Брой 8 (1961)

Август 2019 г.

Турис тическият вес тник

О

бщо 210 души,
разпределени
в осем лъча, се
включиха в тазгодишния юбилеен 25-и
Национален поход „По
стъпките на Апостола”.
Най-възрастните
участници са един от
основателите на похода
и почетен председател
на Общински комитет
„Васил Левски” – Плевен,
Васил Копчев и карлове-
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ден. В юбилейния преход
се включиха участници
освен от Плевен, и от
градовете Видин, Никопол, София, Шумен, Левски и Карлово.
Пред паметника на Васил Левски в Плевен се
състоя традиционното
официално изпращане на
походниците. Те бяха поздравени от кмета Георг
Спартански и от председателят на БТС доц. д-р

25 години Национален поход
„По стъпките на Апостола”
Лошото време не спря ентусиазма на участниците
цът Васил Чардаклиев,
родственик на Левски.
Най-малък е Йордан, който през август ще посрещне 4-ия си рожден

Венци Росманов.
„На добър час” на участниците пожелаха д-р
Галя Цветкова, председател на Общински ко-

митет „Васил Левски”, и
основателят на похода
и почетен председател
Васил Копчев.
Точно на рождения ден

на Апостола – 18 юли, в
Карлово всички участници се сляха с тържествата, на които присъства
и президентът Румен

Светият път

Радев. Те бяха сърдечно презентация с интереспосрещнати от кмета ни факти от 25-годишнана града Емил Кабаива- та история на похода.
нов. В Музея на Васил
Левски беше изнесена
Продължава на стр. 12

550 години от връщането на мощите на свети Йоан Рилски Чудотворец
През 2019 г. се навършват
550 години от връщане мощите на покровителя на българския народ свети Йоан Рилски
Чудотворец от Търновград в
Рилската света обител. Чудодейните мощи на Светеца
в миналото са пренасяни и
пребивавали в София, Естергом (Унгария), Търново, за да
бъдат върнати през 1469 г.
в Рилския манастир. Пътят
на пренасяне светите мощи

от средновековната българска столица Търновград до
Рилския манастир е свещеният път, по който още в
миналото са описани чудеса
и чудни събития. Днес той
е преоткрит и ще бъде изминат отново. Българският
туристически съюз е един от
организаторите на поклонническия поход по пътя на пренасяне мощите на свети Йоан
Рилски Чудотворец от Велико

Търново до Рилския манастир.
Маршрутът му минава през
общините Велико Търново,
Павликени, Свищов, Левски,
Белене, Никопол, Плевен, Долни Дъбник, Луковит, Роман,
Мездра, Враца, Своге, Нови
Искър, София, Перник, Радомир, Дупница, Бобошево, Рила.
Походът започна на 30 юни от
Велико Търново.
Продължава на стр. 11

Бъдете с нас в Деня на туризма!
ПРОГРАМА
ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ
СЪБОР НА БТС И 124-ГОДИШНИНАТА НА ОРГАНИЗИРАНОТО
ТУРИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
23 август (петък)
17.00 часа – Поднасяне на
цветя на морената пред Народния театър „Иван Вазов”,
откъдето през 1895 г. Алеко
Константинов е повел около
300 души към Черни връх.

09.00 часа – Пешеходен лъч
от хижа „Алеко” – Черни връх.
Представителна група от
жени по същия маршрут под
надслов „Жените на обединена Европа изкачват заедно Черни връх”.

24 август (събота)
20.00 часа – Алекова вечер
на хижа „Алеко”, посветена
на 124-годишнината на организираното туристическо
движение.

10.00 часа – Колопоход
хижа „Алеко” – Черни връх.

25 август (неделя)
07.00 часа - Пешеходен
лъч от Златните мостове –
хижа „Кумата” – Черни връх.

11.45 часа – Поднасяне на
цветя пред барелефа на Алеко Константинов на Черни
връх от участниците в туристическия събор.

09.00 часа – Старт на
планинския маратон – дълъг
маршрут – НДК Билетен
център – Черни връх.

11.00 часа – Кратък маршрут на планинския маратон:
Голи връх – Черни връх.

12.00 часа – Откриване на
празника от председателя
на БТС доц. д-р Венци Росма-

нов и поздравления от гости.
12.30 часа – Концертна
програма.
13.30 часа – Теглене на
томболата за участниците
в Националното движение
„Покорител на десетте планински първенци”.
15.00 часа – Концерт на
хор „Планинарска песен – Филип Аврамов” и МВГ „Вежен”
- Тетевен, на хижа „Планинарска песен”.
Уведомяваме всички, които ще се включат в празника, че могат да ползват както Симеоновския
лифт, така и откритите
лифтове „Лале” 1 и 2.
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Туристите ветерани
по пътя на Апостола
У
спешно завърши Националният поход на
туристите ветерани
„Троянски Балкан – по
пътеките на Апостола“, проведен от 14 до 17 юли 2019 г.
Проявата, посветена на 182рата годишнина от рождението на Васил Левски, е част
от Националния календарен
план на БТС и за пореден път
се организира от ТД „Амбарица–21“ – Троян. Ръководител
на проявата беше Румен Узунов, водачи Илина Маринова и
Сашо Гунешки, спасител – Петър Куцидимов.
Ентусиасти от 19 туристически дружества и клубове
поеха по пътеките на Апостола в дъждовното време. Тръгвайки от Троянския проход, с
бодра крачка ветераните се
отправиха по маршрута: заслон „Орлово гнездо“ - хижа
„Дерменка“ – хижа „Добрила“
– хижа „В. Левски“ – хижа „Балкански рози“ – хижа „Хубавец“
– гр. Карлово.
Трудният преход през билото на Балкана беше допълнително утежнен от обилния
дъжд по време на целия поход.
Разкаляният и хлъзгав терен създаваше много рискови
участъци. С много дух, желание и упорство планинарите
доказаха своя опит на ветерани и с тежките раници на
гръб пристигаха от хижа в
хижа, посрещани топло и гостоприемно от хижарите. В
кратките проблясъци на слънцето те се впечатляваха от
красивите гледки и природни
феномени.
Крачейки по тайните пътеки на Апостола, ние носехме в сърцата си неговата
мечта за по-добър живот, за
по-добра България. Мислено
си представяхме как тази
кауза на Дякона е била двига-

тел на неговия революционен
заряд за свободата на родината. Как в студ и пек този
„един син на България” тръгва
през Балкана по градове и паланки, по села и колиби, за да
разпалва пламъка в сърцата
на робския народ. Съзнавахме, че стъпките на Левски
са титанични, че те не са по
силите на простосмъртните.
Давахме си сметка доколко се
доближаваме в делата си до
този свят човек, тръгнал към
бесилото с едничката мисъл
за „чиста и свята Република”.
Питахме се доколко следваме
неговите стъпки не само в
тези четири дни по време на
похода, но и в ежедневието
си. Вътрешно се заклевахме,
че трябва да следваме посо-

ката им всеки ден. За да живеем достойно, като Васил
Иванов Кунчев. Това, докато
вървяхме, споделяхме един с
друг.
В Карлово - родния град на
Апостола, походната колона навлезе тържествено с
развети знамена и възрожденски песни. Пред паметника
на Левски участниците бяха
посрещнати официално от
представители на Община
Карлово начело със зам.-кмета Стойко Карагенски, който
прие рапорта на ръководителя Румен Узунов за успешно
завършилия поход. Последва
приветствие от г-н Карагенски към походниците, в което
той каза: „... Впечатлен съм
от това, че на тази възраст

извървяхте този нелек маршрут. Забележително е и това,
че организаторите са обединили участници от толкова
много населени места...“
Слово за Апостола поднесе
Снежана Иванова от Лом –
редовен участник в проявата.
„Левски доказа, че за 37 години, от които 12 отдадени на
свободата, доведоха до осъзнаването на одремалия български народ. Доказа, че, загубвайки живота си, спечели
цял един народ. Има ли мисия
по-достойна? Има ли пример
по-вдъхновяващ? Има ли цел,
по-висока от примера и делото на Апостола?
В съвременния свят на безверие, на подменени духовни и
нравствени ценности, на съм-

нения и въпроси, на духовен
глад, Левски ни е нужен повече от всякога - като опора,
като коректив, като истината, към която трябва да се
стремим” - отбеляза тя.
В памет на Васил Левски
беше поднесен венец на признателност от БФТВ. С едноминутно мълчание туристите ветерани сведоха глави
пред великото дело на Апостола на свободата и неговата саможертва за България.
С благодарствени думи към
участниците, към водачите
и спасителя, и с пожеланието
„До нови срещи!“ ръководителят закри похода.
Снежана Иванова,
участник в похода

За 21-ви път поход по морския бряг
Стана традиция провеждането на
морски поход, който привлича туристи от цялата страна. Неизменно е
интересен маршрутът: гр. Бяла – Карадере – КК „Шкорпиловци” – резерват
„Устие на р. Камчия” – Пашадере – кв.
Галата на гр. Варна. Тази година походът се състоя от 13 до 17 юли. Организатор на НТП „Черноморски бряг
2019” бе ТД „Черноморски простори”.
Началото на похода предполагаше добро горещо време, въпреки прогнозите
за лошо и дъждовно време. Цял месец
слушахме как ще вали всеки ден и съвети как не трябва да се ходи на море.
В района на похода не беше валял дъжд
от м. май. Целият поход наброява 88
участници. Най-малка бе Николинка
Красимирова, на 5 години, от София, а
най-възрастният – Симеон Сталинчев
– Боцмана, на 87 години, от Пловдив.
Имахме участия от 24 туристически
дружества от цяла България.
В гр. Бяла ни посрещна тържествено заместник-кметът на общината
г-н Костадин Самарджиев. Произнесоха се приветствия и се пожела успех
на похода. След това посетихме музея
и крепостта „Св. Атанасий”. Там имаше беседи и ни бяха показани най-ценните експонати от любезните уредници. Докоснахме се до миналото на
този героичен български край. Поднесохме цветя на параклиса-паметник
и на паметника на Щерьон войвода.
Първата нощувка бе на плажа на прис-

танището.
Вторият преход бе от пристанището през града до КК „Шкорпиловци”.
Преминахме през Бели нос, Бяла река,
Карадере и гората на Шкорпиловци.
За половин час ни намокри малко дъжд,
но всички участници бяха подготвени с дъждобрани. Колоната вървеше
много стегнато, въпреки голямата
разлика във възрастта (от 5 до 87 години). Пристигнахме в гората, която
бе пълна с каравани, кемпери и големи
палатки. Те стоят цяло лято и, разбира се, създават проблеми на хората
със силна музика и „оградите” на лагерите си.
Третият преход бе до Черни нос и
местността Изсипаните камъни. Вечерта бе посветена на бог Нептун,
който кръщаване с морски имена. Атракция представляваха извънземните
и тяхната поява. Следваше дискотека и танци на български хора.
Четвъртият преход премина по
камчийски пясъци и резерват „Устието на река Камчия”. Времето бе слънчево и топло. През реката преминахме
с лодки, понеже нивото бе високо, водата студена. Вечерта бе посветена
на талантите. Децата имаха много
изяви: песни, гимнастика и танци. Във
вихъра си беше и Елена Манолова от
Ямбол.
Последният преход започна рано сутринта. Преминахме през най-дългия
и с препятствия от паднали дървета,

оголени камъни и водорасли маршрут.
Отново групата се движеше стегнато и с добро темпо. В деня на св. Марина (17 юли) се поклонихме на едноименното аязмо и местност. Последният
бивак бе на Сакъма дере, където желаещите останаха допълнително за 2-3
нощувки.
Много бързо преминаха дните на
морския поход и оставиха в туристите много мили спомени и впечатления.

Прекараните приятелски мигове ни
вдъхновяваха за в бъдеще да продължим да го организираме.
С благодарност към хората, участвали в организирането и провеждането: Желю Желев, Ива Атанасова, Димитър Станев, Петя Александрова,
Стефан Лазаров и др.
Атанас Сивков, водач на похода
Снимка: авторът
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Тридневна среща на туристи ветерани
Н
а 21, 22 и 23 юни т.г.
Туристическо дружество „Момини двори“
- гр. Гоце Делчев, и
Клубът на туристите ветерани към дружеството бяха
домакини на около 80 туристи ветерани от страната
– от Варна, Русе, Търговище,
Горна Оряховица, Луковит,
Калофер, Сливен, ТД „Иван Вазов“ - София, Сандански и Петрич. Това бе поредна, традиционна от няколко години
насам, туристическа проява
в града ни, която е включена в Националната програма
на туристите ветерани от
България.
През първия ден гостите
разгледаха града ни. Мнозина
от тях за първи път са тук и
останаха възхитени от видяното. Организирано бе полагането цветя на паметника
на Гоце Делчев, посещение на
градския музей, разходка по
главната улица, впечатляваща с архитектурното си

разнообразие, а след това и в
градския парк – едно прекрасно място за отдих и наслада.
На организираната вечерна среща гостите бяха поздравени от председателя на
Клуба на туристите ветерани към туристическото
дружество Мария Икономова,
след което последва веселие и хора до насита, редица
запознанства и разговори
най-вече на туристическа
тематика.
Организаторите-домакини
предоставиха чудесна програма за посещения на гостите в следващите два дни,
като в съботния ден най-многобройна (около 40 души) бе
групата за еднодневна екскурзия до съседна Гърция.
Бяха посетени историческият манастир Икосинифиса,
разположен в подножието на
планината Пангея, пещерата
Алистратик, красивият град
Кавала и за кратко време на
плаж на Бяло море.

Друга група от гостите
потеглиха за селата Ковачевица и Лещен, обявени за
архитектурно-исторически
резервати, посещение след

това и на минералните извори и плаж на Огняновските
бани.
Малка група от запалени
планинари пък се отправиха

за хижа „Славянка” в едноименната планина за изкачване на първенеца й Гоцев връх
(2212 м). Третия неделен ден
значителна част от гостите посетиха недалечното
село Делчево в Пирин – характерно с възрожденския облик
на къщите и уличките му. Тук
пък още от предния ден се
провеждаше летен фестивал
„Еньовденски тайнства“, наситен с интересни ритуали,
свързани с лечебните билки и
кулинарни изненади с вкусни
ястия и с богата фолклорна
програма по случай християнския празник Еньовден.
Три дни на емоции, запознанства, опознаване на нови
туристически обекти и още
по-голяма убеденост, че туризмът наистина сближава
хората, обогатява човека духовно и си заслужава да бъде
практикуван.
Текст и снимка:
Атанас Панчелиев

Осогово – води те полека, подарява ти
невероятни гледки и те кара да мечтаеш…
Туристи от цялата страна
тръгнаха за поредна година да изкачат първенеца на
Осоговската планина - връх
Руен. Той е най-високият връх
в Осоговската планина (2251
м). Нарежда се на пето място
по височина сред планинските върхове в България. При
ясно време от него се открива красива панорама. Малко
са върховете, от които можеш да видиш толкова много
планини: Малашевска, Влахина, Огражден, Беласица, Рила,
Пирин, Верила, Конявска, Голо
бърдо, Плана, Люлин, Лисец,
Чуденска. На северозапад туристите, изкачили върха, могат да видят Шар планина и
планини в Южна Сърбия.
„Разстланите килими с
най-чудновати шарки и аромати, които изпълват сетивата ни, толкова билки,
цветя, тревици – всичко е
толкова хармонично, че за
пореден път се убеждаваме

в съвършената подредба на
природата” - споделят туристите, оставили зад себе
си грижи, умора, проблеми
и отворили очите си за кра-

сотата. А тя е навсякъде…
Всяка година Туристическо
дружество „Осогово” - град
Кюстендил, организира ежегодно изкачване на върха

съвместно с Планинарски
спортен клуб „Руен” от град
Крива Паланка, Република
Македония. Тази година дружеството от Крива Паланка
отбеляза 40 години от основаването му. На поканата се
отзоваха планинари от Стара Загора, Перник, София,
Трън, Гоце Делчев, Петрич,
Шумен, Пловдив, Крива Паланка, Мекедонска Каменица,
Скопие, Босилеград, Враня и
др.
Най-нетърпеливи да изкачат върха бяха децата от
клуб „Екология и здраве” към
Пето ОУ с ръководител Василка Кръстева.
Първи приветствия към
гостите изказа Катица Борисовска - председател на
ПСК „Руен” - Крива Паланка.
Секретарят на ТД „Осогово“,
гр. Кюстендил – Силвия Михова, връчи почетен плакет
за съвместната 40-годишна
дейност. На мероприятието

присъства основателят на
клуба и първият председател
– Милойко Ангеловски (Роко),
участник във всички участия
и инициативи.
Седим на върха, всеки преживявайки красотата и емоцията. Съзерцаваме хоризонта, поемаме на големи глътки
чувството за свобода, което
Осогово ни подарява.
Направихме още и още
снимки на една от най-крайните гранични точки на Европейския съюз и след песните и
хората, които обединиха туристите от трите държави,
и обещанията за следващи
срещи, поемаме обратно – пътят ни чака. А най-хубавото
е, че се чувстваме пречистени, заредени и нови, защото
сме получили поредната порция планинска мъдрост.
Силвия Михова,
секретар на ТД „Осогово”,
гр. Кюстендил

Двудневен поход с изкачване на Черни връх
За втора поредна година туристите от ТД „Свищи плаз – 2013“
- гр. Златица, поглеждат към
най-високите върхове в България.
На 29 и 30 юни 2019 г. се проведе поход по планинските пътеки
на Витоша и масово изкачване
на Черни връх. Проявата бе част
от календарния план на дружеството. Туристите пътуваха с
училищния автобус от двора на
СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в гр.
Златица до софийския квартал
Бояна. Oт тук започна туристическият поход с планински водачи
- членовете на ТД „Свищи плаз 2013“ Стоян Зяпков, Ваня Велчева
и Марин Райков. Групата разгледа Боянската църква и се възхити
от красотата на средновековните икони, които са защитени от
UNESCO.
По красива горска пътека маршрутът продължи към забележителния Боянски водопад и хижа

„Момина скала”, където туристите спряха за отдих. До тук от
началото на похода бяха изминати 10 км. После групата продължи с нови сили към морените
на Витоша и местността Златните мостове. В края на първия
ден хижа „Звездица” подслони
туристите за вечеря и нощувка.
Общо за деня бяха изминати 15
км сред прохлада и зеленина в парк
„Витоша“.
На сутринта с много упоритост от страна на по-малките
туристи бе изкачен Черни връх.
След стръмно спускане финалът
на похода беше край хижа „Алеко”.
Специални благодарности на
планинския водач Марин Райков,
който оказа първа помощ на случаен турист с контузен крак, и
на Цветан Мартинов - шофьор на
автобуса.
Георги Герджиков
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До остров Самотраки и обратно
през Източните Родопи
П
рез юли 2019 г. ТД „Стратеш”
проведе атрактивната си международна проява, съчетана с
исторически туризъм - походи
на остров Самотраки и посещение на
8 исторически и природни обекти в
Източните Родопи. Участие взеха 21
туристи. В първия ден посетихме уникалната куполна тракийска гробница
„Мезек” от 3-4 век пр.н.е. Известна е с
най-дългия си дромос – коридор, дълъг
20,65 м. В стените му са поставени 14
холограми на намерените в гробницата предмети през 1931 г.
Предполага се, че гробницата е използвана като храм към Хероон – място, където се почитал култът към
божествения покойник чрез определени религиозни ритуали. Използвана
е многократно и най-вероятно е служила за фамилна гробница на тракийски аристократ. Открити са следи от
шест погребения. Пътят към гробницата е изрисуван с изображения на
антични сцени от епохата на траките, 3D рисунки в стил street art. В програмата ни следваше средновековна
византийска крепост от края на 11-и
век край с. Мезек. Тя е най-запазеното
отбранително съоръжение в Родопите. Крепостта е имала функции на
гранична стражева крепост. Охранявала е територии между реките
Марица и Арда. Пред нея от няколко
години има построен средновековен
боен стан с възможности за различни
активности. Изграден е и Информационен туристически център.
От крепостта има красива гледка
към селото и околностите, при ясно
време от кулите се открива панорама към Бяло море. Вижда се и връх
Шейновец. До него води туристическа
пътека за любителите на природата
и историята. Той е мястото, от което през 1912 г. започва Балканската
война.
Следващата ни цел са Глухите камъни, едно от големите тракийски
светилища по нашите земи, също в
близост до с. Мезек. На пътя Любимец
- Ивайловград има отбивка с табелка
и оттам пеша по горски път за около
40 минути, предимно през дъбови гори,
се стига до внушителна система от
4 огромни скални блока с множество
издълбани в тях форми, предимно трапецовидни ниши, над 200. Има и две
гробници, по-късно използвани като
скални църкви, и вдясно от тях внушително каменно стълбище, издълбано в
скалата, води до голяма щерна и ритуална площадка. Смята се, че култово-погребалният комплекс е възникнал
през ранножелязната епоха - 1200 г.
пр.н.е. Използван е през Античността и Средновековието. Преди няколко
години на една от скалите е открит
уникален знак - петроглиф, нещо като
емблема на Светилището: ладия, пренасяща Слънцето. Денят беше много горещ, но в сянката на скалите и
под големите дървета цареше хлад и
тайнство. Името на Глухите камъни
идва от факта, че там няма ехо. До
края на деня успяваме да посетим и
Историческия музей в Ивайловград,
събрал богата колекция от предмети,
намерени в крепостите на Източните Родопи.
Пропускаме закуската и по тъмно
се отправяме към град Александруполис в Гърция. Два часа се любуваме
на Егейско море от горната палуба
на ферибота. В морето играят пасаж
делфини, а ято чайки ни следва. Високият планински остров Самотраки изплува бавно и внушително пред нас. В
древността островът е бил населен
с тракийски племена и оттам идва и
името му, което в превод означава
Високата Тракия. Гърците се заселват
към 7-ми век пр.н.е. По време на Втората световна война (1941–1944) на Са-

мотраки има българска администрация, също както и на съседния остров
Тасос. Площта на острова е 178 кв. км,
дължината му е 17 км. Островът има
овална форма, с дължина на бреговата
линия 59 километра, като от тях 35
км са плажове, предимно застлани с
дребни камъни.
Тук е имало светилище на Великите
богове, известно със своите религиозни мистерии, сходни на Елевзинските
мистерии. То е нашата първа цел. За
разлика от боговете на Олимп, които живеят на върха на свещената
планина, Великите богове са тези,
които обитават земята и подземното царство. Смята се, че на това
светилище са се извършвали мистични ритуали за плодородие до появата

на християнството. Одисей и Филип
Македонски са сред древните знаменитости, за които се говори, че са
посетили това светилище. Подходът
към него е алея с естествена настилка през уникална чимширена гора и
алея от розови ароматни олеандри. На
територията на светилището е намерена известната статуя Нике от
Самотраки (богинята на победата),
висока 2,75 м, чийто оригинал стои в
Лувъра. Разглеждаме внушителните
архитектурни паметници, открити
при разкопките: скални олтари (2-ро
хилядолетие пр.н.е.), Анакторон (храм
за посвещение в ниската степен на
мистерията, датиран от около 500
г. пр.н.е.), Хиерон (или така наречения
„Нов храм“, използван за посвещение
във висшата степен на мистериите, датиран от около 300 – до 150 г.
пр.н.е.), т. нар. „Зала на хоровите танци“, съкровищница, Олтарен двор, „Ротондата на Арсиное“, кръгово пространство с каменни седалки от 5-и
век пр.н.е., пропилеи (параден вход към
храма от около 340 г. пр.н.е.), битови
сгради, некропол.
С малкия бус на наше разположение
бързо се придвижваме по крайбрежието на острова. Впечатлява тропическата растителност от красиви
сферични храсти, но както се оказва,
до един бодливи. В късния следобед
посещаваме и главния град на острова, традиционно наричан Хора. Той се
намира в една тясна клисура, на 6 км
във вътрешността на острова от
главното пристанище Камариотиса.
Каменните му къщи са накацали една
над друга сред криволичещи, чаровни
улички, лъкатушещи нагоре-надолу по
хълма, потънали в цъфнали нарове и
всякакви цветя. Скалите над него са
увенчани с крепост, която посетихме
само до входа, случихме почивния ден,
понеделник. Приятно изненадани бяхме да видим надписи и на български
пред кафенетата и магазинчетата.

Разхладихме се с фрапе в едно кафене,
чиято собственичка се оказа българка, и ни показа снимки от последната
зима с натрупани над метър преспи
по тесните улички, навети от силния вятър. Разказа ни и за големите
наводнения, които стават там при
проливните валежи на стръмната
планина. Не пропуснахме да се насладим на прекрасните панорами към морето, които се откриват от терасите на заведенията. Чак привечер се
настанихме в красив хотел на брега
на 4 км от гр. Терма, познат още от
времето на римляните с лечебните
си термални извори. Веднага потъваме в топлите води на Егея, които
отмиват умората. Вечеряме морски
дарове и чудесни салати в крайбрежен
ресторант. На следващия ден нашата
цел са красивите водопади Фониас, в
чиято основа се образуват така наречените ватрес – естествени каменни басейни, в които туристите се
къпят. До тях води атрактивна крайречна пътека сред папрати, вековни
чинари и красиви заоблени скали. Тук
виждаме за пръв път и дъгоцветните
евкалипти, дървета с лющеща се разноцветна кора, преливаща от жълто
в светлозелено и канелено. Обядваме
традиционно и много вкусно печено
козе месо и се отправяме с буса към
най-известния, единствен пясъчен
плаж на острова Пахиа Амос. Там виждаме алея от знамена на държави и
бързо намираме нашия флаг. Пясъкът
е едър, нищо общо със златната пудра
на нашите плажове, но обслужването
е безупречно. Третият ден е главното изпитание - изкачването на върховете на Фенгари, само 1611 м, но в
тропически климат. Тръгваме в 6 часа
сутринта от гр. Терма. Минаваме пояс
от високи колкото нас папрати, следва рядка гора от вековни дъбове, пораснали сред камениста почва. Бързо
набираме височина и гледките към морето стават самолетни. Последните

няколкостотин метра са големи, хаотично струпани камъни без пътека.
Движим се по пирамидки, оставени от
туристите, и червени точки. След 5
часа достигаме бетонна пирамида на
билото, точно като нашите знаци на
върхове. По-късно узнаваме, че е построена от българи през 40-те години. Билото на Фентари е като гърба
на динозавър - остри големи камъни с
още пирамиди и знаци по тях. Слизането в тропическата жега за наше
учудване ни отнема също 5 часа, но
долу ни чака хлад и студени напитки
в Терма.
На връщане в България оценяваме
бухналата зеленина и поляните от
билки по нашите земи. Отсядаме за
нощ в Ивайловград, за да посетим нашите уникални тракийски светилища
- Татул и Перперикон, за пореден път,
но там активно се водят разкопки и
винаги има нещо ново. Жегата вече не
ни притеснява. В първия ден на лятото вървим по хилядолетните изсичания, стълби към олтари и саркофази
на Татул, датирани от края на 5-ото
и началото на 4-ото хилядолетие
преди Христа. Скалната пирамида и
гробниците около нея са оформени
през 18-и – 9-и век пр.Хр. Има хипотеза, че хълмът край с. Татул е служел
като светилище, посветено на Орфей, чиито тленни останки, според
антични източници, били сложени в
урна и положени върху скала. Замисълът бил и след смъртта му той да
остане посредник между боговете и
хората. Костите едновременно трябвало да бъдат скрити от слънцето, но
и най-близо до него. Това е идеята за
антроподемона или полубога – царя,
който след смъртта си постепенно
се превръща в божество. Според Венедиков на хълма до Татул е извършен
погребален обред, който е съвсем различен от познатите погребални практики на древните траки, при които
се наблюдава заравяне на мъртвите
владетели под могилни насипи. На
срещуположния хълм на пресечената
пирамида виждаме големи древни изсичания под форма на слънце, на които археоастрономите са наблюдавали
проектиране на слънчевите лъчи през
т.нар. „мушка“ по време на слънчевия
изгрев по време на слънцестоене.
Не пропускаме и перлата на Източните Родопи - мраморната римска вила
„Армира”, открита през 1964 година
при строеж на язовир, разположена на
площ от 2200 кв. м, с добре запазени
мозайки с фигурални и геометрични
мотиви, капители от ажурен мрамор, непостижим за възстановка и
от съвременните технологии, ажурни
парапети, херми - пазители край мраморния басейн, една от които уникално двулицева с образи на млад и стар
мъж, профилирани фрагменти от колони, корнизи и облицовки от мрамор.
Текст и снимки:
д-р Дарина Петрова
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Клуб „Пирински стражи“ посрещна
Джулай морнинг по оригинален начин
С
двудневен палатков
лагер младите туристи от Трето ОУ „Братя Миладинови“ изпратиха последните слънчеви
лъчи за месец юни от връх
Свещник в Южен Пирин и рано
сутринта на 1 юли посрещнаха първото юлско слънце, отново там.
„Пиринските стражи“ си
спретнаха и весело парти в
тъмната вечер в планината.
В 4.30 ч. сутринта те се отправиха към връх Свещник, за
да посрещнат Джулай морнинг под звуците на известната песен July Morning на
английската рок група „Юрая
Хийп“.
На гости на „Стражите“
бяха служители на Дирекция
„Национален парк Пирин“, с
които планинарите изживяха
незабравими мигове.
И както сме свикнали да
очакваме изненади от ентусиастите, те не закъсняха.

„Стражите“ останаха верни
на традицията си да включват и още дейности в последния момент – част от туристите, заедно с приятелите
си от НП „Пирин“, изкачиха
още два върха – Моторок и
Ушите.
Така „Пирински стражи“
изпратиха последното юнско слънце, изкачиха трите
най-високи върха в Южен Пирин и посрещнаха първото юлско утро.
Клуб „Пирински стражи“
благодарят на прекрасните
дами – служители в Дирекция
„Национален парк „Пирин“, че
приеха поканата за посрещане на Джулай морнинг, благодарят на сем. Шопови, без
чиято подкрепа това мероприятие нямаше да бъде възможно, благодарят и на г-жа
Шагова.
Славка Жостова

Из Чернатишкия Балкан
Родопа планина винаги е
привличала ямболските туристи. Този път една група
ветерани туристи от Клуба на туристите ветерани
„Любен Бръников“ – Ямбол, се
насочихме към Чернатишкия
дял на Родопите. Това място
е чаровно и всеки, който веднъж мине през него, след това
повтаря и потретва.
Тръгнахме с влак до Пловдив
на 21 юни. Времето бе слънчево и топло. В три и половина
след обяд се отправихме от
автогара „Родопи“ към спирката на хижа „Здравец“, откъдето тръгнахме пеш за хижа
„Чернатица“. Дотам стигнахме за около час. Пътят е приятен с известна височина,
малко преди хижата, но всички от групата я преодоляха,
макар да бяха с тежки раници. Ето я и хижата – голяма и
модерна. По-рано се казваше
„Комсомолска“, а сега „Чернатица“. Тя е собственост
на туристическо дружество
„Руен“, гр. Пловдив. Сега се
стопанисва от семейство
Здравко и Драга Дошкови от
Пловдив. Здравко е планински
водач и е водил групи от Ком
до Емине, с голям туристически опит. Посрещнаха ни
сърдечно любезните домакини. Настаниха ни по стаите.
Починахме, след което слязохме в просторната столова. Вечеряхме и отидохме да
почиваме. Станахме рано, за
да се приготвим за път. Останахме изненадани, че когато поискахме да пием чай
от барчето, служителката
ни каза, че чаят е безплатен
и с билки, расли около хижата. Изведнъж си спомнихме
за времето, когато във всяка
хижа хижарите приготвяха
чай за всички туристи. След
малко ни донесоха и по парче
кекс на всеки от нас. Служителката подчерта, че така
посрещат своите гости.
След закуската тръгнахме
без раници към туристическия комплекс „Бяла църква”.

от чешмата тук. След малко
се отправихме към строящия
се манастир, в чийто двор
се намира историческа църква, възникнала тук, още през
10-и век. По-късно, през турско робство, многократно
опожарявана, но българите я
възстановяват. След кратка
почивка тръгнахме отново
към „Чернатица“. Всички се
радвахме на чудесното време
и хубавата природа. Особено
се радваха Дидка и Таня, които бяха част от групата ни.
Късно след обяд пристигнахме в хижата. Тук бяха пристигнали туристи от Пловдив
и Варна. След кратка почивка
и разходка из околностите на
хижата се върнахме в столовата за вечеря. Предварително си бяхме заявили боб
чорба и свински пържоли. След
вечерята хижарят пусна
уредбата с разнообразна музика. Заедно с другите гости
на хижата започнаха хората,
след това танците, които
продължиха до късно през нощта, след което отидохме да
почиваме.
Сутринта, след закуска, потеглихме към спирката край
хижа „Здравец“. След час вече
бяхме там. Имаше обаче още
време до пристигане на автобуса, затова отидохме до
хижа „Здравец“, а след това
се насочихме към „Копривките“. Върнахме се на спирката.
След няколко минути дойде
автобусът и се отправихме
към Пловдив. Част от групата разгледа стария Пловдив,
а другата част посети централния градски парк с езерото и пеещите фонтани. В
13 часа с бързия влак се отправихме към Ямбол. Завърши
нашият кратък поход в Чернатишкия дял на Родопа планина, наситен с много емоции
и преживявания.
Най-напред преминахме покрай летовище „Студенец“.
Покрай пътя - навсякъде цветя и билки. През цялото вре-

ме се движехме из чудесни
борови гори с кристално чист
въздух. След няколко часа
приятен път пристигнах-

ме в Бяла черква. Наоколо са
пръснати много вили. Първо
се напихме със студена балканска вода, която бликаше

Иван Димитров,
Клуб на туристите
ветерани „Любен
Бръников“, гр. Ямбол
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Туристически Еньовден на
Араповския манастир
О
тколешна е традицията при туристите от
ТД „Шипка” – Пловдив,
да празнуват жизнерадостния народен празник
Еньовден по подобаващ начин,
съчетано с целодневен излет
до интересен обект или местна забележителност. И тази
година те не изневериха на
тази традиция, затова подготовката за него започна
отрано. Този път за място на
празнуването бе избран районът на красивия Араповски манастир, поляните край стените му и в близост до аязмото,
прочуто сред местното население с лeковитата си вода.
Араповският
манастир,
недалеч от Пловдив и Асеновград, е в землището на с.
3лативръх, със старо име Арапово, откъдето идва и името
на манастира. Той е един от
малцината манастири, строени през време на османското
владичество, с дарения от миряните и при съдействието,
според преданието, на някои
представители на местната
власт. Районът на светата
обител се свързва с името на
големия хайдутин Ангел войвода, страшилище за народните потисници и закрилник на
населението от района. Той е
и един от големите дарители
за манастирския строеж, започнат през 1856 и завършен
за около две години от прочутия за времето си строител,
майстор Стою. Преданието
говори, че стражевата кула,
извисяваща се насред другите сгради на обителта, е
построена по идея и при личното участие на войводата и
от нея той е бранил със своите юнаци светата обител от
външни нашественици.
Днес манастирът е любимо
място за излети и поклонение
на туристите от Асеновград
и Пловдив, а красивата съборна църква, носеща името на
християнската светица Неделя, през празничните дни е
пълна с богомолци. Поредицата тук от кръщенета на младенци и венчавки на младоженци е нескончаема.
И тъй, на празник като на
празник! В ранното утро внушителна група от над осемдесет членове и симпатизанти
на ТД „Шипка“, под ръководството на секретаря на дружеството г-жа Анна Камчева,

се отправи с автобуси към
избрания за излета и празника манастир. Настроението
бе приповдигнато, по време
на пътуването екнаха туристически и еньовденски песни.
Още с пристигането голяма
част от участниците си измиха ръцете и лицата с росата от цветята и билките
по околните поляни, а по-ревностните поддръжници на
народната традиция се отъркаляха в росните поляни – за
здраве и благополучие. Десетки фотоапарати заснеха тези
незабравими моменти…
Тържествената част бе
открита от г-жа Таня Велева, активист от Клуба на
ветераните, която припомни
накратко същността на празника от народния календар. Тя
посочи, че той е свързан от
далечни времена със славянските фолклорни традиции

около деня на лятното слънцестоене. Тя изброи и накратко многобройните вярвания,
ритуали и традиции, свързани
с празника, както и тяхното
многообразие из различните
региони на страната. Последва поканата й към всички да
се разходят из района и да
наберат билки, чиято целебна сила, според поверието, е

Атанас Скатов изкачи своя 9-ти осемхилядник. Четете на стр. 16
Снимка: Елисавета Първанова

най-голяма рано сутринта на
този ден.
След последните думи на
водещата екна музика и се
люшна едно пъстро и голямо
хоро, водено от облечените
в красиви народни носии танцьорки от Клуба на ветераните. Празничната програма
продължи с редица нови изпълнения. След приключилото

буйно хоро всички участници
бяха поканени да получат дял
от празничната ритуална погача, дело на сръчните ръце
на Пепа Костадинова. Ето я
и първата изненада – всички
след хапката от погачата
получиха и свитък от билки,
приготвени от други сръчни
туристически ръце. Според
поверието, те следва да се пазят в дома на всеки до идния
Еньовден, времето, през което те запазват целебната си
сила.
И отново музика и веселие
край стените на манастира…
Но програмата е упорито
нещо. На всички бе представена възстановка на народния
обичай „Еньова буля“, свързан
неразривно с празника. С ролята се справи блестящо Мая,
културномасовикът на ветераните, която след години се
почувства отново булка…
Дойде ред и на един от
най-важните и типични за
празника ритуали – провирането през големия венец,
изплетен от набраните тук
полски цветя и билки, дело
пак на най-ентусиазираните
жени-ветеранки. С много настроение и подредени един
зад друг, съпроводени от благослов „за живот и здраве“,
участниците в тържеството

се провряха през венеца. И отново веселие, хора и танци…
Но изненадите продължиха.
През поредния антракт изведнъж се появи и една гадателка,
в която всички познаха секретаря на дружеството, г-жа
Камчева. Тя „успешно“ успя да
разгадае бъдещето на шест
ветеранки, уверявайки ги, че
то е само благополучно!... Не
стана ясно обаче платена ли
беше тази услуга, или не?...
И пак всеобщо веселие и
танци. Изненадата дойде през
следващия антракт – група
грациозни дами, водени от
г-жа М. Мартинова, изпълнили със завидно умение и финес
танца паневритмия. Ритуалните движения и другите
изразни средства на танцьорките върнаха мислите на мнозина към далечното, към мистичното…
Докато течеше програмата, ентусиасти кулинари
от дружеството спретнаха
завидна кулинарна изложба,
която през почивката грабна
очите на всички. Какви ли не
вкусотии, приготвени с много старание и любов, бяха изложени тук за разглеждане и
оценка. Компетентното жури
доста се затрудни, докато
подреди класацията, но накрая, след много спорове и аргументи „за“ и „против“, бяха
определени наградите. След
компетентното му решение,
шест „мастер-шефове“ заслужено станаха лауреати
заради изложените кулинарни
творби.
След дългата и интересна програма настъпи практически най-съществената
част от деня – тържественият обяд за всички в едно
от подходящите битови помещения на манастира, предназначено за поклонници. На
една безкрайно дълга трапеза
седнаха поизгладнелите вече
участници. Екнаха възторжени възгласи и наздравици и последователна дегустация на
всичко сложено за консумация
там.
В късните следобедни часове, поизморени, но доволни от
видяното и чутото, внушителната група туристи поеха
обратно към Пловдив и дома.
Какъв прекрасен излет и
празник Еньовден!
Димитър Луканов
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Крайморски вълнения
В
сички туристи ветерани от ТД „Родни балкани“ знаем, че край
морето след зимата
направо настъпва лято. С нетърпение очакваме първите
слънчеви лъчи, първата поникнала коприва… И веднага започваме да организираме екскурзии поне на една педя от
Варна.
През втората половина на
април се разходихме по Северното Черноморие. „В зеления образователен център“ в
град Шабла ни посрещнаха с
много внимание. Показаха ни
филм – отражение на цялата
дейност, с която се занимават сътрудниците: флората и
фауната на района – част от
пътя на прелетните птици
„Виа Понтика“; разкопките на
Големия остров в Дуранкулашкото езеро; елементи от подводна археология покрай брега
и най-вече възпитателната
роля на грижата за опазването на природната и историческата среда.
Най-напред посетихме Големия остров в Дуранкулашкото езеро. По пътя се любувахме на събудената за живот
природа. В тръстиката и по
току-що раззеленилите се
дървета се крият хиляди „хористи“, които огласят въздуха
с птичи и жабешки песни. Островът е свързан със сушата
с пясъчна коса, по която върви път. По него се достига до
комплекс с разкопки на жилища
на около 7000 години. За тях се
предполага, че са най-древни в
Европа. От най-високата част
се открива гледка и към морето. Двете езера – Шабленското и Дуранкулашкото, са
отделени от морето с пясъчни
ивици и са сладководни. Това ги
прави естествено допълнение
към природата в Приморска
Добруджа.
Разходката ни продължи с
посещение на най-източната точка на България – нос
Шабла, където се извисява
най-високият и най-стар фар
по Българското Черноморие.
Построен е по време на Османската империя и е възобновен след Кримската война през
1853-56 г., когато са построени и още четири фара по крайбрежието. В една от стените
на Шабленския фар е вградена
тугра (султански подпис) на
Абдул Меджид, а гръмоотводът е изработен като полумесец, в който е положена звезда
с издължен нагоре лъч.
В Каварна посетихме Историческия музей и музея „Добруджа и морето“. В първия
останахме разочаровани, защото не ни изнесоха беседата
за Каварненското въстание
от 1877 г., въпреки че имахме
предварителна уговорка. Във
втория музей експонатите
са продукт на морската археология. В подновената от
варненския архитект Камен
Горанов сграда на стар турски
хамам (баня) са намерили място останки от древния град
Бизоне. Около нос Чаракман
са открити каменни тежести
от търговските кораби; дървени и каменни котви; оловни
и златни слитъци, служили за
разплащане и още много следи
от активния живот по крайбрежието на Добруджа.
Пролетното море ни дари с
вълшебни багри и денят мина
с много положителна емоция.
Втората екскурзия я осъществихме праз май - посеще-

ние на старопрестолния град
Велико Търново с една нощувка в хижа „Момина крепост”.
Към обяд вече се изкачвахме
по алеята на хълма Трапезица.
Постепенно пред очите ни се
откриваха все по-вълнуващи
гледки към завоите на Янтра,
между които са разположени
„царските квартали“ под Царевец, Момина крепост и Света
гора. Виждат се и университетският комплекс и обновените части на растящия град
– всичко потънало в младата
зеленина.
Разходихме се из „улиците“
на хълма – покрай основи на
жилищни и храмови сгради. Невероятните находки, на които
се натъкват археолозите, в
голямата си част са изложени
в новия „Център за представяне на културното наследство на Архитектурно-музейния резерват Трапезица“. Там
посетителите могат да се
запознаят с ежедневието на
аристокрацията и простолюдието в един от кварталите
на царския град. Трапезица остава запазена територия за
християните до 17-и век.
Съветите на любезните
сътруднички ни помогнаха да
подобрим програмата за останалите посещения. Църквата
„Св. св. Петър и Павел“, служила на Българската патриаршия дори след падането ни
под турска власт и по време
на Възраждането, е била митрополитски център. През 1981
г. е изцяло реставрирана и в
нея могат да се видят части
от стенописи от три периода
– 13-и, 15-и и 16-и век. Тя е едно
бижу на църковната архитектура.
За църквата „Св. Четиридесет мъченици“ може да се
пише много, но след обновяването в нея са запазени малко
оригинални артефакти. Тук са
двете „царски“ колони – на кан
Омуртаг от 8-ми век за строителната му дейност и на цар
Йоан Асен II – за победата му
над епирския владетел Теодор
Комнин на 9 март 1230 година,
при Клокотница. На стените
са запазени малки сцени от
първото изписване през 12-и
век.
В Учебния център Момина
крепост вече ни очакваха. Веднага се впуснахме в разучаване на околностите. Разгледахме дървените скулптури на
студентите от ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, поседяхме
в тишината край езерото. Останахме очаровани от добрите условия и чудната природа.
Следващия ден започна с подарък от нашия шофьор Ясен.
Отбихме се в Лясковския манастир „Св. св. Петър и Павел“.
Той е популярен с интересното
си местоположение, с историческото сборно място на търновските въстания и с това,
Калоян Митев от
гр. София е събрал 100
печата от Националното движение „Опознай България - 100
НТО“ и е носител на
златна значка. Участва в движението от
2009 г. Най-желаният,
ритуален обект оставя за накрая и това
е връх Вихрен. Неговите приятели също са
горещи почитатели
на 100-те обекта.

че тук Иларион Макариополски
създава първото духовно училище-семинария.
В града имахме определена
среща с екскурзоводка, която
да ни отвори църквата „Св.
Димитър Солунски“. В този
храм се предполага, че е обявено въстанието на болярите
Асен и Петър през 1185 г. Госпожа Соня Петрова ни запозна
най-напред с църквата, до която се срещнахме: след 17-и век
била възстановена църквата
на манастира „Света Богородица Темнишка“. В нея дълго
време българите спасявали
икони и ценна църковна утвар
от храмовете и манастирите
в Търновско. Старините се пазели от турците, но най-вече
от гръцките духовници. По
Владишки мост се отправихме
към издигнатия от разрухата
храм „Св. Димитър Солунски“.
Храмът е възстановен според
прекрасните
архитектурни
традиции в българската държава през 12-14 век. Може да
направим сравнение с останалите от средните векове
сгради в Несебър. Направените проучвания на археолозите
показват, че наоколо вероятно е имало манастир, а в недрата на земята се намират
останки от тракийски строежи. Малкото фрески, които
се намират вътре, са положени много умело, за да напомнят за 12-и век.
Екскурзоводката хареса нашата любознателна група и
ни изненада с допълнителен
обект – заведе ни до малка
черквичка наблизо. „Св. Георги“
била разрушена при османското нашествие, но около 17-и
век „оживяла“ отново. В нея са
запазени стенописи от май-

стори, все още незабравили
наследството на Търновската
живописна школа. От малкия
храм лъха очарование и вяра.
Бяхме особено горди с приятната награда.
В центъра на Велико Търново
се разделихме според интересите си. Когато се събрахме
отново, едва успяхме да изброим посетените обекти: хълма
Царевец, центъра „Царевград
Търнов“, музея „Възраждане
и учредително събрание“, построените от Кольо Фичето
сгради и черкви, паметници
на личности и събития. Преди
тръгване почетохме Самоводската чаршия с кафе и малка
почивка от ползотворното
ходене.
По план през юни направихме
поход в Еленския Балкан. Но
този път, вероятно тайно, с
нас е пътувал и Марко Тотев.
Въпреки добрата организация
и милото посрещане в Горна
Оряховица времето се развали. Още като навлязохме
в Елено-Твърдишкия проход,
започна да вали, а когато наближихме превала с отклонението за хижа „Чумерна”,
се спусна млечно-бяла мъгла.
Молехме се поне трите километра до хижата да извървим
без дъжд. Пътят беше превърнат в мрежа от поточета.
Движихме се в тунел без никаква видимост встрани. Върхът и хижата държаха на името си. Там ни очакваха с малко
притеснение, но всичко мина
добре. И така… два дни: вечер
гърми и вали като из ведро, а
денем не се виждат дърветата около хижата. Обиколихме
околните пътчета, намерихме
изворче с хубава вода за пиене,
почивахме на чист въздух.
Цвета Найденова от
София е събрала 100 печата от Националното движение „Опознай
България - 100 НТО“ и
има златна значка. Тя
участва в движението
от 2005 г., пленена е от
красотата на Родопите,
от Ягодинската пещера,
от пещерата „Дяволското гърло“ и от Чудните
мостове. Ще агитира и
внуците си да започнат
да събират печати.

Хижарката Румяна беше оставила всичко на наше разположение – нямаше други гости. На третия ден вероятно
уплашихме облаците. Решихме
да се качим на връх Чумерна. За
хижа „Буковец” не можеше да се
мечтае. Към върха вятърът се
усили и скоро мъглата се разкъса. Показа се слънцето като
през тюлена завеса. Най-после
се видя и върхът. Направихме
снимки и тръгнахме обратно.
Докато слезем до хижата, се
радвахме на слънчевата игра.
След обяда се разходихме наоколо и дълго се припичахме на
терасата в разговори за минали приключения. Утрото дойде
със слънце без мъгла и облаци.
Тръгнахме внимателно надолу
и навреме стигнахме до разклона. Там вече ни чакаше микробусът. На превала спряхме
да се насладим за последно на
Еленския Балкан.
В град Елена посетихме
част от обектите на културно-историческото наследство. Минахме през туристическа спалня и продължихме по
калдъръма. Видяхме паметника
на Макгахан, влязохме в църквите „Св. Никола“ и „Св. Успение Богородично“, разгледахме
Даскалоливницата, наблизо се
извисява часовниковата кула.
Тук всяка втора къща е историческа и архитектурна ценност.
Сбогувахме се с поредния
прекрасен кът. Въпреки че годините ни напредват, не се
уморяваме да видим и научим
нещо ново. Само дано да сме
здрави!
Боянка Койчева,
КТВ към ТД „Родни балкани“,
гр. Варна
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Литературен конкурс на тема
„Красотата на родния край”
П
о случай Деня на детето – 1 юни, Туристическо дружество „Родопея”, с.
Ягодина, обяви и проведе
литературен конкурс на
тема „Красотата на родния край” за учениците от
община Борино, разделени

Родопите
Красота не си видял,
ако в Родопите не си се спрял.
Високи и зелени
планините са големи.
Туристите привличат
и вниманието им отвличат.
Дългите поляни
са с цветя постлани.
Правят ни пейзажа по-прекрасен
и оставят те безгласен.
О, Родопа планина,
за мен ти си най-красива на
света!
Емилия Билюкова, 4. клас,
село Ягодина, обл. Смолян

Една малка обиколка
в моя роден край
Всеки роден край сам по себе си е
уникален, но винаги съм смятала, че
моят роден край е най-красивото
място на земята.
За да се запознаете и усетите чувствата ми, ще направим една малка
обиколка на с. Ягодина, или по-точно
- на неговите красоти и обекти.
Село Ягодина се намира в Южна
България. Хората тук са много усмихнати и позитивни, а децата радостни и безгрижни. Родното ми
място е красиво през цялата година
и всеки сезон изпъква с нещо. През
зимата изгледът е уникален и незабравим, особено когато връх Дурдъга
е покрит с бял пухкав сняг. Лятото
е топличко и всеки работи навън, а
децата до късна вечер играят на площадката в центъра на селото. Пролетта е още по-красива. Навън вече
всичко се събужда – птичките започват да пеят, цветята цъфтят, дърветата приличат на бели или розови облачета, пчелите жужат. През
есента всичко е цветно, пъстро и
омайващо. Листата на дърветата
са обагрени в различни цветове. Тази
красота ме радва и хипнотизира от
един поглед. Пътят е малко тесен с
много завои, но ние си казваме „то по
нашия път се става шофьор”. Шосето се вие през Буйновското ждрело,
а на места скалите са отвесни и почти се допират. Понякога се появяват водопади и през зимата, когато
замръзнат, са много красиви.
„Орловото око” е платформа за наблюдение на птици и туристическа
атракция в с. Ягодина. Построена е
през 2009 г. от Туристическо дружество „Родопея”, с. Ягодина, в близост
до Ягодинската пещера. Платформата е построена на ръба на скала, разположена на 1563 метра надморска
височина. От нея могат да се наблюдават Буйновското ждрело, село Борино, село Чала, село Ягодина, а в да-

лечината части от планините Рила,
Пирин и гръцките Родопи. Платформата е построена с цел развитие на
пешеходния туризъм.
Интересна забележителност е
Ягодинската пещера. Тя е дълга 10
500 метра и има три етажа. За туристите е изградена 1100-метрова
пътека. Входът и изходът на туристическия маршрут са изкуствено
прокопани. Естественият вход на
пещерата води към първия й етаж,
където е открито праисторическо
жилище, обитавано в края на 5-ото
и 4-ото хилядолетие преди Христа.
Находките говорят, че това жилище
е било дом на умели майстори грънчари. Много от съдовете са запазени
и до днес. Пещерата е уникална със
своите безброй сталактити, сталагмити, сталактони, леопардови
кожи (различно оцветени скални слоеве) и невероятно красивите пещерни перли. Тя има постоянна температура 6 градуса и влажност от 85
до 100 процента. Някои от вътрешните й форми приличат на Дядо Коледа и джуджетата, братята Кирил
и Методий, слонски уши, крокодили,
пещерни мечки и др. Ако смятате да
сключвате брак, може да заповядате
тук, в тази прекрасна пещера. В нея
вече са сключени 370 брака – разводи
няма. Пещерата работи целогодишно, без почивен ден. Влизането става
на всеки кръгъл час от 9:00 до 16:00
часа с екскурзовод.
Има още много красоти в родното
ми място. Очите ми всеки ден виждат нещо различно, прекрасно и много вълнуващо. Затова обичта ми към
родния край е силна и вечна.
Посетете моето родно място и се
насладете на невероятната му красота!
Маргарита Мишкарова, 7. клас,
с. Ягодина

Красотата на моя
роден край
Винаги съм смятала, че моят роден
край е най-красивото място на Земята.
Село Ягодина, дълбоко в Родопа
планина, е родният ми кът. Тук е
красиво през всички сезони. Макар
и дете, разбирам уникалността на
природата, която ме заобикаля. Усещам и поглъщам красотата и чистотата й. Думите са малко, с които
мога да опиша това, което виждам
и чувствам. Обичта към моя роден
край е безпределна.
Нашата родина ухае на рози и
жито. Родното ми място привлича с
красоти и природни феномени. Прочуто е със скални висоти, пъстри
ливади, чист въздух и добри хора. В

небето ярко греят хиляди звезди.
Всичко като в песен звънти и ехти.
Красотата около мен е незабравима. Аз ще я нося в сърцето си и ще
се гордея с моя роден край. Древната
му история е достойна за уважение.
А Ягодинската пещера, „Орлово око”
или пък „Вълчи скок“ напомнят, че
човек и природа са се слели в едно. В
това е силата и красотата на родното ми гнездо.
Моята родина винаги ще бъде
най-красивото кътче на света. Ще
бъде цветна, слънчева и интересна
за всички хора. Затова обичам всичко родно.
Ема Пашова, 8-годишна,
с. Ягодина, обл. Смолян

Конкурс

Роден край
Мило мое родно място,
свиден роден край,
природата е твоето богатство,
за което всеки може да мечтай.
С поглед обгръщам върховете,
опрени в синьото небе,
с аромат на бор и птичи песни,
горската пътека ме зове.
Спирам във захлас по пътя,
камъче, тревичка, цветове,
бор, шишарки, пойна птичка радостно е моето сърце.
Нежно вятър ме погали,
разроши моите коси,
продължих по пътя със стъпки
бодри,
вдишвах сила, гордост, бъднини.
Пътят ме зове нагоре,
не спирам аз и в сетен дъх
до извора с водата чиста
теб, роден край, благослових.
Никола Тунев, 7. клас,
с. Борино, обл. Смолян

в две възрастови групи:
От I до IV клас и от V до
VIII клас. Всеки ученик имаше право да представи по
една литературна творба в проза (разказ, есе,
приказка,
импресия)
или
стихотворение,
специално създадени за конкурса.
В конкурса взеха участие
общо 23 ученици – 10 от
СУ „Никола Вапцаров”, с.
Борино, всичките от V до
VIII клас, и 13 от ОУ „Отец
Паисий”, с. Ягодина. Като
9 от тях от I до IV клас, а
останалите 4 от V до VIII
клас.
Г-жа Кукунджиева откри
конкурса, като приветства
присъстващите и изказа
благодарност от името на
УС на ТД „Родопея” на всички участници за положения труд и старание, след
което даде думата на г-жа
Цветка Такова – председател на журито, за анализ
на творбите и обявяване
на класиралите се до трето място произведения.

От I до IV к лас
1. Ема Пашова – 1-ви клас,
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1. Емилия Билюкова – 4-и
клас, с. Ягодина
2. Любо Лявов – 3-и клас, 2.
Михаил Терзиев – 4-и клас,
с. Ягодина
3. Василена Славенова –
4-и клас, 3. Карина Сакалева – 3-и клас, с. Ягодина

От V до VIII к лас
1. Маргарита Мишкарова
– 7-ми клас, 1. Никола Тунев
– 7-ми клас
2. Руслана Шалакова –
7-ми клас, 2. Сияна Филипова – 7-ми клас
3. Не се присъжда 3. Седа
Даракчъ – 7-ми клас, Мевлян Алиева – 6-и клас
Всички творби, класирали
се на първите три места,
бяха прочетени от авторите си, а наградите са,
както следва:
Първо място – грамота,
книгa, ученическа раница,
въже за скачане и тефтерче-магнит от Ягодинската
пещера.
Второ място – грамота,
книга, футболна топка и
тефтерче-магнит от Яго-
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динската пещера.
Трето място – грамота,
книга, несесер с ученически принадлежности и
тефтерче-магнит от Ягодинската пещера.
Присъдиха се и две специални награди за разказ и
стихотворение със смесен
характер на Еда Чавдарлъ от с. Борино за разказ
и на Моника Генчева от с.
Ягодина за стихотворение.
Трудът им бе възнаграден
с грамота, несесер, енциклопедия, книга и тефтерче-магнит от Ягодинската
пещера.
Всички
останали
участници в конкурса получиха
грамота за участие, книга и тефтерче-магнит от
Ягодинската пещера.
Цветка Такова подари на
всички участници в конкурса написаната от нея книга
„Село Борино в миналото и
настоящето на Родопите”.
Конкурсът
приключи
с
безплатен празничен обяд
за участниците и много
танци и веселие.
Снежана Кукунджиева,
ТД „Родопея”, с. Ягодина

На лагер в Балкана

П

рез юли ТД „Стратеш“,
Ловеч, проведе традиционния си летен планинарски лагер за деца
на хижа „Дерменка” в Централния Балкан. Растящата
му популярност тази година
доведе 44 участници на възраст от 6 до 14 години във
високата планина. Лагерът
се провежда за осма поредна
година с нарастващ брой ученици. Ръководител бе председателят на дружеството
и на Планинския спасителен
отряд в Ловеч - Светослав
Генков, отлично подготвен,
възрожденски отдаден на работата си с младите туристи. За трета поредна година
неотлъчно с децата работиха младите, мотивирани и
обучени в съвременен подход
към лагерниците Детелина
Цветанова, добър познавач
на нашите планини, и Петя
Николова, инспектор „Пожарна безопасност и защита на
населението“ в Ловеч. В първия ден бе поход от Беклемето през заслон „Орлово
гнездо“ до хижа „Дерменка”.
Лагерниците бяха разделени
на случаен принцип в шест
отбора. Избраха си капитани
и име на отбора и ежедневно участваха в организирани

от Детелина и Петя атрактивни, състезателни игри
на открито, които носеха
точки за крайното класиране. Имаше състезателни игри
с въжета, топка, катерене по
въже и въжена стълба, игра
на асоциации, игра „Журналист“ на планинарска тема
и много други. Времето бе
свежо, слънчево, понякога с
кратки превалявания, последвани от мистично издигащи
се от долините мъгли, но цялата динамична и наситена с
прояви и събития програма на
лагера бе изпълнена по план.
Утрините започваха с гимнастика в кристалния въздух,
топла закуска, приготвена
в хижата, и продължаваха с
беседи, свързани с историята и природните забележителности на родния край,
запознаване с видовете защитени територии, паркове
и резерватите на Централния Балкан и правилата за
поведение в тях. Преподаваха
се подходящи за възрастта
теоретични знания и практически умения по изграждане
на бивак, разпъване на палатки и нощувка в тях, работа с
карта, компас и GPS, връзване на алпийски възли, въжен
тролей и въжена носилка за

На въжения парк Катеричка на Беклемето

На връх Гердектепе, Стара планина

оказване помощ на пострадал, посочваха се опасностите в планината и начините
да окажем първа помощ. Ежедневно се провеждаха походи
до близки върхове и забележителности - връх Гердектепе,
1713 м н.в. - Огледния връх,
резерват „Стенето“, хижа
„Добрила”, връх Дерменка. От
тревистото било на Балкана
се разкриваха възхитителни

панорами на юг към Средна
гора, на запад чак до Витоша,
подбалканските полета и селищата в тях, върховете от
главното било на Стара планина - Вежен, Юмрука, Ботев,
Купена, Амбарица.
Децата укрепиха своето
здраве в планинския климат. В специална беседа и по
време на походите запознавах децата с растителното
богатство на планината - лечебните растения, правилното им събиране и приложение
в бита и медицината. Почти
всички се върнаха с плик високопланински билки за чай у
дома. Проблемът за боклука и
замърсяването в глобален мащаб с пластмаси също бе на
дневен ред, обсъждахме методи за ограничаване на еднократно използваните пластмаси. Събиране и подреждане
на дървата за огъня - и това
е умение, на което Светослав
Генков ежегодно учи децата.
Лагерът приключи с викторина и награди. Връчиха се
грамоти и оригинални, ръчно
изработени от Детелина и
Петя медали за първите три
отбора, грамоти - сертификати за всички участници
и, разбира се, дългоочакваният, голям лагерен огън бе
запален - едно древно култово
изживяване. Във всяка свобод-

на минута от светлата част
на деня лагерниците бяха на
голямата поляна пред хижа
„Дерменка”, играеха футбол,
фрисби, беряха билки, общуваха.
В последния ден, все така
пълен с емоции, бе заключителният поход: хижа „Дерменка” - заслон „Орлово гнездо“ - Беклемето. По билото
- простор, гледки на север и
юг от Балкана, стада, птици, щурци. Кратка спирка на
Карцовия дъб на Беклемето и
адреналиновия финал на летния туристически лагер - въжения парк „Катеричка“.
Всички отнесоха ярки спомени от красивите гледки,
любов към планината и желание да се срещаме отново по
високите пътеки и върхове на
Балкана. Планината ни обогати със спомени, нови приятелства и умения.
И тази година летният
детски лагер бе финансово подпомогнат от Община Ловеч. Всички лагерници
получиха червени тениски с
емблемата на ТД „Стратеш“
и логото на високопланинския лагер на хижа „Дерменка”. Носеха ги с желание по
време на походите и игрите.
Текст и снимки:
д-р Дарина Петрова
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Из Доломитите
П
ривет планинари,
Искам чрез следващите редове да споделя с вас за 9-дневната
ни разходка до и из Доломитите – Италия.
Група от 7 планинари от КПТ
при ТД „Трапезица – 1902“ - гр.
Велико Търново (Сдружение
КПТ и ТС „Трапезица – 1909“),
от 23.06. до 01.07. организирахме и успешно проведохме
туристическа проява до Доломитите, Италия, с два леки
автомобила и подходяща екипировка по следния маршрут:
от гр. Велико Търново тръг-

нахме рано сутринта и в късния следобед пристигнахме
за нощувка в хостел „Загреб”,
където успяхме да разгледаме и забележителностите
на хърватската столица. Пътувахме през Кранска гора до
езерото Федая и чрез лифта
пристигнахме за нощувка на
хижа „Фиакони“. След закуската в хижата се изкачихме
до връх Пунта Пеня (3343 м
н.в.), най-високия на масива
Мармолада в Доломитите - в
две свръзки (тип „френска“),
с подходяща алпийска екипировка - котки, седалки, каски,

щеки и два пикела, по ледника
и през кратката Виа ферата. Имахме добро време за
панорамни гледки, снимки и
след кратка обедна почивка
на заслона на върха, който бе
много добре зареден и с възможност да приема планинари за пренощуване, имахме и
достатъчно време до края на
работното време на лифта,
за да се разходим по платото към съседния връх - Пунта
Рока. После се придвижихме до
хижа „Дибона“ за следващата
ни нощувка, условията са прекрасни – в България хижите,
предлагащи такива, се броят
на пръсти...
Отново след закуската и
с подходяща алпийска екипировка поехме по Виа ферата
Джовани Липела след тунела,
през няколко малки водопади
и трудни, но обезопасени пасажи, но без изкачване на връх
Тофана ди Розес, поради наличието на многото сняг. Няколко планинари предпочетоха да
се върнат обратно до хижата, а ние слязохме от първия
разклон за хижа „Джусани“ и
се придвижихме до хижа „Дибона“, откъдето с колите
пристигнахме на къмпинга
„Кортина“ в гр. Кортина д’Ампецо за следващите четири
нощувки. Последва обиколка
на Трите чими и изкачване на
Виа ферата Торе ди Тоблин и
на връх Патерно (2744 м н.в.).
Разходихме се по маршрут
№ 215 до хижа „Вандели“ и
ледниковото езеро Сорапис с
електриково синьо-зелената
вода. Излязохме за 2 часа нагоре към билото, но не си бя-

хме взели подходящата екипировка за снежните полета
и затова се наложи да се върнем по обратния път.
На другия ден се разходихме
около Петте тори по маршрутите № 425 и № 440, с разглеждане музея на открито
от Първата световна война,
намиращ се на билото.
Рано сутринта отпътувахме покрай гр. Венеция и гр.
Триест за гр. Любляна – столицата на Словения, като ус-

пяхме да разгледаме забележителностите му.
На 1 юли, след няколко снимки, поехме за България - предоволни от хубавото време,
прекрасните природни гледки
и успешната ни проява, около
21 часа, след кратки почивки,
пристигнахме във Велико Търново.
Инж. Станчо Русев,
председател на Сдружение
КПТ и ТС „Трапезица – 1909“

Исперихчани отново изкачиха връх Ботев

Всеки бг-планинар поне веднъж трябва да изкачи връх Ботев
През 2009 г., по предложение на исперихчанина Димитър Балански, Българската
федерация по туризъм, с
помощта на клуб „Сините
камъни” – Сливен, възстановиха ежегодното изкачване

на връх Ботев с велосипеди.
Като част от тази традиция на 13.07.2019 г. трима
исперихчани – Димитър Балански, Емине Садка и Христо Димитров, преодоляха
37-километровото
трасе
нагоре до върха и получиха
награди на името на трагично загиналия Хари Тевекели-

ян - организатор на първото
проведено от БФТ изкачване
на върха през 2001 г. Трасето
е с вертикална денивелация
от 1660 м и може да се преодолее със 100% каране на
велосипед, но само с отлична
физическа и техническа подготовка. Чакъл, камъни, блъскане – много лошо трасе от

Паниците до връх Ботев. Изкачването е средно за 5 часа,
а слизането – 1 час. Но когато Лазар Владиславов (домакин на събитието) ти стиска
ръката и ти връчва наградата на победител, удоволствието е върховно.
Трима исперихски туристи
– Мария Николаева, Христо

Станев и Пламен Цанев, подкрепиха проявата с изкачване на върха по традиционния
път през хижа „Рай” и Райското пръскало. Предимството
им след многото ходене, катерене и спускане е, че се
насладиха на невероятните
планински гледки - на мъглите, които потъваха в резерват „Джендема”, на облаците, спускащи се стремглаво
към върховете, за да ги прегърнат с пухестите си ръце.
Невероятно е и усещането,
когато си в подножието на
Райското пръскало (най-високия водопад на Балканите
– 124.5 м) и усещаш пръските
и хладината му. От Паниците до върха и обратно исперихчани се катериха и спускаха 12 часа, като направиха
кръгова обикалка, слизайки
от върха по рида Рудината.
Лично аз – долуподписаната,
се изкачих до хижата и се
спуснах за 8 часа. Следваше
няколкочасов туристически
купон и почивка в палатките,
която беше ознаменувана
с шумен купон от банкетни туристи до сутринта и
дъжд, който направи преживяването запомнящо се. След
почивка от 1 ден исперихчани
тръгват за Конявската планина край Кюстендил, а през
август за Рила и Пирин. Друга група от Исперих тръгват за Грузия с намерение да
качат връх Казбек. През август ги очаква Пирин.
Милена Николова
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Айтоските туристи
ветерани отново на път
В
ранното
утро
на
01.06.2019 г. група от
18 туристи ветерани
поехме към прочутата
„Дамасцена“. Етногравският
комплекс „Дамасцена“ е частна семейна фирма, намираща
се в самото сърце на Розовата долина между Павел баня
и Казанлък, непосредствено
преди с. Скобелево. В началото на комплекса ни посреща
статуята на царица Береника - жена на тракийския цар
Севт III - 301-282 г. пр.н.е.
Имаше Празник на розата и
наблюдавахме танца на розо
берачките и програмата по
случай празника. От комплекса се откриват неповторими гледки към Стара планина
и Средна гора. Разполага с
огромна собствена градина с
маслодайни рози, чийто аромат се носи навсякъде. Тук
видяхме да се разхождат свободно бели и черни красиви лебеди. Етнографският музей
разполага със сбирка предмети от бита, използвани
през 19-и и началото на 20-и
век. Има изкуствен водопад
и навсякъде е заобиколен от
красиви рози от най-различни
сортове. Едно от най-атрактивните места е Храмът на
розата. Със скулптурата на
Бай Ганьо отпред и остроумните надписи направо те
грабва. Непосредствено до
него се намира така наречената старинна „ГЮЛАПАНА“
отпреди 350 г. В храма на розата се намира съвременната
ДЕСТИЛЕРИЯ, където може
да се наблюдава непосредствено производството на
известното в света българско розово масло. Тук се про-

извеждат розово масло, розова вода, лавандулово масло и
други етерични масла. Стените на Храма на розата са
покрити с много красиви стенописи. Има и стълба с камбана и като се изкачиш догоре,
се открива чудна гледка към
долината. Целият комплекс
е красиво оформен с много
цветя, езеро, в което плуват
риби и водни лилии. Уникално
се преплитат духът на старата традиция с красотата
и ентусиазма на днешния и
утрешния ден. Етнографският комплекс „ДАМАСЦЕНА” е
едно наистина райско кътче,
което заслужава да се види.
След разглеждането на комплекса се отправихме към гр.
Клисура. Още в началото на
града ни посреща величествената скулптура на Боримечката и топчето. Разбира
се, разгледахме ги, направихме си снимки и влязохме в
града-люлка на Априлското
въстание. Посетихме Историческия музей и се запознахме с историята на града.
Следващата ни спирка беше
Копривщица. Тъй като не разполагахме с много време, посетихме само къщата-музей
на Тодор Каблешков и гроба
на Димчо Дебелянов. Отправихме се към последната
спирка за този ден - Панагюрище. След настаняване
в красивия и удобен хотел и
кратка почивка поехме през
града за среща с панагюрските туристи-ветерани. След
топло посрещане с хляб, сол
и здравец се настанихме в
техния клуб и започна една
много задушевна приятелска
среща. Изпяха се много песни,

казаха се и много стихове
и вицове и така сред смях и
веселие не усетихме как мина
времето. Любезните домакини ни заведоха да видим и се
насладим на пеещите фонтани. Наистина гледката беше
приказна. Сбогувахме се с
домакините, като си пожелахме нови срещи. Сутринта
след закуска в хотела се отправихме към Старосел. Там
посетихме Тракийския култов
център, открит от д-р Георги
Китов през 2000 г. Екскурзоводката ни запозна с историята на центъра и предметите, открити там, които
се намират в Националния
исторически музей в София.
Посетихме и храм „Св. Спас”,
както и гроба на незнаен владетел. Отидохме и в храма
към могила Хоризонт от 5-4
в. пр.н.е. В Старосел посетихме и красивия спа и винарски комплекс и се запознахме
с производството на вино и
ракия. Следващата спирка
беше Стара Загора. Там посетихме огромния и интересен
Исторически музей, където
любезната и емоционална
екскурзоводка ни запозна с
историята на града от неолита до 18 век, с борбите за
свобода. С тези два полезни и
ползотворни дни, през които
научихме много нови неща,
екскурзията ни приключи и
се отправихме, макар и поизморени от емоции и преживявания, към родния Айтос.
Благодарим на нашата председателка Ирина Николова за
добрата организация и на шофьора за търпението.
Румяна Василева

Светият път

550 години от връщането на мощите на свети Йоан Рилски Чудотворец
Продължение от стр. 1

края на 19-и век е съществувал средновековният храм
„Свети Йоан Рилски Чудотворец”. След това пътят
им премина през Бояна, а
после във Владая до Оброка
на свети Йоан Рилски Чудотворец, откъдето в далечното минало софиянци са
изпратили процесията със
светите мощи към Рилската
света обител. София попада
в петия, завършващ етап
от поклонническия поход. В
последния ден - 31 юли, след

Изпълнителният секретар на БТС Зорница Радонова поздрави участниците в похода и всеки от тях получи грамота

На 25 юли, около 17.40 ч.,
на Лъвов мост в София походниците от поклонническия поход бяха посрещнати
от зам.-кмета на столицата доц. Тодор Чобанов и от
председателя на Инициативния комитет на похода
проф. Пламен Павлов по стар

български обичай - с питка
и мед. Сред посрещачите
имаше и много граждани на
столицата.
Приветствие
към всички присъстващи поднесе ръководителят на похода Евгени Коев. След това
всички заедно в тържествено шествие се отпра-

виха към Ротондата „Свети Георги Победоносец“ за
празнична вечерна служба.
На следващия ден - 26 юли,
след празничната литургия
в Ротондата „Свети Георги
Победоносец”, походниците
преминаха по улица „Пиротска” до мястото, където до

Михаил
Тодоров
от София има 100 печата и 100 марки от
Националното
движение „Опознай България - 100 НТО“. От
приятели е разбрал
за събирането на
печатите. Първият
обект, който е посетил, е Природонаучният музей в София.
Силно е впечатлен
от Музея на минното дело в Перник, от
пещерата „Дяволско
гърло“ и от Пещерния
дом.

тържествена света литургия, походът бе закрит. Изпълнителният секретар на
БТС Зорница Радонова поздрави участниците и им връчи грамоти заедно с Евгени
Коев - инициатор и ръководител на похода.
Благодарим на всички участници и на организаторите
за това родолюбиво и свято
начинание!
Искра Чернева
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25 години Национален поход...
Продължение от стр. 1

Един ден в планината
По различно време тръгваха участниците в осемте
лъча, но на 15 юли всички
бяха в планината. Най-запомнящото се от тазгодишния поход ще остане
лошото време. Благодарение на интернет връзката,
която походниците са имали във всяка хижа, те буквално са се съревновавали
с облаците. Връх Ботев ги
посреща с температури,
близки до нулата. Студът,
мокрите и кални обувки и
умората обаче се компенсират от емоцията, добрата
компания и чувството за
силата, с която можеш да
преодоляваш трудностите.
Сега в планината, после и
при други непредвидени ситуации.
Една неприятна случка
също не може да не бъде
спомената, но придружена с
благодарност и респект към
спасителните служби. Един
от участниците получава кръвоизлив от стомашна язва около 2 часа през
нощт а на хижа „Рай”. Само
пет часа по-късно, предвид
труднодостъпното местоположение, спасителната
служба е била в хижата и
човекът отведен в лечебно

заведение.
„Напред към възраждането, назад към природата
- дайте шанс на младите!”
Това е мотото на похода,
което всяка изминала година все повече се доказва.
Именно към приобщаването
на младите към превърналия се в предизвикателство
и кауза поход са насочени
усилията на ръководители,
водачи, дългогодишни участници, чиито имена трябва
да бъдат споменати: Павлин Цонев, Юлия Николова,
Димитър Петров, Галя Василева, Свилен Стойчев, Севдалин Иванов, Александър
Шандилски – лекар и планински водач, Цецко Босев, Галя
Цветкова, Анджелина Генчева… (ако има пропуснати, е
неволно, но адмирациите са
за всички).
За първа година масово се
включиха и деца от начален
курс – осмият лъч бе изцяло
съставен от третокласници от ОУ „Йордан Йовков” и
СУ „Иван Вазов”.
Най-многобройният
лъч
традиционно бе с ученици
от плевенската Математическа гимназия „Гео Милев”.
33-ма са учениците, които
освен от МГ, са и от Езиковата гимназия. Две деца са
дошли от София, двама са

студентите, пристигнали
от Холандия и Виена специално за похода. След мокрите и кални преходи в хижите
кипи живот и младежката
енергия не може да бъде
укротена. Отново има конкурс за кратко стихотворение. С цитати от дневника
на похода от минали години
децата представят чувствата и усещанията от
това да ходят по стъпките на Апостола. Създават
се спомени и приятелства.
До следващия път, когато
отново планината ще бъде
общ дом, а сегашните деца
ще заведат своите или ще
станат водачи на други. За
да не умира утвърдената
дар на БТС и става национален. Походът вече има знаме
– зелено, с лика на Апостола.
Продължават да растат
популярността и участниците – през 2006 г. 130 човека в 4 лъча, през 2007 г.
– 170 в 5 лъча, 2015 г. – 200
походници се разделят в 6
лъча, 2018 г. - в 7 лъча и 2019
г. – 220 в 8 лъча.
Посетени са почти всички хижи в Стара планина и
Средна гора.

Записано в дневника
на похода
четвъртвековна традиция,
а да се предава на поколения
родолюбци.

Походът в дати и
цифри
1995 г. - Васил Копчев и
неговият ученик Клименти
Николчев изминават пеша
за четири дни разстоянието Плевен – Ловеч – Троян –
хижа „Дерменка“ – Карлово.
2001 г. - Походниците вече
са 15 и с нощни преходи изминават маршрута Плевен

– Ловеч – Троянски манастир – хижа „Амбарица” –
Карлово.
2002 г. - Ентусиастите
вече са 20. Прогресията
расте и през следващата
2003 г. те вече са над 50,
през 2004 г. – над 70, като
се разделят в два лъча и
вече няма нощни преходи.
През 2005 г. за пръв път
се включват участници от
Никопол, Видин, Карлово и
походниците са 100, разделени в три лъча. Походът
влиза в Националния кален-

„Този поход с всичките му
прелести и трудности те
кара да се чувстваш истински БЪЛГАРИН!” - Георги Ганчев
„По-хубаво нещо не знам
дали може да се направи” Цветомир Кръстев
„Тези пет дни бяха едни
от най-щастливите в живота ми!” - Надя
„Този поход беше едно истинско вълшебство! Горда
съм, че съм българка и живея в тази велика страна!”
- Мила Евтимова
Мая Георгиева

Завърши Четвъртият национален
поход „Ком – Емине за три дни”
В
периода между 5 и 7
юли се проведе Четвъртият национален
поход „Ком – Емине за
три дни”, организиран от ТД
„Старопланински
турист”
– гр. Етрополе. В проявата взеха участие 105 души,
включително велосипедисти
и мотористи, които за трите дни на похода се движиха
едновременно по билото на
Стара планина по маршрут
Е3. Целият маршрут от връх
Ком до нос Емине беше разделен на девет участъка, по
които девет екипа в рамките
на трите дни от инициативата бяха покрити с пешеходни преходи от участниците.
Заедно с тях имаше и други
туристи, които се придвижваха отделно от екипите по
маршрутите. Времето бе хубаво, добра предпоставка за
бодър дух и свежо настроение. Посетени бяха национал-

ни исторически обекти, като
паметниците на връх Шипка и
на връх Бузлуджа, паметника
на прохода Арабаконак, различни туристически обекти,
находящи се по маршрута,
туристически хижи, спални и
заслони. В похода се включиха
освен членове на ТД „Старопланински турист” и ТД „Узана”,
и много други приятели на
планината, ентусиасти, като
включително имаше участие
на чуждестранни граждани.
Трите дни на провеждане на
похода минаха без нито един
инцидент или пострадали
туристи (освен обичайните
мазоли, мускулна треска и
временна умора, което си е
в реда на нещата). Водачите
на деветте маршрута бяха в
състав:
Мария Христова - маршрут
1: хижа „Ком” – хижа „Петрохан” – гара Лакатник;
Георги Павлов - маршрут 2:

гара Лакатник – хижа „Витиня” – хижа „Кашана”;
Ивайло Димитров - маршрут 3 – хижа „Кашана” – хижа
„Момина поляна” – хижа „Козя
стена” - Троянски проход;
Пламен Петров - маршрут
4: Троянски проход – хижа „Добрила” – заслон „Ботев” – хижа
„Тъжа”;
Дойно Дойнов - маршрут 5:
хижа „Тъжа” – хижа „Узана” –
проход Шипка;
Цанко Нинов - маршрут 6:
проход „Шипка” – хижа „Бузлуджа” – хижа „Грамадлива” Прохода на републиката;
Григор Мишев - маршрут
7: Прохода на републиката –
хижа „Чумерна” - проход Вратник – гр. Котел;
Цветомир Първов - маршрут 8: гр. Котел – хижа „Върбишки проход” - Ришки проход
– с. Дъскотна;
Владимир Павлов - маршрут
9: с. Дъскотна – с. Козичино -

нос Емине.
Като спонсор на проявата
се включи Община Етрополе,
която осигури горивото на
придружаващите коли на екипите, за което организаторите изразяват сърдечните си
благодарности. Поздравления
и благодарности за успеш-

ното реализиране на похода
организаторите изказват и
на всички участници, като изразяват увереността си, че
догодина ще се завърнат за
следващото участие в похода, заедно с нови попълнения.
Красимира Пушкарова
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XIX възпоменателен
туристически поход-преклонение
„По пътя на четата на Цанко Дюстабанов” завърши успешно

83

години след 26 юли 1936
г. – деня, в който към малката полянка Ранни бунар
под връх Марагидик в Стара планина се изкачват хора с цветя в
ръце, с празнични дрехи, с торби през
рамо. С усмивка и радост те идват
от изток и запад, от север и юг - потомците на въстаниците, потомците на четниците, останалите живи
участници във величавите събития
за празника –- освещаването на паметника на четата на Цанко Дюстабанов, издигнат от Дружеството на
запасните офицери – Габрово, на мястото на последното сражение на четата в местността Ранни бунар.
XIX ВТПП „ПО ПЪТЯ НА ЧЕТАТА НА
ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ”, посветен на
176 години от рождението на Цанко Дюстабанов, 141 години от Осво-

годарствена молитва и заупокойна
молитва за загиналите, по чийто път
върви походът. Поднесоха цветя пред
костницата на манастира, пиха вода
от осемструйната чешма, построена
от майстор Колю Фичето през 1868 г.
в памет на обесените осем въстаници тук, и научиха историята на манастира. Тук, вечерта на 1 май 1876 г.,
се събират 219 въстаници, избират
си щаб: Цанко Дюстабанов – войвода, Тотю Иванов - подвойвода, Георги
Бочаров - писар, разделят се на седем
отделения и се отправят на запад,
към въстаналите села Батошево, Кръвеник и Ново село като Първа българска войска. При местността Червен
бряг водят първото си сражение – без
жертви, отправят се на юг към Балкана, минават през селата Стоманеци и
Зелено дърво, спускат се към Топлеш

Участниците в похода поднесоха
цветя на скромния реставриран паметник, възпроизведоха въстаническата клетва и през букови гори и
поляни се спуснаха към с. Бойновци
- родното място на Никола Войновски, военен ръководител на Ботевата
чета. След скромно тържество пред
бюст-паметника му с поднасяне на
цветя походът продължи към с. Дебел
дял, където поднесе цветя на паметника на Тодор Асенов – по-малкия брат
на Хаджи Димитър.
Вечерта участниците в похода
пристигнаха в с. Гъбене, където бяха
сърдечно посрещнати от местното
население, поднесоха цветя и застанаха в минута мълчание пред памет-

бождението на България от турско
робство, 143 години от Априлското
въстание, 83 години от освещаване
паметника на четата в местността
Ранни бунар - мястото на последното й сражение под връх Марагидик в
Стара планина, се проведе от 19 до
21 юли 2019 г. За три дни походниците
от Габрово, Пловдив, Ямбол, София,
Петрич, Враца преминаха по пътя на
четата, възпроизвеждайки събитията от Април 1876, прекланяйки се пред
подвига и саможертвата на героите,
движейки се в зелената приказка на
Предбалкана и Балкана.
По традиция походът започна в Габрово с тържествено откриване пред
паметника на Цанко Дюстабанов.
Закичени със символа на похода, изпратени с хляб и сол, походниците поднесоха цветя пред паметника на войводата, положиха цветя, преклониха
се и пред паметника на Тотю Иванов
- подвойвода на четата, и се отправиха по пътя на четата, по пътя на
безсмъртието.
В кв. Нова махала – най-бунтовното
габровско село, оръжейница на Първи
революционен окръг, бяха посрещнати
от деятели на НЧ „Зора 1872“ с огромна погача, закичени със здравец и поетично-музикален поздрав от детска
вокална група „Новомахленчета“. След
полагане на цветя пред паметника на
Априлци и морената, показваща мястото на родната къща на Ботевия четник Димитър Тодоров – Димитрото,
походът се отправи към Соколския манастир, сборния пункт на четата на
1 май 1876 г. Тук походниците бяха посрещнати от отец Станислав с бла-

и Тодорчетата (сега на дъното на
яз. „Смирненски”) и през местността
Руйчевци стигат до връх Моровеци,
вече 400 на брой, където полагат въстаническа клетва. По пътя към връх
Моровеци участниците в похода разгледаха ЕМО „Етър” и се отправиха
към кв. Лютаци, където бяха сърдечно
посрещнати с традиционна трапеза
в читалище „Искра 1854” - кв. Лютаци
на Габрово, минаха през с. Руйчевци и
неусетно стигнаха до скромния паметник на връх Моровеци. Тук някога
Ц. Дюстабанов и Т. Иванов кръстосват саби. „Момчета, казал им воеводата, пред нази има два пътя - бесило
и позор за върнал се назад, куршум и
славна смърт за тръгналий напред,
кой което ще - това да избере” и с викове „Бунт!”, „На оръжие!”, „С теб сме,
войводо!” въстаниците преминали под
саблената арка и след това четата
тръгва на запад, като в местността
Завоя към нея се присъединяват още
габровци, носещи цветни венци за
героите, изплетени от габровските
моми и второто знаме на четата от
червено сукно с извезани от едната
страна разярен бял лъв и надпис над
него „Свобода или смърт”, а от другата - бял кръст, ушито от Мария Рязкова.
Рамо до рамо вървяха архитекти и
инженери, строители и журналисти,
учители и медицински лица.. Походните знамена се вееха - първото знаме
на четата от момина престилка с бял
кръст и второто знаме - червено с
разярен бял лъв и надпис на него „Свобода или смърт”, с бял кръст , националния трибагреник.

ника на падналите за свободата на
България и се включиха в тържеството.
Вторият ден на похода съвпадна с
големия християнски празник Илинден. Отец Димитър Атанасов отслужи Света литургия в църквата „Света Троица“ специално за походниците.
Последва поднасяне на цветя на гроба на отец Атанас Коев в църковния
двор, посрещнал някога въстаниците
с водосвет в местността Осена край
селото, и походът тръгна по пътя на
четата.
Последва отново сърдечно посрещане в с. Камещица. Поздравления
Продължава на стр. 17
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със стоманено въже. Пътеката продължава в югоизточна
посока, след около 50 минути
достига подножията на връх
Кутело и след около 20 минути достига седловината
Премката (2660 м н.в.) – 5.30
часа от хижа „Яворов”.
От седловината в югоизточна посока се изкачва

Вихрен
Продължение
от миналия брой
Маршрут 5: Разлог – хижа
„Яворов” – връх Вихрен
От Разлог до местността
Беталовото (7 км) може да се
достигне по асфалтово шосе.
Отклонението за Беталовото от главния път Симитли
– Банско – Гоце Делчев е обозначено с указателна табела.
Следи се жълта лентова маркировка в южна посока през
местността Гърлица и Варниците и пресичайки няколко
пъти чакълирания път, се достига до хижа „Яворов” (16 км,
4 часа пеша).
Вариант: До хижа „Яворов”
може да се достигне от местността Предел по трасето
на Европейския туристически маршрут Е 4 (червена
лентова маркировка). Маршрутът отначало следи шосето за Банско до местността
Кулата, където се напуска
шосето, а указателна табела насочва вдясно (на юг)
към местността Кулиното.
По-нагоре пътеката минава
през седловината Ушиците,
поляната Конярника и след
като пресече по мост Бяла
река за около 1 час по горски
път и пряка пътека, се из-

Хижа „Синаница”

качва до хижа „Яворов” (5.45
часа).
От хижа „Яворов” до хижа
„Вихрен” се следи трасето на
Е 4 (червена лентова маркировка). Тръгва се на юг през
иглолистна гора, постепенно
се навлиза в клековия пояс и
с много серпентини се излиза
на Суходолското езеро (1.45
часа). След около 20 минути се
достига равна поляна с малък
поток – последното място,
от което може да се вземе
вода. След още 35 минути се
излиза на Суходолския превал (2.40 часа) – седловина на
главното било между върховете Бутин и Разложки Суходол.
В източна посока пътеката
подсича от юг връх Каменитица, преминава през Каменитишки превал, подсича и връх
Баюви дупки и след още 30
минути достига заслон „Кончето” (2760 м н.в.) – 4.20 часа.
От заслона пътеката продължава по билото, отвежда на
безименен връх и след около
25 минути, подсичайки връх
Бански Суходол, излиза до
началото на мраморния ръб
Кончето (4.45 часа) – дължина около 400 м, широчина в
най-ниската му част около
50 см, 2810 м н.в. Преминаването на Кончето може да се

извърши по два варианта: 1.
по самия билен ръб, осигурен
със стоманено въже, или 2.

по всечената тук-там в мраморния масив пътека, която в
началото също е обезопасена

масивът на връх Вихрен по
стръмен скалист и с каменни
блокажи терен и за около 50
минути се достига връхната
точка – 6.20 часа от хижа
„Яворов”.
Вариант: Туристите, които искат да избегнат изкачването на връх Вихрен, могат
от седловината Премката
(2660 м н.в.) – 5.30 часа от
хижа „Яворов” да слязат на
изток надолу по маркираната
пътека за заслон „Казана”. От
него вдясно (на юг) се отделя
маркираната пътека, която
траверсира източния склон
на връх Вихрен под Джамджиевите скали, спуска се през

Маршрути
но поле и край няколко езера
с умерен наклон се достига
Бъндеришката порта при
маркировъчен стълб № 14
(3.45 часа). От него започва
слизане по трасето, описано
в маршрут 6 край Хвойнато
(Муратово) езеро – 4.35 часа,
и се достига хижа „Вихрен”
(5.35 часа).
Маршрут 8: Сандански –
хижа „Беговица” (Каменица)
– хижа „Вихрен
От гр. Сандански най-прекият път е 18-километровото
шосе до курортната местност Попина лъка, където е
разположена хижа „Яне Сандански”. От нея до хижа „Беговица” може да се достигне по
два варианта:
1.
С превозно средство. Асфалтовият път про-

Хижа „Беговица”

местността Валого, съединява се с пътеката, слизаща от
седловината Кабата, и достига хижа „Вихрен – 8.20 часа.
Маршрут 6: Кресна – хижа
„Синаница (24 км + 3 часа
пеша) – хижа „Вихрен” (3.30
часа)
От Кресна до местността
Пещерата, откъдето започва туристическата пътека
за хижа „Синаница”, са 24 км
по път, достъпен за превозни
средства. Пешеходният маркиран маршрут започва от жп
прелеза в Кресна, отначало
следи шосето за Влахи, подминава по-нататък разклона
вляво за селото, продължава
вдясно, преминава през изоставена кариера, а след нея
през нов разклон достига
сградите в местността Върбите (15 км). Поема се наляво,
Семейство
Стелияна и Георги Лазарови
са събрали 100 печата и
са носители на златни
значки от Националното
движение „Опознай България - 100 НТО“. Първият
обект, който са посетили,
е галерията „Владимир Димитров – Майстора“ в гр.
Кюстендил. Именно там
са разбрали за съществуването на това движение.
Най-силно впечатление у
тях оставя Черни връх,
който е и последният от
100-те обекта, които са
посетили.

Иван Стефанов от
Плевен има 100 печата от
Националното движение
„Опознай България - 100
НТО“. Печатите събира
от 2000 г., най-много е
впечатлен от обектите с възрожденски дух в
Копривщица и Трявна, от
красотата на 7-те Рилски
езера, Пирин и пещерата
„Венеца“. Иван Стефанов
е активен турист и дългогодишен член на ТД „Кайлъшка долина“ - гр. Плевен.

Диана
Караньотова от София е събрала 100 печата от
Националното движение „Опознай България - 100 НТО“. В
движението участва от м. март 2007
г. и първият обект,
който е посетила, е
музеят в гр. Мелник.
А най-много харесва
връх Мусала и обектите в Смолян и
околностите.
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пресичат се две планински
реки и се достига местността Пещерата (24 км). Оттук
маркираната пътека започва стръмно да се изкачва в
източна посока през гора по
десния бряг на Синанишката
река. По-нагоре пътеката излиза на високопланински пасища, описва полукръг вдясно,
след стръмно изкачване достига странично било и в югоизточна посока по широка пътека достига хижа „Синаница” – 3 часа. От хижа „Синаница” се тръгва за Синанишка
порта по маркираната със син
цвят пътека в посока югоизток-изток. Пътеката преминава през клекове, излиза на
обширна поляна, а след нея с
дълги серпентини достига до
скалния процеп на Синанишка
порта (30 минути). От тук

Хижа „Яворов”

в посока север-североизток
следва леко слизане, като се
траверсира безименен връх,
преминава се през хубави поляни, като пътеката следи
югоизточните склонове на
Синанишкото било, минава
край извор, а по-нататък и
край едно от Синанишките
езера, и след около 1.30 часа
се изкачва Бъндеришка порта
при маркировъчен стълб №
14 (1.40 часа). Следва стръмно слизане по каменист улей с
много серпентини, край малки
езерца и циркусни прагове, и
се излиза на обширната циркусна тераса, на която е разположено живописното Хвойнато (Муратово) езеро – 2.30
часа. От езерото с много криволици започва слизане, преминава се през разреден клек,
по-надолу се върви край левия
бряг на река Бъндерица и през
поляните на местността Равнако и край Пукнатия камък
се излиза пред хижа „Вихрен”
(3.30 часа).
Маршрут 7: Сандански –
хижа „Яне Сандански” – хижа
„Вихрен”
От гр. Сандански до местността Попина лъка, където
се намира хижа „Яне Сандански”, има асфалтово шосе – 18
км. От хижата се тръгва срещу река Санданска Бистрица
(жълта лентова маркировка),
след около 15 минути се пресича идващата отдясно Беговишка (Козя) река, а след
още 10 минути по-нагоре от
същата страна – Башалийска
(Главнишка) река. След завой
вляво се навлиза в долината
на река Сърчалийца (Спанополска река). Върви се срещу нейното течение по много стръмния и висок бряг на гористия
рид Душевадника, пресича
се идващата отдясно Малка
Спанополска река и се достига
разклон на пътеки при стълб
№ 39 (2.45 часа). Продължава
се на север-североизток по
жълтата маркировка през обширни пасища на Голямо Спа-

15

а вляво към Спанополската
река. От моста маркираната
със синя лентова маркировка
пътека следи десния бряг на
Беговишка река, набира височина през поляни и гориста
местност и в крайната си
част излиза на чакълирания
път от местността Попина
лъка за хижа „Беговица”. По
него след около 400-500 метра
се достига хижа „Беговица”
– 2.30 часа от местността
Попина лъка.
От хижа „Беговица” се тръгва на север по кафявата маркировка, пресича се реката
по мост, след него по коларски път пресича малка река,
преодолява се горски рид и се
достига дървен мост над река
Мозговица (45 минути). Пътеката се изкачва над десния
бряг на реката и през гората
достига долина, обрасла с големи клекове (1.20 часа). Пресича се малък поток, преминава
се през клекова гора и започва
стръмно изкачване по опороена пътека в гората. След около 35 минути се достигат обширните пасища край Башлийска река (1.55 часа). Излиза се
на разклон с указателни табели (стълб № 72), продължава се
през обширни поляни и се слиза
на Конска река. Започва изкачване по страничен рид, а след
него по хоризонтал се достига
мочурище. От него по широка
камениста пътека след около
1 час се достига заслон „Спано
поле” (3 часа от хижа „Беговица”).
От заслона пътеката пресича Малка Спанополска река
и през обширни поляни тя пре-

Хижа „Яне Сандански”

дължава за местността Туричка черква (Черковното) – 3
км. От Туричка черква започва
8-километров чакълиран път,
който извежда до хижа „Беговица” (общо 11 км от хижа „Яне
Сандански”).
2.
Пешеходен преход.
От хижа „Яне Сандански” се
тръгва по шосето на север,
постепенно то завива надясно (изток) и се достига мостът на река Мозговица. Тук
пътят се разделя: вдясно за
местността Туричка черква,
Борис Конов е ученик
на 10 години от София.
Събрал е 100 печата и 100
марки от Националното
движение „Опознай България - 100 НТО“. Първият
обект, който е посетил,
е корабът „Радецки“ в Козлодуй. Оттогава с много
интерес и ентусиазъм, насърчаван от дядо си, посещава обектите. Най-много
му харесва пещерата „Съева дупка“ и с удоволствие
би отишъл отново там.

одолява последователно два
странични рида на връх Спанополски чукар и слиза в циркуса
на Голямо Спано поле при разклона на стълб № 39 (3.35 часа
от хижа „Беговица”).
От маркировъчен стълб №
39 се следи трасето, описано в
Маршрут 7 до хижа „Вихрен”
(6.30 часа от хижа „Беговица”).
Йордан Йорданов,
експерт в БТС
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Алпинизъм

Екоекспедиция „Гашербрум - 2019”
М
ного кратка почивка си разреши
това лято сливенският алпинист
Атанас Скатов. Нали помните, че
само преди по-малко от месец, на
15 май, той стъпи на третия по височина
връх на планетата - Кангчендзьонга (8586
м), с което обогати колекцията си от хималайските гиганти с още един връх и от
шест ги направи на седем.
Скатов обаче помни, че отпреди три
години той има да урежда стари сметки
с по-ниския от двата Гашербрум-а. Тогава
влошаването на времето, настъпването
на нощта и редица още проблеми наложиха той да се върне малко преди да достигне 8035-те метра на Гашербрум II. И тъй
като преди години и той е бил студент,
добре знае, че за всеки провален изпит има
поправителен, Наско решава тази година
да се яви на поправка. Уверен в силите и
възможностите си, той предприема още
по-смело предизвикателство – да се изкачи и на двата каракорумски гиганта,
носещи едно и също име - Гашербрум. В допълнение обаче, а и за разграничение, те
са обозначени с римските цифри I и II, съответно Гашербрум I, познат още и като
Хидън пик (8068 м), а в последно време „пораснал” до 8080 м, и Гашербрум II (8035 м).
Впрочем във веригата Гашербрум има още
четири върха, между 7000 и 7999 м, и те
също са обозначени с римските цифри III,
IV,V и VI, но за алпинистите много по-интересни са само тези, които надвишават магическата граница на 8-те хиляди метра.
Както е известно, за разлика от Хималаите, където има три сезона - пролет,
есен и зима, в Каракорум сезоните са два –
лято и зима. А това значи, че време за повече почивка няма. На 13 юни Наско напуска топлия си роден Сливен, за да се озове
в студените снежно-ледени прегръдки на
Каракорум. Пътят му натам е познат, поради което не губи време в пакистанската
столица Исламабад и само след два дни се
озовава в градчето Скарду, последното
по-голямо населено място в района, където се дооформят всички подробности за

експедициите към големите каракорумски
осемхилядници К-2, Броуд пик, двата Гашербрум-а, както и към хималайския осемхилядник Нанга Парбат, който също е на
територията на Пакистан. Трудностите
обаче продължават, защото от Скарду до
последното селце Асколе (3000 м н.в.) 150те километра са истинско предизвикателство за недотам изправните „Джипове”.
На 17 юни комерсиалната пакистанска
експедиция, в която е включен и нашият
алпинист, поема трудния път към базовия лагер. Времето е непостоянно, вали
не само дъжд, но и сняг. Тъй като по-голяма част от 6-дневния преход е по ледника
Балторо, температурите - както през нощта, така и през деня, са ниски. На 25-и
експедицията достига 5050 метра, където обикновено се изгражда базовият лагер. Тук, както обикновено става с почти
всички алпинисти, Наско заболява, което
налага бързи действия и той сменя три
антибиотика. За щастие всичко утихва и
той започва аклиматизационните изкач-

вания и оборудване на междинните лагери
към Гашербрум II – първи на 5950 м, втори
на 6450 м и трети на 7100 метра. Първоначално изборът на експедицията е да се изкачи именно този връх, който, както още
преди това съобщихме, е добре познат на
Наско. И сега той бързо набира височина,
въпреки значително по-дебелата снежна
покривка, в която на места се затъва до
кръста. Той обаче достига до лагер III, където остава три денонощия.
На слизане към базата разбира от приятелите си и членове на неговата група
за решението им вместо към Гашербрум
II при стабилизиране на времето те да
тръгнат към Хидън пик. Скатов е изморен
много – спал, не, по-точно прекарал е три
безсънни нощи над 7000 метра. А и в предишните дни, както сам той съобщава, е
успявал да поспи само по час-два. За крат-

Наско на Хидън пик със знамето на Варна

ко се отдава на размишления. Анализира
всички плюсове и минуси на примамливата
покана да се присъедини към тях. „Аз съм
дошъл да катеря върхове и ще тръгна решително и с вяра в собствените си сили.”
Наско откликва на поканата им и става
член на общата щурмова група. Маршрутът към Хидън пик все още не е фиксиран изцяло, снежната покривка е обилна,
наклонът е доста стръмен и технически
труден, а и тези ветрове, които често са
ураганни. С общи усилия обаче алпинистите се справят успешно и рано сутринта
на 12 юли Наско ще съобщи: „12 юли, 6:34:42
часа българско време. На върха съм!” и ще
добави, че общо 9 души: 3-ма шерпи, 3-ма
турци и по 1 китаец, пакистанец и българин достигат върха. Атанас Скатов прави
още една успешна крачка към голямата си
цел. Осемхилядните му върхове вече стават осем.
За това си изкачване малко по-късно
Наско ще запише в дневника си: „На 11 юли
в 15:43 часа пристигнахме в Лагер 3. На-

горе нямаше опънат парапет и сме се катерили вързани на свръзка (с въже за осигуряване) по трима-четирима човека. Този
връх е доста стръмен и имаше обилно количество сняг във високата му част. Газили сме до колене в снега. Тъй като нямаше
опънат парапет, през нощта в тъмното
на няколко пъти губихме посоката. Наложи
се да спрем и да изчакаме 2 часа да изгрее
слънцето, за да се ориентираме за правилната посока. Имаше доста силен вятър.
Сутринта, когато изгря слънцето, се откриха много красиви гледки и се видя ясно
върхът, както и околните върхове - К2, Гашербрум II и Броуд пик. Продължихме нагоре. Малко преди върха падна мъгла, а след
това се изви и страшна буря. Времето на
тези върхове се променя за минути. Слизането надолу по стръмния склон се оказа
много трудно. Имаше места, по които съм
се пързалял по корем със забит пикел пред
мен, за да се спирам. Много дълго качване
беше това - непредвидимо и с много променливо време. На слизане отново видях
трупове на загинали алпинисти. Кой знае
откога? Слизането беше изморително,
като се има предвид и фактът, че не съм
спал вече 7 дни както трябва. На няколко
места надолу просто се плъзгах по корем,
като с ледокопа забавях ускорението.”
Ден по-късно, уморени, но доволни от
изпълнената задача, алпинистите са в
така очаквания базов лагер, където следва заслужена почивка и тя трябва да се
оползотвори, защото за нашия алпинист
експедицията не е завършила. Чака го другият Гашербрум, който е само с 33 метра
по-нисък от току-що превзетия бастион.

Девети осемхилядник
за Атанас Скатов
Впрочем подзаглавието не е съвсем точно, защото Наско за десети път стъпва
на връх над 8-те хиляди метра. По-точно
би било това, че различните му изкачени
осемхилядни върхове са 9, но тъй като
той има и едно повторение на първия връх
Еверест, Наско вече 10 пъти е стъпвал на
върхове, извисили снаги над 8-те хиляди
метра. За всеки един от тези върхове ме-

диите, в това число и авторът, подробно
са информирали любознателните читатели. Това правим и сега.
Починал само два дни, заедно с още няколко алпинисти от Полша, Индия и Непал
нашият алпинист отново тръгва нагоре,
този път към втория Гашербрум. Тъй като
базовият лагер и за двата върха е един и
същи, не е необходимо време за прехвърляне към подножието на следващия връх. На
15 юли, движейки се в добро темпо, алпинистите пристигат в 18:02 ч. на лагер 1 (5950
м), който е общ и за двата върха. На 16 юли
към 15 часа са на лагер 2 (6400 м), а на 17
юли в 11.07 часа те са на лагер 3 (7100 м).
След кратка почивка започва и финалната
атака на върха. Съхранили аклиматизацията си от предишния връх, в добро темпо,
на 18 юли в 04.09 часа българско време
атаката е успешна. Изминали са само 6
дни от изкачването на Хидън пик и ето, че
Атанас Скатов записва в актива си още
един - 9-и различен осемхилядник, а с повторението му на Еверест - десети.
Ето и хронологията на изкачените от
него осемхилядни върхове
Еверест (8848 м) - 24 май 2014 г. от север
Манаслу (8163 м) - 1 октомври 2015 г.
Анапурна ( 8091 м) - 1 май 2016 г.
Макалу (8463 м) - 23 май 2016 г.
Лхоце (8516 м) - 16 май 2017 г.
Еверест (8848 м) - 22 май 2017 г. от юг
Чо Ойю (8201 м) - 13 май 2018 г.
Кангчендзьонга (8586 м) - 15 май 2019 г.
Хидън пик (8068 м) - 12 юли 2019 г.
Гашербрум II (8035 м) - 18 юли 2019 г.
Тази година нашият алпинист постига
още един успех, защото в една календарна
година, или по-точно за 65 дни, той изкачва три осемхилядника, с което вписва името си сред 48-те алпинисти, постигнали
хеттрик и в алпинизма в рамките на 100
дни. По този показател той би се наредил
на 18-о място, което за специалистите не
е от съществено значение.
Авторът, както и редица още алпинисти, не отдават голямо значение на
броя на тези дни, защото това зависи
най-вече от редица странични показатели, като атмосферните условия, отдалечеността на изкачваните върхове, както
и тяхната височина, а не толкова от физическите и техническите качества на
алпинистите. Поради това изкачилите по
три върха са обединени в рамките на 100
дни. За да бъдем още по-точни, ще споменем, че през 1983 година отличните швейцарски алпинисти Ерар Лоретан и Марсел
Рюди бяха направили това само за 15 дни,
изкачвайки трите много близки, дори съседни, върха – двата Гашербрум-а и Броуд
пик.
Съпоставяйки всички обстоятелства,
считаме, че в това отношение първенството би трябвало да принадлежи на
новозеландския алпинист Роб Хол, който
през 1994 г. за 61 дни бе изкачил Еверест
(8848 м), К-2 (8611 м) и Лхоце (8516 м), като
сборната височина на трите му върха
е 25 565 м. По този показател второто
място би принадлежало на казахстанския
алпинист Анатоли Букреев, на когото
сборната височина на трите му върха е
25 399 м, а с 25 258 м Боян Петров би заел
третото място. И пак ще повторя, че специалистите не правят подобна класация.
Доц. Сандю Бешев
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Витоша летен фест 2019
Н
а 27 юли за пети пореден път в Природен
парк „Витоша” около
хижа „Момина скала” се
проведе Витоша летен фест.
Събитието се организира от
Столична община, Фондация
„София – Европейска столица
на спорта” като част от програмата „София – Европейска столица на спорта” и със
съдействието на Българския
туристически съюз.
Спортният празник включ-

ваше състезания по дисциплините планинско бягане 12
км и планинско колоездене.
Участниците бяха разделени
в три възрастови групи. Тези,
които не се включиха в състезанията, взеха участие в туристически поход.
Призьорите бяха наградени
от изпълнителния секретар
на БТС Зорница Радонова,
председателя на Фондация
„София – Европейска столица на спорта” Анатоли Илиев,

заместник-кмета на Столична община Дончо Барбалов и
новия директор на Природен
парк „Витоша” инж. Анна Петракиева.
Спортният празник приключи с песни, танци и много
забавления. Йодлеровият състав към хор „Планинарска песен – Филип Аврамов” зарадва
присъстващите със своите
изпълнения.
Лъчезар Лазаров

Изпълнителният секретар на БТС Зорница Радонова връчва награди на призьорите

Йодлеровият състав към хор „Планинарска песен - Филип Аврамов” на сцената на спортния празник

XIX възпоменателен
туристически поход-преклонение
„По пътя на четата на Цанко Дюстабанов” завърши успешно
Продължение от стр. 13
със стих и песен, снимки за спомен и
отново на път - движение на северозапад по макаданов път през гори и
градини. Неусетно е стигнато с. Батошево, където походниците отново
са сърдечно посрещнати от кмета
на селото и от дейци на НЧ „Помощ
1881“. Цветя и минута мълчание пред
Паметника на въстаника, сочещ пътя
на четата и стария паметник с имената на загиналите. Разглеждане на
музейната експозиция в селото и пред
очите оживяват шестте дни свобода
от 1 до 6 май 1876 г. Бяха посетени
и разгледани Батошевският девически манастир „Въведение Пресветая
Богородица“ и Батошевският мъжки
манастир „Успение пресветие Богородично“ .
Пътят на четата, по който вървим, продължава на запад – минават
се гори, градини и поляни, стръмни
върхове и дълбоки долове, село Шумата, махали Енев рът, Делъг, Стоили,
Кривошии и се стига до Граднишкия
боаз. Тук от 1901 г. се издига старият паметник с имената на убитите,
обесените и заточените, през дерето се извисява от 1976 г. и величественият паметник на въстаник, а до
самия път е чешмата, която зове:
„Пътнико, спри, помълчи за минута,
дедите ни битка тук водиха люта,
девет дни трещяха...” Паметниците
са обкичени с цветя и походът продължава към центъра на Кръвеник. Цветя
са поставени на бюст-паметника на
кмета дядо Филю Радев - душата и
стожерът на въстанието в региона,
на местността Бабан - Кръвенишкото Оборище, където е взето решение
Централна Северна България да въстане на 1 май 1876 г. и е прозвучала
тяхната клетва: „И ако ме заловят,
както щат да ме мъчат - очите ми да
вадят, месата ми да режат, пак няма
да кажа никого.”
Походът пристигна в Ново село – ад-

министративен център на гр. Априлци, и поднесе цветя на паметника в
центъра на града, разгледа музейната експозиция, посветена на въстанието, преклони се пред мощите на
новоселските свети мъченици в манастира „Света Троица”.
Третия ден туристите поднесоха

цветя на Черния паметник в Дебневския боаз - мястото, където са били
позициите на въстаниците и четниците срещу Реджеб паша от Плевен. С
цветя и минута мълчание се преклониха пред чешмите-паметници на Кольо
Матеев - Ковача, оръжейника на Новоселското въстание, и Марин Сяров

- куриера на въстанието, и тръгнаха
по пътя на четниците към местността Ранни бунар - мястото на последното им сражение под връх Марагидик.
Малката полянка със студения извор в
западния край помни лютия бой, в който със смъртта на храбрите загиват
Пенчо Постомпиров, Колчо Влайков,
Дончо Фесчиев, Досю Димов и Никола
Фтичев. Войводата Цанко Дюстабанов е ранен в дясната ръка и снема
въстаническата клетва от четниците. Едни тръгват да се спасяват по
билото на запад към Сърбия, други
- на изток към Габрово. На мястото
на последното сражение на четата
Дружеството на запасните офицери – Габрово, е издигнало импозантен
паметник, който е осветен на 26 юли
1936 г. Цветя и минута мълчание пред
подвига и саможертвата. Устремно
спускане надолу към ВЕЦ „Видима” по
най-краткия път и отпътуване към
Габрово и родните места.
Благодаря на ОбС на БСП - Габрово,
на НП „Централен Балкан“ - Габрово, на
ПП „Българка“ - Габрово, на Туристическия информационен център - Габрово,
на кмета на община Габрово, на Областната администрация – Габрово,
на ДЛС „Росица“ - местността Лъгът,
на СЦДП - Габрово, на габровските
фирми: „Радев“, „Еридатекс“, „Мечта
4“, „Сте –Ан, “Мина – Елит“, „Емиус“ за
оказаното техническо съдействие.
XIX ВТПП „По пътя на четата на
Цанко Дюстабанов“ получи Поздравителен адрес от изпълнителния секретар на БТС Зорница Радонова за
успешното завършване.
Благодаря на всички хора, които съдействаха при техническото обезпечаване на проявата, на всички, които
посрещаха и изпращаха похода, за да
се превърне той в празник на българския дух, в огнище на родолюбие и
патриотизъм.
М.с. инж. Милка Караджова,
организатор на похода
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От Силистра до Констанца покрай
манастири и римски обекти
З
а пръв път от 2015 г. насам Туристическо дружество „Дочо Михайлов“
– Силистра, организира
традиционната си проява „Нашият Дунав“, този път в малко
по-морско, при това и чуждоземско възпроизвеждане. Екипът на
председателя на дружеството
Виолета Атанасова даде възможност на над 120 туристи от
няколко града на Северна България да участват в програма по
маршрута „Град Силистра – манастир „Дервент“ – манастир „Св.
Андрей“ – град Констанца – град
Силистра“.
Участваха
представители
на туристическите дружества
от Силистра, Велико Търново,
Разград (2 дружества), Добрич,
Търговище, Дряново, Шумен, Велики Преслав. Всяко от тези
дружества има своите специфични прояви (морски, планински,
патриотични), в които обикновено участват и силистренци.
Най-близката е в Лудогорието, а
следващата е посрещането в с.
Ветрен на регатата ТИД (края на
м. август). Програмата започна с
предизвикателството, наречено
преминаване на ГКПП Силистра,
предвид опашките от автомобили и тирове. За радост на туристите не бе изгубено време за
проверка на паспортите, за да
има достатъчно за предвидените обекти.
Първият от тях бе известният манастир „Дервент“, който
е по пътя за град Констанца и е
на по-малко от 20 км от град Силистра. Известен е като най-младия по възраст, но е най-големият в Южна Добруджа в Румъния.
Говори се, че е разчетен за 90 монаси. В момента се изгражда от
бетон огромна църква (втора),
която отвън не е довършена, но
вътре се проповядва в почивните
дни и по празници.
Както преди години писах за
сайта „Порталът на Силистра“
в специален репортаж, „Напоследък в Силистра хората си вдигат
наздравици с „жива вода“ и пътуват за допир до „божия камък“ в
манастира „Дервент“, където е
погребан видният историк академик Петре Дякону, който има
български произходи и е голям
познавач на историята на дунавските земи“.
Преди години водата се доставяше от намиращ се наблизо
„жив извор“ и я пълнеха в атрактивна гигантска стомна, снабдена с канелка, за да е удобно за
миряните, но в момента водата
се налива от чешма, намираща се
зад стомната, чието покритие е
подходящо за фотосесия.
В специална пристройка към
църквата на манастира, оградена със синтетичен термопластичен прозрачен полимер (плексиглас), е изолиран уникален
камък, изтрит от пипане. До него
през отвор се вкарва ръка, за да
се впият пръстите й в издълбани
жлебове и да се усети енергията
му. Според преданието, разпространено сред вярващите румънци, тя идвала от вековете и от
многобройните светци, чиито
мощи са редом до антиката, наричана „божи камък“. Характерното за него е, че на големина сам
расте във времето, защото... поемал човешките болки.
Още в 3-4 век по течението на
Долния Дунав е имало голямо гонение на християни от римската

власт, вкл. и в днешна Силистра,
където почитат доростолски
светци мъченици, на които от 3
години насам Светият синод на
Българската православна църква отреди специален празник, а
патриарх Неофит освети икона
в тяхна чест, продавана в три
размера.
От началото на новия век в
крайдунавския град са дарените
от Ватикана част от мощите
на св. Дасий, който е първият от
тях. Те са повод за поклонение от
страна на многобройни румънски
богомолци. Преди 10-11 години
мощехранилницата бе изведена
специално до град Браила в рамките на Деня на Република България, организиран от Министерството на културата. Целта бе
да се съберат дарения за „българската църква“ в румънския град,
свързан с хъшовете и Възраждането ни от края на 19-и век.
На около 60 км от Силистра –
наследник на древната крепост
„Дуросторум“, са руините на неин
събрат при селището Адамклиси,
където е и обектът „Трофеят на
Траян“, свидетелство за славни
битки на римляните от първото
и второто столетие от новата
ера. За да се превърне в един от
най-важните антични паметници в Румъния, заслужил преди
няколко години реализацията на
голям европейски проект, 130
години след първите разкопки
през 1882 г. На това място през
102-104 г. е една от двайсетте
най-големи битки в световната
история – в нея са участвали близо 500 000 души – варвари и римляни. След победата на римляните се раждат пет нови крепости
в новозавоюваните територии,
сред които е и Дуросторум („яка
крепост“).
Става дума за създаден в нов
вариант през 1977 г. цилиндричен
постамент (оригиналът е издигнат между 106-109 г. сл.Хр. по
проект на архитекта Аполодор
от Дамаск). В неговата основа са
няколко реда кръгови стъпала, а в
горната част – коничен покрив,
в чиято среда се издига шестоъгълна надстройка. На върха й е
двулицев трофей, висок 10,75 м,
представляващ броня с 4 цилиндрични щита. В основата му са
две статуи. Височината на паметника заедно с трофея е приблизително равна на диаметъра
на основата – 40 м. Музеят в
Адамклиси стопанисва оригинални предмети от паметника, както и археологически материали,
открити в крепостта.
Любопитна подробност е, че по
пътя към Констанца туристите,
вкл. най-вече участващите в религиозни турове, могат да посетят към 10 манастира, вкл. край
село Липница (женска обител с
добра инфраструктура и красиво стенописана църква), но сред
по-известните са „Струнга“, „Св.
Серафим де Саров“, „Св. Тиотим
Мурфатлар“ и особено „Св. Андрей Първозвани“. Към него има извор с лековита вода (покрит е с
храмова постройка), течаща от
чешма с няколко чучура.
Както и пещера, където според
преданието е живял св. Андрей,
който е св. Петър и е пръв ученик
на Исус Христос, докато е разпространявал Благата вест сред
народите на Балканите. А преди
това и в други земи – днешна Гърция, Армения и Грузия, та дори и
в днешна Украйна. За миряните –

задължителен поклон пред голяма икона на св. Андрей, намираща
се в началото на пещерата, правеща впечатление с хладината и
уюта си. Открита е през 1940 г. и
в годините на Втората световна война е затрупана с пръст, за
да бъде запазена. В средата на
манастирските имоти, току насред нивата, е изграден огромен
храм, осветен през 2006 г., и съхраняващ частици от мощите на
светия апостол.
В сайтове в интернет прочитаме още подробности: „Тук е
характерният кръст, на който
е разпънат св. апостол Андрей,
пръв тръгнал след Христос и
пръв благовестил евангелското
слово по земите на Балканския
полуостров. Проповедта му по
бреговете на Черно море била
тъй жива и дейна, че и сега руините от многото някогашни
храмове по крайбрежието свидетелстват за това, както и за
вярата на благочестивите люде
още от първите векове на второто хилядолетие.“
Според легендите, „проповедта му била тъй силна, че целият народ повярвал в Спасителя
Христа“. Изцерил жената на управителя на град Егеат, подчинен на Рим, който, вместо да му
благодари, се разгневил и го пратил в тъмница. Впоследствие бил
разпнат върху кръстно дърво във
вид на буквата „Х“, поради което оттогава (70-а г.) този уред
за наказание се нарича „Андреев
кръст“. Паметта на св. Андрей
Първозвани се чества в целия
християнски свят.
Ако в България Варна и Бургас
спорят коя е перлата на Българското Черноморие и през последните години всеки от двата
града има своите аргументи и
поводи, то за Румъния е ясно –
Констанца е не само най-голямото пристанище, но и най-голям и
представителен град. Относно
красотата му имам „некои съображения“, тъй като старините
му са в окаяно състояние, липсва
приветливост и цветност. Дори
мирисът на крайморски град не се
усеща в достатъчна степен, за
да се почувства романтика и желание да не си тръгваш от това
място.
Като изключим издигащите се
в небесата кранове по доковете
на порта, минарето на джамията
– в момента музей с възможност
за наблюдение от най-високото й
място, архитектурният паметник „Казиното“, който в момента
е в дългоочакван от десетилетия ремонт, е безспорен акцент,
кацнал на брега насред променадата, осветявана от слънцето
по най-драматичен начин по време на залез. Негов прототип е
проектът на събрата му от столицата на хазарта – казиното в
Монте Карло, прочуло се между
двете световни войни.
На това място е била първата, издигната на брега на морето сграда (1880 година), веднага
след края на османския период,
още преди градът да се разрасне
в днешните си размери на полис
с около 300 000 души население.
Става дума за дървена конструкция с танцувална зала, две игрални помещения и още толкова
читални. Терасата с изглед към
морето била предпочитано място за моряци, туристи и тузари,
каквито са се зародили още по
онова време.

Десетина години по-късно буря
събаря казиното, за да бъде построено ново, което също е на
дървена основа, този път по решение на кметството с повече
стаи и зали, но отново с тераса.
През 1903 г. по проект на живеещият в Констанца румънски архитект от френски произход Даниел Ренар е проектирана сграда
в стил Art Nouveau, вече придобил
слава в Румъния. Работата започва през 1907 г. и приключва
през 1910 г. срещу цена от 1,3
млн. тогавашни леи, а откриването е на 15 август 1910 г.
По-малко от година след това
местната власт разрешава хазартните игри – Казиното е оборудвано с 2 маси за билярд и със
7 маси за игра на карти, за да се
превърне за кратко време в едно
от най-известните заведения
от този тип в Европа. Луксозна
обстановка, изискани свещници,
скъпи килими, подбрана мебелировка привличат европейските
богаташи за клиенти. В годините на Първата световна война
Казиното е болница, но в периода
до Втората световна война възвръща славата си.
Иначе Констанца – най-старият непрекъснато обитаван град
в Румъния, е заобиколен от Добруджанското плато и Черно
море и е административен център на окръг Кюстенджа. До него
е кварталът, познат като курорта „Мамая“ с минерални извори.
Градът е основан в началото на
6-и век пр.н.е. при Великата гръцка колонизация от заселници от
малоазиатския град Милет и първоначално носи името Томи. Селището придобива статут на полис два века по-късно. Градът е
владян от Одриското царство,
а през 29 година пр.н.е. вече е в
Римската империя. Тогавашният
град Томи – отначало в провинция
Мизия, а после и център на Малка Скития, е важен християнски
център, като разпространител
на православието в региона е
свети апостол Андрей.
Паметник на известния римски

поет Овидий, с лице, наведено
надолу, но с изправена срещу морето снага (говори се, че е направено против волята му). Според
интернет, тук прекарва в изгнание последните осем години от
живота си, описвайки града като
„разорено от войните и културно изостанало селище на края на
империята“. Името му е дадено
от император Константин I Велики в чест на неговата полусестра Констанция. В края на VI век
градът е обсаждан от аварите,
а след това става част от Първата и Втората българска държава. През XIV век Констанца е
в границите на Добруджанското
деспотство, а около 1419 г. е
присъединен към Османската империя.
Според източници в интернет,
през 1860 година е изградена железопътна линия, свързваща
Кюстенджа с град Черна вода на
река Дунав. В строежа ѝ участват английски работници. След
Кримската война те се заселват
на около 25 мили от Кюстенджа в
нов град с име Медиджие. Пристигат и около 18 000 татари, които
поемат местната търговия.
Градът е част от Българската
екзархия от нейното създаване
през 1870 г. През 1889 г. до българското училище е построена
внушителна българска църква.
По това време градът е с около
5000 жители, сред които няма
румънци, за разлика от 30 години
по-късно, когато населението се
увеличава пет пъти и всеки трети вече е румънец, като останалите са българи, турци, евреи,
гърци и други. През 30-те години
на миналия век над половината
от румънския износ преминава
през пристанището в Констанца.
Националният исторически и
археологически музей в Констанца е един от най-богатите музеи
в Румъния и е втората по големина институция по размер след
Националния исторически музей
Продължава на стр. 21
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еднага, щом посетих
тази част от Родината ни, разбрах, че
Стралджанския район
е неправилнo пренебрегван,
защото си има богатството на своя културно-исторически живот, разнообразието
на природни забележителности, а туристическият живот кипи с пълна сила. Град
Стралджа отстои на шест
километра южно от пътен
възел „Петолъчката” на подбалканския път София-Бургас. Разположен е в Тунджанската хълмиста подобласт. В
близост са два областни града – Ямбол (23 км) и Сливен(35
км). Районът обхваща както
Стралджанското поле, така
и китните южни части на Източна Стара планина. Тук са
Гребенец и Терзийски баир, а
между тях е седемкиломет-
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летна песен” и много други са
вдъхновили автора и ги е създал по време на престоя си.
Пазен и предаван през десетилетията, културният живот се е утвърдил и съхранил
традициите на фолклорното
ни наследство. Празникът на
града е на 8 ноември - Архангеловден. Десетки награди и
стотици национални маскарадни фестивали има ансамбъл „Въжички”. Друго богатство е това, че общината е
приета за член на международната Федерация на карнавалните градове, защото
ревностно е тачела и пазела
кукерските традиции през годините. Челно място в календара на културните прояви
заема и националният събор
„Мараш пее”. Участниците
показват завидни умения в
надиграване,
надсвирване,

Богатствата на Стралджанския район

ровият Марашки проход. Той
се явява естествено продължение на Котленския проход.
Важно е да се отбележи, че
именно в този район до 30-те
години на миналия век е било
разположено
най-голямото
сладководно вътрешно блато
в страната ни – Стралджанското. Едно от богатствата по тези земи са топлите
минерални извори, обявени за
защитени територии. Лечебните води са подходящи за
преборване на чернодробни
заболявания, подагра, диабет
и други болести.
Първите исторически данни за града датират от 1584
г. По-късно се споменава за
Истралдже, а османски данъчни регистри от 1626 г. съдържат сведения за Саръджа. От
стралджанци научих легенда,
свързана с произхода на името на града: Вдовица-ратайкиня и децата й страдали
от своеволията на местния
османски завоевател от село
Сарай. С огромни усилия и несгоди успели да построят малка къщичка, встрани от дома
на тиранина. Скоро и други
съселяни последвали примера
им и се появила махала Страдалджа. Познавали я като
„странната махала” заради
това, че била настрани от
селото. Съществува твърдение, че името на града произлиза от думата „стрелец”.
Един от бисерите на българската литература е създаден в град Стралджа. Това е
знаменитата творба на Пейо
Крачолов Яворов – „Градушка”.
В продължение на година поетът е работил като телеграфист в Стралджа. Наблюдавал е опустошителната
сила на това природно бедствие, унищожил непосилния
труд на селяните. И поемата
„Арменци”, „Сънувах те”, „Про-

представяне на народни традиции и обичаи. Надпяват се в
състезанието „С песните на
Вълкана Стоянова”, както и в
литературни дейности в конкурса „Дървото на живота” в
чест на българската поетеса
Станка Пенчева.
Историческият музей в
Стралджа се помещава в
сграда, която е паметник на
културата и е строена през
далечната 1893 г. за житарски склад от търговците Яни
Костов и Васил Михайлов. Той
е открит на 8 ноември 2009
година по повод 40 години от
обявяването на Стралджа за
град. В него се съхраняват
експонати, отразяващи материалната и духовната култура на Стралджанския край.
Богат веществен материал,
уникални снимки и документи
разкриват историята на селището от античността до
наши дни. В музея могат да се
видят типичните за Стралджа буенешки и кукерски
костюми, както и копие от
заповедта за назначаването
на Яворов за началник на пощата в Стралджа през 1898 г.
Завидна и богата е историята на туристическата
дейност в района. Преди 1936
г. е основана ученическа туристическа чета „Кале” от
П. Бояджиев и А. Чобанов.
На следващата година, след
многобройни походи из Стара планина, е основано и туристическото
дружество
на града. По инициатива на
Георги Мечков в живописните гънки на родния Балкан,
недалеко от Марашкия пролом, през 1958 година започва
строителството изцяло на
доброволни начала на китната хижа „Люляк”. Първоначално идеята е за изграждане на
малък заслон. По-късно, през
1971 година, всеотдайният

турист и председател на
дружеството Едрьо Шидерски я обновява и разширява.
Няколко години след това
разрасналата се хижа е електрифицирана и водоснабдена.
През 1990 г. довършителни
ремонтни дейности извършва семейство от Корпуса на
мира – Рал Дейвис и Едит Слоун. В близкото село Седларево
също има малка туристическа спалня. През 1972 г. се организира първи женски поход
в необятните Родопи. Традицията продължава и днес.
Гордост за стралджанските
туристи е Вторият конгрес
на БТС, при пренасянето на
щафетата, която от Бургас
идва в Котел и предаването
й към туристите на гр. Елена става на старопланинския
връх Чумерна. Немалко участия има туристическото
дружество и в националния
поход „По пътя на Ботевата
чета Козлодуй – Околчица”.
Прояви са осъществили в
Карпатите (връх Молдовяну),
Татрите(Стара Смоковица).
Дейно присъствие има и в първия воден поход по р. Камчия,
както и скоростни спускания
по р. Тунджа. Не пропускат и
присъствие в международни
организации, като ТИД по р.
Дунав до Черно море. Разделен на три етапа: Видин–Силистра, Сулина–Костанца и
Варна–Бургас. А през 1989 г. е
построена деветметровата
яхта ХЕМ (от Хемус), след седемгодишен доброволен труд.
Създаденият колоклуб към гр.
Стралджа, освен многобройни
присъствия на български първенства, има два колопохода в
Румъния (Кардам – Мангалия
– Констанца – Тулча – Галац
– Браила – Плоещ – Букурещ
- Гюргево). Началото на ски
туризма е поставено през
1981 г. с помощта на Иван

Станчев. Обучението се извършва по пистите на хижа
„Чумерна”, Котел, Даулите
(Сливен). Заслужено пето
място получават на снежно
ски рали, както и по ски състезание по ориентиране. Силни през годините остават
в пешеходни туристически
прояви. След свързването
на хижа „Люляк” от трикилометрово асфалтово шосе с
главния път София – Петолъчката – Бургас е улеснено
нейното посещение. Пред хижата има разположени две
оръдия и самолет, както и
снаряди, които са атракция.
От поляната тръгват две

турски „Мараш” означава изоставено лозе. Открити са амфора, монети, керамика, изложени в Историческия музей.
Отново с начална точка
хижа „Люляк” се тръгва по
посока село Седларево. Маркировката е червена лентова.
Преходът е с продължителност около три часа. По познатата пътека се достига
Калето и за двайсет минути се достига Казанджията, пресича се р. Мараш и за
около час се върви по пътя
за Котел, следвайки западна
посока, през местността Големият припек и Мустафова
чешма. След тучни поляни

пътеки с циментирани стъпала, едната към паметника на
Панайот Хитов, като на място с чудесен изглед на запад
през люляковите храсти има
покрита беседка. Стига се
за двайсет минути. Другата
води към заслона с кладенец и
пътя за Горския дом и Събкина
чешма по посока с. Терзийско
(един час). От хижа „Люляк” се
следва червена лентова маркировка, посока Дивчова нива,
и се достига за половин час.
След нови двадесет минути
се вижда сградата на горска
хижа и още петнадесет минути, за да се напълнят запасите от Събкина чешма и
да се продължи към Терзийски
разклон. За тридесет минути
се изкачва връх Кръста, от
там се продължава към Залъмова чешма и се слиза в село
Лозенец.
От хижата може да се направи кратък преход до Мараш – Калето. В превод от

се излиза на пътя Трапоково - Седларево и се достига
крайната цел. Тенденция е да
се продължи този маршрут
до Карандила и Сините скали,
преминавайки през Гаваните
- с. Сотиря - Моллова кория.
Предстои маркиране и на още
едни интересни маршрути от
хижа „Люляк” към с. Пъдарево,
както и от с. Терзийско към
хижа „Люляк” през връх Кръста и Терзийски разклон.
Младите туристи Данаил
Панайотов, Панайот Колев,
Атанас Балъкчиев, Георги
Георгиев, Петър Георгиев,
Димитър Димов, Валентин
Велчев, Антон Желязков продължават традициите на ТД
„Кале“ . И през 2019 година календарът с проявите е богат
на мероприятия.
За контакти: хижа „Люляк”:
0878 63 16 83 - Динко; 0885 18
40 72 – Мария.
Руси Стойчев
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Вкаменената гора
Едно проучване на вестник „ЕХО”

С

поред специалистите районът на Източните Родопи преди милиони години е бил дъно
на море, но след оттеглянето
на водите, по различни причини, времето ни е оставило редица природни
чудеса, като Скалните гъби край с.
Бели пласт, Каменната сватба край
Кърджали и това, за което ще стане
дума в следващите редове - Вкаменената гора, намираща се в землището
на с. Равен, община Момчилград.
Впрочем заглавието не е съвсем
точно, но не знам защо и откога е прието така да се нарича това чудо на
природата. Така приех и аз това заглавие и преди няколко години тръгнах да
търся тази „гора”. На три пъти обикалях землището на село Равен. Тръгвах
по оскъдната и на места заблуждаваща маркировка. На място в споменатото селище никой не можеше не
само да ме упъти, но и да ме разбере
какво точно търся.
Е, преди няколко дни ми провървя.
Сега, когато за пореден път посетих
с. Татул и прочутото в землището му
Тракийско скално светилище, попаднах на Исмаил, жител на това село,
който най-добре е запознат с района,
и не само това, но и много пъти е бил
на Вкаменената гора – сам или за да
отведе дотам търсещите като мен
този феномен.
Само на 2-3 км, излизайки от с. Татул
по посока Момчилград, отбих вдясно
по тесен асфалтов път и покрай запустелите 2-3 къщи и ясно виждащ се
трафопост продължих по пътя, който
само след 300-400 метра премина в черен коларски път. Пътувах към махала
Дървен улук, път, който се оказа, че е
стар римски път. При няколкото отклонения вляво и вдясно държах направо и не след 2-3 км вече бях в бившата
махала, наречена Дървен улук. И тук
никакво живо същество. Три-четири
запустели къщи вляво и толкова вдясно. Надух клаксона и не след дълго от
една къща излязоха възрастен мъж, с
когото можех да разговарям.
„На прав път сте. От последната къща в лявата част на махалата
тръгнете надолу. Търсете поизоставена пътека и слизайте само надолу.

Там, ниско долу, ще стигнете
река.” И той посочи огромна
черна скала, в подножието на
която би трябвало да търсим тази „гора”. Потърсихме
„услугите” и на GPS-а и не
сгрешихме. Надолу попадахме
на бледа маркировка, къде от
струпани малки каменни пирамидки, къде и белези от разноцветна блажна боя.
И успяхме. Вляво от реката
на стръмен скалист наклон,
в основата на Черната скала, която ни бе посочена още
от махалата Дървен улук,
5-6 каменни дънера, височината на които варираше от
метър - метър и половина и
с диаметър дори малко повече от посочената височина.
А дънерите си бяха истински.
По тях ясно личаха годишните им кръгове, както и всички
белези на дърво и камък. Продължихме надолу по реката,
която носеше звучното име
„Сапдере” и в момента не ни
създаваше затруднения. Тук,
на площ от 75 декара в местността Габъз дере, между
25-30 дънера, разпръснати
поединично или по няколко в
групи, са дали основание на
специалистите да нарекат
това място „Вкаменената
гора” и със заповед № 707 от
09.03.1970 г. да го обявят за
защитен обект от национално значение. Ако продължите
надолу, следват още подобни
образувания, като оригиналния водопад с естествения
воден чучур и дънери, на които личат дори и корените.
Според специалистите за
създаването на това чудо
има две версии. Според едната, както още в началото съобщихме,
това място е било дъно на море. Преди 25-30 милиона години вследствие
на подводна вулканична дейност дърветата в района са затрупани от
лава. Останали незнайно колко време
под пластовете от лава, те не заги-

ват и днес 30-тина дървено-скални
дънера приличат на недогорени дървета (пънове), които карат учените
да спорят за техния произход, а туристите да им се възхищават, ако ги
открият...
Втората версия, която изглежда е

по-несъстоятелна, е дело на времето,
преобразило утаечните седиментни
скали в състоянието, което ние ги
откриваме в наши дни.
У нас няма описани други подобни
случаи. Подобни случаи има открити
и на други места в света, между които в Китай и Русия, но за разлика от
нашите те са в легнало положение и
са на изчезване, а тези у нас са в изправено положение, което още повече
потвърждава първата версия за произхода им – подводна вулканична дейност.
Достигането до Вкаменената гора
може да се осъществи и от с. Равен.
В този случай се тръгва към махала
Долна Чобанка на с. Биволаре. По този
път на около 4-5 км вдясно се отбива
на добре съхранена беседка с чешма,
където се разделяме с превозното
средство. Продължава се по ясно очертан коларски път в гората. Излизайки
на открита поляна обаче, не бива да
се продължава направо по билния път
на поляната, както в предишните си
опити бях направил и аз, а да се тръгне вдясно със слизане до реката. Точно
тук маркировка няма и трябва да се
разчита на добър туристически нюх и
най-вече на късмет. Тук дори и GPS-а
не помага. Ниско долу в реката описаните два подхода се събират.
Аз лично бих ви препоръчал първия
вариант, тъй като към обекта ще
подходите след разглеждането на
Тракийското скално съкровище – Античен храм от II хилядолетие пр.Хр.
до III хилядолетие след Христа. Една
дестинация, неразривно свързана с
живота и погребението на ненадминатия родопски певец Орфей.
Авторът поема ангажимента, както бе и на маршрута до връх Вейката
(най-южната точка на България) да
маркира маршрута до Вкаменената
гора, което предлагам да бъде с медийната подкрепа на вестник „Ехо”.
Доц. Сандю Бешев
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Отново на Гоцев връх в Славянка планина
Миналата година по случай 115 години от Илинденско-Преображенското въста
ние се постави началото на
нова традиция – среща на Гоцев връх в края на месец юли
в памет и прослава на героите. И тази година още от 19
юли хижа „Извора” започна да
приема гости и туристи, а в
събота на 20 юли тя се изпълни до краен предел. Оживи се
просторът от туристически
и народни песни. Новият председател на БТС доц. д-р Венци
Росманов бе между нас. И той
активно се включи в импровизирания туристически хор.
Неделя - 21 юли. В ранната
утрин групите тръгват към
най-високия връх на Славянка
планина. Вървят туристи от
ТД „Синаница” – гр. Кресна,
ТД „Калабак” – гр. Петрич, ТД
„Интусиаст” – гр. Струмица,
ТД „Академик” – гр. Русе, ТД
„Момини двори” – гр. Гоце Делчев, ТД „Славянка” – с. Петрово, с участници от ансамбъл
„Хармония”, а също и много
самостоятелни туристи от
София, Варна, Рила, Благоевград, Русе...
Славянка планина засия под
небесния свод. Пирин, макар
и в омара, похода ни сякаш
следи. Кой през връх Шабран,
кой по пътеката в подножието на върха и покрай Сухото
езеро бързат за срещата на
Гоцев връх. А той, в светлина

окъпан, ни очакваше. На върха
около стотина души се събрахме.
Тодор Балтаджиев, председател на ТД „Петрово” и управител на хижа „Извора“, взе
думата: „Този поход е свързан
със 116 години от Илинденско-Преображенското
въстание. Но преди осем месеца
загубихме наш добър приятел
и турист – д-р Благой Гущеров. Нека нашият поход бъде
и в негова памет.” Последва
едноминутно мълчание. „Осиротяхме без нашия лекар” –

вота си за тази земя и народ.
За името на Славянка планина Тодор легендата разказа
как смел комита откраднал
ботуша на Али бей, пълен със
златни монети. Комитата
потънал в дебрите на планината. Стражата надала вик:
„Али бей ботуша, Али бей ботуша!” От тогава останало
името Алиботуш. През 1942
година планината е преименувана на Гоцева планина с
най-висока точка Гоцев връх
(дотогава Алиботуш). През
1954 година планината пак
Там, на юг от Пирин хубавицата,
с върхове пробива горди небеса
зиме непристъпна, китна
пролетта,
летем тъй желана, пъстра
есента.
От свойта мощна снага
Славянка планина
подслонявала е своите чеда
Гоце, Пейо, Ильо в пещера
„Капе”,
а пък нас при Тошо в хижа
„Извора”.
(Текст и музика
Виктор Гущеров)

казват местните хора.
Тодор Балтаджиев накратко отбеляза факти от миналото на този край. Тук са
бродили смели войводи и харамии. Обърна се към гръцката
страна и посочи къде в омара
тънеха склоновете над село
Баница – лобното място на
Гоце Делчев.
Темен се й облак задал
от тая Серска Баница.
Първа се пушка пукнала,
удари Делчев
в сърцето...
(Народна песен)
С тъга и болка народът пее
песента за смъртта на Гоце
Делчев. Затова сме на този
връх, смели войводо, свещица
в душа си да запалим за теб и
твоите побратими, дали жи-

е преименувана на Славянка
планина, а нейният първенец
остава Гоцев връх – 2213 м н.в.
След краткото слово Тодор
Балтаджиев от името на ТД
„Славянка” подари на доц. Венци Росманов панорамна снимка
на Славянка планина и голям
портрет на Гоце Делчев. Председателят на БТС пожела на
всички туристи здраве и да не
спират да бродят из нашите
планини. Всички председатели
на туристическите дружества и най-възрастният турист получиха по един голям
портрет на Гоце Делчев.
След поздравленията и пожеланията Виктор разтегна
акордеона, а момчето до него
удари тъпана, изнесен на върха. Из простора полетя песента за Славянка планина. Всички туристи запяха...

В мига, когато чух удара
върху тъпана, друга легенда
- по запазени предания и записана от Павел Спасов, оживя
в паметта ми. В нея се разказва за любовта между девойката Мария и хайдутина Илия,
наричан още Ал Страшника.
Илия бил войвода на дружина
от смели юнаци, но смелият
хайдутин бил заловен. Изправили го пред Селим паша. Пашата изгледал притихналия
народ и продумал: „Три молби
ти позволявам да кажеш.”
Продумал Илия: „Остави ми
живи и свободни другарите.
От неволя са тръгнали с мене,
с неволята по хората да се
борят.” Пуснали момчетата
от дружината на хайдутина
Илия. Второто желание било
да оставят свободна Мария –
неговата любима. Освободили
я, но тя останала на мястото
си. Третата молба: „Не слушай
Селим паша тия около тебе,

що лоши съвети ще ти дадат.
Не търси от народа да връща
тяхното злато назад.” След
като изрекъл трите си молби
хайдутинът, пашата го осъдил – да обуе ботуши, пълни
с вряла смола, и с тях да изкачи скалистия връх, наречен
по-късно Алиботуш. Изкачил
войводата върха и преди да
издъхне, към селяните последни думи изрекъл: „Вие да сте
живи, братя!” С разбито сърце до него издъхнала и Мария.
В криптата на миналото
спомените като кости светят и не са потънали във
водите на забравата. Дълбоко чувство в душата всеки
усеща, когато на върховете
стъпи в Славянка планина. Царев връх, мощен и суров със
своя дух, поразява и привлича,
Шабран пък легендите реди, а
в безкрая планини с върхове,
опрели в небесата. Из простора погледът започва стъпките да търси на поборниците
смели. Ехото откъм Голешево
не спира имената да реди –
Пейо Яворов, Йонко Вапцаров,
Лазар Колчаков, Сандю Китанов, Радон Тодев, Моцо, дядо
Илия Кърчовалията и още, и
още...
Ще завърша с думите на
Елена Милушева – председател ТД „Калабак” – Петрич:
„Пожелавам изкачването на
Гоцев връх да се утвърди през
месец юли, както се утвърди
изкачването на връх Тумба
през месец август.”
До следващата среща на Гоцев връх през 2020 година!
Антонка Каранджулова

От Силистра до...
Продължение от стр. 18
на Румъния. Началото му е през
1879 г. по волята на Ремо Опреану, първи префект на румънската администрация в Добруджа.
През 1977 г. експонатите на
музея са преместени в забележителна с размери и архитектура сграда, изградена в румънски стил в началото на 20-и век,
която е била седалище на кметството до 1921 г. Музеят за национална история и археология
се гордее с внушително наследство, състоящо се от над 430
000 предмета от палеолита до
съвременната епоха.
Интернет: „На партерния
етаж на Музея за национална история и археология има две зали,
в които са изложени археологически паметници с изключителна
стойност, редки и уникални експонати. На останалите етажи на
музея експонатите са подредени
хронологично, като се започне с
първото доказателство за оби-

таване на Добруджа и завършва
с модерната епоха. Музейният
комплекс на историята и археологията се допълва от обширен
лапидариум (гравиран и издълбан
камък) и от римската мозаична
сграда, уникален исторически паметник в Източна Европа по своя
размер.“
Друг забележителен исторически, архитектурен и културен
паметник в Констанца е джамията „Карол I” („Махмуд II”, „Крал
на краля“), която е в основа на
мюсюлманската религия в Румъния, където като правоверни
се самоопределят около 100 000
души – турци, алиани и татари.
Любопитно е, че румънци са проектанти на комплекса, достъпен
за туристи, включително и до
върха на стоманобетонно минаре (47 м), до който срещу вход от
5 леи се стига по 140 вити като
спирала стълби, намаляващи размерите си към най-горната част.
Там обаче се открива добра панорама за фото сафари към море-

то, но и към града.
На практика това е първата
в Добруджа сграда, укрепена с
бетон и тухли. Прототипите
й са обекти от мюсюлманския
култ, проучени в Турция. Малка
подробност – джамията е на площад „Овидий” и е комбинация от
египетско-византийски стил с
румънски архитектурни вложки.
Куполът на джамията е покрит
със златен месинг и е висок 25 м,
като диаметърът му е 8 м. Короната на полумесеца се вижда в
добри морски условия. В джамията има и няколко съкровища, сред
които е 490-килограмов ориенталски килим на 2 века (16 х 9 м),
някога собственост на султан
Абдул Хамид.
Типично за всеки голям морски
център, и Констанца има дълга
улица със заведения, които не
впечатляват с лукс, а са дори
обзаведени в доста еклектичен
стил, като често се предлага
ориенталска храна, както и бира.

За радост на туристите в горещите дни, които в противен
случай трудно биха стигнали в
жегата до друг паметник – вълчицата, кърмеща създателите
на Рим – Ромул и Рем.
По традиция всеки тур в румънската Южна Добруджа приключва с връщане преди залез
слънце, когато в красив мираж се

превръщат разклоненията в река
Дунав преди Силистра. За да се
предаде носталгично настроение
и романтична нотка в края на
една интересна дестинация, до
която ние, българите, сме близо,
но не всички от тях я познават
достатъчно.
Йордан Георгиев
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№ 15 – Исторически музей в гр. Белоградчик
И
сторическият музей в град
Белоградчик е основан през
1970 г. и се помещава в „Пановата къща“ - образец на
западнобългарската
възрожденска
архитектура. Този паметник на културата е построен през 1810 г. и е

запазил възрожденския си облик и до
днес. Експозицията в музея е посветена на Османския период и Възраждането и отразява развитието на
занаяти, като златарство, дърворезбарство, абаджийство, терзийство,
мутафчийство, грънчарство, медни-

карство. Основният фонд включва
над 6000 експоната. Голяма част от
експозицията акцентира върху въстанието срещу турската власт от
1850 г. с център град Белоградчик
– едно от най-масовите въстания в
българските земи. Маркирани са и събитията, свързани с освобождението на Белоградчик от робството и
тези със Сръбско-българската война

от 1885 г. Музеят разполага с богата
колекция на монети и икони. Показан
е домашният бит, народни носии и
предмети на бита. В двора на музея
са експонирани антични надгробни
паметници.
В музейния комплекс са включени
още Природонаучният музей, Художествената галерия, Белоградчишката крепост и пещерата „Магура“.

Белоградчишка крепост
Белоградчишката крепост се намира непосредствено до град Белоградчик. Белоградчишката крепост е една
от най-запазените крепости в България и е обявена за паметник на културата от национално значение.
Крепостта е построена по времето, когато тези територии са били в
пределите на Римската империя. При
построяването на някогашната римска крепост са използвани изключително естествените скални форми,
които се намират тук. На практика
крепостни стени са били построени
само от северозапад и югоизток. От
останалите страни крепостният
двор е преграден от естествени скални масиви с височина над 70 метра.
Първоначално
Белоградчишкото
кале е имало предимно наблюдателни
функции, а не строго отбранителни.
През 14-и век цар Иван Срацимир разширява старото укрепление, като
изгражда крепостни гарнизони пред
съществуващите преградни скални
масиви. По време на неговото управление крепостта става едно от
основните по важност укрепления в
региона, като отстъпва само на Ви-

динската крепост, която е служила
за замък на самия Срацимир.
При завладяването на България от Османската империя Белоградчишката крепост е превзета
през 1396 г. По време на османското
владичество турците разширяват
крепостта поради засилената хайдушка и революционна активност в
района. Същински изменения в структурата на крепостта са нанесени в
началото на 19-и век.
В разширенията от този период
проличава характерен за османското крепостно строителство стил.
Извършва се почти пълно преустройство, както и допълнителни разширения. Добавени са и типично европейски елементи в крепостта. Това
се дължи на френските и италианските инженери, които участват в разширението.
Важна е ролята на Белоградчишкото кале в потушаването на Белоградчишкото въстание от 1850 г.
За последен път крепостта е използвана във военни действия по
време на Сръбско-българската война през 1885 г.

Стените на калето са с дебелина
над 2 метра в основата си, а на височина достигат до 12 метра. Съществуват 3 отделени един от друг

крепостни двора, които се свързват
помежду си посредством крепостни порти. Цялата крепост има обща
площ 10 210 m².

Белоградчишки скали
Уникалният природен феномен Белоградчишки скали е скален комплекс с
дължина около 30 км и ширина 6-7 км.
Комплексът се простира от запад на
изток от връх Ведерник (1124 м) около град Белоградчик до селата Боровица и Белотинци.
Белоградчишките скали са извайвани от природата в продължение
на повече от 200 млн. години. Червеникавият им оттенък се дължи на съдържанието на железен окис.
Те са разнообразни по форма и големина скални творби, издигащи се
на повече от 100 метра височина.
Първата група скали е разположена около град Белоградчик. Имената
на по-известните от тях са Конника, Мадоната, Дервиша, Адам и
Ева, Гъбите, Лъва, Монасите, Мечката, Замъка, Овчарчето.
Друга група скали е разположена западно от града. Най-известните от

тях са Збеговете, Еркюприя и Борич.
Наред с огромните насечени скали тук
могат да бъдат видени и дълбоки пропасти. Тук е и най-интересната каменна композиция - Близнаците, Малък и
Голям Збег, където е имало крепостни
твърдини. Скалите са били използвани
като естествена защита от византийци, българи и османци през различни епохи. В миналото тук са издълбани
стотина стъпала, някои от които са
запазени и днес. На много места се забелязват и останки от постройки, зидове, парчета от тухли, фрагменти
от керамика.
Около Збегове и Борич има скали с
най-причудливи форми, наподобяващи
гигантски сфинксове, глави на маймуни, мумии, минарета и кубета на джамии, крилати змейове и др. На около 4
км източно от града се намира трета
група, която обхваща скалите около Латинското кале и Лепенишката

пещера.
Четвъртата група се простира
между селата Боровица и Фалковец. Тук са известният Боров камък, Пчелин камък, Торлак, Момина
скала.
Последната група скали е разполо-

жена около селата Гюргич и Белотинци.
Сред гънките на Белоградчишките
скали древните римляни построили
укрепление, което било използвано
по-късно и от българи, и от османци
– Белоградчишката крепост.

Отмора

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

www.pss-bg.bg

При нещастен случай
дежурни телефони:
GSM: 1470
за абонати на МTel и VIVACOM
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000 - стационарен телефон
Централен денонощен пост,
свързан с телефон 112
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П

роявата се проведе от
21 до 23 юли 2019 г. В
нея участваха над 200
планинари от 7 балкански държави: Босна и Херцеговина, Македония, Хърватия,
Сърбия, Словения, Черна гора
и България. Домакин бе Туристическо дружество „Туризъм,
спорт и екология „Етрополе” и
Община Етрополе.
На 22 юни участниците обиколиха красивата Етрополска
планина в три похода. В първия маршрут от прохода „Кашана”, връх Свищи плаз, връх
Стражата, местността Кокалското, местността Бабина
поляна, местността Суха равен, манастира „Света Троица”
до гр. Етрополе участваха 31
планинари. Във втория маршрут участваха 60 планинари
от хотел „Еверест”, връх Свети Атанас, манастира „Свети Троица”, гр. Етрополе. В
третия маршрут участваха
35 планинари от хотел „Еверест” до манастира „Света
Троица” – гр. Етрополе. Всички
планинари посетиха водопада
Варовитец, аязмото и др. На
манастира домакините дадоха обяд. Вечерта се проведе
традиционната другарска вечер на всички участници. Поздрав към планинарите отправи

22-ра Балканска
планинарска среща
кметът на община Етрополе
Димитър Димитров: „Използвам повода да изкажа своето
удовлетворение, че този международен форум се провежда
именно тук, в Етрополе. Това
е един прекрасен повод всички
гости да се докоснат до природните и културно-историческите забележителности на
нашия прекрасен край. Искам
да благодаря на всички от дружество „Туризъм, спорт и екология – „Етрополе” и на председателя на дружеството г-жа
Кати Дочева за усилията, които положиха за организирането на Балканската планинарска среща. Уверявам ви, че и
за в бъдеще Община Етрополе
ще подкрепя всички инициативи, свързани със здравословния
начин на живот. Благодаря на
председателя на ЕРА Борис
Мичич, че е гост на гр. Етрополе, и за нас е чест да бъдем
домакини на тази международна среща.”
Празничната програма продължи с поздрав за гостите
от децата на Детска градина „Еделвайс“, Вокална група
„Ретротон“, Вокално трио
„Романтика“, които изпълниха емблематични песни за
Етрополе. Танцов ансамбъл
„Балканска младост“ също взе
участие. За доброто настроение на всички се погрижи
Етрополската духова музика. Много от участниците
в програмата са членове на
дружеството. Грамоти бяха

връчени за всички планинарски клубове и туристически
дружества от Балканската
планинарска среща на страните от България - ТД ПЕС
„Мусала”, ТД ТСЕ „Погледец” –
Бистрица, ТД „Родопея”, Македония - ZPSK „Kozuf” Gevgelija,
PD „Antigoneja” – Negotino, Бос-

на и Херцеговина – PD „Konjuh”
Tuzla, PD „Duboka”- Bugojno: PD
„Zeljezara”-Zenica, Черна гора PD „Gorica” Podgorica, Словения
- PD „Postojna”, PD „Chernomel”,
PD Novo mesto, Сърбия –
PSK „Pobeda” Belgrad, PSK
„Zeleznichar”, Хърватия, и още
4 планинарски дружества като

гости с представител. На 23
юни посетихме музея и разгледахме забележителностите на града, след което Кати
Дочева и Борис Мичич благодариха на всички участници и си
пожелаха до нови срещи!
Кати Дочева

ТД „Родопея” посрещна бесарабски българчета
На 4 юли 2019 г. Туристическо дружество „Родопея” - с.
Ягодина, посрещна в хижа „Тешел” 22 бесарабски българчета от Неделно училище „Българска камбана” в град Одеса,
Украйна. Посрещането бе по
стар български обичай с хляб
и сол под звуците на родопската каба гайда и невероятните танцови умения на детски танцов състав „Настан”.
Целта на деветдневния им
престой бе да учат български
език, да се запознаят с историята, традициите, природните красоти и културата
на хората в своята прародина
България.
УС на ТД „Родопея” и част от

членовете на сдружението
направиха всичко по силите
си пребиваването на бесарабските българчета в Родопа
планина да остане незабравимо. Изготвена бе програма за
всеки един ден от престоя им.
Децата посетиха Ягодинската пещера и праисторическото жилище в нея, пещерата „Дяволско гърло“, Музея на
мечката, панорамната площадка „Орлово око”, Планетариума и Историческия музей в
гр. Смолян, срещнаха се с областния управител на област
Смолян, посетиха паметника
на полковник Серафимов – освободителя на Родопите в
с. Полковник Серафимово. С

На многая лета за маестро
Стрински
На 12 август 2019 г.
маестро Борис Стрински отпразнува своята 90-годишнина. Той
е най-възрастният и
дългогодишен диригент
на туристически певчески състав – Хора на
ветераните туристи
при ТД „Рилски туристи”
– гр. Самоков. По повод
50-годишния юбилей на
хора маестро Стрински
бе удостоен с високото
отличие „Златна лира”,
връчено му от Съюза на
музикалните и танцовите дейци.

планински водачи от дружеството направиха преходи по
всички туристически пътеки
в района на с. Ягодина и хижа
„Тешел” и туристическата пътека „Струилица” - гр. Девин.
Имаха възможност да релаксират в минералните води на
басейна „Струилица”. Организирано им бе обучение по планинско ориентиране и катерене по тренировъчна стена за
катерене и много състезателни игри с награди – лакомства.
Съвместно с детски танцов
състав „Настан” изучаваха

български народни танци.
Бесарабските българчета
показаха своите умения в балета, акробатиката и пеенето.
Всяко дете получи подарък
– диск със снимки от Ягодинската пещера, DVD филм за
района, магнитки, диплянки,
химикалки и лакомства. Организирана им бе тържествена
вечеря и дискотека.
ТД „Родопея” пое 50 процента от стойността на храната и нощувките на гостите,
а пътните разходи при обикол-

ката в района и входните такси при посещението на обектите бяха изцяло за сметка
на сдружението.
На 13 юли 2019 г. сутринта,
доволни от преживяното в
магнетичната Родопа планина, заредени с положителни
емоции и много впечатления,
групата бесарабски българчета отпътува за морската
столица - Варна.
Снежана Кукунджиева,
член на УС на ТД „Родопея”,
с. Ягодина

