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Когато българин общува със западняк, понякога става дума и за
разликата в азбуките.
За западния човек кирилицата е
нещо странно и екзотично.

Долавя тук-там познати очерта- от света на кирилицата, коя азбука
ния и нищо повече; оттук започва е по-съвършена – тя или латиницаи любопитството му, което често се та?
изразява във въпроса, задаван поПродължава на стр. 12
някога директно: как смята човекът

ПОКАНА
За 14-а поредна година ТД “Добротица” – гр. Добрич, ще проведе на 4 и 5
юни регионална туристическа проява
“Добруджа и морето.”
Завки за участие: GSM 089 66 88 561
Неделчо Василев,
е-mail: nvasilev@nsi.bg

Срок за заяки: 31 май 2016 г.

Eurorando
2016
От 10 до 17 септември в Скейн Швеция ще
се проведе най-голямото международно туристическо събитие – Eurorando 2016. Организира се от Европейската асоциация за пешеходен туризъм (ERA). През тази седмица
ще има над 100 прояви и пешеходни трасета
(по маршрута Е6), който минава през Скейн.
Записването за участие може да направите
на http://www.eurorando2016.com/, като крайният срок е 1 август.
Цени и такси ще намерите на
http://www.eurorando2016.com/
participation-fee-and-costs

Двудневен национален туристически поход
„По стъпките на Кървавото писмо”
Националният туристически поход “По стъпките на
Кървавото писмо” се организира от ТД “Бунай” – град
Панагюрище, БТС и със съдействието на Община Панагюрище. Проявата бе посветена на 140-годишнината на
Априлското въстание и започна на 16 април. В похода взеха участие над 100 туристи от
София, от ТД “Черноморски
простори” – Варна, Бургас,
Свищов, Ямбол, Хасково,
Пловдив,Троян, Пазарджик,
Септември, Елин Пелин, Панагюрище и с. Бъта.
Гостите и участниците бяха
тържествено посрещнати от
домакините от ТД “Бунай” по
стар български обичай с пита
и сол и приветствани от председателя на дружеството г-н
Спас Кърпаров. Участниците и гостите бяха поздравени от вокална група “Китка”
(облечени в народни носии)
при читалище “Веделина” –
град Панагюрище, с песента
за Райна Княгиня. Поздрав
поднесоха и гостите от Тетевен съвместно с група от ТД

“Бунай” с песента “Хубава си,
моя горо”. Г-н Г. Керкеняков
от градския Исторически музей запозна всички присъстващи с историческите факти
за Априлското въстание. Бяха

поднесени венци и цветя пред
вечния огън на мемориалния
комплекс “Априлци” и с пускането на много балони бе
даден ход на началото на похода. Походниците бяха изво-

зени до Копривщица, където
ги посрещна кметът на града.
Те разгледаха музеите и получиха Кървавото писмо, след
което поеха по историческите
места и природните забеле-

18-и песенен празник „Прекрасна си, мила Родино”
На 16 април в гр. Казанлък се
проведе 18-ият песенен празник
“Прекрасна си, мила Родино!”. За
пореден път в сърцето на Розовата
долина проехтяха песните за приоблачните върхове, скалисти зъбери, бистрите планински потоци и
за всичко, което наричаме с името
Родина. Един след друг на сцената

на Народно читалище “Искра-1860”
се редуваха хор “Средногорски
звуци” – Стара Загора, “Родопски
звуци” – Асеновград, “Родопско
ехо” – Пловдив, вокална група “Незабрава” – Пловдив, вокална група
“Перистица” – Перущица, хор “Иван
Апостолов” – Петрич, дамски състав към ХВТ – Самоков, “Староп-

ланинско ехо” – Габрово, вокална
група “Еделвайс” – Русе, вокална
група “Планински бисери” – Елена,
хор “Планинарска песен” – София,
вокална група при ОДЗ “Славейче”
– Казанлък, ВГТП “Ехо” – Казанлък,
домакини на празника.
Продължава на стр. 2

жителности, през които е премил конникът
преди 140 години, за да
занесе писмото в Панагюрище. Участниците
в похода нощуваха в
хижа “П. Делирадев”.
На 17 април туристите пристигнаха в Панагюрище, пеейки “Боят
настана”, и предадоха
Кървавото писмо в Тутевата къща, където е
обявено
въстанието,
след което радушно
бяха приветствани от
уредника на къщата музей. Посетиха и останалите музеи в града.
“За мен този поход
е символ на духовното
и патриотичното израстване на българина” – обобщи Атанас
Сивков,
председател
на ТД “Черноморски
простори”, и уточни, че
най-възрастният участник е
бил на 92 години, а 60% от походниците са били младежи.
Спас Кърпаров
Снимки: Васил Шиваров
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Да приближим
планината
до децата
Под това мото на 28 април
БТС, Федерацията по ориентиране и Сдружение за училищен
спорт към 133 СОУ „А.С.Пушкин” проведоха спортно-туристически празник. Повече от 60
деца се включиха в състезанията по ориентиране в района
на Княжево, в спортно-туристическата игра с пренасяне на
пострадал, дърпане на въже и
една от най-големите емоции
в планината – т.нар. тролей,
построен от спасителите от
Планинската спасителна служба. От района около Княжево
децата се включиха в поход
до местносттта „Дендрариума”
на Витоша където, както бе
написал в програмата техният
учител Константин Койов, получиха доза мускулна радост.
Имаше, разбира се и виктори-

на с награди. Доброто настроение и усмивките на децата в
този празничен ден ги изпълниха с много радост.
„Беше интересно да се разходя сред природата, да се
пусна на тролея и разбира се
много се забавлявах. Винаги, когато имам възможност,
идвам в планината”– каза
седмокласникът Явор Цаков.
За Невяна Георгиева и Божидара Бакалова проявата бе
свързана с чистия въздух и
песента на птиците – все положителни емоции. Антоний
Петков от 5-ти клас сподели,
че често ходи в планината. За
него ориентирането е спорт,
който сплотява и отборният
дух е част от това, което много
го привлича. София Славчева
е ходила с баба си в Рила, а

в този спортно-туристически
празник най-много й харесва
това, че е в планината с приятели. Йоанна Стойкова е планинарка, която е обиколила с
баща си Витоша, Рила, Пирин,
Стара планина. Изкачването
повече й харесва от слизането, защото е свързано с очакването да види красиви гледки
от високо. Най-впечатлена е от
връх Ботев и при покоряването
му много се е забавлявала.
Част от участниците в спортно-туристическия празник направиха преход до Боянския
водопад. На празник – като
на празник – усмивки и добро
настроение съпътстваха участниците в проявата. Остана
очакването им, формулирано
с усмивка, „Кога ще дойдем
пак?”

18-и песенен празник „Прекрасна си, мила Родино”
Продължение от стр. 1
Поздравени от официалните гости на песенния форум
– заместник-кмета на община
Казанлък Михаил Михайлов и
председателя на БТС доц. д-р
Алексей Стоев, участниците
ентусиазирано и възторжено
поднасяха своя репертоар, посрещнати с много аплодисменти от почитателите на родолюбивите туристически песни. В
звучните планинарски песни
певците сякаш се докосваха до
величието на вечния Балкан,
сливаха се с него, с неговата
красота и сила. Отново доминираха песните на маестро Борис Стрински, Филип Аврамов,
Стефка Карапенева по текстове на Стефан Станчев, Пеньо
Кадънков, Игнат Игнатов, Елена Димитрова, Богдана Стефанова, Катя Рускова, Харалан
Недев, Димитър Гочев, Евтим
Манев, Георги Попов и др.
Нескрита възхита на публиката
предизвикаха песнопойчетата
от ОДЗ “Славейче” – Казанлък. Под диригентството на
Румен Райчев като апотеоз на
празника гръмко прозвучаха
песните на хор “Планинарска
песен“, изпълнени от хористите на най-високо художествено
ниво.

Празникът “Прекрасна си,
мила Родино!” още веднъж
доказа, че тя, туристическата
песен, е жива, необходима и
вечно млада. Тя е съхранена
красота за тези, които могат
да й се радват, да я усетят и да

продължат да я създават, за да
я има, както я има съхранената
красота на Долината на розите, където всяко кътче е песен,
послание към света.
Организаторите на празника
от ТД “Орлово гнездо” – Казан-

лък и община Казанлък осигуриха и връчиха на всички групи
статуетки за спомен и грамоти
за участие.
Ръководството на ВГТП “Ехо”
най-сърдечно благодари на
всички колеги и съмишленици,

които с песните си сътвориха
пъстър пролетен музикален
букет и създадоха истинска
наслада и настроение за почитателите на туристическите
песни.
Маргарита Дохчева
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„Зелена мисия“
Ежегодно през месец април, туристи от
клубове на ТД “Трапезица-1902” участват в
почистването на туристическите маршрути в
околностите на Велико
Търново от клони, храсти, камъни, битови отпадъци. Подновяват се
лентовата
маркировка
и указателните табели.
Маршрутите са част от
кампанията “Движи се и
победи” (пролет и есен).
В тазгодишната инициатива се включиха:
ученици от ОУ “Димитър
Благоев” с ръководител

Светла Пенчева и ученици от ОУ “Бачо Киро” с
ръководител Емил Витанов, като заедно почистиха централната част на
парк Ксилифор от битови
отпадъци и засадиха 11
дръвчета и 10 храста.

– с. Арбанаси – манастир
“Св.св. Петър и Павел” , с
ръководител инж. Станчо Русев.

Представителите
от
клуба на туристите ветерани - 31 души, почистиха от битови отпадъци
Доброволците от клу- подхода от Мавриков и
ба по пешеходен тури- разклона за с. Арбанаси
зъм почистиха следните към Ксилифор.
маршрути. Велико Търново – манастир “Света
Ландшафтният инжеТроица“ – хижа “Божур” нер Мария Георгиева изс. Самоводене; Велико несе беседа за дръвчетаТърново – Преображен- та и тяхното отглеждане.
ски манстир – с. БелякоОбщо бяха събрани
вец - с. Самоводене; Ве- над 30 чувала битови отлико Търново – Ксилифор падъци.

Туристи от ТД „Осогово”
засаждат дръвчета,
почистват и маркират
пътеки
В календарния план
на ТД “Осогово” – гр.
Кюстендил, наред с интересните екскурзии и
походи в планините е
заложено и засаждане
на дървета, почистване
и маркиране на туристически пътеки. В района
на градския плаж в Кюстендил беше извършено
традиционно залесяване, в която се включиха
и представители на дружеството. Кестенът каталпа е ефектно дърво,
което вирее и в градските градини и по инициатива на РДГ Кюстендил
бе предоставено на залесителите.

“Искаме да ни се предостави място в планината, което да бъде
залесено от нас – туристите на ТД “Осогово” –
гр. Кюстендил. Искаме и
да участваме в конкур-

сите за вековни дървета
в национален и световен мащаб” – споделиха
участниците от дружеството.
Силвия Михова

Деца рисуват на тема
„Опознай гората и ще я
обикнеш”
Деца от младежкия
клуб по туризъм към
ТД “Осогово”– гр. Кюстендил, се включиха в
обявения от Регионалната дирекция на горите конкурс за рисунки
и фотографии на тема
“Опознай гората и ще
я обикнеш”. Проявата е
по повод Седмицата на
гората.
И този път младите
туристи и любители на
природата се представиха отлично. Всички
участници в конкурса
получиха награди от
директора на РДГ инж.
Здравчо Тодоров.
Ето и класирането:
1-во място – Биляна
Емилова от ПМГ “Проф.
Емануил Иванов”; 2-ро

място – Божидар Петров, 10 години; 3-то –
Ванина Вангелова, 13
години, от ПМГ “Проф.
Емануил Иванов”; 4-то
– Габриела Сашева от
ОУ “Иван Вазов”; 5-о
– Николай Юриев от
ОУ “Иван Вазов”; 6-о –

Антонио Габеров от ОУ
“Христо Ботев”, 8-и клас;
7-о – Елена Бекова от
ПМГ „Проф. Емануил
Иванов”, 9-и клас, и десето място – Василена
Тодорова от ПМГ “Проф.
Емануил Иванов”, 13 години

Дарителска кампания на Българския туристически съюз

Да възстановим заедно
хижа ”Богдан”
Начините да
помогнете са:

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

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

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

Дарителската
кампания се
осъществява с
помощта на ФПББ
по програма „Да
постигнем повече”,
финансирана от
фондация „Америка за
България”.
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Клубът на туристите ветерани
в Ямбол навърши 43 години

Клубът на туристите ветерани към туристическо
дружество “Кабиле” е учреден на 4 февруари 1973
г. На първото учредително събрание за членове
са приети 26 души туристи ветерани, а за пръв
председател на клуба е
избран Любен Брънеков
(24.12.1908-27.12.1995).
Под негово ръководство
се организират излети и
походи до Бакаджиците,
Стара планина, Сакар,
Рила, Пирин и Родопите.
Клубът участва в похода
Козлодуй – Околчица по
случай 100-годишнината
от смъртта на Христо Ботев. През 1975 г. е проведен поход по линията на
известния граничен ров
на хан Тервел Еркесията
от с. Дебелт до река Марица, минаващ през земите на Ямболския край.
От членове на туристите
ветерани е създаден оркестър, който е именуван
със звучното име “Лос

Бакаджикос”.
От Любен Брънеков
щафетата като председател на клуба поема
Атанас Шереметов през
периода 1981-1983 г., а
след него от 1983 до 1990
г. – Васил Братанов – голям природолюбител и
турист, като по негово
време клубът достига 120
членове. След неговото
оттегляне от активна туристическа дейност през
1990 г. поради заболяване ръководството на
клуба се поема от известната ямболска туристка
Веса Пенкова. На нея
дължим оцеляването на
клуба през най-тежките
години на прехода в България.
По предложение на
председателя на клуба по това време Петка
Чолакова от 1 октомври
2006 г. той носи името на
големия българин, родолюбец, ямболски турист
и природозащитник Лю-

бен Брънеков. Неговият
девиз е “Ако не чета и не
общувам с хората, денят
ми е минал безцелно”.
Последните пет години председател на клуба
е д-р Станка Цветкова.
Благодарение на нейните организаторски умения днес клубът е на много високо ниво и е един от
най-добрите в страната,
с богата и разнообразна
дейност и многочислен
състав – 70 души.
От началота на тази
година начело на клуба
застана дългогодишната алпинистка Златка
Илиева. Ежеседмичните
излети сред природата през почивните дни
станаха традиция. През
последния месец се организираха пет излета
до Бакаджиците, Зайчи
връх и хижа “Люляк” (Мараша).
На последната хижа
беше отпразнуван Бабинден с много песни и

танци под акомпанимент
на китара. За приятните
емоции допринесе и красивата снежна природа и
разходката до паметника
на Панайот Хитов.
На хижа “Индже войвода” туристите ветерани отпразнуваха Трифон

Зарезан с дегустация на
домашни вина, с весели
сценки и неизменните
песни и танци. Осъществен беше и пешеходен
преход от хижата през
почивна станция “Ямболен”, Асан баир, радиорелейната станция, памет-

ника на генерал-майор от
авиацията Дело Жулев
до връх Калето и обратно
до манастира.
Със затопляне на времето в съответствие с
годишния план са предвидени походи и в по-високите планини.

ТД „Трапезица 1902” отбеляза
114 години от учредяването си
На 17 март 1902 г. преди
114 години е създадено великотърновското туристическо
дружество “Трапезица”. Своята годишнина дружеството
отбеляза с няколко престижни инициативи – тържествен
концерт на туристическите
хорове, който се състоя на 18
март в голямата зала на община Велико Търново, с участието на малките акордеонисти
от класовете на Станимир Демирев – СОУ “Емилиян Станев”, туристическите хорове
от Велико Търново – дамски
хор “Света гора” и смесен хор
“Еделвайс” на ТД “Трапезица
1902”, смесен хор “Камчийска
лилия” на ТД “Родни балкани”
– гр. Варна, смесен хор “Кайлъшко ехо” на ТД “Кайлъшка
долина” – гр. Плевен, дамски
хор “Божур” на ТД “Камъка”
– гр. Горна Оряховица, и хор
“Средногорски звуци” на ТД
“Сърнена гора” – гр. Стара Загора. Концертът е съвместна
инициатива с община Велико
Търново и е един от форумите

ТД „Осогово” постави табели за
биоразнообразието в региона
ТД “Осогово” – гр. Кюстендил, в партньорство
с 5-о ОУ “Христо Ботев”,
4-то ОУ “Иван Вазов” и
Природоматематическата гимназия “Проф. Емануил Иванов“ постави пет
двулицеви табла по проект “Зелена директна линия”. Информационните

табла са монтирани при
вековната букова гора
край село Граница, в близост до хижа “Осогово”,
при
Полскоскакавишкия водопад, местноста
Ючбунар и Конявската
планина.
Те съдържат снимки и
информация на съответ-

ния вид от флората или
фауната, който се среща
на определената територия и информация за неговото опазване.
Така местните жители,
гости и туристи в района
ще се запознаят с биоразнообразието и опазването му.

за изява на туристическото
певческо изкуство за хорови
формации от цялата страна.
На 19 март в Двореца на
културата и спорта “Васил
Левски” се проведе кръг от
състезанията за купа “България” по боулдър за мъже и
жени, където състезателите
на дружеството Юлия Керемидчиева, Божидар Любенов,
Владислав Ангелов, Елена
Милева, Светослав Савов, Тодор Джамбазов и Мариян Георгиев заеха едни от челните
места в призовата десетка.
От 18 до 20 март се проведоха състезанията по спортно
ориентиране “С карта из Търновград”, на които ТД “Трапезица 1902” е съорганизатор
съвместно със СКО “Трапезица 1954” и община Велико
Търново. Състезанията се проведоха под патронажа на кмета на града – Даниел Панов.
“С карта из Търновград” е
проява от състезателния календар на Българската федерация по ориентиране. В

рамките на трите състезателни дни се проведоха и международните стартове за купа
“Трите хълма”. Участваха над
400 състезатели от три държави, а ориентировачите на
великотърновския клуб се
представиха подобаващо за
домакини.
Към престижните събития
от изминалите 114 години можем да прибавим и изложбата “Мечти по върховете”, състезанието по ориентиране в
памет на Петър Цонев – “Благодарим ти, Пане”, новото издание на туристическия пътеводител, новия входен знак на
комплекса в Ксилифор, новия
заслон в местността Дълбок
дол и още много други.
С почит към богатото и
славно минало, с поглед към
бъдещето, туристите от ТД
“Трапезица 1902” приветстват
всички със своя девиз “Живейте пълноценно!”
Румяна Николова
Снимки: Деяна Робова

Прояви

Както е известно, на 4
април 1959 г. в гр. София
по инициатива на незабравимия маестро Филип
Аврамов се учредява към
БТС хор “Планинарска песен” и така се поставя началото на организираното
туристическо пеене в България.
През 1970 г. на Витоша е завършена хижата
“Планинарска песен” и оттогава хористите в първата събота и неделя около
4 април на всяка година
отбелязват рождения ден
на хора. Тази година това
се случи на 9 и 10 април,
а любезни домакини бяха
хижарите на хижа “Планинарска песен” и хижа
“Борова гора”, за което им
изказваме благодарност!
По традиция и по същество рожденият ден се организира под формата на
пролетен карнавал, който
започва от събота вечерта
и завършва в неделя на
естрадата пред хижа “Пла-

Ч
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Рожден ден с карнавал
нинарска песен”. Имаше
богато въображение при
маскирането, като се почне от Снежанка през каубои и се стигне до арабски
шейхове с харем.
За най-добра маскирана двойка награда получи
шейх Данчо ефенди с ханъма Нора.

епън е една от малките и
ниски планинки на България, но заради своя карстов
състав е известна като Малкия Пирин. Огряна от слънцето и гледана
отдалечe, тя наистина прилича на
именития си събрат.
Именно натам вече за втори път
поради големия интерес поехме
ние, туристите от ТД “Осогово” –
град Кюстендил. След сутрешното кафе в Музея на рока се отправихме към Драгоманското блато
– най-голямата естествена карстова влажна зона в България. То е
разположено на 701 м н.в. и заема
площ от 350 хектара, което е приблизително площта на около 480
футболни игрища. От 1996 г. за
възстановяването и опазването на
блатото се грижи Сдружението за
дива природа “Балкани”. Блатото
е богато на различни видове водолюбиви птици и растения. В него
има изградена дървена пътечка и
наблюдателници, от които лесно
може да наблюдавате различните
видове птици. Сред растителните
видове се срещат папур, камъш,
острица, тръстика. Сред интересните видове е прешленолистният наводник (Elatine alsinastrum),
В края на март ТД “Стратеш” – гр. Ловеч, проведе
поредната си ЗЕЛЕНА НЕДЕЛЯ в едно от най-красивите места на нашия край
– Деветашкото плато. Това
е ежегоден, пети по ред поход и всеки път платото ни
изненадва с нови красоти.
Участие взеха 37 туристи
от всички възрасти. Водач
и блестящ разказвач бе добрият познавач на платото,
председателят на ТД “Стратеш” Светослав Генков.
Привидно ниската надморска височина и сравнително равният терен крият
безброй тайнствени, магични и адреналинови кътчета.
Първата ни цел бе връх Чуката – 555,7 м н.в., най-високото място на Деветашкото плато. Обгърнахме с
поглед живописния му релеф. Оттам се отправихме
към средновековната крепост “Градът” до село Крамолин, Болярския замък.
Той е построен на естествено укрепено място върху
високи скали от три страни
и до днес са съхранени основите на няколко църкви,
дворец, бойни кули и стени.
От него се открива прекрасна гледка към язовир “Александър Стамболийски”.
След високите панорами
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Имаше награда за литературно
творчество,
за най-хубаво вино, за
най-добра ракия, най-добро певческо изпълнение и
за кулинарно майсторство.
Организирана беше и
викторина с 80 въпроса.
И този път традицията
беше спазена – маратон с

начало в 18.30 ч. в събота
и край в 14.00 ч. в неделя.
През цялото време около хижа “Планинарска песен” отсядаха много преминаващи туристи и само
липсата на капацитет на
хижите ги възпрепятства
да осъмнат с нас. Тук възниква за пореден път въ-

Чепън - Малкият
Пирин отблизо

обикновената мехурка (Urticularia
vulgaris – вид насекомоядно растение), хищното плаващо растение без корени алдрованда
(Aldrovanda), орхидеи и др.
Най-високата точка на Чепън планина е връх Петровски
кръст (1206 м) и се достига за

по-малко от два часа. На върха
има старинен оброчен кръст, който
е дал и днешното му име. Според
легендата той е поставен тук от
роднини на драгомански чорбаджия на име Петър, който по турско
време е отвлечен и убит на върха
от разбойници. В древността на

върха е било изградено светилище на бог Сабазий, останки от което личат и до днес. Метална маса
с две метални пейки предлагат
възможност за почивка. Гледката,
която се открива от този обзорен
връх, не е за изпускане. Отлично
се виждат Стара планина, Витоша и много други големи и малки
възвишения. В южното подножие
на планината се е кротнало Драгоманското блато, а зад него са
ниските възвишения Три уши, където е изкована българската победа във войната със сърбите през
1885 г.
След кратък отдих се отправяме към следващите набелязани обекти от нашата екскурзия
– водопад Котлите и Букоровския
манастир.
Водопадът се намира на река
Дракул, която пресича високи
отвесни скали и образува 3 пада
на водата с обща височина около
20 м. На път за него ние минахме
покрай Букоровския манастир в
близост до Туден. До самия манастир се стига пеша по черен път в
полето. Водопадът се намира на
около 200 м от манастира в стръмно дере, като се излиза от горната

Пролетни походи
на ТД „Стратеш”
ни очакваше гостоприемният двор на Билкарската
къща в с. Горско Сливово,
където бяхме поканени на
дегустация на билков чай
и мед. Хапнахме и вкусен
домашен хляб с шарена
сол, сладки печива. Взехме
си от отлично приготвените
и пакетирани местни природни продукти – билки,
подправки, мед. Къщата е
стопанисвана с вещина и
любов от младите и любезни стопани и е отлично място за почивка с приятели.
Следваше пещера Гарваница – адреналиновата дестинация на Деветашкото

плато, само на 1,5 км от с.
Горско Сливово. Сред мирното зелено поле внезапно
се отваря чудовищната паст
на най-голямата пропастна
пещера у нас. Бързо подминаваме уютните кътчета
за отдих – беседки и барбекюта, опасващи ръба, и
се спускаме по металната
безкрайна стълба към Долната земя. Всяко стъпало
разкрива удивителна гледка, адреналинът се качва
от провиждащата се между
стъпалата пропаст. Изкачили се отново на Белия
свят попадаме в известната
естествена кактусова гра-

просът – има ли желание
БТС да поиска от Столична
община хижа “Боерица”,
която пустее и се руши, а
ни е много нужна.
Весели, малко уморени,
но много доволни, всички
участници се прибрахме от
планината с обещание все
по-често да се събираме

дина край пещерата. След
топлата зима кактусите са
се разпрострели по сипея,
готови да цъфнат. Посетихме и Каньона, една от
многото забележителности на Деветашкото плато
между селата Крушуна и
Кърпачево, любимо място
на скалните орли.
Походът ни традиционно
завършва с посещение на
хилядолетната и внушителна Деветашка пещера,
дала подслон на човека
още в старокаменната ехопа – 70 000 години пр.н.е.
Разделяме се с древната
магична земя на Деветаш-

така.
Такова беше и желанието на всички хижари от
околните хижи, присъствали на заключителния
концерт, а също така и на
останалата публика.
Калин Балкански –
председател на хор
“Планинарска песен”

му страна. Слизането до котела
под водопада е по много стръмна
пътечка сред отвесни скали. В котела водата е образувала малко
езеро. Има и полянка, подходяща
за пикници.
Най-важното за Букоровския
манастир е, че това е единственият
манастир в България и втори в света с пет църкви. Те са посветени съответно на св. Георги, на св. Петка,
на св. св. Кирил и Методий, на св.
Неделя и на Вси светии. Обителта
днес е обновена. За историята на
манастира се знае малко. Петте му
църкви са издигнати върху много
по-стари храмове на древно оброчище. Тук е намерен и най-старият
календар, откриван в Европа. Бил
под формата на костенурка и днес
се пази в музей. Пред църквата
има стари кръстове, на които са изписани имена на светци. Запазен е
и камъкът, върху който е намерена
“костенурката”.
Отмина още един ден, изпълнен
с много емоции, интересни забележителности и обещания за пропуснатото.
Силвия Михова, секретар на
ТД “Осогово” – град Кюстендил

кото плато за кратко, знаем, че пак ще се върнем
да посетим обновената
екопътека на Крушунските
водопади.
По време на този поход,
отбивайки се на историческото място Пази мост,
където е станала срещата
на Васил Левски с турските
заптиета на 26 декември,
1872 г., вероятно довела
до залавянето и гибелта
на Апостола, с изумление
установихме, че наскоро е
изсипан с камиони боклук
от ремонт на автомобили – брони, филтри, туби,
фарове. След граждански
сигнал до кмета на Община Ловеч и координация с
горското стопанство в Ловеч на 7 април незаконното
сметище бе ликвидирано
от 50 младежи и девойки от
5 европейски страни: Италия, Испания, Литва, Румъния и България, дошли
в нашия град на младежки
обмен по проект на сдружение “Екомисия 21 век”.
Следващата ни масова
туристическа проява бе
двудневен поход до хижа
“Бенковски”. Въпреки прогнозата за лошо време 32
туристи храбро се отправихме към Тетевенския
Балкан в ранната утрин на

9 април. Пътеката покрай
река Заводна ни поведе
нагоре, пресичана от безброй шумящи пролетни
потоци. Цъфтяха теменуги и
иглики, мъглата се вдигаше
и слънцето огряваше пролетната гора. В прекрасно
настроение достигнахме
вековните буки и поехме по
тревните поляни на билото,
обсипани с килим от лилави минзухари. Достигнахме
гостоприемната стара хижа
с познатия надпис от клонки “Добре дошли!”. Прекарахме чудесни часове
до залез на поляната край
огнището в разговори за
случки в планината, легенди и истини. На смрачаване
заваля дъжд и суграшица,
но топлата хижа бе уютен
подслон. Хижарите предлагаха горещи напитки и
ястия и всеки носеше вкусни деликатеси. Валя цяла
нощ и продължи и на утрото – топъл, тих пролетен
дъждец. Сложихме дъждобраните и поехме надолу.
Птиците пееха, мъглите се
разсейваха, цветовете бяха
ярки – магията на планината. Както е известно: няма
лошо време, има лоша екипировка.
Текст и снимка:
д-р Дарина Петрова
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Повишаването
на
ефективността на учебно-възпитателния процес
е постоянна задача на
образователната
система. Важно условие в
това отношение е и усъвършенстването на вътрешните връзки между
близките учебни дисциплини като потребност на
цялостния единен учебно-възпитателен процес.
Тяхната ефективност се
основава на утвърдените
закономерности и принципи на единния учебен
процес, както и на целесъобразно използваните
педагогически форми, методи, средства и подходи.
Различни са средствата и механизмите, които
осигуряват интердисциплинарните връзки в училищното
образование.
Ще припомним, че една
от главните сфери на влияние на туризма върху
човека е културно-образователната. Установено
е, че в тази област на научното познание има неограничени възможности
учениците чрез туризма
свободно, по естествен
непринуден начин, да задоволяват своите духовни
и физически потребности;
да обогатяват спектъра от
нови знания за природните процеси, явления и
фактори; да се зпознаят
с родното културно-историческо наследство; да
утвърждават своята ценностна система.
Съществуват
научни
доказателства,
разкриващи целесъобразността
на установената преди

Експертът коментира

Туризмът в помощ на
учебно-възпитателния
процес в училище
повече от сто години взаимовръзка на туризма с
учебното
съдържание,
особено по литература, география, история,
психология, физиология,
физика и много други.
Едновременно с това учениците придобиват и нови
практически приложими
знания, умения и навици
за безопасно и с икономия на физически сили
придвижване по различни терени; за оцеляване
при екстремни ситуации;
за ориентиране в непозната местност; за бивакуване и преодоляване на
естествени препятствия.
Те придобиват изключително ценни личностни
качества: дружелюбност,
отзивчивост, взаимопомощ,
самодисциплина,
самоконтрол, честност.
Опознават се при общуването помежду си и с
природата. Не са един
или два случаите, които нагледно убеждават,
че процесът на взаимодействието на туризма с
другите програмни учеб-

ни области е двустранен.
От една страна, формите
на туризма предоставят
за непосредствено наблюдение, възприемане,
осмисляне и трайно запаметяване на усвоени в
училището специфични
знания. От друга страна,
придобитите в училището
знания подпомагат ученика в подготовката и при
участието в туристическите прояви.
Разбира се, ученическият туризъм налага
съобразяване с редица
характерни за педагогическата наука изисквания, свързани с мотивите,
формите, средствата, целите, задачите и подходите. И със съответните
възрастови периоди. По
този начин туризмът носи
белезите на управляем
педагогически процес, в
който неизменно място
заемат движението като
основно средство на физическото
възпитание,
природата, сред която се
осъществява туристическата дейност, учениците

Владимир Илиев, на 31 години, от
София: “Последният печат във Велинград беше пръв в новата ми книжка.
Началото започна с факта, че баба ми
извади някаква стара книжка на стоте
обекта. Те двамата с дядо ми бяха със
сребърни значки. Аз пътувам много –
с цел и без цел. На повечето обекти,
включени в 100-те НТО, бях ходил още
когато нямах книжка. Сега имам 101
печата и златна значка. Взех си и нова
книжка и започвам да събирам марки.
Аз съм колекционер на монети и марки
също. Пътувам с приятелката си. Навсякъде сме били заедно. Най-любим
ми е връх Руй – беше най-тежко, но и
най-сладко после.”
Георги Симеонов, на 39 години, от Габрово: “Вече имам грамота и златна значка. В движението “Опознай България – 100 национални туристически
обекта” се включих от 2006 година. Аз съм любопитен човек. Обичам да ходя в
планината и на Черни връх на хижата си купих книжка на 100-те обекта. Така
се запалих да събирам печати. Наскоро си купих няколко карти с хижи и манастири и възнамерявам да обиколя колкото се може повече от тях. Последните
6 месеца много обикалям, защото съм в почивка. Възнамерявам да се включа
и в движението “10-те планински първенци”. Не съм участвал в прехода Ком
– Емине и ми се иска да се пробвам. Много силно впечатление ми направиха Панорамата в Плевен и пещерата Магурата. Бях неприятно изненадан от
факта, че паметникът на новото гробище над Сливница не е включен в 100-те
национални обекта, както и че на връх Околчица не можах да си сложа печат.”

като обект на въздействието и учителят като субект на въздействието.
Известно е, че за практическата
реализация
на видовете туризъм се
използват
специфични
форми: разходка, излет, поход, експедиция,
екскурзионна
почивка,
туристически
празник,
събор и др. Във връзка
с решаването на учебно-възпитателните задачи особена популярност
и приложност има учебната екскурзия пеша
или с превозно средство.
Чрез тази форма се задоволяват
определени
културно-образователни
интереси и желания на
индивида. При учениците
целите, задачите, съдържанието и подготовката
са тясно свързани с изучаван учебен материал,
а при възрастните любознателни туристи с първи
или за пореден път красив и интересен отдавна
желан обект.
Положителното
отношение и грижата на

държавните
просветни
органи се разкриват в
официални техни документи отпреди много години, на които не правим
анализ. Ще отбележим
само Окръжно № 3232 от
19 март 1896 г., в което се
посочва, че главна цел на
екскурзиите е непосредственото запознаване на
учениците с природата и
промените, които възникават в нея. Подчертава
се благотворното влияние на екскурзиите върху
физическото развитие и
здравето, формирането
на навици за колективен
живот, създаването на
добро настроение и обич
към природните красоти.
Препоръчва се в тях да
се включват игри, песни
и пешеходни преходи. В
следващи държавни документи намираме необходимостта от правилно
планиране на екскурзиите, избора на подходящи маршрути и месеци,
подбор на средства за
физическо укрепване на
учениците, както и за фи-

нансово подпомагане на
бедните ученици, за да
могат да участват.
Следните характеристики на формите за практикуване на туризъм имат
висока социална значимост. Те позволяват:
– по естествен свободен начин да се осъществяват учебно-възпитателни задачи с учениците
извън училищната сграда;
– да се реализират
ефективно интердисциплинарните връзки в съответствие с програмното
учебно съдържание;
– да се онагледи образователният
процес
чрез пряко наблюдение,
възприемане, осмисляне
и затвърждаване на природни процеси и явления,
на исторически и географски обекти;
– да се усъвършенства
цялостната система и се
подобрява здравето, физическото развитие, физическата дееспособност
и чувството за родолюбие
и природолюбие.
Посочените по-горе съображения са достатъчно
основание за повишаване на активността на
учителите,
родителите,
учениците и дейците на
туризма за укрепване
взаимовръзката
между
туризма и единния учебно-възпитателен процес в
училище.
доц., ст.н.с. Борис Маринов

Венцислав Борисов от Шумен
е на 21 години и е студент в Геолого-географския факултет на СУ
“Св. Климент Охридски”. Носител е
на златна значка. От 2012 г. обикаля
100-те национални туристически обекта и събира печати. За националната
инициатива “Опознай България – 100
национални туристически обекта” научава от по-големия си брат. Смята да
започне да изкачва 10-те планински
първенци. Досега в колекцията му са
Вихрен, Мусала, Ботев и Черни връх.
“Като цяло природните обекти ме привличат. Започвам да обикалям и Европа” – казва с усмивка Венцислав.

Семейство Велина и Радослав Коеви са носители на златна значка
от националното движение “Опознай България – 100 национални туристически обекта”. Велина е на 46 години, а Радослав на 50.
“Бяхме обиколили всички обекти, когато решихме да си вземем книжки
и да започнем наново. Това стана през 2013 г. Много обичаме да обикаляме, но най-голямото предизвикателство ни бяха върховете. Последният печат беше от връх Ботев и се оказа, че той е най-трудният за нас. Но
го преодоляхме. Възнамеряваме да обикаляме водопадите. Добро впечатление ни правят някои от музеите, където са въведени интерактивни
технологии, но има и такива, където нищо не се е променило от годините
през социализма.”
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Eкспедиция
„Ивайловград
2016”
в Източните
Родопи
26.03.2016 (събота)
Oт Казанлък през Симеоновград, Мезек и връх Шейновец
до Вила Армира, Долно Луково, Меден бук, Мандрица и
Ивайловград.
В ранната тъмна утрин, в 5.38
ч. потеглиха два автобуса. Водачи на групата бяха Албена Цанева и Недялко Раднев. В 12 ч.
тръгнаха с кола Димитър, Натали, Мартин и Петя.
През Опан и Симеоновград,
починахме на бензиностанция
ОMV. В 8.30 пътуващите с автобус №1 започнаха да разглеждат
куполната гробница, източно от
с. Мезек, а от разклона за крепостта съставът на автобус №2
се прехвърли на двете ветерански свиленградски автобусчета,
осигурени от превозвача Бойдев. По тесния, обрасъл и разбит
път возилата изпъплиха до ретранслаторната станция на връх
Шейновец – най-високия връх в
рида Гората (703,6 м н.в.). През
октомври 1912 г. 14 войници от 30
Шейновски полк загиват в първото сражение от Балканската война при превземането на турския
пост. Голям паметник-костница е
направен на най-високото място.
Има и три бетонни бункера от
Втората световна война. Имало е
и тракийска крепост.
Върнахме се на крепостта Неодзитикон и съставът на първия
автобус замина за върха, а ние
разгледахме едно от най-запазените (с площ 7 дка) градища в
България. То е действало от VIII
до ХIV век.
След влизането в куполната
гробница с най-дългия входен
коридор и с холографско експонирани вещи, намерени вътре, и
след обедната кроасано-бозяна
закуска отново минахме през с.
Мезек.
После през Сива река и Малко
градище за трети път през последните 10 години подминахме
отбивката за тракийския комплекс “Глухите камъни”, без да
спрем и да ги посетим. Култовите ниши се превърнаха във фикс
идея поради поредното бързане
да не закъснеем за следващите
обекти. По стената на яз. “Студен кладенец” стигнахме до село
Хухла, не улучихме центъра на
Ивайловград и от южния край,
със сложни маневри спряхме на
площада. Етнографската сбирка

е поместена в Паскалевата къща.
На втория етаж са отглеждали
бели копринени буби. През 1896
г. в Ортакьой/Ивайловград от
1934 г. е бил върхът на бубовъдството в района. Третата по размерите на мозайките в Римската
империя Вила Армира е съществувала от 50-70 г. на I в. сл.Хр.
до 378 г. сл.Хр., когато е била
опожарена по време на Готската
война след битката при Хандрианопол (днешен Одрин, Турция) на
9 август 378 година. Предполага
се, че раненият там император
Валент умира от раните си в имението край Солената река (Армира). Това станало в края на IV век
при нашествието на готите, които
опустошили цялата империя и
вилата. Младежите се снимаха с
древни одежди и оръжия.
В най-старата в Ивайловградско църква “Св. св. Константин и
Елена”, строена през 1806 г. за 7
денонощия, в с. Долно Луково, с
каменни къщи, покрити с тикли,
влязохме, за да разгледаме. С
историята на храма ни запозна
клисарката Елеонора.
До площадчето на последното
по пътя срещу течението на Бялата река село Меден бук бяхме в
18.27 ч. В основаното от албанци
село Мандрица посетихме църквата, поддържана от Султана, все
още говореща на архаичен арнаутски. Срещу храма бе малкото

хотелче “Букор щепи” (хубава
къща).
В Ивайловград се завърнахме
в 19.40. В хотелите “Ахрида” и
“Тракия” се настаниха хората от
автобус № 1. Храненето бе в ресторант “Тракия”.
Автобус № 2 бе в хотел “Бор” и
къща за гости “Армира”.
Музика с певици и “Ехо” изпълнения на акордеон от Вальо,
китара от Иван, флейта от Дамяна – до 2 ч. в неделя (по новото
време).
27.03.2016 г. (неделя)
От Ивайловград през Черни
рид, Железино, Гугутка, Бялата
крепост, Илиева нива, Кромлеха край Долни Главанак, Стамболово, Хасково и Стара Загора до Казанлък.
След закуската тръгнахме в 9
ч. На разклона за Любимец се събраха двата рейса и в 9.20 спряха
южно от Черни връх. Качихме се
в североизточна посока на височината, където ивайловградчани
са издигнали през 30-те години
на миналия век облицован с мрамор величествен паметник на
жертвите и падналите бойци във
войните.
Югоизточно от с. Железино,
на 100 м от пътя, е разположен
долмен без покривната част.
Обграден от крепида от плочи,
високи 1 м с диаметър 8 м. Наобиколен бе от 80 снимащи любо-

питковци от 10.20 до 10.35.
На площада в село Гугутка е белият монумент в памет на убитите
през Междусъюзническата война
(юли 1913 г.) 81жители на селото
от башибозук и редовна войска.
Оцеляла ранената 15-годишна
Въла, престорила се на умряла.
В църквата се барикадирали 30
души, които успели да се измъкнат през нощта в близкия дол.
Любезният ни домакин Илия отвори църквата, за да се поклоним.
Сладкодумният Гиньо Михов ни
поведе по десния бряг на реката.
През изоставени ниви пресякохме две по-малки и една по-голяма от Лешница реки. Нея преминахме по клатещо се мостче с
помощта на спасителите Мартин,
Мариан, Пламен и по камионен
път, след 5 км стигнахме до крепостта Бялград. От запад имаше
дебел до 2 м и висок до 10 м, дълъг 550 м участък със зид (с бели
камъни) с хоросанова спойка.
Предполага се, че е строена през
ХII-ХIII век. Посещавана е от Калоян.
От изток към реката и от юг
склоновете са стръмни и остатъците от стени са по-тънки. В
северната част на укреплението има квадратна кула – донжон
(10х10х10м), в която е живял началникът. В средата има основи
на църква (за постоянно живеещия охранителен гарнизон). На

1 км надолу по-пълноводната от
Тунджа Бяла река, широка 15 м,
с каменисти наносни площадки
до 100 м, прави красиви завои –
меандри.
Завърнахме се в 14.35 и отпътувахме в 14.52 ч.
На билото на Черни рид, близо
до с. Глумово, в местността Илиева нива през лятото на 1913 г.
потеря застига 200 българчета,
бягащи от Беломорието, и ги избива. Мраморно-бронзов паметник с параклис напомня за трагедията.
През Крумовград край многоводната, страховито буйна Арда
и яз. “Студен кладенец” в 17.30 ч.
тръгнахме от посетителския център, западно от Долни Главанак,
първоначално през жвачкащо
пасище, а после през дъбова гора
до полянка с побити еднометрови
камъни, в кръг с диаметър 15 м.
Древно тракийско светилище,
направено преди повече от 4
хиляди години, свързано с култа
към Слънцето. Голямо фотографиране – единично, групово, с трикольор, а Христо Димов се качи
на дъб и направи въздушни снимки с повечето от фотоапаратите.
Тръгнахме в 18.17 ч.,пропътували
549 км. Така завърши поредното
пролетно пътешествие.
Teкст и снимки:
Христо Ангелов

8

Маршрути

МАЙ 2016 г.

Хижа “Добрила”
Разположена е в Троянска планина, дял на
Средна Стара планина,
на седловината между върховете Добрила
и Левски (Амбарица),
1795 м н.в., 50 места,
локално отопление, вътрешни тоалетни и бани,
туристическа столова и
кухня.
Стопанин: ТД “Иван
Вазов”
Изходен пункт:
Сопот – хижа “Незабравка” (лифт) – хижа
“Добрила” (жълта маркировка) – 1.10 ч.
Изходен пункт:
Сопот – хижа “Незабравка” (лифт) – хижа
“Добрила” (жълта маркировка) – 1.10 ч. От Сопот до хижа “Незабравка”
се пътува със седалковата въжена линия за около
0.40 ч. От горната лифтова станция в североизточна посока по маркираната пътека се траверсира
почти по хоризонтал до
югоизточните склонове
на връх Добрила и за 30
минути се излиза пред
хижа “Добрила”.
Сопот – манастир “Св.
Спас” – местността Почивалото – хижа “Добрила” (жълта маркировка) – 4 ч.
От центъра на Сопот
се тръгва на северозапад
към манастира “Свети
Спас”. От него започва
маркираният
маршрут,
който навлиза на север
в долираната на река
Манастирска, достига каменист дол (15 мин.), а
след това поема по стар
път. Той достига междинната лифтова станция в
местността Почивалото,
след него достига голяма
скала (Пресечен камък),
откъдето
продължава
вдясно през гора и с лек
наклон пътеката излиза
пред хижа “Добрила”.
Съседни обекти (летни маршрути):
1. Хижа “Добрила” –
хижа “Дерменка” (червена лентова и стълбова маркировка) – 2.40 ч.
Тръгва се в северозападна посока през иглолистна гора и се достига
разклонът на туристическата пътека за хижа “Незабравка” (1 час). Продължава се през гората,
подсича се връх и след
още 1 час се достига горното било. Пътеката продължава през стара букова гора и над останките на
кошара излиза на поляна,
а след около 10 минути в
североизточна посока с
леко изкачване достига
хижа “Дерменка” (1530 м
н.в., 86 места в стаи със
самостоятелни и етажни
бани и тоалетни, локално отопление, ресторант,
бюфет).
2. Хижа “Добрила” –
хижа “Амбарица” (жълта лентова и стълбова
маркировка) – 3 ч.
От хижа “Добрила” маркираната пътека следи
горски път на североизток
до местността Раздвоеният извор – два улея, които
се събират над пътеката.
С дъга на северозапад
пътеката слиза в изворната област на река Черни Осъм и се изкачва на
равно пасище. След продължително спускане на
североизток маршрутът

Туристически маршрути
около хижите на БТС

заслон „Ботев”

пресича няколко каменни улея, изкачва се през
суходолие,
съединява
се с пътеката, спускаща
се на юг от седловината
Платнешки ярове, минава
край връх Момина могила
и достига хижа “Амбарица” (1516 м н.в., 50 места,
етажни бани и тоалетни, локално отопление,
собствено ел.захранване,
туристическа столова и
кухня).
3. Хижа “Добрила” –
хижа “Васил Левски”
(червена, синя маркировка) – 5 ч.
От хижата се тръгва
на югоизток през пасища и под развалината на
стара мандра се достига
заслон Залъмово кладенче. С продължително
спускане през няколкко
дерета пътеката прекосява обширна водосборна
област, пресича поток и
по скалист терен, поема
на изток през пасища. С
леко слизане се пресича
пътеката/зелена маркировка/ между хижа “Амбарица” (2.30 ч) и хижа “Ху-

бавец” (1.30 ч), завива се
на североизток и се слиза
в обширна речна долина.
По-нататък
маршрутът
пресича пасища и достига
седловинно положение.
Тук има отклонение на
североизток на пътеката
със зелена маркировка.
Излиза на главното било
западно от връх Костенурката. Пътеката, която се
следи, прекосява обширното пасище Топалица,
пресича река и на югоизток навлиза в гора. Пътеката се спуска по склон, а
накрая почти по хоризонтал достига хижа “Васил
Левски” (1351 м н.в., 70
места, вътрешни и външни
бани и тоалетни, локално
отопление, собствено ел.
захранване, туристическа
столова и кухня, бюфет).
4. Хижа “Добрила” –
Купените – заслон “Ботев” (червена лентова и
стълбова маркировка)
– 7.30 ч.
Маршрутът е един от
най-трудните в нашите
планини. Препоръчва се
само за туристи с добра

физическа подготовка
и планинарски опит. Отсечката е етап от европейския маршрут Е-3.
От хижа “Добрила” се
тръгва на североизток по
маркираните стълбове и
продължително изкачване през рядка иглолистна
гора, а след това по откритите тревисти склонове на
връх Левски (Амбарица),
50 мин. Следва слизане до
седловината и изкачване
на връх Малка Амбарица.
С ново спускане се достига седловината Платнешки ярокове (1.50 ч). През
нея минава маркираната
със зелен цвят пътека за
хижа “Амбарица” на север (1.30 ч) и хижа “Хубавец” на юг (2.30 ч). Продължава се с изкачване
по западния ръб на връх
Малък Купен, а след късо
разстояние започва траверсирането му от север
и слизане на седловината
между него и връх Голям
купен. Започва стръмно,
трудно и опасно изкачване на връх Голям Купен (3
ч), на чийто западен и из-

точен склон са монтирани
стоманено-въжени парапети. Слиза се на по-равно място и се продължава
през острите скални зъбери, процепи и корнизи на
Малкия и Голям Кръстец.
След Кръстците се достига друг скален процеп,
през който минава т.нар.
Видимска пътека (зелена маркировка, 4.45 ч),
свързваща хижа “Плевен”
на север с хижа “Васил
Левски” на юг. Пътеката
изкачва връх Костенурката, слиза до малко равно
място, а след това преодолява стръмния западен
склон на връх Жълтец (6
ч). Все на изток за 30 минути се изкачват Млечният чал и следващият Безименен връх. След него с
полегато слизане на изток
се достига седловината,
на която е заслон “Ботев”.

Заслон „Ботев”

Разположен е в Калоферския дял на Средна
Стара планина, местността Полянката в западното подножие на

въх Ботев, 2053 м н.в.,
28 места, външни и вътрешни бани и тоалетни, локално отопление,
собствено ел.захранване, туристическа столова и кухня. Отворен е
целогодишно и е с постоянен персонал.
Стопанин: БТС – гр.
София
Изходен пункт: гр.
Априлци – местността
Мазането (9 км) – хижа
“Плевен” (1.15 ч) – заслон “Ботев” (зелена
лентова
маркировка,
2.30 ч) – 3.45 ч.
Най-близкият и удобен
подход към заслон “Ботев”
е от север – гр. Априлци.
В гр. Априлци се намира
хижа “Зора” (520 м н.в.,
27 места, самостоятелни
бани и тоалетни, локално отопление, ресторант,
бюфет, летен ресторант,
паркинг).
От Априлци до местността Мазането има 9 км
асфалтово шосе в недобро
състояние. В местността
Мазането е долната станция на товарния лифт, с

Маршрути

П

хижа „Равнец”

хижа „Зора”
хижа „Рай”

хижа „Васил Леваски”
хижа „Донрола”

хижа „Дерменка”

който се качва багажът на
туристите до хижа “Плевен”. От долната станция
на лифта пътеката (зелена
маркировка) се изкачва
стръмно и с много къси
серпентини през букова
гора и по склон излиза
на билото при сградите
на хижа “Плевен” (1.15 ч).
Хижа “Плевен” е на 1384 м
н.в., 140 места, вътрешни
бани и тоалетни, отопление с електрически уреди, туристическа столова,
бюфет, ресторант, ски гардероб, влекове и писти.
От поляната край хижата пътеката изкачва
в южна посока стръмен
склон през гората, прекосява няколко поляни,
излиза от гората, криволичи между скали и достига местността Пещта. От
тук на югоизток се отделя
лятната пътека, която минава край чешма, пресича
няколко потока и лавинни
улеи и по стръмна поляна
излиза пред заслон “Ботев” (2.30 ч от хижа “Плевен, общо 3.45 ч).
Съседни обекти (летни маршрути):
1. Заслон “Ботев” –
хижа “Васил Левски”
(зелена и червена маркировка) – 3 ч.
Пътеката слиза в югозападна посока, почти по
хоризонтал
преминава
през изворната област на
река Хайдута, подминава
северно от скалната група на връх Побита глава.
Продължава се по маркираната пътека, пресичат
се няколко потока и се
излиза на възловото кръстовище на туристически
пътеки в местността Дюза
(1.30 ч). От заравненото
било в западна посока за
около 40 минути се достига горски пояс, а след още
30-40 минути с няколко
серпентини през смесена
гора в западна посока се
слиза пред хижа “Васил
Левски”. От хижа “Васил
Левски” маркираната пътека (син цвят), следваща
течението на Стара река,

хижа „Амбарица”

през хижите “Балкански
рози” и “Хубавец” слиза в
гр. Карлово (3.30 ч).
2. Заслон “Ботев” –
хижа “Равнец” (червена
маркировка) – 4.30 ч.
От заслон “Ботев” до
местността Дюза (1.30 ч)
се следва пътеката, описана в Маршрут № 1. За
хижа “Равнец” се тръгва в югоизточна посока,
траверсира се северният склон на връх Равнец,
подминава се разклонът на пътеката за хижа
“Васил Левски” (2.30 ч),
подсича се западният
склон на връх Кочмара и
по скалист склон, обрасъл с гора, в югозападна
посока се достига хижа
“Равнец” (1157 м н.в., 30
места, външни тоалетни,
собствено ел.захранване,
отопление на твърдо гориво, туристическа столова
и кухня). От хижа “Равнец”
по маркирана пътека за
около 1.30 ч се слиза в гр.
Карлово.
Заслон “Ботев” – връх
Ботев – хижа “Рай” (червена лентова и стълбова маркировка до връх
Ботев, зелена – до хижа
“Рай) – 3.10 ч.
От заслон “Ботев” до
връх Ботев се достига
по-лесно по извиващата
се с множество серпентини лятна пътека (1 ч). Тя
следи трасето на европейския туристически маршрут Е 3.
Връх Ботев (2376 м н.в.)
е първенецът на Стара
планина и третият по височина планински първенец. През 1942 г. на него
е изградена третата у нас
и втора по височина метеорологична наблюдателница. Той е един от 100-те
НТО. От върха се откриват
неповторими гледки във
всички посоки.
От връх Ботев се следва зелената маркировка
в южна посока. Започва
стръмно спускане по нар.
Тарзанова пътека по скалист склон, успоредно на
малък поток. По-надолу

пътеката преминава през
скалисти участъци, обезопасени с въжено-стоманен парапет, извива се
през скални площадки и
под отвесни скали и вкопана в хребет, спускащ
се от връх Ботев, стръмно
слиза до пътеката, идваща от хижа “Васил Левски” за хижа “Рай”. След
10 минути в източна посока се пресича потокът
на Райското пръскало и
по широка пътека достига хижа “Рай” (1422 м
н.в., 115 легла вътрешни и външни тоалетни,
собствено ел.захранване,
отопление на твърдо гориво, туристическа столова
и кухня, бюфет). От хижа
“Рай” по маркираната пътека се слиза до Калофер
през местността Паниците
– 4.30 ч.
4.
Заслон
“Ботев”
– връх Ботев – хижа
“Тъжа”
От връх Ботев край връх
Малкия Юмрук се слиза
на седловина Маринка с
едноименния заслон (1.45
ч). Продължава се на югоизток, преминава се край
върховете Ушите и Параджика (2.30 ч) и се слиза
стръмно на седловина
Пилешки полог (3.05 ч).
Продължава се на североизток до разклон, поема се вляво, преминава
се южно от връх Овчарска грамада, завива се на
североизток и се достига
седловината Русалийски
гробища (3.40 ч). След
нея лятната пътека прекосява пасище, навлиза
в гората и през мостче се
изкачва на хижа “Тъжа”
(1525 м н.в., 50 места,
вътрешни и външни бани
и тоалетни, собствено
ел.захранване, локално
отопление, туристическа
столова и кухня). От хижа
“Тъжа” по маркирани пътеки се слиза на север до гр.
Априлци – 3 ч. и на юг до
село Тъжа – 6 ч.
Йордан Йорданов
експерт в БТС
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Шуменци
отчетоха
добра
дейност

ри висока активност
премина
годишното
отчетно събрание на
туристическото дружество
“Мадарски конник” в Шумен,
като в доклада, изнесен от
председателя Ангел Филипов, бяха посочени многобройните прояви, които
са се провели с туристите.
Седем са клубовете за пешеходен туризъм, в които
членуват общо 280 души,
които са повече от предходните години. Пешеходците
от клубовете “Висока поляна”, “Шуменска крепост”,
“Планинарство”, “20 минути” и ветераните туристи
са организирали интересни
прояви сред природата с
посещения на туристически
обекти във високата планина, а най-чести са излизанията по горските маршрути в
Природния парк Шуменско
плато, като на туристическата база на дружеството
“Фургоните” се провеждат
различни чествания. Туристическото дружество е
провеждало традиционните
походи “Трети март” в Стара планина, “От тук започва
България” на Шуменското
плато, скалните манастири
и района на село Осмар
с участието и на хора на
различна възраст и от туристическите дружества в
Североизточна България.
Шуменци участват и в похода “Добруд жа и морето”, който се провежда по
Северното Черноморие. В похода из
Рила основно вземат участие членове
на клуба за пешеходен туризъм “Шуменска крепост”. Интересна и нелека
за участниците беше международната проява в Македония и Албания, с
изкачване в два последователни дни
на Шар планина – Титов връх и Голем
кораб. Шуменката Елена Станева направи посещение на остров Мадейра с
изкачване на Пико Руиво.
Туристи от шуменските клубове са
уважили със свои участия проявите
на туристическите дружества в съседните области – Варна, Добрич,
Силистра, Русе, Търговище, Велико
Търново и други райони, където се запознаха с природните красоти. Клубът
“Шуменска крепост” с председател Борис Петрунов, в който членуват 44 туристи на различни възрасти, е провел
осем собствени прояви с посещения
на Природния парк Русенски Лом, Нисовския скален манастир до село Нисово, както и Басарбовските скали. А
клубът “Планинарство” с председател
Петър Петров е провел 27 излизания
сред природата – зимен поход в Рила,
изкачване на връх Шипка, 4-дневен
поход в Пирин, както и посещение
на хижа “Младост” край Търговище.
Най-многоброен е клубът за пешеходен туризъм “Висока поляна”, където
членуват 73 мъже и жени, с 12 повече
от предходната година. Председател
е Елеонора Стоянова, като са организирани среща и поход в Етрополския
балкан, домакини са на традиционното издание “От тук започва България”,

участия в похода до селата Жеравна
и Медвен в Котленския Балкан. Дълго
ще се помнят и екскурзиите до връх
Руен, ждрелото на река Ерма около
Трън, Голям Персенк в Родопите. Клубът “20 минути” с председател Росен
Владимиров отчита посещения на
хижа “Седемте рилски езера” в Рила,
културно-туристическа обиколка в
Странджа, преходи от село Българи
до село Кости, разходки с лодка по
река Велека. Клубът “Туристи ветерани” с председател Върбан Върбев е с
най-многобройни излизания в района
на Природния парк Шуменско плато,
както и посещения до Националния
историко-археологически
резерват
“Мадара”, както и до зоната за отдих
“Пчелина” край Разград и до по-далечни дестинации – до хижа “Чумерна”
край град Елена.
По време на обсъждането на доклада и на предложенията беше приета и
програмата за дейността през настоящата година. Както туристическото
дружество “Мадарски конник”, така
и клубовете за пешеходен туризъм
предвиждат в различните периоди на
годината да проведат много и интересни походи и излети. Ще се вложат и
повече грижи за подобряване на дейността на туристическите хижи “Мадарски конник” край чудните мадарски
скали, “Букаците” в Природния парк
Шуменско плато, “Върбишки проход”
във Върбишкия Балкан и “Тича” във
Великопреславския Балкан.
Текст и снимки:
Геогрги Ников
Председателят на туристическото дружество
“Мадарски конник” в
Шумен Ангел Филипов
изнася отчетния доклад.
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Пътеводител
КОМ – ЕМИНЕ
Продължава от брой 4

хижа “Тръстеная” –
хижа “Лескова” (6 часа)
От хижа “Тръстеная”
се поема в южна посока
през малиновите насаждения. След 300 метра се
излиза през порта в оградата, пресича се земен
път и се продължава по
пътеката на юг през поляни. Вдясно (западно) остава Горното езеро. След
още 700 метра се излиза
на земния път при местност Чемерника, където
се намира биоферма “Чемерник”. Този земен път
идва от местността Ключ,
където се срещат двата
пътя – от с. Бов (7 км) и от
с. Лакатник (7 км). Който
не желае да се отбива в
хижа “Тръстеная”, може
да продължи от разклона
500 метра преди хижата
по земния път от с. Лакатник в южна посока до
местността Ключ, откъдето по пътя в югоизточна-източна посока за 5
минути се стига до местността Чемерника.

Биоферма “Чемерник” е
разположена в северното
подножие на връх Издремец, до Горното езеро.
Представлява комплекс
от постройки, включващи
три къщи за гости с капацитет 23 места. Предлагат
се храна, мляко и млечни произведения. Освен
овце, крави и коне във
фермата като атракция
се отглеждат и муфлони,
елени и глигани.
В края на всеки летен
месец се провеждат рицарски турнири.
Продължава се на юг по
колова и лентова маркировка. Вдясно (западно)
от пътеката има чешма.
През поляни и ливади в
широколистната гора се
стига до северното подножие на вр. Издремец
(1493 м). Той е втори по
височина в Голема планина, обгледен връх, от който при ясно време могат
да се видят позлатените
кубета на храм “Свети
Александър Невски” в София. Върхът може да се
изкачи без пътека през
проходима широколистна
гора за 30 минути.
Пътеката
продължава в югоизточна посока,
подсича североизточните
открити склонове на връх

Издремец, от които се открива широка панорама
към Врачанския Балкан
на север и Ржана планина на изток. Навлиза се в
гъста букова гора, в която
се върви 15 минути и се
излиза на Манастирската ливада – характерна
голяма поляна с маркировъчен стълб (1 час от
хижа “Тръстеная”). Тук
пътеката променя рязко
посоката си от югоизточна на югозападна, спуска
се стръмно до началото
на дере, което се пресича. Мястото е мочурливо.
Пътеката продължава на
юг и преминава в земен
път, успореден на билото. 5 минути (200 м) след
дерето се стига до разклон (1 час и 15 минути от
хижа “Тръстеная”). Вляво
(на югоизток) слиза пътеката за манастир “Седемте престола” (жълта
маркировка). Червената
маркировка продължава
направо и вдясно (на юг),
подсичайки
източните
склонове на връх Лиляка
(1399 м). След 10 минути
от разклона за манастира
(25 минути от манастир-

ската ливада) се излиза
в местността Баин камък
(стара кариера за червен
гранит).
От характерна скала,
надвесена над склона, се
открива гледка на изток
към долината на река Габровница и сгушения в
нея манастир “Седемте
престола”. На заден план
се извисяват варовиковият масив на връх Козница
(1636 м), първенецът на
Ржана планина, и Чукава
(1588 м), първенецът на
Голема планина.

бие”.
Уникални са още големият резбован дървен
полилей “Хоро” и манастирското клепало, изработено от железните
врати на крепостта Калето по идея на Софроний
Врачански. Останките от
крепостта се намират в
близост до манастира.
В двора на манастира е
гробът на поета Змей Горянин, а от другата страна
на пътя се намира аязмо
(извор с лековита чудотворна вода).

Осеновлашкият манастир “Рождество Богородично” се намира на 10
км от гара Елисейна и е
разположен на границата между Голема и Ржана
планина. По-известен е с
името “Седемте престола”
заради своята уникална
църква със седем параклиса.
Историята му започва
през ХVI век и оттогава
два пъти е разрушаван и
след това възстановяван,
което вдъхновява Вазов
да напише прекрасните
стихове на “Клепалото

10 минути след Баин камък коларският път достига до местността Берилова воденица – обширни
поляни с ловджийско чакало, маркировъчен кол и
гледки към махалите Редина, Размерица и Лесков
дол надясно (на запад),
закъдето се отделя земен път. Според едно
предание оттук хан Крум
е наблюдавал битката с
византийците за превземането на София през
809 година. От местността Берилова воденица
пътят продължава в юго-

източна посока през рехави гори и билни поляни.
Редуват се широколистни и иглолистни дървета. Преминава се покрай
връх Старо пладнище
(1297 м), Говеждия преслоп, Вита поляна и връх
Плато (Чух петел), който
остава вляво (източно) от
пътеката. Продължава се
през просторните поляни,
южно от върха се достига
до седловина с кръстопът
в местността Влаина (1
час от Берилова воденица / 2 часа и 35 минути
от хижа “Тръстеная”). Отдясно (от запад) се изкачва земният път от град
Своге и махала Лесков
дол, който пресича билото и се спуска наляво (на
югоизток-изток) към село
Брезов дол и шосето от
село Осеновлаг за манастир “Седемте престола”
и село Елисейна.
Маршрутът Ком – Емине пресича кръстопътя
от север на юг и продължава през ливадите на
местността Влаина. От
Берилова воденица до тук
периодично се появяват
колове от зимната мар-

кировка, като повечето
от тях са отрязани и са
останали само бетонните
основи. Право насреща
се издига тревистият връх
Високата чукла (1337 м).
Той е важен орографски
възел между долините на
Лесковдолската (Размеришката), Брезовдолската и Кръстешката река. За
15 минути червената маркировка подсича върха от
изток през нискостеблена
гора, храсталаци и поляни. При желание върхът
може да бъде изкачен
по земен път. Отгоре се
откриват гледки към Северозападна Рила, Витоша, Люлин, Вискяр, Руй и
планините от Краището, а
на север може да се проследи изминатият дотук
път от връх Ком покрай
върховете Малък Ком, Зелена глава, Тодорини кукли, Крушачки връх, Калугерска чукла, Угърски
връх, Яворец, Издремец,
Лиляка, Старо пладнище,
Плато и Влаина. На север
се показват най-високите части на Врачанския
Балкан, на североизток е
масивът на Ржана плани-
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на и вр. Козница, на изток
– предстоящият път между връх Лескова могила и
връх Чукава. На югоизток
е легендарният Мургаш,
а между него и Чукава
съвсем леко се подават
връх Звездец, Етрополска Баба и Марагидия от
Етрополската
планина
(граница между Западна
и Средна Стара планина).
В източното подножие
на връх Високата чукла
маркираният път минава
покрай изворче с малък
дебит, което обаче не
пресъхва и в най-сухите
лета (важен водоизточник за този преход).
След изворчето се стига до кръстопът на земни пътища. Отдясно (от
северозапад) се спуска
пътят от върха, който
продължава на юг към
връх Джуренец (1397 м).
Между тях (вдясно, в югозападна посока) се отделя път за село Батулия
покрай река Кръстешка.
Идвайки от север, маркировката продължава по
пътя вляво (на изток) през
букова гора със сечища
(да се внимава за отклоненията на дърварските
пътища). За 30 минути
(45 минути от кръстопътя
в местността Влахина) 1
час и 45 минути от Берилова воденица (3 часа и
20 минути от хижа “Тръстеная”) се стига до горски
дом “Чукава”.
Горски дом “Чукава”
представлява изоставена едноетажна постройка. Няма възможност за
преспиване. Няма вода!
След горски дом “Чукава” пътят продължава
на изток, подсичайки северните склонове на връх
Чукава (1588 м) с леко,
но постоянно изкачване.

След 1 час се пресича
малко поточе, течащо
през тръба под пътя, след
което се излиза на голяма
поляна с кръстопът. На
север слиза път към село
Осеновлаг и долината
на река Габровница, над
която се извисява трапецовидният масив на връх
Козница (1363 м). Той се
разпознава по предавателя, който се намира недалече западно от най-високата му точка. На юг се
изкачва път за връх Чукава – първенеца на Голема
планина (30 минути). 50
метра по-нагоре по този
път и западно от него има
маса с пейки и огнище, а
на още 30 метра западно
от тях се намира изворчето Хайдушкият кладенец.
Мястото е подходящо за
почивка или пренощуване.
Ком – Емине продължава по пътя на изток-югоизток, подсичайки източните склонове на връх
Чукава. С леко спускане
за 30 минути се стига до
местността Разделената
вода (1380 м) (1 час 30
минути от Горски дом “Чукава”). Тук е вододелът
на реките Брезовдолска
и Огойска, откъдето идва
и името на местността –
място, където един поток
се разделя към два различни водосбора. Явлението се нарича бифуркация.
От Разделената вода
пътят продължава на
изток-североизток
по
равното тревисто било.
След 20 минути се стига оброчището “Свети
Дух” – каменен кръст и
метална кутия за палене
на свещи отляво на пътя в
началото на гората. След
оброка има кръстопът с
табелки върху старо голямо самотно дърво. На-

ляво (на север) слиза път
към село Осеновлак за 1
час и 20 минути. Надясно
(на югоизток) слиза път
до Лескова махала (стар
вариант на Ком – Емине,
който минава покрай къщите и дворовете на изоставената махала и след
20 минути достига хижа
“Лескова”). Маркираният
с лентова и колова маркировка път продължава на изток, подсичайки
южните склонове на връх
Лескова могила (1432
м) и достига западното
подножие на връх Увеса
(1455 м). Върви се през
ливади и пасища. Главната билна маркировка
траверсира югозападния
склон на връх Увеса, постепенно завивайки надясно (на юг).
Хижа “Лескова” остава
вдясно (западно) от главното било. До нея се стига
по отклонение, маркирано със стълбова и лентова маркировка, което се
отделя от главната билна
маркировка при западното подножие на вр. Увеса
още преди подсичането
му (30 минути от оброчището). Коловете слизат
в южна посока и стигат
до широколистна гора,
в която се продължава
по ясно очертана пътека
с червена маркировка.
Пресича се началото на
поток с каптаж. Стига
се до дърво, върху което
червена марка обозначава предстоящ завой надясно (на запад). Излиза
се на поляна с кръстопът
и се поема по десния път
(на запад), който слиза до
голям 180-градусов завой
на 200 метра северно от
хижа “Лескова”. Тръгва се
надясно (на югозапад) и
след 100 метра се стига
нов ъглопът. Хижата се
вижда на 100 метра по
десния път (на югозапад)
(20 минути от билото; 2
часа и 40 минути от горски дом “Чукава”; 4 часа
и 25 минути от Берилова
воденица; 6 часа от хижа
“Тръстеная”).
Ако се пропусне описаната по-горе отбивка от
билния път и се продължи по билото, до хижа
“Лескова” може да се
стигне и от южното подножие на връх Увеса по
земен път, отклоняващ се
надясно (на запад). Този
път слиза до кръстовището на поляната след
дървото с марка за завой надясно, откъдето се
продължава направо (на
запад) за хижата по вече
описания маркиран път
(15 минути от билото).
Хижа “Лескова” се намира в махала Лескова.
На 27 км от гара Елисейна (21 км асфалтово шосе
до село Осеновлак и 6 км
земен път) и на 25 км от
село Реброво (19 км по
асфалтово шосе до село
Огоя и 6 км земен път).
Представлява едноетажна сграда с капацитет 28
места. Сградата е водоснабдена, електрифицирана от агрегат.
Не работи постоянно,
нужно е предварително
запитване.
Има голям навес с пейки, маси и огнище, под
който при нужда може да
се пренощува.
Яница Илиева
Стефан Илиев
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“За мен БТС е кауза”
– често казваше
Георги Кърпачев
НА 21 АПРИЛ 2016 ГОДИНА НА 82-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПОЧИНА
ДЪЛГОГОДИШНИЯТ ДЕЯТЕЛ НА БТС ИНЖ. ГЕОРГИ КЪРПАЧЕВ.
Животът му виристически маршнаги е бил свързан
рути.
с планината и туриПрез 2008 г. БТС
зма. В по-далечнииздава картата “Хите си години знаем,
жите в България”, в
че се е занимавал
която той е един от
с алпинизъм, бил
съавторите, а през
е планински спа2012 г. той е консулсител,
преминал
тант в издадения
е най-дългия и тесправочник “Хижижък туристически
те в България”.
маршрут Ком-ЕмиГеорги Кърпачев
не.
е постоянен предПрез 80-те годиставител на БТС
ни на миналия век
в
Европейското
започва работа в
сдружение за пеБТС – направлешеходен туризъм, в
ние “Туристически
който той е активен
имоти”, отдел “Хиучастник.
жестопанисване”,
Една от най-гоа след 1987 г. – в
лемите му заслуги
сектор “Маркировобаче е активната
ка”. Недооценен от
му работа по учретогавашното ръкодяването – и то по
водство, което му
негова инициатива възлага неприсъщи
на Балканския плаза неговата компенинарски съюз през
тентност задачи, а
2009 г. В него той се
също и несправдлирадваше на дълбово обвинен в “грехове”, които той не е ко уважение от страна на всички Бализвършил, напуска огорчен БТС.
кански държави и особено от неговия
От 2002 г. той отново е открит от председател – проф. Угриновски.
ръководството на БТС и е поканен да
През последните години Г.Кърпачев
сътрудничи в любимата му дейност – инициира ново международно движетуристическата маркировка. Макар и ние “Покорител на 10-те балкански
вече в напреднала възраст с неверо- първенци”, като активно участваше в
ятна енергия той разкрива истинския подготовката на туристическа карта.
си потенциал, какъвто всъщност винаОт години е член на редколегията
ги е притежавал.
на вестник “Ехо”, на чиито страници е
През 2002 г. той е избран за пред- публикувал много материали, свързаседател на Републиканската комисия ни с международната дейност на БТС.
по маркировката, а през 2003 г. участГеорги Кърпачев е носител на всичва в актуализиране на Правилника за ки възможни награди на БТС, а по помаркировката. В периода 2004-2006 вод 80-годишнината му е награден с
г. изработва кадастри на маркиров- най-високото отличие – медал “Алеко”
ката в граничните планини в Южна и
Ще го запомним с неговата скроЗападна България, организира бри- ност, безрезервна вяра в каузата на
гади и пряко участва в маркирането БТС, неограниченият му капацитет от
на Славянка, Беласица, Огражден, знания, ерудицията му, готовността да
Руй и Осогово. Организира маркиро- помогне на всеки.
въчни бригади в Западна и Източна
Чували сме го да казва “За мен БТС
Стара планина, както и обучение на е кауза” и той го доказа с целия си
маркировачи. Успоредно или след из- съзнателен живот в служба на БТС.
вършване на маркировъчните работи,
инициира издаването на туристически
Дълбок поклон пред
карти за съответните планини. Той е
светлата му памет!
консултант и автор на текстовете на
картите Южен Пирин – Славянка,
Беласица – Огражден, Витоша,
Осогово и първата пътна карта /
българо-македонска/ на Осогово,
издадена през 2009 г.
На Жоро Кърпачев
През 2004 г. по негова инициатива заедно с група деятели на
Едва се добрахме до малката хижа
доброволни начала възстановяслед толкова труден преход в мъгла,
ват “Малка туристическа библино вътре на топло нямаме грижа
отека”, в която е член на редкои колко приятно ни става сега!
легията и консултант за всяко от
изданията й.
Сваляме раници, якета мокри
През 2005 г., също по негова
и раменете сякаш „летят”.
инициатива, стартира националКрай печката толкова много обувки
ното движение “Покорител на 10жестоко подгизнали леко димят.
те планински първенци”, като той
лично създава идейния проект
Някой щедро разлива с черпака
за книжката и значката на двитопъл чай с мирис познат,
жението. През 2009 г. по негова
плоско шишенце само по капка
идея БТС финансира издаването
коняче добавяме за аромат!
на карта за 10-те планински първенци, в която е консултант и авЖоро подхваща нашата песен
тор на текстовете.
след него с хармоника включвам се аз,
След 2008 г. дейността на марднешният преход не бе никак лесен,
кировката заема полагаемото й
но всички запяват в тоз късен час.
се място в най-новата нормативна уредба. По негово предложеИ бури, и хали нека вилнеят
ние в Закона за физическото възте нашия поход няма да спрат!
питание и спорта и в Закона за
Утре отново слънце ще грее
туризма има текстове, с които са
на Жоро песните пак ще звучат!
регламентирани туристическите
пътеки и възможностите за фиИван Петров
нансиране на европейските ту-
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Буквите –
дело на
съзидатели
и пазители

Когато българин общува със западняк, понякога става дума и за
разликата в азбуките. За
западния човек кирилицата е нещо странно и
екзотично. Долавя туктам познати очертания и
нищо повече; оттук започва и любопитството
му, което често се изразява във въпроса, задаван понякога директно:
как смята човекът от света на кирилицата, коя азбука е по-съвършена – тя
или латиницата?
Отговорът е повече от
ясен – и щом му кажем,
че кирилицата е на много
по-високо ниво от латиницата, въпросният западняк започва да гледа
недоверчиво. Когато западни хора ме молят за
аргументи по това ми становище, просто им предлагам да изпишат някои
от звуците „ш”, „ч”, „щ”,
„ж” и все такива „трудни”
съгласни. И като започнат да лепят по буквите
си едни кукички, ченгелчета, чертички, точки и
двоеточия, а после пък
комбинации от две, че и
три букви – я нека примерно да напишем „щ” на
латиница... В такива случаи “кирилският” човек
се изморява да им гледа
сеира и великодушно им
обяснява, че именно в
обозначаването на тези
звуци, които присъстват и във всеки западен
език, се състои едно от
важните предимства на
кирилицата. Целият сбиротък от кукички, уда-

рения, ченгели, точки и
запетаи отива в кошчето
за боклук – и се появяват изящните, елегантни
и винаги точни кирилски
изписвания на затрудняващите ги звуци. И обикновено западнякът гледа
като стреснат – колко
лесно било, как не сме се
сетили... Тогава на шега
им обясняваме, че просто кирилицата е “последен модел” азбука, затова е и нормално в нея да
са предвидени “екстри”,
които липсват в латиницата. Това за последния
модел и “екстрите” върши
работа, защото в днешния технологичен свят е
разбираем и простичък
аргумент – и спорът приключва с примирено кимане на глава.
Разбира се, обозначаването на “сложносъставните” съгласни е важен
елемент; но далече не
единственият, нито пък
главният резултат във
великото дело на св. св.
Кирил и Методий. Защото азбуката, създадена
от тях, не само научава
славянските народи да
четат и пишат със свои
собствени писмена – но
ги откъсва окончателно
от дотогавашния примитивен свят на първобитнообщинни суеверия и
разтваря широко вратите
към възвишените ценности на християнството
и блестящите постижения в културата на наследницата на Римската
империя - православна
Византия. Прабългари и

славяни в своята млада
държава престават да
бъдат варвари, реликтова отломка от Великото
преселение на народите.
Общата азбука и новата
обща религия ускоряват
процеса на превръщането им в единен народ.
И този народ се обляга
на собствено “аз, буки”
– нещо, само по себе си
велико, като имаме предвид, че целият Запад по
същото време усвоява
една де факто чужда за
тамошните народи азбука – тази на отдавна изчезналите римляни, латинската.
Така българите тръгват
по пътя на създаването
на своя самобитна и оригинална култура, която
вече не е изолиран, изостанал в развитието си
остров, притиснат между
източната и западната
част на християнската
цивилизация – а пълноправна, самостоятелна,
независима и в същото
време приобщена, неразривна и органична
част от нея. При това
част, която не само получава новата азбука като
стожер на младата славянска култура, но и поема ролята на разпространител на тази азбука,
пренасяйки я на изток
към необятното море на
християнизиращата
се
Древна Рус.
И когато днес справедливо се гордеем, че
великите произведения
на Достоевски и Толстой,
Гогол и Тургенев, Чехов и

Споделено на глас
Всяко дълго пътуване започва с едПътуването и промяната на мястото
на-единствена стъпка.
Лао Дзъ дават нов тласък на ума.
Сенека
Колкото по-далечe стига човек, толРазбрах, че няма по-добър начин да
кова повече осъзнава колко малко разберете дали харесвате някой или
знае.
Лао Дзъ не от този да пътувате с него.
Марк Твен
Не ми казвай колко си образован,
кажи ми колко си пътувал.
Пътуването прави мъдрия човек
Мохамед по-мъдър, а глупавия – по-глупав.
Томас Фулър
Светът е книга и тези, които не пъту(1608-1661), английски свещеник
ват, четат само една страница от нея.
и историк
Св. Августин
Туристите не знаят къде са били, а
Всеки турист е човек. Но не всеки пътешествениците знаят къде отиват.
човек е турист. Следователно туриПол Теру, американски писател
змът е по-висше благо!
Пътуването е повече от гледане на
Една дестинация никога не е място; забележителности. То е промяна –
тя е нов начин да видиш нещата.
дълбока и постоянна; промяна в идеите за живота.
Хенри Милър –
Мириам Беард (1876-1958),
американски писател
американска историчка

Паметник на братята св.св. Кирил и Методий
в гр. Коломна, Московска област

Булгаков са написани на
азбука, която българите
са пренесли в Русия, не
бива да забравяме, че
историята не само ни е
удостоила с честта да бъдем носители на буквите
– но и техни пазители в
бурния океан на световните събития. Защото в
днешния глобален свят
на смесване на култури, народи, раси, идеи и
вярвания ролята именно

на пазителите нараства
неимоверно. Те трябва
да опазят истински ценното, да отсеят сеното от
плявата, да пренесат по
трънливите пътища на
времето паметта, запечатана в писмената.
Веднъж вече историята
натоварила с тази роля
някогашните
българи,
които посрещнали с хляб
и сол светите Седмочисленици, учениците на св.

св. Кирил и Методий – а
после разпрострели тяхното дело на изток и север, където то съзидало
необятните чертози на
велика култура.
Само от нас зависи
дали ще успеем да удържим и днес този товар
на плещите си, за да бъдем достойни потомци на
своите предци.

Oда за азбуката
Страна една-едничка
на земята има,
която е със своя
вечно слънчев ден!
България това е моята Родина! във който ден народа
пее възхитен!
-ЗА
Кирил и Методий –
солунските братя!
Азбука ни/му дали
като живота СВЯТА! (2)

Любомир Атанасов

Текст: Игнат Игнатов
На Валентина и
Валентин Мирчеви

Славяните за слава
песни все ще пееем
за за славата на двама
солунски светци!
Със тях в сърцата дружно
вечно ще живеем!
И тях ще кичим ние
от цвета с венци!
ТЯХ

ПРИПЕВ:
За слава пей, за слава пей, Народе мой!
За славата на солунските братя
Кирил и Методий, Кирил и Методий!
За азбука- живот, която ти/ни дариха те
тебе ТЯ да води в бъдеще мечтано,
тебе ТЯ да води в бъдеще желано!
ЗА финал - РЕЧИТАТИВНО - хор:
За азбука-живот,
която да ни води
в бъдеще желано,
в бъдеще мечтано!
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Светите братя Кирил и
Методий – почитани в
Задкарпатието
30 манастира, стотици църкви и параклиси, кръстове по планинските пътеки и ликове на познати светци върху
площ от 13 000 квадратни километра
съставляват същинска монашеска република на източноправославието, подобна на Светогорската. В ивицата на
юг от Източните Карпати, т.нар. Задкарпатие, обградена от някогашни Австро-Унгария, Чехословакия, от днешни Чехия, Румъния, Украйна и Унгария,
40 други конфесии: римо- и гръкокатолицизъм, юдаизъм, „Свидетели на Йехова”, 5 разновидности на адвентистите
от 7-ия ден и пр., са се борили и борят
за сърцата на тукашните хора. Тази
крепост на източноправославието съхранили служилите по тези места руски
свещеници, монаси и монахини, самите
те изпитали превратностите на протичалите векове политически промени.
Ужгородската уния (1646 г.) фактически
унищожава голяма част от източноправославието. Така, почти разбито, го заварва съветската власт (тогава Задкарпатието влизало в Украинската ССР).
Властите изгонват униатите, но заедно
с тях разпращат по родните им места
в Русия и останалите източноправославни свещенослужители, превръщат
манастирите в пионерски лагери или
складове, а един – останал частично
такъв и досега, в туберкулозен диспансер. 30 години чакали духовниците,
докато към 1990 г. им разрешили да се
върнат отново – някои от тях вече на
преклонна възраст. Заварили всичко
опустошено и заедно с новодошлите
млади започнали отначало.
Благодарение именно на руските
свещенослужители днес в третия по големина град на Задкарпатието – Хуст,
съществува Съборният храм “Св.св.
Кирил и Методий”, един женски манастир в с. Угля, пак на тяхно име, и трети
– “Успение Богородично”, основан в Х
в. – според руски изследователи от Кирило-Методиеви ученици.
“Ако Русия е покръстена от светия княз Владимир и през 1988 г. там
честваха 1000 години от събитието, в
Задкарпатието това направили светите Кирил и Методий и през 1989 г. отбелязахме 1100 години от приемането
на източноправославието тук”, казва

Съборният храм
„Св.св. Кирил и Методий”
гр. Хуст

протоиерей Василий, настоятел на Съборния храм в Хуст. Предаден междувременно в ръцете на униатите, през
1994 г. започнало строителството на
нова сграда на друго място в града. Тя
е измазана отвътре и отвън, но още без
стенописи. Служения обаче се провеждат. Настоятелството на храма “Св.св.

Кирил и Методий” разчита на дарения.
Късно през 1996 г. започва строежът на женския манастир “Св.св. Кирил
и Методий” близо до с. Сваляне. Ръка
на вещ дизайнер планирала постройките: проектът е дело на игуменката
– майка Нина, завършила тази специалност, оттеглила се впоследствие в

Отечество любезно,
как хубаво си ти!
Отечество любезно, как хубаво си ти!
Как чудно се синее небето ти безкрайно!
Как твоите картини меняват се омайно!
При всеки поглед нови, по-нови красоти:
тук весели долини, там планини гиганти,
земята пълна с цвете, небето със брилянти...
Отечество любезно, как хубаво си ти!
Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
Ти сбираш в едно всички блага и дарове:
хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове,
на Изтокът светлика, на Югът аромата;
горите ти са пълни с хармония и хлад,
долините с трендафил, гърдите с благодат.
Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
Отечество, не си ли достойно за любов?
Кой странник без въздишка може да те остави?
Кой има сила твоите картини да забрави?
Що нямаш ти? Що липсва под синий ти покров
в случай, че Бог би искал Едемът да премести

и своя рай прекрасен при Емус да намести?
Отечество, не си ли достойно за любов?
Ти рай си, да; но кой те прилично оценява?
Не те познават даже децата ти сами
и твойто име свято не рядко ги срами!
Какъв ли свят прекрасен в теб йоще скрит остава?
Какви ли тайни дремят, богатства, красоти
по твоите долини, поля и висоти?
Ти рай си, да; но кой те прилично оценява?
Ах, ний живейме в тебе, кат същи чужденци,
и твоят дивен вид ни не стряска, не привлича.
Рогачът в планините по-много те обича,
по-харно те познават крилатите певци,
но ний не видим нищо, нам нищо не ни тряба,
доволно е, че даваш покривката и хляба,
и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци!
Иван Вазов
Хисар, 1882

Троицко-Сергиевската лавра, а от там
– в Задкарпатието. Монахините сами
изградили манастира и околния ландшафт: омесвали бетона, пренасяли
камъни от реката, нанасяли варак по
иконостаса, изрисували и купола. За
целта игуменката закупила алпинистко
снаряжение – отначало било страшничко, после с Божия помощ и човешка
упоритост работата потръгнала. Сега в
манастир “Св.св. Кирил и Методий” 20
монахини стопанисват голяма овощна
градина, 6 крави, кокошки, 3 риборазвъдника. Организирали неделно училище за деца и възрастни и заедно с
местните жители празнуват Рождество
Христово и Великден.
Срещу входа на обителта се издига
величествен паметник на двамата равноапостоли. И през обикновени дни в
нозете им винаги има свежи цветя, а
осмоъгълният кръст сияе със златен
отблясък.
Покровител закрилник на източноправославните християни в Задкарпатието е св. Алексей Карпаторуский.
Роден през 1877 г. в този край, по онова време в състава на Австро-унгарската империя, през 1905 г. той отива
в Русия, където приема източноправославната вяра. След престой в Света
гора Александър Кабалюк, каквото е
гражданското му име, се замонашва,
връща се по родните места и започва
да проповядва. Цар Николай II му подарил златен кръст. Библията и жезълът на отец Алексей се пазят в основания от него тамошен манастир “Св.
Николай Чудотворец”, където почиват
и тленните му останки. Заради многото чудеса, свързани с тях, през 2001 г.
Алексей Карпаторуский е канонизиран
за светец.
За българина, привикнал да възприема св.св. Кирил и Методий най-вече
като създатели на азбуката ни в частност, и на славянската писменост въобще, е знаменателно да научи, че в
онази далечна планинска земя те са
почитани и като ревностни разпространители на източноправославието. А на
този висок духовен пиедестал ги поставили руски свещенослужители.
Мариана Ангелова
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На 11 (24) май 1897
г. той е убит от засада
край пазарджишкото
село Радилово. Целта
на покушението всъщност е неговият спътник
Михаил Такев, адвокат
и политик, който остава
невредим.
Двамата, приятели и
колеги от Демократическата партия, се срещат
случайно в Пловдив на
8 май, където имат дела
– по това време Щастливеца работи като адвокат. Такев кани писателя в родния си град
Пещера, за да отпразнуват заедно празника
на светите братя Кирил
и Методий. Вечерта на
11-и, на връщане от Пещера към Пазарджик,
те се отбиват за кратка
почивка в село Радилово, където са били и
сутринта. Минути след
като напускат селото,
им е устроена фаталната засада. Само дни
след трагедията заговорът се разплита. Подбудител на нападението се оказва кметът на
село Радилово – Петър
Минков. Причината е
абсолютно прозаична
– между жителите на
Пещера и Радилово
отдавна тлее вражда
заради спорна гора и
земя. Освен това кметът ненавижда Такев,
тъй като са политически
противници. Минков решава да се възползва
от сгодния случай и да
организира покушение
срещу депутата.
Съдебният
процес
срещу престъпниците
трае само пет дни – от
3 до 7 ноември 1897 г.
Физическите убийци –
радиловчаните Милош
Топалов и Петър Салепов, заедно с кмета Петър Минков, са осъдени
на смърт. Тъй като Салепов е непълнолетен,
заменят смъртната му
присъда с 15 години затвор. На 13 април 1898
г. Минков и Топалов са
обесени в Пазарджик.
“На 8 май отидох вечерта в Пловдив по защитата
на един углавен процес
пред Апелативен съд. В
продължение на разговора ни Алеко ме помоли да
взема и аз участие в защитата на неговия процес,
което аз приех с благодарност. На 10 май, към 11,30
ч. преди обед, свършихме
с процеса, резолюцията
по който се отложи за 3 ч.
следобед. В очакване на
резолюцията, която твърде много интересуваше
Алеко, отправихме се до с.
Дермендере, където посетихме и няколко градини,
между тях и тази на подполковник Савов, където
ни подариха хубави розови букети. От Дермендере
се завърнахме в Пловдив
към 6,30 ч. вечерта, а в
8 ч., с вечерния трен, потеглихме за Пазарджик.
Още когато се съгласих да
взема участие в неговия
процес, му предложих, и
той с удоволствие прие, да
дойде и да прекара празника Св. св. Кирил и Методий в Пещера.
В Пазарджик пристигнахме в 10 ч. вечерта на
10 май, а сутринта още в

6,30 ч. тръгнахме за Пещера с файтона на известния опитен и примерно
честен файтонджия Тошо.
На пътя между Татар-Пазарджик и Пещера
се намира с. Радилово,
което отстои на около 6 км
от Пещера и 14 км от Пазарджик.
По изричното желание
на Алеко спряхме в това
село и влязохме в кръчмата на добрия мой приятел
Петър Вачков. Там намерихме между другите посетители още и Тодор Вачков, известен търговец на
дървен материал и отличен мой приятел, както и
кмета на селото, Минков.
Щом влязохме в кръчмата
на Петър Вачков, родом

нашите. Там стояхме около 15-20 минути, след това
тръгнахме за Пещера.
В 8 ч. вече бяхме в Пещера, където на пътя ни
за града срещнахме духовното шествие, което с
хоругвите, духовенството,
цялото ученическо и учителско тяло, придружени
и от голямо множество
народ, отиваше към новопостроеното V-то класно
училище, където се отслужи водосвет по случай
празника. Присъединихме
се и ние към множеството
и отидохме при училището, където се свети вода и
се произнесе едно обстоятелствено словце от учителя Попов. След водосвета
и през целия ден обика-

учителките си начело бяха
завили няколко плета
хора. Пред зрелището на
тази картина Алеко предложи щастливата идея да
се извика фотограф, който
да фотографира хубавата
картина на хорото. Фотографът дойде и желанието
на Алеко се удовлетвори.
От тук потеглихме за V-то
класното училище, където,
по мое предложение, се
сне една снимка от група
приятели с Алеко начело.
Часът вече е 4,30 следобед. И понеже Алеко
пожела да види как се
празнува този ден и в Татар-Пазарджик, решихме
да тръгнем за там. Приятелите, които ни придружаваха с кмета начело,

с които да благодари на
пещерските приятели за
техния толкова любезен
прием.
Към 8,30 ч. вечерта
тръгнахме, придружени и
от пещерския гражданин
Васил Томов, за Татар-Пазарджик. Към 9 ч. ние
вече бяхме в с. Радилово,
където, също по изричното желание на Алеко да
пием по едно кафе, влязохме в същата кръчма, в
която се бяхме отбили и
заранта, т.е. в кръчмата на
Петър Вачков, макар Васил Томов да настояваше
да не се отбиваме в това
село сега, по причина на
напреднало време. Там
останахме около половин
час и пихме по една чаша

се, че главата му е здрава.
Обаче Алеко при все това
продължаваше да мълчи.
Опитахме се двамата с
Томов да го повдигнем от
коленете си, обаче що да
видим, той вече бе неподвижен труп.
Стреснат от ужаса, който ми причини самата мисъл, че Алеко е мъртъв, аз
заповядах на файтонджията да кара колата право
в къщата на прокурора. В
10,30 ч. ние вече бяхме
пред дома на прокурора,
който на нашето потропване излезе, и след като
му описахме в общи черти
начина и мястото на извършеното злодеяние, още
там каза, че авторът е радиловският кмет, за арес-

пожелаха да ни изпратят
извън града, до местността Белча, където те бяха
приготвили хубава закуска. На това място останахме цели 4 часа, до 8,30
ч. вечерта, сред песни и
весели разговори. През
всичкото това време Алеко бе извънредно доволен и не намираше думи,

вино заедно с присъстващите селяни, които тутакси след нас влязоха с
гайда начело в кръчмата.
Там бе и кметът Минков,
с когото, както аз, така и
Алеко, чукахме чашките
си и любезно разговаряхме. След най-благи пожелания и “На добър час” ние
тръгнахме за Татар-Пазарджик.
На около 1 км вън от
селото се разговорихме с
него върху характера на
българина и чувствата на
нашия селянин, в които
той не се съмняваше. ”Такъв е нашият българин,
каза той, кажи му две искрени сладки думи и той
е целият твой.” След това
и двамата задрямахме.
Така пътувахме до тогава,
докато внезапно чух един
силен пушечен залп, който ме разбуди и стресна.
В това време Алеко падна
на мойте колене, като могъл да каже, по думите на
другаря ни Васил Томов,
само думите: ”Ах, убиха
ме!”. Аз си обърнах главата по направление на изстрелите, в това време се
хвърли още един отделен
изстрел, на разстояние от
около 25 крачки, огънят на
който бе отправен право в
лицето ми, а куршумът замина над главите ни.
Щом се сетих, че това
е една убийствена засада, поставена с цел да ни
избие, аз извиках: ”Лягайте, че ни избиха!”, а на
файтонджията: ”Карай в
кариер, Тошо, че ще ни избият!” Томов и аз се наведохме над тялото на Алеко, което вече лежеше над
мойте и Томовите колене.
Файтонът летеше из пътя
с риск да се преобърне и
скоро се намерихме около
пазарджишката железопътна станция. Там, находящи се вече вън от опасността, аз се изправих и
поканих Алеко и той да се
изправи. На неколкократното ми поканване, като
той не се обади, отведнъж
се породи мисълта, дали
той не е убит. И понеже
най-деликатните
органи
се намират в главата, аз
попипах навсякъде из главата му, дали няма някоя
рана. За мое щастие оказа

туването на когото тутакси
щял да се разпореди, като
добави да отведем ние
тялото в болницата. Отведохме тялото в окръжната
болница, където след няколко минути пристигна
лекарят и констатира, че
смъртта е била моментална.
Още няколко подробности. На колата стояхме
така: Алеко – отляво, аз –
отдясно, Васил Томов насреща ни. Залпът се хвърли от лявата ни страна,
и според констатираните
от съдебното следствие
факти един куршум е ударил в желязото, което крепи гюрука, когато е вдигнат, направил е рикошет,
преминал е през кожата и
платното на гюрука, и се е
забил в лявата страна на
Алеко, между 3 – 4 ребра,
счупил едното от тях и от
натиска на счупеното ребро се е спукало сърцето
и е изтекла кръвта. Куршумът преминал под кожата, излязъл на дясната
страна и там под ризата,
без да пробие и нея, се
спрял. Куршумът се намери до самата рана на дясната страна. В раната се
намериха още 3 парчета
куршум и няколко откъслеци от сукно.
От лявата страна гюрукът на файтона има 4 дупки, от които 2 големи и 2
по-малки – всички произведени от изстрели. Също
е ранен и един от конете в
задната част.
Още в същата вечер
прокурорът отишъл на
телеграфната станция да
заповяда на пещерския
околийски началник да
арестува кмета на с. Радилово, обаче телеграфната
станция е била затворена.
Тогава заповядал на полицията да изпрати стражар
в Пещера да предаде тази
заповед, но и стражарят
не отишъл тутакси, а чак
на заранта. Началникът
на Пещера отишъл в Радилово, обаче не арестувал
кмета, а е извършил това,
когато прокурорът и следователят са отишли в Радилово същата вечер.”

119 години от смъртта
на Алеко Константинов

от това село, ни посрещна
твърде любезно, като проводи дори дома да ни донесат хубава “зелена майска ракия” да ни почерпи,
и същевременно ни поръча по едно кафе. Ракията
дойде и той ни почерпи по
две чаши заедно с кмета
Минков, който твърде любезно чукаше чашата си с

ляхме града, посетихме
няколко от по-видните
граждани.
Обядвахме у дома, дето
след обяда приехме посещението на цялото пещерско учителство.
Към 2 часа следобед се
отправихме към училището “Св. Димитър”, гдето
учениците с учителите и

Михаил Такев,
май 1897 г.

Творчество

И досега е пред очите ми гледката от
онзи жарък ден, докато ние, петнайсетина туристи, слизахме от “Козята стена”: разстлалите се безбрежни поляни,
изпъстрени с дребни цветчета – непретенциозни, но затова пък естествени.
Спряхме се възхитени и занемяхме.
Преди повече от 50 години първите групи за екскурзионно летуване из Пирин,
Стара планина и Рила привлякоха главно учители, лекари, студенти. Не бяхме
дарени с умението да се изказваме поетично и затова мълчахме пред подобни красоти.
Много от нас останаха верни на туризма и продължиха да го практикуват
– повече за разтоварване от нервното
всекидневие или заради неосъзната необходимост от общение с нещо величаво и неподправено, каквото бе планината и природата въобще. В онези години
не мечтаехме за Хималаите и билото
на Стара планина от нос Емине до вр.
Ком ни се струваше достоен преход.
Ясно осмислих емоциите, предизвикани от каменистите върхове, от пенливите бързеи на реките, безпокойството
от застигаща ни в усоите буря и успокоителния ромон на дъжда (но вече
под покрив на хижа), чак като прочетох стихосбирката “Отвесна светлина”
на Валентина Атанасова, изд. “Фабер”,
2013 г. Отначало помислих, че авторката е запалена туристка и се свързах с
нея по телефона. Разбрах, че живее в
Плевен и работи в читалищната сфера;
после прочетох, че е автор на 13 стихосбирки, носителка е на наши и чужди
литературни награди, че е член на поделение към Съюза на руските писатели. Атанасова е и преводачка на съвременни поети на македонски и руски
език. Изглежда Валентина се изненада
от моя въпрос: “Но как така сте вникнали толкова дълбоко и прочувствено в
“душата” на планината и гората, без да
сте туристка?” Оказа се, че прекарвала
свободното си време в старинна къща
високо горе.
Естествено, заинтригува ме заглавието на поетичната книга и на едноименното стихотворение – “Отвесна
светлина”. Много пъти съм се любувала
на есенните залези, а не съм обърнала
внимание, че слънчевите лъчи падат
някак отвесно. Есенният занак винаги
ми е навявал лека тъга: гората притихва в очакване на бялата завивка. И
винаги съм си мислела: “Отива си още
една, пълна с животворящи сокове, година…” Това ми настроение не би могло да бъде изразено по-пълно от казаното в “Отвесна светлина”:
В такива дни надеждата
е хляба на бедняка –
пред дверите на зимата
поставен,
а аз очаквам думата поредна,
която нова дума утре ще роди,
в мига, когато светлината
отвесна
тихо се процежда през клоните
на пламнали дървета.
Хилядолетният ритъм на годишните
времена по нашите географски ширини
се е вплел във фолклора, в шевиците,
оформил е и мирозрението ни. Очакванията за по-добри дни отъждествяваме с идването на пролетта. Нейният

При водопада на Едеса
Господи, каква вода, каква стихия
струи от водопада на Едеса!
Изгубих те, но знам – ще те открия!
Дали си пак щастлива и къде си?
Сред грохота и водна пара
Боговете сякаш се надвикват,
да чуем истината стара,
че живи сме едва когато се обикнем.
И целият ни свят сред пръски пръсва
в разпенената мощ отцежда се живота,
а след това отново ще възкръсва
и ще прохожда пак по вярна нота.
Тези звуци в паметта ни ще се сгушат
и в петолинията на любовните симфонии.
А ние двама вцепенени пак ще слушаме
химна на отминалите спомени...
Любомир Младенов

Поезия за
планината
и гората
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Флиртувала със слънцето до тъмно,
а нощем ставала прилунен стълб,
но после – след като съвсем разсъмне,
разплисквала лъчи от свойта гръд.
От векове тя стене, плаче, пее,
Легенди носи в дългия си път
и всеки, който потопи се в нея,
забравя грижи, трудности и скръб.
Туристите разбират неустоимия стремеж на човека към високите, достижими само от смелчаците 8-хилядници.
А цената да стъпиш на тях понякога е
животът.
В. Атанасова не ни води из Хималаите. Но прелестта и излъчването на нашенския връх Триглав се запечатват в
сърцето на туриста:
Триглав остана в очите ми –
с овчарска гугла, заснежен,
със облаци над него – млечна пяна.
Триглав в очите ми остана,
Покрит от кълбестата пяна –
пустинен кораб
в подстъпите
към небето.
С още 66 лирични картини авторката
на “Отвесна светлина” ни омайва, зове
и нас да им се насладим на живо. Изненада ме приятно и предизвика размисъл “Зелено в балкана”. “Нима, попитах
се, след толкова бродене из листаците,
не съм схванала, че очарованието им е
и в нюансите на зеления цвят?”

най-типичен месец е април. Поетесата
Десетки пъти, особено в Пирин, се
го е назовала “Възкресение” и го е об- налагаше да пресичаме буйни потоци.
рисувала в пълната му сила чрез проме- Е, не като реките в шеметните пропасти
ните, които той носи на гората:
на Андите; у нас нямаме и не се налагаше да се прекарват плетени на възли
Април е в своя територия –
от лико мостове като при инките – ние
стихия е април и… еуфория.
скачахме от камък на камък, често цамбуркахме във водата.
В широката, бездънна тишина
За поетесата реката е живо същеотново кукувицата закука,
ство. Тази й представа впрочем съвпада
елен изблея
с най-новите научни открития за водата:
и орфееви, безумни песни
тя, водата, помни, реагира на ласкави
заредиха птиците.
или зли думи, има енергиен потенциал
Над планината – истинска кохорта –
и го променя в зависимост от условиянастъпват облаците.
та. Затова извън видимото възприятие
Заръмя.
на бистрите пръски на планинския поИ цялата зеленина възкръсна
ток, метафорична, но истинна за мен е
и преродена, затрептя.
картината в стихотворението “Реката”:

За конкурса на името
на Щастливеца

ОБИЧАМ

Обичам тишината на гората,
дъха на бор, на билки, на ели,
забързания ромон на реката
огреяни от слънцето скали,
Зелените поляни по баирите,
и на потока неспирния шум,
стадата разпиляни със пастирите
на чановете веселия звън.
Обиколих и Рила, и Пирина
със суровата им красота,
Родопа – гиздава и несравнима,
дъбравите на Стара планина.

Оглеждах се в дълбоки езера,
огряни от слънцето лъчисто,
пътеките изминах чак до Мусала
и Вихрен
и жадно пих от ручеите бистри.
От стръмните скали аз придобивам сила,
гората ме изпълва със покой.
Прекланям се пред теб, Родино
мила,
за хубостите ти безброй.
Детелина Геврекова
Плевен

Сигнално-зелени бил?à
будят очите ни,
със самодивска ръка –
сняг отдалече ни вика,
в петролно-зелено светят борове утринни.
С мекота резедата слоговете
залива.
В сребристо-зелено светят
брезите,
тревите – в наситено,
в жълто-зелено,
и лютичета в тях
се заплитат.
Искрящо-зелени на дъба са
листата,
пастелно-зелени – вейките
на върбите,
в светлозелено ябълката,
си тананика,
нежно-зелени са на росата
сълзите.
В очите ни – пролет,
в сърцата ни още зима,
но пролетта е тръгнала,
щом зеленото вече го има …
Сякаш попадаме сред платна на изящен художник, чиято дарба и усет
насочват четката към багрите от безкрайно многообразната палитра на
Природата. Майката създателка на
всичко в този земен свят. Частица от
тази създателка носи всеки турист.
Затова повикът към непознатото, към
висинето, стремлението за общение с
природата са така силни.
Мариана Ангелова

16

МАЙ 2016 г.

По посока около 270 км от източното крайбрежие на Африка,
на територията на Танзания, се
извисява най-високата планина
на африканския континент – Килиманджаро. Образувана от 3
угаснали вече вулкана – Кибо
(5895 м), Мавензи (5149 м) и
Шира (4006 м), тя заема площ
от 5200 кв.км. Днес само Кибо
е запазил конусообразната си
форма и има кратер с диаметър
приблизително 2,5 км и дълбочина 180 м. Независимо че
планината се намира само на
3° южно от Екватора, гордото
чело на Кибо е покрито с вечен
сняг, който слиза по склоновете до 5700-5200 м. Значително
по-ниско, до 4700 м, е езикът на
ледника Баранчо – най-дългият
от 11-те ледника, спускащи се от
Килиманджаро.
Специалистите смятат, че Килиманджаро е образуван преди
около 4 000 000 години, а активни изригвания е имало дори до
последните 5000 години. Може
би поради това племето хагга,
което населява областта, все
още говори за “огъня на планината”.
Името Килиманджаро произлиза от думите “млима-килима”,
което на местния език суахили
значи “планина”, и “нг’ааф-нгара” - “блестящ от белота”. Поради това Килиманджаро често е
наричан и бяла, светеща планина или дом на студените богове.
Най-високата точка на масива –
Кибо, на местния език означава
“недостижим”.
Върхът е открит или по-скоро забелязан от морския бряг
още през 1507 г. от испанския
географ Фернандо де Енсиско,
но трябвало да минат три века,
докато на 11 май 1848 г. германският мисионер Йоханес Ребман
стигне по-близо до снежната
планина. Трудно било по онова време да му се повярва, че
почти в сърцето на най-горещия
континент, и то в непосредствена близост до Екватора, съществува голяма снежна планина.
Ребман нямал интерес към върховете и затова обиколил селищата в подножието ѝ.
Като първи опит за изкачването на планината историците
сочат този на барон фон Декен,
който през 1862 г., придружен
от Ото Керстен, достига до 4000
м височина. Първата среща със
снежните полета на Килиманджаро обаче става причина да
се върне обратно. През 1871 г.
ледената бариера проваля опита и на англичанина Чарл Ню.
Но това не го отчайва и след 2
години той отново се връща към
голямата планина, за да я покори. Този път опитът му завършва
трагично. Ограбен от водача на
местното племе мандара, Чарл
Ню няма възможност да се добере до морския бряг и по пътя
умира от изтощение. Макар и
задочно, бялата планина взема
своята първа жертва.
В последните години още няколко души правят опити да изкачат върха, но и те завършат
без успех. Между тях заслужава
да се отбележи името на унгарския учен – пътешественик и
професор, граф Самуел Телеки,
който достига и най-голямата височина – около 4800 м.
Най-упорит се оказва младият германски професор Ханс
Майер, който след два неуспешни опита – през 1887 и 1888 г.,
през 1889 г. успява да стъпи на
най-високата точка на африканския континент. Според преданията масаите вярвали, че горе
на върха на планината върху
сребърен трон стон богът Нгай.
Веднъж вождът на племето пожелал част от скъпоценното
му сребро и изпратил да го донесат. Тъй като боговете не поискали да го дадат на смъртен,

Континенталните първенци
щастливците имат удоволствието да се разпишат в “Златната
книга” и да получат Златна грамота и лавров венец.
Поради големия интерес в
последните години към върха
са прокарани още 4 маршрута,
по които няма хижи, а се нощува на палатки. Тези маршрути
започват от четирите селца и
носят техните имена “Мачаме”
– най-дългият, “Умбве”, “Ивека”
и “Шира”.
БЪЛГАРСКОТО
ПРИСЪСТВИЕ Е МНОГО СИЛНО

Килиманджаро –
снежната шапка
на Африка
то се стопило в ръцете на пратениците. Кога е станало това
и дали пратениците на вожда
са стигнали до върха или само
до снежната линия, легендата
не изяснява. За успеха на това
негово начинание извънредно
много помага един от най-добрите по това време алпинисти
на Европа – австриецът Лудвиг
Пурчелер, когото амбициозният
Майер успява да привлече за
партньор.
На 3 септември 1889 г. двамата тръгват към върха, съпроводени от 65 местни носачи и
придружители. Големият керван
трудно си пробива път през гъстата тропическа растителност.
Нерядко хората са спирани и
от изпречилите се на пътя им
диви зверове и животни. На 2
октомври, вече само с един придружител, Майер и Пурчелер
построяват своята палатка на
височина около 4300 м.
Пътят нагоре не бил толкова
лек, колкото си го представяли
смелчаците. В началото хаотично разпръснати камъни, сипеи и
вулканична пепел затрудняват
движението им, а малко преди върха – и стръмните ледени
склонове, по които трябвало да
се копаят стъпки. На всичкото
отгоре ужасно ги измъчва жар-

кото тропическо слънце. Крайно
изтощени, на 3 октомври следобед двамата достигат кратера,
но с огорчение разбират, че това
не е върхът – до него има още
достатъчно дълъг път, за който
силите и денят няма да им стигнат. Със сетни усилия те се завръщат до палатката, където ги
чака верният им носач и придружител. След двудневна почивка
отново поемат към целта. Проявявайки силна воля и голямо
желание да завладеят върха, на
6 октомври Ханс Майер и Лудвиг
Пурчелер стъпват на най-високата точка на Африка. В чест на
голямата победа Ханс решил да
назове върха на името на своя
кайзер Вилхелм – име, което не
получава никаква популярност.
Сега върхът се казва Ухуру, което на местния език значи свобода, независимост. Това име той
носи от 1961 г., когато Танзания
обявява националната си независимост. Оттогава по традиция
всяка година части от армията
изнасят на Ухуру факела на независимостта и свободата.
Изходен пункт за изкачването
на Килиманджаро е малкото, но
оживено туристическо градче
Моши. Големият интерес към
планината и превръщането ѝ в
първостепенен
туристически

обект на Танзания са станали
причина в последните години
подстъпите към върха да се подобрят значително. По дългото
разстояние от гр. Моши до върха, около 60 км, се осъществява
обикновено на 5 етапа за 5 дни.
Първият етап от Моши до
хотел “Марангу” е 16 км – лек
и приятен. Вторият – до хижа
“Мандара”, е по-стръмен и се
изминава за 3-4 часа. Дължината на третия етап е около 18 км
до хижа “Хоромбо” (3600 м), и
се изминава за 4-5 ч. От няколко години хижата е разширена
в комплекс от няколко красиви
дървени къщички. Четвъртият
преход е най-стръмен и 16-те
км до хижа “Кибо” (4700 м) се
изминават за 5-6 ч. Тук обикновено нощуват само тези, които
тръгват към върха. Най-труден и
изморителен е последният етап
и по него се тръгва обикновено
в полунощ.
Голяма част от кандидатите за
върха с мъка достигат до най-високата точка и се задоволяват с
Гилманс пойнт (5700 м) – кратера на вулкана. Тук е поставена
“Сребърна книга”, където се разписват дошлите дотук. Те имат
право и на Сребърна грамота.
До покрива на Африка остават
още около 2-2.30 часа, където

По странна ирония на съдбата
на африканския първенец първи стъпват не алпинистите ни,
а учителката по химия и физика в девическата гимназия в с.
Мачаме – Даринка Камбурова.
В компанията на трима англичани, един гвинеец, една индийка и водачът им и на 16 август
1967 г. постигат трудна победа
над бялата планина. Две години по-късно сливенските алпинисти организират специална
експедиция до Килиманджаро,
която е част от по-сериозните
им бъдещи планове. На 20 април 1969 г. целият ѝ състав от 14
души стъпва на снежния купол
на Африка.
Екзотичната природа, немалката височина от 5895 м, възможността за среща с лъвове,
жерафи, носорози, тигри, слонове и какви ли не още хищници,
зверове и добродушни животни,
непознати по нашите географски ширини, правят върха една
от най-привлекателните дестинации за българите. На Килиманджаро се изкачват работещи в Танзания, Кения или друга
близка африканска страна наши
сънародници.
До връхната точка на Африка
се изкачват Велико Енчев – три
пъти, Любен Желязков и Серафим Серафимов, управители на
посолството ни в Танзания и Кения. Голямият български кинаджия Теню Казака снима специален филм за този неповторим
връх и заедно с екипа си достига
крайната цел.
В последните няколко години
туроператорски агенции регулярно организират групи за изкачване на най-топлия връх, на
който все още има сняг и дори
доста лед. От върха се спускат
11 ледника, като най-дългият от
тях Баранчо слиза до 4700 м. На
гордия африкански първенец са
се изкачили и над 30 българки,
за да оформят пъстра група от
близо 160 души, направили си
снимки с венеца на победата
– лавровия. Знам, че за всеки
от 160-те българи, стигнали до
заветните 5895 м, изкачването
е скъпо и мило, защото е заслужено. Но ако все пак трябва да
се отделят някои от тях, аз бих
отличил това на първата, не
само като дама, но и въобще
първо българско изкачване, направено от Даринка Камбурова,
на Николай Николов от Свищов
– имал щастието и късмета да
бъде стотният българин, стъпил
на покрива на Черния континент, на Дойчин Йовев, на 13 години, от Варна, който се изкачва
нa върха в компанията на майка
си Наталия, баща си Стефан и
сестра си Петя, тя е на 12 години, тя е само до Гилманс пойнт.
На доц. Пенка Терзиначева, която на 8 август 1999 г. отпразнува
60-ия си рожден ден в компанията на сина си д-р Владимир
Григоров, който ѝ прави този великолепен подарък. Не мога да
подмина и “тримата от запаса”
– Валери Георгиев, Александър
Илиев и Николай Йотов, които
през 1996г.възлязоха на Ухуру с
велосипедите си.
Доц. Сандю Бешев

Калейдоскоп
Над 120 туристи на различна
възраст от дружества на Североизтока се събраха на входа
на лесопарк “Кьошковете” в
Шумен, откъдето тръгна традиционният пешеходен поход “От
тук започва България”, който
шуменското туристическо дружество “Мадарски конник” проведе за 14-и път. Той стана много популярен и както виждате,
имаме толкова голяма масовост с присъствието на туристи
от седем съседни области и от
година на година групите стават все по-многобройни, каза
ръководителката на похода –
ветеранката на туристическото
движение Вяра Кирилова. В
чудесния априлски ден походниците преминаха по туристическите маршрути под сенчестите дървета на Природния
парк Шуменско плато, изкачиха
се край ловната хижа, посетиха местностите Висока поляна
и Крумови порти, пещерата
Русалка, стария град, разгледаха белокаменната твърдина
Шуменска крепост и групите
пристигнаха в обедните часове на туристическата база на
дружество “Мадарски конник”.
Поразтовариха се след тричасовия преход за кратък отдих
на бивака, където съвсем скоро Природният парк Шуменско
плато създаде много прекрасни
условия с изграждането на новите чудесни маси и пейки, а на
жарта на туристическия огън
туристите си изпекоха мезетата. Посрещна ги лично председателят на шуменското туристическо дружество “Мадарски
конник” Ангел Филипов.
По-късно голямата туристическа група потегли по маршрут
из горите, като бяха посетени
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14-и поход

„От тук започва
България”

заслонът “Теменуга” и величественият паметник “1300 години
българска държава”, а после
туристите слязоха в Шумен. Вечерта в хотелския комплекс стана празникът на туристическото
приятелство, който продължи
до късните часове.

Вторият ден на маршрута
започна от Гроба на курсистите
през различни обекти на природните красоти, посетени бяха
и скалните манастири над село
Осмар, преминаха и по пътя на
“Нещастната фамилия” и в следобедните часове, пожелали си

приятно пътуване, групите се
разделиха и потеглиха към родните си места с прекрасните
впечатления от традиционния
поход.
“За първи път идвам на този
поход, но част от водените от
мен 28 туристи са участвали по
няколко пъти. Останахме много
доволни, че се запознахме с
историята и природата на Шуменското плато, времето беше
чудесно, изживяхме приятни
мигове”, каза 66-годишният
пенсионер Красимир Мандев,
водач на групата от туристическото дружество “Росица” в град
Павликени. Лично той сподели,
че сред природата се чувства
много добре, а е тръгнал по
туристическите маршрути още
13-годишен, бил е и състезател
по спортно ориентиране. Тодор
Серафимов, председател на туристическото дружество “Патлейна” в град Велики Преслав,
допълва: “14 туристи от трите
клуба участваха в този поход,
като сред ветеранитеимаше и
много деца от групата “Жълтите лалета”.

Ветераните ориентировачи:
ЧУВСТВАМЕ СЕ ОБОДРЕНИ
ПО МАРШРУТИТЕ

На снимката: Стефан Димитров на второ
място в поредното състезание в Шумен
Чудесно е, когато спортното ориентиране има добри
последователи. Това се чувства на всеки старт, а на
един от тях в горите край Шумен имах възможността да
разговарям с ветераните, които живеят с ентусиазма
на младостта. И в пенсионерските си години те работят
много добре с картата и компаса и най-важното – имат
стремеж да не пропускат контролните точки.
Захари Захариев от клуба по ориентиране “Темпо”
във Варна споделя: “Ние сме към туристическото дружество “Родни Балкани”, 68-годишен съм, а участвам
в състезанията от 1970 г. Съпругата ми също е стартирала, децата бягат по маршрутите, включват се вече и
внуците ни, наричат ни фамилията на ориентировачите.
Хубаво е да бягаш из природата 30-40 минути, защото
това е здраве. Сега участвам в групата на ветераните от
55 години и нагоре, вярно е, че по-младите не ни отстъпват, но важното е участието, а не класирането.”
“Навърших 66 години, постоянно участвам в различните стартове в България, годините не ми пречат, а състезанията сред природата ми дават здраве. Радвам се,
че откривам всичките контролни точки и на днешното

състезание това стана за 45 минути. Не съм сред първите, но съм доволен, защото обичам спортното ориентиране, това ми е любимият спорт. Като пенсионер работя
на такси в нашия град, но намирам време в следобедните часове да си поддържам формата с тренировки
в зоната за отдих в Добрич” – казва Нено Няголов от
клуба от клуба по ориентиране “Добротица” в Добрич.
Стефан Димитров е от клуба по ориентиране “Ломеев” в село Иваново, Русенско: “Състезател съм по
спортно ориентиране от 1969 г. и това стана в русенския
техникум. Преподавателят ни заведе на едно състезание и ни каза, че първите десет в класирането ще съставят отбора, аз бях в първата десетка и останах завладян
за цял живот от спортното ориентиране. Това е спорт,
който е в природата, носи здраве и най-хубавото е, че
на стартовете се създават приятелства, в момента имам
много приятели от различни райони на страната. Днес,
в горите край Шумен, изминах трите километра за 31
минути, като открих всичките контролни точки с картата
и компаса и заех второто място. Доволен съм, че някой
ми е дал начален старт на хубавото хоби, което аз предавам сега на по-младите.”
Красимир Ненов, председател на спортния клуб по
ориентиране “Добротица” в Добрич: “Навърших 64 години и си казах стига толкоз съм се раздавал по терените.
Почнах като студент в МЕИ във Варна да се занимавам.
Бързо се ориентирах, интересно ми беше, запалих се
по спорта и ориентирането остана за цял живот. Тревожи ме сега обаче фактът, че за ориентирането не стигат парите и е трудно да се привличат децата. Нашият
спорт не е туризъм, а се изисква обучение, тренировки,
последователност и твърде голяма отговорност. Активните състезатели в нашия клуб са ветераните, някъде
около 15 души от едно време са основното ядро. Когато
правя състезания и дойдат около 80-100 деца от училищата, пиша ги, че са членове на клуба, ама на практика учениците идват днеска, а утре вече ги няма, отиват
на друго място. Просто средствата са нищожни, трябва
сами да си плащат, когато тръгнат на стартове. Така че
не само любов се иска за хобито, но и да е подплатено
с фанансиране.”
Текст и снимка: Георги Ников
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Стремим се да водим най-малките, да ги научим да обичат
нашата природа и да опознават
красотите на България. Отделяме средства и закупуваме
жълти фланелки, които раздаваме на учениците, с които
се отличават в туристическите групи.” Много атрактивна е
председателката на клуба на
ветераните туристи “Одисей” от
град Добрич Димка Пройнова:
“Самостоятелен клуб сме, днес
бяхме 19 участници, но има и
присъстващи от туристическото дружество в нашия град,
така че добруджанската група
беше най-многобройна. Много
сме благодарни на ръководителката на похода Вяра Кирилова, с която сме приятелки, на
председателя на шуменското
туристическо дружество Ангел
Филипов и на председателя на
ветераните туристи в Шумен
Върбан Върбев, които ни създадоха прекрасни условия, за да
се чувстваме чудесно в похода.
Идвали сме и друг път, ще продължаваме да гостуваме, защото туризмът помага за здравето
на пенсионерите.” Водач на
групата от крайдунавския град
Силистра беше лично председателят на туристическото дружество “Дочо Михайлов” 57-годишният Александър Лечев:
“Днес сме 15 души, на различна
възраст, но с еднаква любов
към пешеходния туризъм, а горите на Природния парк Шуменско плато имат много хубави условия за него. Идвал съм
много пъти тук, надявам се да
продължавам да го посещавам.
Текст и снимка:
Георги Ников

Връх Расовец и
пещерата на св.
Йоаким ОСОГОВСКИ
С развети национални
знамена по покана на планинарския спортен клуб
“Руен” от град Крива паланка над 100 туристи от
дружество “Осогово” град
Кюстендил, Скопие, Куманово, Крива паланка, Прибищип, Враня и др. изкачиха връх Расовец (1150 м
н.в.) и посетиха пещерата,
в която според легендата е
живял Йоаким Осоговски.
Легендата разказва, че осоговската обител е била основана от духовния ученик
на св. Иван Рилски – Яким
(Йоаким), който живял през
XI-XII век. Родното място на
светеца не е известно, но
се знае, че той първо се е
спрял в село Градец, в дома
на тамошния княз. Князът
му посочил места по река
Крива река, където може да
се установи. Пустинникът си
избрал една пещера в местността Бабин дол и там прекарал остатъка от земния си
път в пост и молитва. Тази
пещера всъщност е първата
обител, предхождаща големия манастир, изграден
по-късно. След като св. Йоаким умрял, тялото му било

намерено от ловци, които го
погребали до пещерата.
По времето на византийския император Мануил
Комнин (1143-1180) свещеник с монашеско име
Теофан основал манастира
на днешното му място и
погребал в съградената от
него манастирска църква
мощите на светеца, които
преди това бил открил по
съновидение.
“Трогателно бе как духът
на дружеските отношения
между нашите три съседски
държави лъхаше от лицата
и усмивките на всички присъстващи. Направихме стотици снимки за спомен. Любезните
домакини
ни
почерпиха с вкусен боб. И
въпреки прехода от 6 часа
под звуците на гайдата не
пропуснахме да се хванем
на хоро в двора на средновековната черква “Свети
Никола”. С много песни,
размяна на подаръци и грамоти за участие в проявата
ние направихме уговорка
за следващи съвместни меропроприятия” – сподели
секретарят на дружеството
Силвия Михова.
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Меглена Кунева: Ще се увеличи
практическото обучение в
туристическия сектор Среща
по въпросите на
образованието в туризма

Практическото обучение в туристическия сектор ще се увеличи, като
ще бъде въведена задължителна специализация
между 2 и 6 месеца през
активните сезони. Това
обяви вицепремиерът и
министър на образованието и науката Меглена
Кунева след проведена
бизнес закуска с представителите на браншовите туристически организации. Програмите за
сектора трябва да бъдат
променени, защото продължават да бъдат повече теоретични. “На нас
ни трябва качествени кадри, които още в училище
да са подготвени в реална среда” – каза Людмила Ненкова зам.-председател на Българската
хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Бизнесът ще изпрати своите
предложения за промени
в най-кратък срок, включително и по проекта на
закона за професионалното образование.
Вицепремиерът Меглена Кунева изнесе данни
за реализацията на завършващите висше образование по туризъм.
Данните от Рейтинговата
система на висшите училища показват, че приложението на придобитото

На 25 април 2016 година в зала “Силует” в
хотел “Маринела” се проведе среща по въпросите на образованието в туризма. Присъстваха Меглена Кунева – вицепремиер и министър
на образованието и науката, Диян Стаматов зам.-министър на Министерството на образованието и науката, Ирена Георгиева – зам.-министър на Министерството на туризма.
Споделено бе, че България като туристическа дестинация трябва да има много подготвени
хора в сектора. За целта обаче е необходимо да
се засили професионалното образование в сферата.
Бяха обсъдени въпросите на образованието
в туризма за набелязване на комплекс от общи
мерки. Подчертано бе, че трябва да се намери
пресечна точка между образованието и бизнеса. Изключително важно е също така да се развива дуалното обучение, за да може учениците
от професионалните гимназии по туризъм да
усетят реалната работна среда още докато учат,
за да разберат, че имат своя перспектива и реализация в България.
На срещата присъства и експерт от БТС.

висше образование по
специалности от направление “Туризъм” сред завършилите е най-ниско
за последните пет години
в сравнение със завършилите специалности от
други професионални направления. Най-добре се
реализират на трудовия
пазар дипломиралите се
в Софийския университет
“Св. Климент Охридски”

(близо 32% от завършилите), най-малко - възпитаниците на Колежа по
туризъм в Благоевград
(8,4%). От Икономическия университет - Варна,
се реализират в сектора
15.43%, докато от Университета “Проф. д-р Асен
Златаров” в Бургас още
по-ниско - 13.98%.
Обучение на студенти по специалности на

висшето образование от
професионално направление “Туризъм” се извършва в общо 14 висши
училища. Броят на обучаваните в професионалното направление студенти
за първия семестър на
учебната 2015 – 2016 г.
е около 6000. Туризмът
действително отчита потребност от кадри, но не
за ръководни позиции.

Затова вниманието ни
е насочено към професионалните гимназии по
туризъм, които могат да
подготвят изпълнителски
кадри за туризма, подчерта Меглена Кунева.
Вицепремиерът призова
бизнеса да се включи
по-активно при планирането на приема за професионално образование
по туризъм в зависимост

от регионалните планове
за развитие, както и да
помага за повишаване на
квалификацията на учителите по професионално образование и обучение,
осъвременяването
и модернизирането на
материално-техническата база, училищата да
участват в проекти съвместно с туристическия
бизнес.

Легенди за великденските яйца
Когато Исус Христос бил
разпънат на кръста, враговете му го замеряли с яйца, а
по божията воля те се превръщали в червени яйца,
щом се докосвали до тялото
му. В чест на чудото хората
започнали да боядисват великденските яйца червени.
Друга легенда казва, че
когато разпънали Христос на
кръста, една кокошка дошла
и снесла под него яйце. Кръвта му се стичала върху яйцето и го оцветила в червено.

Оттук иде обичаят първото
яйце да се боядисва в червено, а най-възрастната жена в
семейството да го взема и с
него да чертае кръст по челата на децата за здраве, а после да го заравя в нивата за
плодородие или просто да го
запазва и след година време
да го чупи и по него да гадае
за следващата година.
Има и други легенди: че
Мария Магдалена поднесла
на римския император Тиберий червено яйце с думи-

те “Христос възкресе!” и му
разказала за възкресението
на Исуса.
Четвърта легенда гласи, че
Дева Мария се опитала да
подкупи палачите на Исус
с кошница яйца, за да не
бъдат жестоки с него. Една
сълза от очите й паднала
върху яйцата и те се обагрили в чудни цветове.
Пета легенда реди, че когато Мария Магдалена отишла
в гробницата, за да намаже
тялото на Исус с благовонни
масла, яйцата, които си носела за обяд, светнали във
всички цветове на дъгата.
Днес яйцето е религиозен
символ, втъкан в бита ни.
Някои християни виждат в
него олицетворение на пещерата, гробница на Христос, чийто камък той отместил, а червения цвят като
символ на кръвта на Исус,
синия като цвят на непорочността, виолетовия – на
кръста, зеления цвят – на
учениците на Исус, а жълтия
като символ на Бог.
Нашите баби са били добри химици и са добивали
цветните си бои от билки.
Риганът е бил равен на
червен цвят, копривата на
зелен, орехите на жълт, а
смрадликата на оранжев.
Яна Блъскова

100 национални туристически обекта
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Национален църковен
9
историко-археологически
5
№ музей при Светия синод на
Българската православна църква
-а

Музеят се намира в
сградата на Богословския факултет на Софийския университет “Св.
Климент Охридски” на
площад “Света Неделя”
в центъра на София. Забележителната сграда е
дело на български и чуждестранни архитекти и
художници и е построена
през 1923 г. Тогава отваря врати и музеят. По
време на бомбардировките през Втората световна война сградата сериозно е пострадала, но
по-късно е възстановена.
Музеят съхранява над
10 000 експоната – икони, дърворезби, исторически документи, църковна утвар, старопечатни
книги и др. Посетителите могат да видят икони,
изработени от майстори
от Тревненската, Самоковската,
Дебърската
и Банската школа. Изложени са уникални по
своя вид автографи – ръкописи на Неофит Бозвели, Иларион Макариополски, екзарх Антим I,
екзарх Йосиф I и други.
Заради изключителната
си ценност често експозиции на музея гостуват
по покана на различни
музеи в целия свят – Париж, Женева, Санкт Петербург, Москва, Прага,
Братислава и др. Музеят
е същевременно научен
и просветен институт.
Днес броят на основния
му фонд надхвърля десет
хиляди. Много богат е и
помощният му фонд от
копия, макети, снимков
материал, албуми и др.
Още отначало – със
създаването и откриването на музея – се обособяват четири отдела
при него: Ръкописи и
старопечатни книги, Иконографски, Художествено-индустриален и Историко-архивен.
Редовно започват да се
публикуват материали от
всички отдели не само от
проф. Иван Гошев, директор на музея до 1959 г.,
и от неговия: приемник
– директор проф. д-р В.
Ив. Пандурски, но и от
много други български
и чуждестранни научни
работници. Разширяван
и преустрояван, след
1944 г. Църковният музей
става още по-значителен
научен и културен център. Той съдейства почти
на всички културни прояви в страната. Взема
участие със своите експонати във всички наши

представителни изложби на старото българско
изобразително изкуство
в чужбина.
С икони от Църковния музей се положи
началото и на отделна
експозиция в Националната художествена галерия, която експозиция
прерасна във филиал –
криптата на храм-паметника “Св. Ал. Невски”.
Един от най-значителните отдели с голям
брой паметници е Иконографският. Подредбата
е в хронологичен и в известна степен тематичен
ред. Общо колекцията
от иконографския отдел
включва икони от Средновековието, от епохата
на османското владичество и Възраждането.
Най-стара е барелефната икона от Созопол “Св.
Георги и Св. Димитър” на
коне от X-XI в. Доста икони има от епохата на Втората българска държава.
Епохата на османското
владичество е представена най-пълно. Почти
от цялата страна има
събрани икони. Те раз-

криват връзката с традицията на изкуството през
българското Средновековие. През тази епоха
започват да се появяват
и подписани икони. Това
говори за високото самочувствие и увереността в
творческите сили на българския зограф от това
време. Такива са иконите
“Св. Троица Ветхозаветна” на Неделчо Зограф
от Ловеч (1598 г.), “Преображение Господне” на
Панайот Зограф (1715
г.) и др. Откъм XVI-XVII
в. нататък има икони, в
които се чувства по-ярко
изразен полъхът на новите реалистични народностни тенденции.
Сравнително
добре
се представя сбирката
на музея и с икони от
епохата на Българското
възраждане – от Тревненската и Самоковската
живописна школа. В музея има два портрета от
същата епоха – този на
епископ Софроний Врачански (от 1812 г.) и на
Пловдивския митрополит
Паисий (от 1872 г.) – йерарх, преминал при цър-

ковно-народните борби
на българска страна.
Към паметниците на
живописното
изкуство
спадат и миниатюрите –
книжната украса на ръкописите.
Отделът Ръкописи и
старопечатни книги сега
е с повече от хиляда и
петстотин паметника –
над шестстотин ръкописа
и над седемстотин старопечатни книги. Голяма
част от ръкописите са
на пергамент – предимно тези от X-XIV в., след
което се редят такива
на хартия. От ръкописите забележителни със
своите фигурални миниатюри са Слепченското
евангелие от XV в., трите
писани и украсени от поп
Иван Кратовски евангелия от 1563, 1567 и 1579
г., както и ред други евангелия от XVI и XVII в. от
Враца, Етрополе, Горна
баня. Бобошево, Стрелча. Миниатюри има и от
XVI-XVII в. и в някои дамаскини – Костенечкия, в
триоди – Боянския, в минеи – Етрополския и др.
Сред ръкописната сбир-

ка е и сборникът панегирик от 1435 г. на дяк Андрей – ученик на патриарх
Евтимий Търновски. Намират се и други сборници с жития на по-ранни
български светии, а и
на мъченици от епохата
на османското владичество. Голям е броят и на
дамаскините и др. Тук са
изложени и два преписа
на Паисиевата история
– Самоковският от 1771
г. (втори по старина след
Котленския от 1765 г. от
поп Стойко Владиславов
– епископ Софроний Врачански), един пети Търновски или втори Ахтаров
препис-преправка
на Историята от 1844 г.
Изложени са също и автографи от отец Неофит
Рилски, също поемата
ръкопис на поп Грую Бански за Априлското въстание и др.
Художествено-индустриалният, или Приложен отдел на музея е
един от най-големите по
богатство на колекцията.
Има много съсъди, утвари, антиминси, някои стари одежди, плащаници,

набедреници, металически и седефени икони,
пафти, енголпия, мощехранителници, кадилници, кръстове с емайл и
филигран, такива с миниатюрна – атонска дърворезба, както и диптиси
и триптиси. Към металопластиката
спадат
и някои редки обковки
наеЕвангелия. Забележителни са обковките на
Софийското, Драгалевското, Кремиковското и
Врачанското евангелие,
както и някои обковки
с филигран и емайл на
евангелия от Търново и
Южна България. Сребърно-позлатената обковка на Софийското
евангелие (№23) е творба на софиянеца майстор
Матей Златар – 1589 г.
От него е обковката и на
Крупнишкото евангелие
в Рилския манастир.
Сред тъканите и везбите на Приложния отдел забележителна е
Бачковската плащаница
от XIV-XV в. От XVIII-XIX
в. са доста изящно везани набедреници, епитрахили, произведения от
рог, седеф и др.
В Историко-архивния
отдел на музея се пазят почти всички оцелели автографи ръкописи на отец Неофит
Бозвели, заедно с много
негови писма. Тези документи общо са над 140.
Автографи,
предимно
писма и документи, има
и от епископ Иларион
Макариополски, от екзарсите Антим I и Йосиф
I, от митрополит Климент
Търновски (Васил Друмев) и др.
Към помощния фонд
на музея се числят правените преди тридесет
години редица копия на
стенописи от Бачково
(от костницата и двата
манастирски храма), от
В. Търново (от църквата
“Св. Четиридесет мъченици”), от Бояна, Земен,
Калотино, Драгалевци,
Курило, Сеславци, Троянския манастир и др.
Има и една поредица копия с ктиторски портрети
на български дарители
по атонските манастири.
Тук се пазят макети на
стари и известни църкви
в София, Несебър, Търново, Бояна и др. Във
фототеката има и отделни албуми със заснемания на всички по-важни и
забележителни църковни паметници, храмове,
списи, утвари и др.
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Туристи и деца отново на
Ючбунар

С поход до местността Ючбунар и тази година туристите
от ТД “Осогово” – гр. Кюстендил, отбелязаха 102 години от
първия организиран поход. На
паметната плоча в местността
Ючбунар туристите и децата рецитираха стихове и пяха песни.
На 25 март 1914 г. 20 ученици от Кюстендилската мъжка гимназия в една беседка на
градската градина основават
младежкото туристическо дружество “Руен” с председател
Кирил Цонев. Приема се, че
тази дата е началото на организирания туризъм в кюстендилския край. На 2 април 1914 г. е
направен първият организиран
поход до местността Ючбунар.
След набирането на средства започва и строителството
на първата хижа в Осоговската
планина. Откриването й става
на 12 юли – Петровден, 1928 г.
С построяването на хижата се
сбъдва мечтата на кюстендилските туристи да си имат свой
дом в планината. Дружеството
развива активна дейност, коя-

то в годините около
Втората
световна
война замира. Веднага след войната
дружеството набира бързо сили, привлича в редиците
си над 350 членове.
Правейки
равносметка на дейността през годините на
ТД “Осогово”, то е
имало не само отлични туристи, но
и много добри планински водачи и не
може да не споменем имената на Милан Киселички, Йордан Зарев,
А. Икономов, д-р Д. Стефанов,
Йордан Йорданов, м.с. Стефан
Иванов, Благой Симов, Еремийчо Еремиев, д-р Хр. Демиревски, Кирил Давидков, Владимир
Ников, Георги Пейчев и др.
В своята над 100-годишна история дружеството полага основите и постига добри резултати
в развитието на ориентирането,
алпинизма и спортното кате-

рене, спелеологията, водния
и колотуризма. Успехи има и
туристическият хор “Осоговско
ехо”, който в своята творческа
история завоюва редица призови награди.
Дружеството успешно развива връзките си със своите съседи от Македония и Сърбия.
ТД “Осогово” е носител на
два орден “Кирил и Методий” I
и II степен по случай 50 и 75-годишнината си.

Постигнатите резултати през
годините са плод преди всичко
на всеотдайния труд, на усилията и стремежите на кадрите,
работили в дружеството, на обществените деятели, на туристите, на ветераните на туристическото движение.
В Ючбунар има група секвои,
които са много интересни и атрактивни. Те са обявени за природна забележителност през
1989 година. Това са и най-ста-

рите секвои в България, а възрастта им е над 130 години. Трите секвои гордо се извисяват, а
около тях има и цяла горичка от
млади дървета.
Честит празник, уважаеми
членове на ТД “Осогово”, планинари и любители на природата!
Силвия Михова
секретар на
ТД „Осогово” –
гр. Кюстендил

Туристическо дружество „Ибър” с нов председател
Новата председателка
на туристическо дружество “Ибър” в Долна баня.
Тя е първата жена, която
ще ръководи местното
планинарско дружество
през следващите четири
години, от 114 история на
първото в страната селско
туристическо дружество.
Тя бе избрана на годишното отчетно-изборно
събрание на планинарите
от рилския град, което се
проведе на хижа “Гергиница” в подножието на Рила.
Отчет за туристическата дейност през изминалата година направи
председателят на управителния съвет инж. Йордан
Съботинов, след което
финансов доклад изнесе
председателят на инспектората Кирил Костадинов.
В долнобанската пла-

нинарска
организация
през миналата година са
членували 58 души. Наред с традиционните си
пешеходни походи, излети и преходи в любимата
Рила, както в съседните и
по-далечни наши красиви
планини, долнобанските
туристи отчетоха и организирани
незабравими
екскурзии у нас и в чужбина до редица исторически,
туристически и природни
забележителности.
С болка отново председателят на местното
туристическо дружество
инж. Йордан Съботинов
сподели с присъстващите
на събранието членове
продължаващите вече с
години нерешени проблеми с общината относно
статута на сдружението
туристическо дружество

“Ибър” и стопанисването
на двете планински жихи
“Гергиница” и “Венетица”, които са общинска
собственост. Именно този
голям проблем ще има да

Туристическа група „Куруто”
стартира успешно 2016-та
Туристическа група “Куруто” - гр.Търговище, макар и скромно, но поставихме началото на нашите прояви през
2016 г. По дългогодишна традиция
всяка нова година започваме със събиране в някой ресторант. По случай
новата 2016 г. на 21 януари се събрахме 33 души в ресторант “Търговище”.
Обсъдихме предложенията и мненията за мероприятията през настоящата
година. И както подобава се почерпихме, потанцувахме и си пожелахме
успешна 2016-та година. На 14 февруари по вече осемгодишна традиция се
събрахме 26 души /по принцип, които
нямат лозя/ на заслона в местността
“Парка”, където почетохме най-мъжкия празник “Трифон Зарезан”. От 3
до 5 март по случай Освобождението на България осъществихме една

малка екскурзия през гр. Карнобат с
нощувка в комплекса “Божура” до гр.
Средец. На следващия ден се изкачихме на “Бакаджика”. За съжаление
хижа “Индже войвода” не работеше и
затова продължихме към гр. Ямбол и
към древния град Кабиле. Нощувахме
в хижа “Бяла” край гр. Бяла, а после
посетихме пещерата “Орлова чука” ,
крепостта над с. Червен , Ивановските скални манастири и скалния манастир в Бесарбово. На 16 и 17 април
по покана на ТД “Мадарския конник”
участвахме в организирания от дружеството регионален поход “От тук
започва България”. Следващата проява бе от 29 април до 2 май през “Перперикон”, изкачване на връх “Вейката”, Дяволския мост и Орловите скали
край гр.Ардино.

решава новото ръководство на долнобанските
планинари.
Другият не по-малко важен проблем е демографският въпрос, а именно

застаряващият състав на
членовете. Тревожно е,
че младите – децата, учениците и младежите, са
все по-малко срещани по
планинските върхове и пътеки. Отново бе отчетена
и добрата съвместна дейност с приятелите от град
Костенец
туристическо
дружество
“Планинар”,
както и с членовете на
столичния клуб по туризъм “Рила”.
Освен председателката
Елена Сухарева в новоизбрания управителен съвет
на туристическо дружество “Ибър” влизат още
инж. Светла Стоименова,
Боряна Брождина, Огнян
Филимонов и Стефан Велков. За председател на
инспектората бе избрана
Боряна Троянска, а в неговата работа ще участват

и Методи Троянски и Венцислав Стоянов.
За 60-ия юбилей на досегашния
председател
инж. Йордан Съботинов
туристите го поздравиха
и изненадаха с подарък,
а той почерпи всички планинари с бонбони и с по
чашка ракия.
В началото на събранието с едноминутно мълчание туристите почетоха
паметта на починалите
дългогодишни планинари
бай Иван Василев-Дуков и
Светлана Жмуранова.
В края новата председателка Елена Сухарева
съобщи добрата новина,
че в редиците на долнобанското
туристическо
дружество се вливат нови
16 членове.
Текст и снимка:
Любомир Кузев

55 туристи се включиха
в поход “Цветница”

На 24 април 55 туристи се влючиха в поход “Цветница”, организиран от ТД “Купена” – гр. Пещера. Участниците бяха от Пещера, Пазарджик, Пловдив и Брацигово. Те
преминаха по маршрут Летовище Атолука
– кантон “Пиздица” – местността Ливадище – пещера Снежанка. Въпреки дъжда и
суграшицата походът премина с усмивки.

Имаше награди за най-хубав букет и венец.
Най-малката участничка – третокласничката от Пазарджик - вървя до най-възрастния
участник в проявата – нейният съгражданин
80-годишният Петър Узунов.
Георги Киев
ТД “Купена” – гр. Пещера
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По повод статията на доц. ст. н.с. Борис Маринов
“Алпийските конфликти”

Паралели
Боян Петров и Атанас
Скатов изкачиха
десетия по височина
връх в света - Анапурна
Боян Петров покори Анапурна
от втория опит, след като в средата на април прекрати първата си
атака заради силен вятър и много ниски температури. Тогава той
достигна до 7800 м и се завърна
в базовия лагер. При успешната
си атака отново е изкачил върха
сам, изчаквайки по-благоприятно
време. По-късно в неделя стана
ясно, че и другият български аплинист - Атанас Скатов - също изкачи Анапурна в следващите часове.
Неколцина алпинисти от международната експедиция, в която са
той и Петров, са започнали атака
на 8-хилядника. На Анапурна се
носи славата като най-смъртоносния връх в Хималаите, поради което рисковете при изкачването му
трябва да са премерени и добре
обмислени. Боян Петров е първият
българин, стъпил на шест 8-хилядника. Той си е поставил за цел да
покори всичките 14. Следващата

му цел в тази експедиция е Макалу
/8481 м н.в./.
Вторият българин в експедицията
на Анапурна Атанас Скатов също е
изкачил върха, съобщи авторитетният блог за височинен алпинизъм
Altitude Pakistan, като се позовава
на информация от министерството
на туризма в Непал. Скатов е един
от 14-ата чужденци, които са стъпили на Анапурна (8091 метра).
Боян Петров атакува върха сам,
за да се придвижи по-бързо и да
избегне навалицата от около 30
души, която създаваше опасност
от лавини. Той е първият човек,
който стъпва на Анапурна през
този сезон.
Скатов беше в голямата група,
която включваше и 77-годишният
испанец Карлос Сория. Сория стана най-възрастният човек, изкачил
Анапурна. Испанецът вече има 12
изкачени осемхилядника, като е
най-възрастният стъпвал на К2 (65

години), Броуд Пик (68), Макалу
(69), Гашербрум I (70), Манаслу
(71), Лхотце (72) и Кангчендзьонга
(75).
Петров става първият българин с
изкачени шест осемхилядника, при
това всичките доказани. Следващата цел пред Боян Петров е връх
Макалу (8481 м). Зоологът от Природонаучния музей предвижда да
стъпи на всичките 14 осемхилядници като част от новия си проект
"Българин на 14х8000". В колекцията му липсват два осемхилядника.
Вторият българин в експедицията
на Анапурна Атанас Скатов също е
изкачил върха, съобщи авторитетният блог за височинен алпинизъм
Altitude Pakistan, като се позовава
на информация от Министерството
на туризма в Непал.
В следващия брой ще прочетете
в публикация на доц. Сандю Бешев
повече за постижението на двамата български алпинисти.

Прояви по повод 140-годишнината
от Априлското въстание

Във връзка с 140-годишнина от Априлското
въстание и героичния
подвиг на Ботев и неговата чета, под надслов
“Под знамето на Ботевата
чета”, СТПД “Академик” Русе предприе поредица
от инициативи, а именно:
- провеждане на конкурс
за ушиване на най-автентично копие на знамето
на Червеноводската чета,
което, както е известно,
на 16/17 май 1876 г. става
знаме на Ботевата чета;
- освещаване на 10 май в
храма Св. Архангел Михаил в с. Червена вода на

знамената, участващи в
конкурса;
- определяне на знамето
победител в конкурса от
жури с председател директора на РИМ – Русе,
проф. Николай Ненов;
- пренасяне на знамето–
победител в конкурса по
историческия път на истинското знаме-светиня
(на кораба “Радецки” Ботев развява знамето на
Червеноводската чета),
възстановка с авто-колопоход Русе - Гюргево
- Зимнич - Турну Магурели - Корабия - Бекет (5-те
румънски пристанища, от

IN MEMORIAM
ПОЧИНА ЛЮБОМИР ИЛИЕВ НЕДКОВ
Верен приятел и спътник към върховете на родните
ни планини, радетел на алпинизма и туризма, на пътешествията с лодки по реките.

които на 16/17 май 1876
г. са се качили ботевите
четници на кораба “Радецки”) – Оряхово – Паметника на Ботевата чета
на Козлодуйския бряг;
- участие в 70-я национален туристически поход
по алеята
Мемориален
комплекс
“Ботев път” на представителна група от 30 ученици от град Русе, всички членове на русенския
скаутски клуб и на Спортно туристическо и природозащитно дружество
“Академик”. Групата ще
се води със знамето, уши-

то и извезано от самите
походници и от знамето
победител в конкурса.
Участниците ще бъдат
облечени със специалните за клуба скаутски
униформи. В групата ще
участват само ученици с
доказан опит и завидна
скаутска
дисциплина
в осъществяването на
трудни походи, на еколагери, акции и др. в Средна Стара планина, Родопи, по р. Дунав, р. Янтра
и др.
Стефан Георгиев
СТПД “Академик”
– гр.Русе

Сбогом, Любо.
От колегите и приятелите от БТС
и Учебен център „Мальовица”

Уважаеми г-н Маринов,
С това официално обръщение
подчертавам
респекта, който изпитвам
спрямо кариерата ти като
преподавател в НСА “В.
Левски”,
постиженията
ти в научната област, за
успешните ти мандати на
обществени и партийни
постове, описани скрупульозно в автобиографичната ти книга “Престижни
научно-творчески и спортни прояви”.
Боре, връщам се към
обичайният начин на общуване между нас от
времето, когато бяхме
състуденти, приятели и
партньори в алпинизма,
когато можехме да си кажем всичко.
Та самото заглавие на
тази твоя статия предизвика у мен неодобрение.
След прочита, неудобрението ми се затвърди в
отрицание. Да! Светът е
пълен с конфликти, а ние
не сме само “наблюдатели
или потърпевши”, както ти
твърдиш. Аз, ти... другите, ако не творци на конфликти сме най-малкото
съучастници. Е, в някои
случаи – само потърпевши. Има и специалисти в
тази сфера на човешките
взаимоотношения които
наричаме просто – конфликтни личности.
Верен на своя стил, ти
се опитваш да придадеш
на статията си формата на
мини трактат, но допускаш
противоречия. Определяш
тезата на Rabie като “дефинитивно определение”, а
след това цитираш Й. Галтурин, според който “Конфликтът възниква заради
насилието, създадено от
институциите”?! Да оставим настрана теоретиците.
В дадения случай важно е
твоето мнение, при което
ти се явяваш като експерт
по конфликтите в сферата
на алпинизма.
Първият пример, който
привеждаш: да, и асовете
на световния алпинизъм
не са застраховани от
конфликти. Не само италианския алпинист Валтер
Бонати... И непостижимия
Райнхолд Меснер бива
несправедливо упрекнат,
че предварително е взел
решение да траверсира
осемхилядника, връх Нанга парбат, а не, че е бил
принуден да търси спасението си по път, различен
от този на изкачването...
Вторият пример: за българо-новоросийска експедиция в Памир, за която
ти като участник в нея,
четиридесет и пет години
чакаш да научиш “къде са
ходили и какво са правили
групата пловдивски алпинисти”. Това е необяснимо,
защото след успешните изкачвания заедно сте пропътували от подножието
на планината до Душанбе
- 1200 километра в открит
камион, в който вие не сте
успяли да размените нито
дума по този случай.
Третият случай: разказан от теб, по този начин
ти сам навлизаш в задънена улица. 32 години след
българската хималайска
експедиция “Еверест 84”,
приковала вниманието на
целия български народ от
самото начало до завършването й, ти, Председате-

лят на опреративното бюро
по провеждането й цитираш “коректно и дословно
само разменени фрази по
радиостанцията
между
Аврам Аврамов от базовия лагер и Иван Вълчев и
Дойчин Василев от лагер
2, които възбуждат дълбок
размисъл”...
Трудно ми е да намеря
точната дума, с която да
определя стойността на
тази ти постъпка, но нито
една от тези, които се въртят в главата ми няма да ти
хареса.
Защото всички читатели
на вестник “Ехо”, знаят, че
базовият лагер под ледопада Кхумбо не е пикник
на Бонсовите поляни, а
пътят до щурмувия лагер и
към Еверест не е пътеката
към първенеца на Люлин –
връх Дупевица.
Не е тук мястото да говорим за непрекъснатото
психическо натоварване и
за пределните физически
натоварвания на алпинистите, за натоварването
на ръководителя, който
ежечасно мисли за всички
групи алпинисти при движението им между лагерите, та, разговорите между
тях да бъдат издържани в
дипломатичен тон.
Крайното ти заключение, Боре, в експедициите
“да не се включват алпинисти не само с недоказана физически годност и
здравословно състояние,
но и такива с неустойви социално-психологически и
морално-волеви качества”
звучи като оценка, че Оперативното бюро и треньорският съвет, осъществили
подготовката на експедиция “Еверест 84”, са допуснали такива алпинисти до
участие в експедицията,
а всеки опит Аврам Аврамов, Иван Вълчев, Дойчин
Василев и всеки един от
участниците в тази експедиция да бъдат причислявани към тази категория
е не само некоректен, той
е... оставям на читателите
на “Ехо” сами да намерят
точната дума.
Паралелът! Преди месец
общината на столичния
район “Младост” уреди
честване на Методи Савов. В препълнения читалищен салон той разказа
за своите и на другарите
си от еспедиция “Еверест
84” преживявания. Присъстващите проявиха жив
(нестихнал през изминалите 32 години) интерес
към усилията, трудностите, трагедията и успеха
на българските алпинисти
по Жестокия път към върха-първенец на планетата
Земя. И в никой от зададените към Методи въпроси
не прозвуча дребнаво любопитство.
Няколко танцови певчески състава изнесоха
литературно-музикална
програма. Децата и младежите изпълнители видимо
бяха ентусиазирани и радостни да поздравят героя
от Еверест.
Кметицата на община
Младост, г-жа Авджиева
връчи на Методи Савов
плакет, с който той бе приобщен към листата знакови личности, които живеят
в района.
Без коментар.
Андрей Мирчев
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Звездният маршрут към
Сантяго де Компостела
Поклонническият туризъм е един от особените видове туристическа
дейност, който се отличава със свои специфични характеристики. Той е
свързан с точно определен маршрут, носи ярко
изразена
религиозна
окраска и е насочен към
достигането на конкретна географска крайна
цел, натоварена с висок
емоционален
градус.
Участниците в поклоннически маршрут споделят
общо духовно настроение, което ги сближава
и създава атмосфера на
сплотеност и взаимна
съпричастност.
Най-известният
поклоннически маршрут в
Западна Европа е прочутият Ел Камино де
Сант Яго (El Camino de
Santiago), или Пътят на
свети Яков към град Сантяго де Компостела в областта Галисия, Северозападна Испания. Градът
е трети по значимост религиозен център на католицизма след Рим и Ерусалим. Това се обуславя
от обстоятелството, че
в него се пазят мощите
на свети апостол Яков
Зеведеев – небесния
покровител на Испания.
Според преданието след

мъченическата смърт на
апостол Яков през 44 г.
тялото му било положено
в лодка, пусната в Средиземно море. По чудотворен начин тя доплавала до Испания, където
по-рано апостолът проповядвал християнската
вяра. Вълните я отнесли
до устието на река Улия
– на това място по-късно се появил градът на
негово име. През 813 г.
един монах, воден от пътеводна звезда, открил
ковчега с мощите, които
били останали нетленни. Така местността била
наречена
Компостела
(от лат. “Кампус Стела” – Поле на звездата).
Свети Яков се явявал чудотворно на християните
по време на битките им
срещу арабите и станал
техен закрилник, както и
патрон на 800-годишната
Реконкиста – освобождаването на Испания.
Тъй като приживе той
бил предприел дълго пътуване от Палестина до
Иберийския полуостров,

започнали да го почитат
като покровител на поклонниците.
За превръщането на
града Сантяго в светиня на християнския свят
значение имала и легендата, че Карл Велики сънувал сън, в който
видял как Млечният път
се прострял от Франция
до Испания, а Господ
го призовал да очисти
“звездния път” от враговете. Императорът повел
войските си и освободил
Кастилия и Леон, Навара, Галисия и Ла Риоха.
Първият поклонник до
Сантяго де Компостела е епископ Годескалк
(Готшалк), който изминал пътя от Льо Пюи във
Франция през зимата на
950-951 г.
През ХII в. папа Каликст II дал право на поклонниците да получават
индулгенции (опрощение
на греховете), което изравнило значението на
Сантяго де Компостела с
това на Рим и Ерусалим.
Основните
маршрути

били оформени през ХII
в., като за защита на поклонниците бил създаден
рицарският орден “Сант
Яго” – те водели главно от Франция, но имало също така от самата
Испания и Португалия.
През Средновековието
броят на поклонниците
бил огромен, ала с времето намалял. През ХIХ
в. историците учудено
започнали да откриват
покрай пътищата, водещи към Компостела, в
малки градчета и селца,
забележителни творби
на средновековното изкуство. Постепенно поклонничеството се възродило отново, особено
през 90-те години на миналия век, и днес се наблюдава засилен интерес към този религиозен
туристически маршрут.
По Ел Камино са вървели английският крал
Едуард I (1239-1307),
кръстоносният крал на
Ерусалим Жан дьо Бриен
(1148-1237), свети Франциск Асизки (1181-1226),

фламандският художник
Ян ван Ейк (1390-1441),
нашите
съвременници
папа Йоан Павел II, Шърли Маклейн, Паулу Коелю и много други известни личности.
Според регламента поклонничеството се смята за извършено, ако по
маршрута са изминати
100 км пеша или 200 км
с велосипед. Но, разбира
се, истински ревностните
поклонници изминават
целия маршрут.
Всъщност
основните
маршрути са шест: 4 от
Франция, по 1 от Испания и Португалия.
Френските
са следните:

маршрути

– Тулузкият път (Виа
Толозана), от Тулуза;
– Поденският път (Виа
Подензис), от Льо Пюи;
– Лиможкият път (Виа
Лимовисенсис), от Везле
през Лимож;
– Турският път (Виа
Туронензис), от Ла Манша през град Тур.

След
прекосяването
на Пиренеите френските маршрути се сливат в
един, който продължава
през Северна Испания.
Испанските маршрути,
естествено, са твърде
многобройни и приличат
по-скоро на мрежа от ручеи, отколкото на пълноводните френски “реки” –
но все пак за основен се
смята този от Малага на
Средиземно море, около
който се групират повечето от останалите.
В Португалия главният маршрут започва от
южния град Фаро, като
минава през Лисабон,
Коимбра и Порто.
Някога поклонниците
се ориентирали по Млечния път, който в Испания
носи още името и Път на
свети Яков. Техен отличителен знак е морската
раковина – символът на
светеца, който напомня
за неговото пътешествие
от Светите земи до Испания.
Велимир Христанов

Отмора

можете да намерите информация за: стоте
национални туристически обекта, телефони
адреси на туристически дружества и хижи;
НА БТС - иклу
бове в състава на БТС и федерации; ис
тория, цели, нормативна уредба и
www.btsbg.org уп
равленска структура на БТС.
При нещастен случай
дежурни телефони:
GSM: 1470
за абонати на МTel и VIVACOM
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000 - стационарен телефон
Централен денонощен пост,
www.pss-bg.bg свързан с телефон 112
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С офертите на БТС

Туристичиска спалня
в гр. Гоце Делчев

Хижа „Попови ливади”

Туристическата спалня се намира в централната част на града, близо до пазара,
на ул. “Солун” № 26 – телефони за връзка:
0882966484 и 0882966485.
Сградата е едноетажна с 12 стаи с 33
легла. Стаите са с по 2 и 3 легла. Три от
стаите са със самостоятелни санитарни възли. За останалите стаи има общи бани и
тоалетни.
Отоплението е локално водно. В близост
се намират няколко закусвални за хранене.
Изходен пункт е за хижа “Попови ливади”, хижа “Славянка”, както и за пътуване
до Р. Гърция.

Хижа “Попови ливади” се намира в едноименната седловина
Попови ливади на предела между
Среден и Южен Пирин. Телефоните за връзка са 0882 966 222 ,
0896 722 557 и 0751 9 91 91.
Сградата е триетажна и разполага с 50 легла. Отоплението
е на локално парно за сградата.
Водоснабдена и електрифицирана. Разполага със столова за
хранене и модерна кухня, където се приготвят различни видове
храни. Намира се в близост до
централния асфалтов път по направление Гоце Делчев – Петрич.

ИЗДАНИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ
В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА БТС
Ламинирана карта на 100-те национални
туристически обекта 
Карта на Средна Стара планина – 1-ва и 2-ра част 

по 5 лв.

Западна Стара планина – 3-та и 4-та част 

по 5 лв.

Туристическа карта на Рила 

5 лв.

Туристическа карта на Пирин 

5 лв.

Туристическа карта на Източни Родопи 

5 лв.

Туристическа карта на Западни Родопи 

5 лв.

Карта на Лозенска планина 

5 лв.

Туристическа карта “Хижите в България” 

3 лв.

Карта на Десетте планински първенци 

3 лв.

Туристическа карта Старосел 

3 лв.

Карта “Опознай България – 100 национални
туристически обекта” 

2 лв.

София и околностите 

2 лв.

Книжка Покорител на 10-те планински първенци 

1 лв.

Книжка 100 национални туристически обекта 

2 лв.

Туристическа карта на Осоговска планина 

Хижата – бивша гранична застава,
се намира на 35 км от гр. Гоце Делчев
на пътя между селата Парил и Голешово. От град Гоце Делчев до село
Парил се пътува по асфалтов път, а от
село Парил до хижа “Славянка” – по
черен път.
Надморска височина 1091 м.
Описание: 3 масивни сгради с капацитет 65 легла.
Сградата на Зелено училище “Славянка” е двуетажна с 24 легла в стаи
с по 2 и 3 легла със самостоятелни санитарни възли, локално водно отопление и телевизия Булсатком. На всеки
етаж има заседателна зала.
2. Сграда Атрактивен център “Славянка”. Сградата е едноетажна с
25 легла в 6 стаи с по 3 легла и два
апартамента. Всички стаи са със самостоятелни санитарни възли и локално водно отопление. Има конферентна зала, столова с телевизия,
бюфет и кухня.
В двора е оформен приключенски
парк с игрище за минифутбол, гимнастически уреди и
детска площадка с
люлки, пързалка и
клатушка.
3. Третата сграда е
с 3 стаи с по 4 легла
без
самостоятелни
санитарни възли.
На хижата има 15
комплекта пълно оборудване за игра на
пейнтбол. Може да
карате планински велосипеди. Има 4 двойни палатки, оборудвани за преспиване по

върховете на планината Славянка.
Има изграден участък с телено заграждение с портал (кльон) и наблюдателна вишка, от която можете да
наблюдавате съседни върхове и планини. Предлагаме водачи по всички
маршрути.
Карти на БТС важат.
Телефони за контакти: 0882966484
– секретар, 0882966485 – счетоводител, 0882966221 – хижар.
Изходни пунктове: гр. Гоце Делчев,
с. Голешово и хижа “Попови ливади”.
Съседни туристически обекти:
Хижа “Попови ливади” – 6 часа
С. Голешово – 1.30 часа
Хижа “Извора” – 2.30 часа
Местността Голямото Койнаре –
1.30 часа
Голям Царев връх – 3 часа
Гоцев връх – 5 часа
Село Тешово – 2,30 часа
Хамбаров дол – 1 час
Село Парил – 1 час
Стопанин: ТД “Момини двори” – гр.
Гоце Делчев; тел. 0882966483 – председател
Хижата работи целогодишно. При
нужда дружеството осигурява транспорт и организира екскурзии до Р.
Гърция.

2.50 лв.

ОТ ПОРЕДИЦАТА НОВА ТУРИСТИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА:
Инж. Иван Михайлов - Пътеводител Руй 

4 лв.

Вихрен 

1.60 лв.

Мусала 

1.60 лв.

Витошкият Черни връх 

2 лв.

Скални манастири и църкви в Североизточна България 

4 лв.

Туристическа карта на Витоша 

3 лв.

Карта на Южен Пирин и Славянка 

Хижа „Cлавянка” –
атрактивен център
„Cлавянка”

1 лв.

4.50 лв.

Туристическа карта Троянски Балкан 

7 лв.

Туристическа карта Беласица и Огражден 

6 лв.

Атлас на София 

8 лв.

Карта на Банско 

5 лв.

Карта на Самоков 

5 лв.

Карта на Смолян 

5 лв.

Туристическа карта на България в снимки –
на български и английски 

5 лв.

Туристическа карта Туристически маршрути
и екопътеки в България 

5 лв.

Пътеводител 100 национални туристически обекта 

10 лв.

Румен Воденичаров – Самотно пътешествие до Канч 

10 лв.

Елисавета Аврамова – Живот и съдба 

4 лв.

Атанас Панчалиев – Попови ливади 

4 лв.

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

15 лв.

Момчил Цветанов – Българските планини 

15 лв.

Йордан Йорданов – Справочник в комплект с карта
“Хижите в България” 

10 лв.

Пътеводител “17 туристически маршрута
в община Велико Търново” 

15 лв.

Регионална карта Сандански – Мелник 

3 лв.

Карта на Банско 

5 лв.

Пътеводител на България на български и английски 

12 лв.

Пътеводител на България на английски език 

30 лв.

Туристическа карта на Витоша 

3 лв.

Пътна карта на България на английски 

4 лв.

Огнян Балджийски, Камен Якимов – “Планинско спасяване” 

20 лв.

Сандю Бешев – “Олимп – върхът на боговете” 

7.50 лв.

Свилен Панайотов – “Исландия – огнената ледена земя” 

7.50 лв.

Александър Шопов – “Високопланински трекинг –
подготовка и контрол” 

16 лв.

Павлина Михайлова – “Голямото почистване” 

10 лв.

