ÐÅ×

ÍÈØÊÀ
ÇÀ ØÈÅÍÅ

ËÅÊÀ
ÀËÓÌÈÍÈÅÂÀ
ÑÏËÀÂ

Ð Å × Í È Ê: ÀÌÀÊ, ÅËÈÇ, ÅÍÅ, ÈÒÀ, ÌÈËÈÃÀÍ, ÍÈÄ, ÎÄÅÒ, ÒÅÒ

ÐÅÊÀ
Â ÏÅÐÓ

ÍÅÏÚËÍÎÖÅÍÅÍ
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅË

ÌÈÍÊÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ

ÎÒÃÎÂÎÐÈ:

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: “Ïîïîâè ëèâàäè”. Îäåò. “Áîðîâåö”. Íàäàðåâî. Ìèëèãàí. Ïèê. Òåðåí. Òåò. “Êîçè÷èíî”. Åðè. Õèæàð. Âàíà. Èëîò. Òàðàòîð. “Ðóäèíàòà”.
Òåíîð. Âè. Èíàðè. ÐÀÌ. ÍÈÑ. Ìàòå. Çëîñò. “Ëúãúò”. Þðòè. Íóò. Èòà. Äèðåê. Òèêâà. Àíîíñ. Åðåòèê. ÈË. Çàêîí. “Òå”. Àìàê. Åëåíè. Ðàíèöà. “Åõî”. Ñìîëè.
ÈÍÒÅË. Ëþëèí. ÓÍÈÖÅÔ. “Îòåëî”. Åíå. Ïðîçà. Àåðîí. Åðçàö.
ÎÒÂÅÑÍÎ: “Ïîáèòèòå êàìúíè”. Ëåìóð. Ïîëåæàí. “Ìàãóðà”. Ëîíî. Êîðèòàðîâ (Âàñèë). Òúòåí. Åëèç. ÂÎÃ. Ðàðèòåò. Êîçíèöà. Áèâàê. Íàè. Ëåíîâî. Èñê.
ÈÔÀ. Âèö. Çàð. Îðí. ÏÈÍ. Ñåíàòîð. Áàíè÷àð. Íåòî. Äàêè. Ìåòèëåí. Ðèä. Íèä. ÒÅÖ. Àòîëè. Èòè. Àëîå. Ìîðå. Îíîí. Ëþòèêà. Äåðåòà. Àíîðàê. Ìåëåç.
Ñåâåð. Òóðèñò. Âëàõèíà. Òîíèêà. Èñòèíà. Êîíåö.
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ИЗДАНИЯ, КОИТО МОЖЕ
ДА ЗАК УПИТЕ В
ИНФОРМАЦИОННИЯ
ЦЕНТ ЪР НА БТС

Започнаха снимките на мащабен проект
за християнството по български земи

Творческият екип на националния
видеокаталог
“Това е България” на 22 март
2016 г. представи новия си
проект “Достойно ест“ в аулата на Националния църковен историко-археологически музей в столицата..
Поредицата е посветена на
българската култура, християнската вяра и духовност.
Заглавието “Достойно ест”
е заимствано от химна във
възхвала на Света Богородица и не е случайно избрано – достоен е за уважение
народ, оцелял през бурните
векове на историята, крепен
от вярата и единството си.
Изпълнителен продуцент
на поредицата е Виктор
Димчев. По проект ще бъдат
създадени 3 филма по 40 минути, които ще пресъздадат
хилядолетната история на
християнството по нашите
земи, история на възходи и
падения, на борби и достижения: “За раждането”, “За
силата”, “За вярата” , преведени на няколко езика.
“С поредицата ще се покаже непрекъснатостта на
християнството по българ-

ските земи и такива обекти,
които са подходящи за поклоннически турове” каза
доц. д-р Павел Павлов, консултант и сценарист на проекта.
Музикалният
продуцент
Иво Христов, “Кукер Мюзик”,
разказа за изграждането
на произведенията и как те
ще прераснат в грандиозен
спектакъл, събиращ образи,
звук и светлина в 360-градусова среда за възприятие,
което ще привлече и младата аудитория.
Музиката за филмите е
възложена на младия и многообещаващ
композитор
Георги Стрезов, който ще
използва богатите традиции
на църковните песнопения,
автентични български инструменти, както и възможностите на съвременните
технологии.
Предвижда се да бъдат
тиражирани различни продукти по проекта, сред които
книга, включваща оригиналните партитури на музиката,
фотографии и текстове към
поредицата, луксозен албум
с репродукции на български

икони, представени и подбрани, за да носят благодат,
любов и светлина.
Ще бъдат създадени и отделни кратки филми за всяка
от българските епархии.
Всеки от етапите на проекта ще бъде представен
на събития, като до средата
на 2017 г. се очаква да бъдат реализирани основните
продукти, предназначени за
широка аудитория, не само
в България, но и на българи
в чужбина и чужденци, интересуващи се от българската
култура и духовни ценности.
Социална кауза на проекта е изписването образа на
Христос Пантократор под
купола на втората по големина софийска църква – “Света
Мъченица Параскева”.
Проектът “Достойно ест” е
подкрепен от Светия синод
и лично от Негово Светейшество Неофит, патриарх
Български и председател на
Светия синод, на заседание
на Светия синод в пълен състав на 11.06.2015, с Протокол
№ 15.
Анелия Генова

Улица
“Васил Левски”,
в подлеза на
Спортната палата

Ламинирана карта на
100-те национални туристически обекта 
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
уристически обекта” 
2 лв.
София и околностите 
2 лв.
Книжка Покорител на 10-те планински първенци 
1 лв.
Книжка 100 национални туристически обекта 
2 лв.
Туристическа карта на Осоговска планина 
2.50 лв.
Вихрен 
1.60 лв.
Мусала 
1.60 лв.
Витошкият Черни връх 
2 лв.
Скални манастири и църкви в
Североизточна България 
4 лв.
Туристическа карта на Витоша 
3 лв.
Карта на Южен Пирин и Славянка 
4.50 лв.
Туристическа карта Троянски Балкан 
7 лв.
Туристическа карта Беласица и Огражден 
6 лв.
Атлас на София 
8 лв.
Карта на Банско 
5 лв.
Карта на Самоков 
5 лв.
Карта на Смолян 
5 лв.
Туристическа карта 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 
15 лв.
Йордан Йорданов – Справочник в комплект с карта
“Хижите в България” 
10 лв.
Пътеводител “17 туристически маршрута
в община Велико Търново” 
15 лв.
Регионална карта Сандански – Мелник 
3 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.
Доц. Сандю Бешев – Българските осемхилядници 
10 лв.
Доц. Сандю Бешев – Безенги –
Еверест на моето поколение 
12 лв.
Пътеводител Рила 
15 лв.
Инж. Иван Михайлов –
Пътеводител Северозападна България 
15 лв.
Инж. Иван Михайлов – Пътеводител Странджа 
15 лв.
Инж. Иван Михайлов –
Туристически речник Странджа 
6 лв.
Инж. Иван Михайлов – Пътеводител Граматиково 
3 лв.

