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Турис тическият вес тник

За четиринадесета поредна
година от 24 до 26 юни 2016 на
язовир “Копринка” пристигнаха над 500 ученици от цялата
страна, за да премерят сили в
състезанията от надпреварата
за приз ,,Кристален еделвайс”.
Прегледът се организира от
БТС и ТД ,,Орлово гнездо” със
съдействието на община Казанлък. В петък – 24 юни, ученици от Велико Търново Враца,
Габрово, Казанлък, Кнежа,
Крумовград, Нова Загора,
Плевен, Разград, Стара Загора и Чирпан построиха своите
палаткови лагери на поляната
край язовира. През тази година състезанията бяха в седем
категории: майсторско управление на велосипед, стрелба
с лък, теглене на въже, народна топка, построяване на
палатка, играта “Познавам ли
моята България” и изграждане
на палатъчен лагер.
В 9.00 ч. на 25 юни участниците бяха приветствани и

www.btsbg.org

Цена 0.80 лв.

Издание на БТС

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

БТС.

XIV национален преглед на туристическите
умения и сръчности за ученици за приз

„Кристален еделвайс”

състезанията бяха открити от
заместник – кмета на община
Казанлък г-жа Даниела Коева.
Приветствие към учениците
поднесе и Председателят на
Българския туристически съюз
доц. д-р Алексей Стоев. Гост
на прегледа беше и народният
представител от Казанлък г-н
Нено Влайков.
Състезанията преминаха с

много заряд и емоции. Имаше
победители, имаше и победени, но всички отлично разбираха туристическите ценности
и идеи и начините на живот
и оцеляване сред природата.
Привечер се проведе награждаването на победителите, а
след това имаше дискотека.
В неделя сутринта всички си
тръгнаха с много хубави спо-

мени и очакване на следващия
преглед, когато отново ще бъдат заедно.
Туристическо
дружество
“Орлово гнездо” беше представено от членове на клуба
на “Ученика турист”. Златни
медали спечелиха Михаил Михайлов и Марина Сорокова в
дисциплината “Стрелба с лък”
младша възраст и Станимир

Иванов в дисциплината “Майсторско управление на велосипед”. Цялото класиране може
да се види и на сайта на БТС.
Жельо Желев
председател на ТД “Орлово
гнездо” – гр. Казанлък
Продължава на стр. 12-13

Около Беласица на две колела

340 души от 6 до 83 години
по 200-километровото трасе
Тези дни една от най-красивите
ни планини, която се разпростира
и на територията на Македония и
Гърция, събра стотици любители на
велосипеда. Проведе се шестата
поред велообиколка на планината.
За хората, въртели педалите в продължение на два дни, за кратката,
но съдържателна история на тази
проява, както и за емоциите, които
я съпровождаха, са и следващите
редове.
В ресторанта на с. Стари Дойран
с Йордан Йорданов (Данчо) сме на
чаша бира. Обезателно “Златен дъб”
– номер едно в Македония. Той все
още е с мократа си фланелка. Току-що
е завършил първият етап от традиционния велопоход “Беласица”. Аз
съм с фотоапарат и бележник, защото
заедно с него ще върнем историята
малко назад – само 5-6 години. Данчо е от Велико Търново. Обича планините и колелото. След завършване
на висшето си военно образование е
разпределен на работа в гр. Петрич.

Тук природата е впечатляваща. Та
колко наши градове са в подножието
на такава планина като Беласица? Не
само това обаче става причина Данчо
да остане завинаги в този град. Харесал си е една от красивите петричанки...
Вече като пенсионер има повече
свободно време, кръстосва планините
из България и най-вече обхожда пътеките на близката планина. През 2010
г. му идва идеята за едно начинание,
което и в мечтите си не е очаквал, че
може да събере толкова много хора.
Сяда зад волана на личния си автомобил. Натиска газта и километрите
бързо се натрупват, за да достигнат
200. Идеята му за едно интересно
бъдещо начинание се потвърждава.
Споделя намеренията си със Стойчо
Станоев – председател на местния
колоездачен клуб BELA EXTREME,
и Мартин Маринов, алпинист с много
трудни и интересни изкачвания както
по нашите, така и по чуждите планини. 
Продължава на стр. 10
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Туристически празник
край яз. „Стамболийски” горещ, масов и… весел
Тазгодишният, 29-и поред тридневен регионален
туристически празник на
водната база на ТД “Росица” – гр. Павликени,
край яз. “Ал. Стамболийски” счупи поне няколко
рекорда, един от които
температурния – толкова
горещо никога не е бивало по време на водния
празник – категорични
са ветераните участници.
Адската жега не попречи
на калените туристи да
участват в многобройните прояви, организирани
от домакините, нито пък
помрачи настроението на
стотиците гости. За това
помогнаха отличната организация и не на последно
място – прохладните води
на язовира. По традиция
организатори на тази масова туристическа проява
са БТС, Община Павликени, ТД “Росица” както и
местният воден клуб. “Вероятно за трите дни край
язовира се забавляваха
400-500 души, 200 състезатели взеха участие в
различните надпревари” –
каза Васил Василев, дългогодишен
председател
на дружеството домакин.
Сред гостите беше и Атанас Сивков, член на УС на
БТС.
По традиция сборът на
туристите започва още

от Русе.
Състезанието по улов
на риба за мъже спечелиха Атанас Сивков, “Черноморски простори”, Варна,
следван от представители
на “Росица Мазалат” – гр.
Севлиево, ТД “Сексагинта-Приста” – гр. Русе, и ТД
“Алеко Константинов” – гр.
Свищов. При жените като
най-добра въдичарка се
прояви Валя Тотева от севлиевското туристическо
дружество, а при децата –
Георги Данчев от ТД “Трапезица” – гр. В. Търново.
По традиция добре минаха
и състезанията по слалом
в тихи води и майсторско
управление на велосипед, в четири възрастови
групи. 14 опитни плувци

Павликенските туристи на старта пред ТД “Росица” в града по трасето
към яз. “Ал. Стамболийски”
от петъчния следобед. В
събота сутринта от Павликени към язовира се
насочиха и 32 местни велосипедисти, ескортирани
по правилата от полицейска кола. Велосипедисти
от Плевен също тръгнаха
на велопоход към сбор-

ния пункт. А на мястото
вече течаха различните
състезания, които продължиха до неделния ден
включително. Най-оспорван беше кулинарният
конкурс – приготвяне на
рибена чорба. Журито
макар и трудно, все пак

направи класиране за
най-добре представилите
се: на първо място на ТД
“Академик” – гр. Свищов,
на второ място – готвачите
на ТД “Хемус” – гр. Велико
Търново , трети останаха
майсторите кулинари от
ТД “Сексагинта-Приста”

доказаха за пореден път
своята добра школа и преплуваха язовира в определения за целта участък.
Сред първите пристигнали
на финала бяха Вячеслав
Воронцов, Стефан Стерев,
Володя Димов, Красимир
Лепоев, Стефка Лепоева

Туристи изкачиха труднодостъпния връх
Пауна в Централен Балкан
Походът се проведе на 12
юни 2016 година с 26 участници от ТД „Орлово гнездо" – гр.
Казанлък. Маршрутът: ВЕЦ
“Тъжа” – Светишки рид – връх

Пауна (1817м) – хижа “Русалка”
– ВЕЦ “Тъжа”.
Един маршрут, който въпреки
красивите си гледки е неизползван и това го прави труден за

преминаване… Пътеката (стар
римски път) почти не се виждаше от избуялата от дъждовете
трева… Но панорамата, която
се разкриваше оттук, няма как

да се види от използваните
туристически пътеки… Скалните тунели, отвесният каньон
на река Тъжа, непристъпният
Иванчов камък с причудливите

и др.
Доволни сме от масовостта на участието това
лято – коментира след
празника Васил Василев.
– Наши гости бяха колеги
туристи от 15 туристически дружества от Велико Търново, Русе, Варна,
Левски, с. Градище, Плевен, Дряново, Свищов,
Добрич, Търговище и
Шумен. Много съм доволен и от участието на павликенските туристи – за
пръв път от много години
насам отчитаме такава
масовост. Радостно е,
че дойдоха много млади
хора и намериха добро
поле за развлечения сред
калените туристи. Впечатляващо беше и присъствието тук лично на кмета на
Община Павликени инж.
Емануил Манолов, който
връчи наградите на класиралите се в отделните състезания туристи. По своя
инициатива той подари на
водачите на туристически
групи сувенир, книга и рекламна туристическа брошура на Община Павликени. Мнозина от гостите
си признаха, че завиждат
на домакините за подобно
подкрепящо отношение
към туризма от представителите на местната власт.
Павликенският кмет окончателно превзе сърцата на всички, като обяви
десет минути поръчка на
бара на заведението край
язовира за негова лична
сметка. Време, достатъчно всеки да “викне” по
една студена бира…
До края на празника положителните емоции не
секваха. До късно през
нощта срещу неделя продължи и карнавалът, който
тук също е традиционен, а
песните в съпровод на китара не стихнаха до ранните зори…
Елка Василева
Снимки: Елка Василева
и Михаил Младенов

дървета на върха, Пауновият
камък – някогашна крепост, и
величественото Бабско пръскало в далечината…
Излизайки на Русалийския
проход, продължихме по Светишкия рид през вековна букова гора и не след дълго се
сляхме с екопътеката “Бабско
пръскало”. Скоро се откриха
първите гледки към сърцето на
масива Триглав – южния хребет на първенеца Голям Кадемлия (2275м), Бабския рид и
нашата отправна точка – връх
Пауна. След близо едночасово
щурмуване изкачихме нелекия
връх. Панорамата, която се разкри оттам, просто трябва да се
види… На север – грамадите
на върховете Голям и Малък
Кадемлия, Пиргос и Мазалат;
на изток – върховете Вълчите
дупки, Чим колиба и скалният
венец на Тъжанското пръскало;
на запад – недостъпните Петканови водопади, отвесният връх
Малка Козя стена и най в далечината – първенецът на Стара
планина връх Ботев (2376 м).
Специални
благодарности
на всички, които въпреки трудностите на терена изглеждаха
щастливи и заредени…
Истински красивите места са
трудно достъпни, а достигането
им е привилегия на най-подготвените!
Благодаря ви, бяхте страхотни!
Теодора Тарева
водач на групата
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т 2 до 5 юни 2016 г.
се проведе Третият
национален воден
поход по горното течение
на река Струма. Домакин
беше клубът по воден туризъм “Струма 2012” към
туристическо дружество
“Осогово” – гр. Кюстендил.
Стартът на проявата
беше помрачен от вида,
в който домакините завариха бивака си. Някой
беше запалил изградената с много труд и любов
база, в която се съхраня-

ваха къмпинг оборудване
и спасителна екипировка.
Настроението се подобри
още с пристигането на
първите гости. Дойдоха
каякари от Нова Загора,
Хасково, Димитровград,
Пловдив, София, Бяла
Слатина, Кърджали, Варна, Троян. Бивакът се напълни с палатки и шатри,
цялата поляна кънтеше
от детски смях и с приповдигнато
настроение
на голямата компания, напук на злите и завистливи
хора, походът се завихри

на пълни обороти.
Бързата вода на река
Струма с многобройните
си падове и бързеи предложи висока доза адреналин по време на спускането. Най-малкият участник
беше 7-годишният Йоан
от Пловдив, който се справи с препятствията във водата наравно с опитните
каякари. Почти със сигурност може да твърдим, че
е първото дете минало самостоятелно Земенския
пролом с каяк.
Представители на ръко-

водството на ТД “Осогово”
посетиха бивака, за да
поздравят участниците.
Група алпинисти от Димитровград също бяха
гости на проявата и взеха участие в първия етап
от гребането. През втория ден демонстрираха и
своите умения в алпинизма, като организираха
спускане от Скакавишкия водопад за собствено
удоволствие и за забавлението на всички останали гости на похода. Така
под водопада се събраха

пристигащите по реката
каякари и спускащите се
от върха на водопада алпинисти. Вечерите минаваха в разпалени разговори за събитията от деня и
обсъждане на програмата
за следващия ден.
“Със сигурност може
да твърдим, че направихме убедителна крачка за
утвърждаване на нашия
поход сред каякарските
среди. Участниците останаха доволни и едва ли
ще имат търпението да
изчакат цяла година до

следващия поход, за да
се върнат и да доведат
нови приятели, които да
се насладят на красотите на Земенския пролом,
Скакавишкия водопад и
каньона Шегава. Благодарим на всички приятели,
които ни подкрепиха и
помогнаха за нормалното протичане на събитието, въпреки неприятния
старт” – сподели председателят на клуба Росен
Калфин.
Клуб по воден
туризъм “Струма 2012”

14-и пореден поход „Добруджа и морето“
На 4 и 5 юни ТД “Добротица”
– град Добрич, организира и
проведе 14-ия пореден поход
“Добруджа и морето”. Посрещайки гостите по стар български обичай с хляб, сол и глътка червено вино в центъра на
село Дуранкулак, всички се отправихме към големия остров в
Дуранкулашкото езеро, където
разгледахме разкопките на
старо селище (тук е намерено
най-старото обработено златно
съкровище не само в България,
но и в цяла Европа). Наблюдавахме и спокойното плуване на
двойка лебеди заедно с техните малки, полета на чайките и
гмуркането на черния корморан.
От езерото се отправихме
към село Тюленово, откъдето
от паметната плоча за откриването на първия български нефт
започна и походът. Преходът
премина весело в шеги и закачки, не можа да ни спре нито
дъждът, нито високата трева.
Всички се любуваха на скалните образувания и многобройните пещери, с които е осеян
каменистият бряг. След около
2 часа достигнахме крайната
точка – “Вечното огънче” (в памет на всички загинали по тия
скали) край село Камен бряг.
Другарската вечер в комплекс “Виктория” започна в
20,00 ч., където председателят
на ТД “Добротица” г-н Неделчо
Василев благодари на всички
за участието им и поднесе благодарствени грамоти на ръко-

водителите на групите. Пожелавайки си на предния поход
групите тази година да са поне
14, не знаехме какво ни очаква,

всъщност поставихме своеобразен рекорд – 284 участници
от 16 туристически дружества.
Домакините от ТД “Добротица”

– 48, ТД “Буйна кръв”, Разград
– 21, ТД “Буйна гора”, Разград
– 16, ТД “Трапезица”, Велико
Търново – 10, ТД “Росица”, Па-

вликени – 19, ТД “Орлови скали”, Провадия – 5, ТД “Приста”,
Русе – 29, ТД “Добруджанец”,
Генерал Тошево – 13, ТД “Черноморски простори”, Варна –
24, ТД “Голямата хурка”, Варна
– 4, ТД “Мадарски конник”, Шумен – 25, ТД “Еделвайс”, Лозница – 3, ТД “Дочо Михайлов”,
Силистра – 22, ТД “Патлейна”,
Велики Преслав – 21,ТГ “Куруто”, Търговище – 21, и ТД “Бачо
Киро”, Дряново – 3, с участие
за първи път.
Въпреки многото хора място
за танци имаше за всички. Извиха се дълги хора, танцуваха
се блус и денс танци, изиграха
се и няколко забавни скеча.
След приключването на работния ден диджеят Георги от Дряново засвири на китара и с пеене на туристически и естрадни
песни посрещнахме изгрева.
За неделния ден беше предвидена свободна програма.
Повечето използваха слънчевото време за плуване в басейна, някои отидоха на плаж в
близкото село Кранево и град
Балчик, а трети посетиха ботаническата градина и двореца
на кралица Мария – част от
100-те национални туристически обекта.
Така тези два дни, изпълнени
с много емоции, приключиха,
пожелахме си много здраве и
до нови срещи, а за догодина
имаме да подобряваме рекорд.
Мирослав Кескинов
секретар на ТД “Добротица”
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За 7-а поредна година

Поглед отвисоко

К

огато случайните случки
се подредят една след
друга, става това: тръгваш за Руй не през България,
а през Сърбия! И групата на
туристическо дружество „Узана” тръгна. Рано, за да се избегне навалицата на границата. Пък и сме далечко – чак от
географския център на България. Надничаме в Димитровград (Цариброд) за по кафе и
бира, плащаме в левове; установяваме, че на пазара поне
1/3 от колите, дошли за търговия, са български; подминаваме Желюша, за която знаем
от Алеко и където е минавала
границата до 1920 г., и продължаваме. Гоним се с дъжда по
пътя, но засега ние водим.
Към обед вече сме в село Суково; спираме пред паметника
на загиналите във войните от
селото. Отбиваме се в стария
български Суковски манастир „Успение Богородично”,
Нишка епархия, разположен
на десния бряг на река Ерма.
Има данни за съществуването му от 1019 г., разрушаван е
няколко пъти от турците. Сградата на сегашния е построена
през 1859 г., а църквата е зографисана през 1871 г., през
70-те години е подновена. До
нея има църковен магазин, в
който освен църковни потреби
(свещи, книги и др.) се продават и произведени в манастира вино, ракия, ликьор с билки, ръчно изработени сапуни
от козе мляко с билки, билкови капки и извлеци. Наоколо
– обработвана манастирска
земя, парници; чисто, подредено, поддържано. Сетихме се
за това едва после, когато на
връщане посетихме Разбоишкия манастир...
Няколко километра по-нагоре, на левия бряг на река
Ерма и в началото на ждрелото, прекрачваме прага на
още един български манастир
– Погановския „Св. Йоан Богослов”. Манастирът е построен
в началото на ХV в., в момента
се числи към Нишката епархия. Богато украсен храм с
множество стенописи. И тук
личи грижовната ръка на стопаните, които предлагат свои
продукти. А на входната врата
ни посреща написано простичко и на обикновен лист хартия
послание, което звучи в духа
на Еклесиаст: Искал бих да се
моля, но нямам време; искал
бих да ви помогна, но нямам
време; искал бих да помисля,
но нямам време; детето играе
– няма време, студентът… бащата... дядото… – нямат време; смъртникът – няма… късно
е вече – наистина няма време.
Толкова дни и нощи, 24 часа,
1440 минути. Да се запитаме и
искрено да си отговорим: колко от тези 1440 минути дневно
посвещаваме на молитвата
– разговор на душата с Бога?
За молитвата „Отче наш” е
потребно около половин минута!” Ние днес поне за минута
го сторихме, но следващите
дни…
И двата манастира са действащи, мъжки. Живи. И още
една „дреболия” – свещите им
са восъчни и по 20 стотинки
най-малките! Няма да сравня-

вам пак с манастирите отсам границата, около
Драгоман и Годеч; да не говорим за свещите от парафин –
по 40 стотинки най-малката...
Бързаме да навлезем в
ждрелото, за което една табела ни информира, че е под
първа степен на природна защита от държавата. По-нататък ще видим карта, на която
е отбелязан целият резерват
„Ерма”, в който се намират 887
билкови таксона (за да сме
терминологично
коректни),
което представлява 24,2% от
флората на Сърбия и 13,1% от
флората на Балканския полуостров, като има голям брой
реликтни и ендемични видове. 110 са само видовете птици, които обитават резервата.
Какво повече да добавиш за
това богатство. Остава ти само
да се надяваш, че ще зърнеш
поне част от него. „Потъваме”
в ждрелото и оставаме почти без дъх. Пътят се извива
покрай реката, провира се в
малки тунели в скалите, минава под надвиснали скални
козирки и се губи между високи скални зъбери, застинали
като стражи. Внушително и
впечатляващо. Спираме, тръгваме, всички снимаме всичко
– в такъв момент на възхита
е трудно да прецениш кое да
съхраниш и кое да подминеш.
Неусетно стигаме до Звонечка баня, където организаторите са ни осигурили нощувка. Посрещат ни отрудени,
гостоприемни, сърцати хора,
макар че и тях новите времена са ги одемократили: имало
мина наблизо – затворили я;
имало разкошен санаториален комплекс в баните – съсипали го. Младите заминали
по градовете и по гурбет. Сега
местните хора, останали тук,

разчитат
на
малкия басейн с термална вода, който през лятото събира на почивка хора от
близо и далече, а те им дават
подслон. Цената за една нощувка е 9-10 лева. Температурата на водата е 28 градуса.
Току до къщата на ската
съзираме интересно папратовидно растение. Оказва се, че
тук се намира и специалният
природен резерват „Венерина
падина”, който е местообитание на растението венерин
косъм (венерини коси, богородични коси). Видът расте
върху бигорните тераси, над
които
извира
термалната
звоничка вода. Критично застрашен вид, който и у нас е
защитен от Закона за биологичното разнообразие. Дааа…
Ако имаш очи да видиш, всяко
място може да те изненада с
тайни и интересни неща.
Вечерта е още далече, а
да си на такова място и да
не побродиш, е непростимо.
Това и правим. Няколко табели с надпис на ръка ни сочат,
че до местното езеро са 30
мин., до изворчето с лечебна
вода Слоново дупе – 10 мин.,
а до Асеновото кале върху
надвесените над селището
скали (1032 метра н.в.) е 1.45
ч. Няма маркировка за маршрутите, но местните хора са
отзивчиви и ни упътват. До калето не стигаме, но Слоновото
дупе не пропускаме .
Късно вечерта небето щедро изсипа своя гняв над околността, а гръмотевиците дълго
отекваха между скалите. Ще
ни допусне ли утре Руй да надникнем в синевата от върха?
Защото главната цел на нашето идване по този край е
участието ни в изкачването на
връх Руй (1706 м н.в.) – „Поглед отвисоко”. Тази година то
е 7-о поред и традиционно се
организира от туристическата

огранизация на град
Бабушница с директор Милан
Стаменкович и местното население в село Ракита с помощта на община Бабушница.
Дължината на маршрута е 18
км, като се преодолява близо
1000 м денивелация от изходната точка до върха.
Рано сутринта на другия ден
върхът се мръщи мъгливо, а
село Ракита ни посреща с припряната суетня на участниците, които прииждат на групи с
коли, автобуси, велосипеди и
се събират за тръгването. Организаторите зареждат големите казани за оброка, който
гласят; дават указания за правилата за ред и безопасност
по време на прехода; приветстват гостите.
Тръгваме напред, като развяваме националния флаг и
знамето на туристическо дружество „Узана” – гр. Габрово.
Към върха се проточва върволица от 620 души от всички
възрасти, като най-младият
участник е на 9, а най-възрастният – на 97 години! С участници от Сърбия, България,
Македония и… Китай (да,
няма грешка!). Подвиквания,
закачки, смях. Еуфория, която не може да бъде описана
– може и трябва само да се
преживее!
Четири часа изкачване сред
стари букови дървета, цветни
поляни в по-високата част и
поглед до Власинското езеро в
далечината. Отначало вървим
по черен горски път, а след
това – по добре очертана из
поляните пътека. Маркировката е достатъчно ясна, но хората са толкова много, че няма
нужда от нея. Прави впечатление участието на много млади
хора – ведри, усмихнати; припряно ни изпреварват, за да
стигнат първи върха. На който
в ранния следобед се срещаме с още 600 души, тръгнали
от българската страна на планината. Надничаме от другата

страна на върха и
в подножието му виждаме
хижа „Руй”, откъдето нагоре
продължава да пъпли народ.
Песни, викове, прегръдки с
познати туристи, снимки за
спомен – повече от 1200 души
в поднебесието на Руй! Мъглата отдавна се е разпръснала и
слънцето наднича благосклонно над общата туристическа
радост. Тук, в планината, повече откъдето и да е другаде,
усещаш колко незначителен
е човекът и смешно-жалък в
усилията си да владее света
и природата, да ги разделя
с изкуствени граници и да ги
противопоставя. Тук, на върха,
усещаш с пълна сила общия
пулс на зеленото море до ръба
на хоризонта и морето от хора,
обединени от преклонението
си пред красотата и величието на природата! Благодарим
ти, Руй, че ни позволи да се
докоснем до синевата от твоя
връх!
Връщаме се през съседното
село Вучи дел. Долу, в Ракита, ни посрещат с безплатен
оброк за всички участници в
проявата. Не се коли животно
на място, а само се вари боб с
месо. Освен вкусния боб всеки
от участниците можа да опита
и местния млечен специалитет, който е и защитена марка,
наречен вурда – нещо средно
между нашите извара и катък,
с висока масленост и плътна
консистенция. И много вкусно, разбира се. Всички са се
завърнали живи и здрави и настроението набира височина с
изпълнението на местния малък духов оркестър, а младите
първи се хващат на хорото.
Руй смълчано слуша човешката гълчава, а нощта тихо
се спуска над ждрелото на
Ерма…
Хвала на Бабушница за Руй!
А ние си обещаваме – живот
и здраве – догодина пак да се
докоснем до синевата над Руй
планина!
Силвия Иванова
Снимка: Стоян Цонев
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ХIV купа „Кольо Сидеров”
по ориентиране
По утвърдилия се през
последните години регламент за класирането
на клубовете по ориентиране в надпреварата за
купа “Кольо Сидеров” се
използват резултатите от
първия ден на националната купа “България”. Тази
година това тридневно
състезание протече от 3
до 5 юни в Природен парк
“Златни пясъци” с участието на повече от 650 със-

тезатели от 38 български и
8 чуждестранни клуба по
ориентиране.
В разгорещената борба
за точното и бързо преминаване на маршрутите
най-добра подготовка показаха представителите
на клуб “Узана” – гр. Габрово, получили 720 точки
в комплексното класиране. На второ място е клуб
“Вариант 5” – гр. Търговище, с 678 точки и на тре-

то – “Валди” – гр. София, с
588 точки.
Така призовете за първите три места в това класиране, посветено на паметта на дългогодишния
заместник-председател на
Републиканската комисия
по ориентиране, прераснала по-късно в Българска
федерация по ориентиране – Кольо Сидеров, отдал
по-голямата част от живота си на този спорт, ло-

гично станаха притежание
на тези три клуба, които
не само имат най-много
картотекирани състезатели, но и работят сериозно
за тяхната подготовка.
От името на организационния комитет за
провеждане на проявата
купите “Кольо Сидеров”
връчи заслужилият майстор на спорта Никола Беделев.
инж. Ирка Нановска

Първи туристически
поход на малките
туристи от Златица
На 11 юни 2016 г. група от 12 петокласници на новообразуваната
туристическа секция “Планинарче”
към туристическо дружество “Свищи
плаз - 2013” – гр. Златица, направиха своя първи поход. Те преминаха
по маршрута на екопътека “Бялата
река” и посетиха Калоферския манастир “Рождество Богородично”. Много
емоционално и с голямо любопитство
децата се запознаха с флората и фауната както от информационните табели, така и от пряко наблюдение на
красивата природа на парк Централен
Балкан. Те се запознаха и спазваха
правилата за опазване на природата в
националните паркове. Групата, ръководена от Йорданка Ненова – препо-

давател по физическа култура и спорт,
демонстрира отлична дисциплина и
висок дух.
Заедно с малките туристи в похода
се включиха Нели Стефанова – директор на СОУ “Св. Паисий Хилендарски”,
и Даниела Самарджиева, която направи впечатляващи снимки. Участниците благодариха на председателя на
туристическо дружество “Свищи плаз
- 2013” Здравко Тодоров за добрата
организация и чудесните преживявания, а той обеща през новия туристически сезон повече и още по-интересни маршрути за младите планинари.
Здравко Тодоров
председател на
ТД “Свищи плаз - 2013”

Да си спомним Дарителска кампания на Българския туристически съюз
за Енчо Петков Да възстановим заедно
хижа „Богдан”

На 2 юли на Пирин – в
района на хижа “Бъндерица” при паметника край
Байкушевата мура, се събраха алпинисти, за да
почетат паметта на Енчо
Петков. Вече пет години
изминаха, откакто легендарният алпинист си отиде от този свят. Той пръв
покрива нормативите за
майстор на спорта, участва в ръководството на почти всички прояви по алпинизъм, като присъствието
му вдъхва сигурност и респект. И така е от 1947 г.
В началото на петдесетте години се организират
първите лагери по алпинизъм на Пирин с главен ръководител Ганчо Игнатиев. Енчо Петков е един от инструктурите. Той извършва най-трудните премиерни
изкачвания на всички алпийски стени в България и е
първият българин, стъпил на връх, по-висок от 7000 м
– връх Ленин и връх Комунизъм.
В алпийския клуб “Народна армия” се обучават от
него най-добрите алпинисти – десетки майстори и
заслужили майстори на спорта. Енчовата школа се
чувства най-осезателно в Банско, откъдето е неговият
възпитаник Димитър Бърдарев, който става професор
в Националната спортна академия.
Енчо Петков е човекът, който въвежда в България
алпийското ски рали и създава най-добрите състезатели в него.
Борис Овчаров

Начините да
помогнете са:
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”.
БТС благодари на Йонко
Димитров Стоилов, който дари 100 лева за възстановяването на хижа
“Богдан”.
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Автопоход на
ТД „Добруджанец”
От 22 до 24 май 2016 г.
ТД “Добруджанец” – гр.
Генерал Тошево, организира и проведе своя
традиционен автопоход
на дружбата Генерал
Тошево – гр. Болград
(Р. Украйна) – гр. Одеса
– гр. Измаил – Генерал
Тошево. Участваха 20 туристи с 5 автомобила. В
гр. Болград ни посрещна началникът на отдел
“Култура” при общината
Марина Стоева. Нощувахме в хижа “Кооператор” и отпътувахме за гр.
Одеса. Имахме уговорка
с Любов Николаевна –
бесарабска
българка
– да ни покаже забележителностите в града.
Много сме й благодарни
за отзивчивостта, за гостоприемството, за организацията на нашата
разходка. Тя ни осигури
автобус и екскурзовод,
така че да можем да посетим катакомбите край
Одеса. В подземните каменоломни са добивали
камък за строителството,
а по време на Великата
отечествена война са
били убежище за защитниците на града. Посетихме Спасо-Преображенската катедрала в
центъра на Одеса. Много
се впечатлихме от музея
на одеската киностудия
– една от най-старите
и най-големи киностудии в бившия Съветски
съюз. Но още по-силно
впечатление ни направи
Операта – внушителна

красива сграда с много
скулптури, орнаменти,
картини, респектиращи
с майсторство и разкош.
До пристанището стигнахме, спускайки се по
Потьомскинското стълбище. Разделихме се с
нашата домакиня Люба
с топли приятелски чувства и обещание за нови
срещи на българска
земя.
Екскурзията продължи
към гр. Измаил – вратата
на Украйна към Дунав.
Градът е разположен на
стратегическо място и в
миналото е бил крепост.
Посетихме Диорамата,
където видяхме пресъздадени епизоди от защитата й от завоевателите.
Тук се е сражавал и великият военен стратег
Суворов.
През последния ден
отново бяхме в Болград,
за да поднесем цветя
пред паметника на загиналите във войните
бесарабски българи (построен от българското
правителство). Не пропуснахме да влезем в
катедралата в Болград,
да запалим свещ за
здраве и благоденствие.
Върнахме се в България,
удовлетворени от преживяното и с обещание
в следващия поход да
видим още много забележителности по този
маршрут.
Димо Димов
председател на
ТД “Добруджанец”

В началото на 2016 г.
сдружение КПТ и ТС „Трапезица – 1909“ проведохме отчетното събрание,
отново на нашия комплекс
ТУЦ „Момина крепост“
(местността Ксилифор, в
крайградската зона на гр.
Велико Търново), на което
утвърдихме Календарния
план за проявите на клубa
ни за 2016 г. В него са включени всички предложени от
нашите членове прояви –
два пъти в месеца имаме
планирани прояви, а т.нар.
между нас частни прояви (т.е. непланираните) се
осъществяват след добра
подготовка и перфектна организация, каквато правим
и за планираните.
В Календарния ни план
намериха място традиционните ни прояви:
5-7 февруари (44 участници) – до хижа „Паскал“ с изкачването на едноименния
връх; 3-6 март (43 участници) – участие в тържествата на историческия връх
Шипка, хижа „Узана“, хижа
„Мазалат“, хижа „Тъжа“,
гр. Априлци; 1-3 април (28
участници) – зимно изкачване на връх Мусала и връх
Мальовица, с нощувки на
хижа „Ястребец“ и ЦПШ
„Мальовица“; 15-17 април
(30 участници) – т.нар. между нас зимно изкачване на
връх Ботев (във връзка с
датата на учредяването на
клуба ни – 12 април 1909 г.).
Преходът бе по маршрут гр.
В. Търново, местността Паниците, хижа „Рай“, а в събодния ден по три лъча се
придвижихме за втората ни
нощувка на хижа „Хубавец“
(по лятната пътека, през
връх Ботев, заслон „Ботев”
и петолъчката и през връх
Ботев до връх Купена); 2124 май (24 участници) изкачихме връх Миджур и връх
Ком, като разгледахме пещерите Магурата и новооткритата Венеца, посетихме

ПОКАНА
Заповядайте от 22 до 24 юли 2016 г. на XVI ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД-ПРЕКЛОНЕНИЕ “ПО ПЪТЯ НА ЧЕТАТА НА ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ” – урок по родолюбие и патриотизъм, движещ се в зелената приказка
на Предбалкана и Балкана, с възпроизвеждане на събитията от Април 1876,
посветен на 140 години от Априлското въстание и 80 години от освещаването
паметника на четата в местността Ранни бунар – мястото на последното є сражение под връх Марагидик в Стара планина.
Подробности и заявки за участие на телефони:
0898451660; 0884917706; 0878764443 – инж. Милка Караджова
ПОКАНА
За поход “По стъпките на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа” –
16-18 юли 2016 г.
ПО МАРШРУТ:
СЛИВЕН – РЕКА ДУНАВ – БУЗЛУДЖА – АГЛИКИНА ПОЛЯНА – СЛИВЕН
Начало на похода – 5 ч. сутринта на площад “Хаджи Димитър” в Сливен.
За втора поредна година походниците ще преминат през всички места на сражения и ще положат венци. Придвижването ще става с автобус до населеното
място, а оттам пеша до паметните места.
Предвижда се присъствие на възстановката на сражението при Бузлуджа.
За повече информация:
0897806266 – Христо Батинков, ръководител на похода
IN MEMORIAM
На 1 Май 2016 г. (Великден) на 96 години завърши своя
земен път дългогодишният деятел на туристическото движение в гр. Стара Загора
ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ
Заслужил деятел и отличник на БТС, туристветеран и активен член на ТД “Сърнена гора”, учредител и председател
на туристическа секция “Здравец” към Строителната организация в Стара Загора, носител на “Златния еделвайс” и
медал за особени заслуги към БТС. Водейки неуморно с
бусола и карта групи по родните туристически пътеки – той
разкри красотата на нашите планини на много ентусиасти
и предаде на няколко поколения, включително внуци и правнуци – любовта към
природата.
Semper vivens in cordibus nostris!
От приятелите туристи и Великолепната седморка

Живей
пълноценно

Белоградчишките скали и
Лопушанския и Клисурския
манастир, а нощувките ни
бяха на хижа „Миджур“ и
хижа „Ком – стара“;
През май проведохме успешно добре подготвената
кампания „Движи се и победи“, при която предварително прочистихме маршрутите около гр. В. Търново;
17-19 юни (42 участници)
проведохме т.нар. между
нас лятно изкачване на
връх Ботев по маршрут
хижа „Амбарица“ (като в
петъчния ден някои се разходиха до връх Амбарица,
а други до местността Кралимарковата дупка), през
най-красивата и емблематична част на Централния
Балкан през връх Ботев за

втората нощувка на заслон
„Ботев” или на хижа „ Плевен”;
В началото на август ни
предстоят 9-дневни преходи в Рила и Пирин; 19-22
август в Гърция по маршрут
Метеора, Литехоро (с изкачване на връх Митикас),
Солун и др.; 27 август - 6
септември – международната ни проява по маршрут
В. Търново, о. Корфу, Неапол, Рим, Акуила, курорт
Фонте Черето (с изкачването на връх Корно Гранде,
2912 м н.в., в Апенините),
Риека, Нови Сад и след
разходка из резервата
„Джердап“ и местността
Железни врата, отпътуване
за България.
Взехме участие в проя-

вите на колегите от ТД „Добротица“ – гр. Добрич, и ТД
„Росица“ – гр. Павликени;
предстоят такива на колегите от Силистра, Разград,
Варна и др.
Календарният ни план е
качен в сайта на ТД „Трапезица – 1902“, като желаещи за участие не липсват,
стига да са добре подготвени, физически здрави и с
подходяща екипировка.
Заповядайте при нас,
като не забравяте, че с нас
винаги е весело, защото девизът ни е ЖИВЕЙ ПЪЛНОЦЕННО !
инж. Станчо Русев
председател на
сдружение КПТ и
ТС “Трапезица – 1909”

В памет на
Никола Войновски
На 12 юни
2016 г. Община Габрово и
ТД “Узана” за
втори път отбелязаха 140
години от гибелта на Никола Войновски
– военен командир на Ботевата чета. В
провеждащия
се за втора поредна година
т уристически
поход с маршрут: гр. Габрово – гр. Троян
– хижа “Хайдушка песен” –
лобното място на Никола Войновски –
хижа “Хайдушка песен” участваха 47
туристи, включително и група ученици
от клуб “Млад турист – природолюбител”.
Участниците в похода поднесоха
цветя в знак на признателност на паметника на Войновски в местността
Комитски присойки. Реч за живота и
делото на военния ръководител изнесе Деньо Топалов. Валентин Врачев
– потомък на Войновския род, добави
семейни спомени, запазени през годините.

Паметната плоча е поставена през
1958 година от вече несъществуващата структура Държавна организация
за съдействие на отбраната (ДОСО).
Интересно за този паметен знак е, че
е изписана дата на гибелта 13 юни,
докато повечето източници посочват
15 юни. Има и данни за 14 юни.
Цветя бяха поднесени и на паметника на Н. Войновски в с. Чифлик, община Троян.
По обратния път групата посети
Троянския манастир.
ТД “Узана” – гр. Габрово
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авърши
поредното двадесето поред
издание на тази утвърдила се във времето
проява. Тя е залегнала в
календарния план на БТС
за 2016 г. и в плана на Българската федерация на туристите ветерани и по традиция неин организатор е
ТД “Шипка” – гр. Пловдив.
Главен ръководител на
цялостната програма за
провеждането й досега е
секретарят на дружеството Анна Камчева, планински водач и инструктор по
туризъм, подпомагана от
члена на БФТВ Дима Пенчева и Стоянка Каламова
– председател на Клуба на
туристите ветерани.
В съответствие с утвърдената програма любезните домакини по стара
традиция се бяха постарали гостите им още с пристигането си в Пловдив да
се почувстват действащи
планинари и походници.
Разделени на две групи,
те поеха в две различни
посоки – едната, водена
от г-жа Камчева, към местността Кръстова гора, втората към Асеновград, Асенова крепост и красивия
кукленски манастир “Св.
св. Козма и Дамян”. След
опознавателните и интересни преходи до различните природни дадености
и исторически забележителности гостите от Самоков, Велинград, София,
Г. Оряховица, Разлог и
Пловдив пристигнаха привечер на гостоприемната
планинска хижа “Здра-

Вторият ден предложи
на туристите многовариантна програма. Въпреки прогнозата за валежи
времето позволи да се
предприемат преходи на
групи до различни дестинации – до историческата
и курортна местност Копривките, до местността
Студенец, до района на
екохотел “Здравец”. Всички се завърнаха в ранните
обедни часове поуморени,
но доволни и очаровани
от прекрасната природа и
посетените забележителности. След обяда всички
участваха в подготвената
богата литературно-музикална програма в залата

Традиционен поход
на жените в Родопа
планина „Пролет 2016”
вец”, където бяха радушно
посрещнати от своите домакини по традиция с хляб
и сол и китка здравец. Екнаха за поздрав родопски
песни, викове “Ехооо”,
другарски прегръдки между стари и нови приятели...
След обичайното наста-

ългоочакваните четири
почивни дни през месец
май настъпиха. Донесоха и дъжд със себе си, но ние
– туристите от ТД “Осогово”
в град Кюстендил се надявахме да минем между капките.
Програмата ни беше повече от
амбициозна – Златоград, връх
Вейката, пещерата Утробата,
Вкаменената сватба до село
Зимзелен, Перперикон, Каменните гъби до село Бели пласт и
град Кърджали.
Пътуването до Златоград ни
отне доста време, преминавайки през дъждовни и сухи участъци от страната. В смръщеното време слязохме от автобуса,
за да обиколим етнографски
ареален комплекс “Златоград”
– музей на открито, в който
времето сякаш е спряло преди
повече от 100 години, за да ни
покаже как е изглеждал тогава
градът. Дъждът ту се появяваше от ниските облаци, ту ни оставяше още време за да обиколим спокойно занаятчийските
работилнички, сладкарницата с
кафе на пясък и баклава, прекрасната църква в комплекса
и различните къщи и музейни
експозиции.
Вечерта в уютната механа на
къщата за гости “Гюмюрджийски снежник” в село Горно Къпиново сред родопски специалитети и звуците на китарата
оставихме душата на воля да
препуска в магията наоколо.
На сутринта след вкусната
закуска, приготвена от гостоприемните ни домакини,
тръгнахме към връх Вейката,
висок 1463 м н.в. и най-южна точка на България. Част от
групата реши да икономиса
усилия и прие предложението
на Ваклин, нашия домакин, да
ги извози с джип, докъдето е
възможно. И така от общо около 4,5 часа изкачване до върха
щяха да останат не повече от

Д

няване в хижата и полагащия се отдих започна
традиционната другарска
среща и вечеря. След
официалното приветстване към всички присъстващи от г-жа Камчева и
обичайната
наздравица
домакини и гости се отда-

доха на заслужено веселие – песни, хора, танци
и невероятна програма от
страна на организаторите:
древни тракийски танци,
хумористични сценки и изяви, индивидуални прояви
на местни таланти. И така
до късна вечер...

на хижата. Присъстваха и
още гости от Асеновград,
Куклен и Пловдив. Отново хора, танци и гвоздеят
на тази програма – танцът
“Кадрил”, изпълнен перфектно от ансамбъла на
Клуба на туристите ветерани при дружеството.
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Отново другарска вечеря и богата програма, този
път с приоритет на изпълненията на гостите.
Дойде и третият ден, денят на раздяла. Но това не
означаваше, че планинарските изяви са приключили. След трогателно сбогуване на домакини и гости
пред хижата, традиционното разменяне на адреси
и телефони и обещания за
нови срещи автобусът пое
към историческия манастир “Св. Георги” край с.
Белащица. Неблагоприятното време не позволи
влизането в светата обител, но от подходяща площадка той бе разгледан,
а любезният екскурзовод
разказа неговата история
и трагизма на строителите
му, български Самуилови
военнопленници, изпратени тук след падането на
България под византийско
иго. По пътя към Пловдив
участниците се спряха и
на още едно свято място
– паметника на големия
поет Пенчо Славейков в
центъра на с. Белащица,
който е пребивавал тук няколко години подред и на
това място сред чудесната
природа, в полите на Родопите е написал едни от
най-хубавите си творби.
В последните минути
автобусът доведе гостите
до централна жп гара и
автогара “Юг”, откъдето те
отпътуваха за родните си
места. Последните възгласи бяха: “До нови срещи,
приятели!”
Димитър Луканов

В Родопите
поредното

предизвикателство за
туристите от ТД „Осогово”
три. Малка част от туристите
останахме традиционалисти и
поехме пеша към върха още
отначало. Не след дълго групите се събраха, защото първите
вече се връщаха, неприятно
изненадани от силния вятър и
мъглата, появила се на пътя им.
След кратко убеждаване повечето отново поеха с нас към
върха. От билото вече се виждаше Гюмюрджийският залив,
или както гърците го наричат
Порто Лагос. В дъното на хоризонта се мержелееше и остров
Тасос, който от време на време
изчезваше за кратко в мъглата. След като преодоляхме
връх Три кладенци и след около 4 часа ходене от началото,
вече развявахме българското
знаме на най-южната точка на
прекрасната ни родина. Направихме снимки за спомен под
напористия вятър и поехме об-

ратно за втората ни нощувка в
Горно Къпиново. Вечерта, горди
от постигнатото, настроението
беше още по-приповдигнато.
Третият ни ден започна без
изненади – вкусна родопска закуска. Сбогувахме се с Ваклин
и Людмила и си обещахме до
нови срещи. На път за хижа
“Боровица” преминахме през
град Кърджали и село Енчец.
До самия край на язовир “Кърджали” оставихме автобуса и
поехме към пещера Утробата,
превърнала се в символ на изпълняван древен ритуал в почит на Богинята майка. След
около един час приятна разходка по екопътека се озовахме
пред пещерата. Тя е дълбока
22 метра, като последните 6 са
изкуствено прокопани от хората, за да оформят пътя на слънчевия лъч, оплождащ Богинята
майка в точно определен час от

годината. Търпеливо изчакахме
да влезем в пещерата, тъй като
имаше много хора, желаещи
да постоят сред енергията на
това магнетично място. Непознат мъж запя “Делю хайдутин”
в пещерата и времето спря.
Настръхнахме, онемели сред
вълшебството. Върнахме се
по обратния път до автобуса и
тръгнахме за Перперикон.
В ранния следобед бяхме на
светилището, където ни чакаше
Георги Кючуков – колоритният екскурзовод, знаещ всичко
за това свято място. След още
час и половина вече и ние знаехме достатъчно благодарение
на неговата беседа. Тръгнахме
си доволни, всеки отнесъл със
себе си частици спомени от миналото величие на Перперикон.
Вечерта бяхме гости на манастира на отец Боян Саръев в
град Кърджали – “Успение Бо-

городично”. Усещането беше,
че сме попаднали за кратко в
рая сред тишината, прекрасните градини и спокойствието
наоколо.
За последния ден остана да
посетим скалните феномени
Вкаменената сватба, недалече
от Кърджали, до село Зимзелен, и Гъбите до село Бели
пласт. За времето между двете
природни забележителности
посетихме историческия музей в град Кърджали. Това е
един от най-богатите музеи в
страната откъм експонати. Помещава се на три етажа в прекрасна сграда, проектирана от
руски архитект и строена през
1920 година. На трите етажа
са подредени различни експозиции – историческа, геоложка
с прекрасни минерали и етнографска.
След като програмата ни
беше изпълнена 100%, доволни си тръгнахме към Кюстендил. Всеки от нас се беше докоснал до прераждащата сила
на Източните Родопи. Мислено
благодарихме за прекрасните
мигове, подарени ни от великата природа на България. И
с нетърпение очакваме следващите предизвикателства от
календарния план на ТД “Осогово”.
Любомир Младенов
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Прояви

Из Североизточна
България с ТД „Стратеш”

Първи стъпки
в туризма
По молба на няколко родители на
ученици от втори клас при ОУ “Христо Ботев” в град Добрич в рамките
на два дни – 28 и 29 май 2016 г., ТД
“Добротица” от същия град в лицето
на секретаря на дружеството организира екскурзия до хижа “Мадарски
конник”. Там бе направен поход по
изградената екопътека край хижата. На децата им бе показано как да
разпознават и разчитат маркировката, като за кратко време всяко от тях
бе и водач на групата. При достигане
до скалния къс Самотницата всички
бяха възхитени от огромните й размери. Еуфорията продължи и след
като пътеката премина през процеп
на скалите и достигна до пещера
Темната дупка, която не е много голяма, но в края си завършва с нещо
като комин, отворът на който излиза
по средата на отвесна скала. След
пещерата пътеката продължи нагоре към Сухия водопад, който през
зимата е много красив с ледените
си образувания. После групата продължи към Дядо Димовата пещера и
Любовната полянка и, разбира се, и
тук направихме доста снимки. Изкачвайки се на платото, всички ахнаха
от открилата се гледка, пак снимки и
продължихме към крепостта, където
децата получиха своето кръщение с
туристически имена.
Слизайки вече по стълбите на отвесната скала, всички се спряхме

под скалния релеф Мадарски конник – част от 100 НТО. След кратка
почивка групата се раздели на две:
по-уморените тръгнаха надолу към
хижата, а другите продължихме към
скалния параклис, голямата пещера, секвоята, посадена през 1937 г.
от цар Борис III, и през паметника на
Рафаил Попов – изследовател на мадарските старини, и се прибрахме в
хижата.
Вечерта край лагерния огън бяха
проведени занимателни игри: теглене на въже, най-бързо разпъване на
палатка, скачане с чувал, разчитане
на карта и работа с компас и, разбира се, пеене на туристически песни.
На другия ден посетихме Музея на
мозайката в град Девня – също част
от 100 НТО, и Музея на стъклото в
град Белослав, където ни направиха
демонстрация на обработка на стъкло, а ние въодушевени дълго аплодирахме майстора. За децата имаше
и друга изненада – рисуване върху
стъкло, като всяко си получи рисунката. Последва дълго избиране на
сувенири, чаши, вази, шишета и всякакви предмети от стъкло, които жената в магазина старателно опакова.
Пътуването с ферибота донесе на
децата допълнителна емоция. Така,
прибирайки се у дома, всички щяха
да споделят своите преживявания.
Мирослав Кескинов

В края на май 32 туристи от ТД “Стратеш” пропътуваха 840 км за 4 дни и
посетиха 17 природни и
исторически забележителности в Североизточна България, голяма част
от тях включени в 100-те
национални туристически
обекта.
Първата цел бе тайнственият античен град
Мисионис описан през
1153 година в “Географията на Ал-Идриси”. Руините
се намират на 7 км от Търговище и свидетелстват
за многолюден и цветущ
град, съществувал от V
до XIV в. Следваха старите български столици:
Велики Преслав – столицата на българския
Златен век, блестящо
описана от Йоан Екзарх
в “Шестоднев”, дворецът
и археологическият музей, събрал артефакти от
някогашното и богатство
и великолепие, Мадарският конник, изсеченият
на 23 метра височина в
отвесна скала средновековен барелеф, обявен за
паметник на световното
културно наследство от
ЮНЕСКО. В Плиска, първата българска столица,
и днес впечатляват Източната порта, главният
вход на крепостта, Голямата базилика, Тронната
палата – т.нар Омуртагов
дворец. На територията на крепостта интерес
предизвика и музеят, в
който са изложени находките, открити в района,
както и възстановките на
бита и облеклото от тази
епоха. Последната дестинация през първия ден
бе историко-археологическият резерват Шуменска
крепост, наречена Стария
град,
просъществувала
повече от 3000 години
на площ от 32 декара.
Опожарена и разрушена
през 1444 г. по време на
последния
кръстоносен
поход от войските на крал
Владислав III Ягело тя повече не се въздига. Наситеният с преживявания
ден продължи в Нощта на
музеите в Шумен. Посетена бе Томбул джамия,
построена през 1744 г.,
най-голямата в България,
и Регионалният исторически музей.
На следващия ден в
програмата бе Историко-археологическият
резерват “Сборяново” в
западната част на Лудогорското плато – уникален комплекс, състоящ
се от селища, светилища
и некрополи от дълбока
древност. До настоящия
момент в резервата са
регистрирани над 140 археологически обекта от
различни исторически периоди. Посетихме тай-интересните от тях: Свещарската гробница от III в. пр.
Хр., обявена от ЮНЕСКО
за обект на световното
културно-историческо наследство, мюсюлманското
светилище Демир баба
теке, почитано много от
алевитите, историческия
музей в град Исперих.
На път за Силистра посе-

тихме и Меджиди табия
– единствената напълно
съхранена в интериор и
екстериор крепост от османската епоха в България, изиграла важна роля
в Кримската (1853-1856
г.) и Руско-турските войни (1853-1856 г. и 18771878 г.). Нощувката беше
в красивия крайдунавски
град Силистра, възникнал
преди 2000 г. в пределите
на Римската империя с
името Дуросторум – Яка
крепост.
Третият ден в Североизточна България бе посветен на р. Дунав. Започна
с посещение на биосферен резерват “Сребърна”, обект на световното
наследство на ЮНЕСКО.
Обхваща езерото Сребърна и неговите околности. Намира се на главното миграционно трасе на
прелетните птици между
Европа и Африка, наречено Via Pontica.

Можахме
да
наблюдаваме колонията
на къдроглавите пеликани и много други от 221
вида птици, които гнездят
там. Но въпреки обновената наскоро сграда мястото заслужава по-добра
инфраструктура за посетители. Следващата ни
спирка бе музеят “Дунавски риболов и лодкостроене”, открит в Тутракан
през 1974 г., единствен
по рода си не само в
България, но и на целия
Балкански
полуостров.
Сред многото интересни
експонати видяхме и фотография от 1942 г., която
показва моруна, тежаща
393 кг, уловена край село
Връв. Посетихме и рибарската махала на Тутракан, където научихме още
интересни факти за рибарския занаят и бита на
рибарите. Това е и единственото рибарско селище в България, което се е
образувало по поречието
на Дунав. В края на деня
пристигнахме в Русе, малката Виена, и се разходихме по красивите площади с фонтани и градини
сред барокови сгради.
В последния ден от
нашето пътешествие посетихме
единствения
действащ скален манастир в България – “Св.
Димитрий Басарбовски”,
разположен в долината
на река Русенски Лом,
близо до село Басарбово.
Най-известният
обита-

тел на манастира е роденият през 1685 г. в село
Басарбово св. Димитрий
Басарбовски, който прекарал целия си живот в
светата обител. В естествена пещера от манастира е погребан друг монах
– Хрисант, човекът, който
възродил манастира и го
върнал към живот през
1937 г. Пещерата изпълнява ролята на костница,
в която е подредена и музейна експозиция. С годините мястото става все
по-обгрижено и хубаво. В
природен парк “Русенски
Лом” се намират и Ивановските скални църкви.
Скалният манастир “Св.
Архангел Михаил” е основан през 20-те години
на ХIII в. от монах Йоаким, който по-късно става
български патриарх. Българските царе Йоан Асен

II (1218-1241), Йоан
Александър (1331-1371)
и други представители на
царския двор са били сред
дарителите на манастира,
а до днес са запазени и
техни ктиторски портрети. Видяхме световноизвестните стенописи в
църквата “Св. Богородица”. Изключителните им
художествени
качества
са причината за включването им от ЮНЕСКО
в списъка на световното културно наследство.
Следваща
историческа
забележителност в маршрута ни в “Русенски Лом”
бе средновековният град
крепост Червен, един от
най-големите военноадминистративни, стопански и църковно-културни
центрове на Второто българско царство (ХII-ХIV
в.) Последният ни обект
в региона и в дългата ни
екскурзия бе пещерата
Орлова чука, втора по
дължина в България. Бивше легло на река, тя има
удивителни прави дълги
коридори с изящни овални форми и много зали.
Обитавана е от неандерталците, както и от праисторически мечки, открити
са два гигантски скелета
на мечки, а днес – от над
10 000 прилепа.
България е древна земя
с прекрасна природа. За
ТД “Стратеш” предстои
вълнуващо туристическо
лято.
Текст и снимка:
д-р Дарина Петрова
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114 години туристическо дружество

„Черноломец” – гр. Попово
Привържениците на организираното туристическо движение в гр.
Попово полагат основите на своето
дружество твърде рано, още в началото на миналия век – през май 1902
година. Макар че в Поповския район
няма високи планини, красиви местности и исторически места не липсват. В поречието на Черни Лом са
разположени вековни гори и високи
скални хълмове. Запазени са следи
от праисторически хора, от Античността и Средновековието. Тук в скален манастир близо до с. Крепча се
намира най-старият датиран славянски надпис на кирилица. Примамливата височина Керчана пази спомена за легендарната чета на Таньо
войвода. В околностите на селата
Светлен, Горско Абланово, Зараево,
град Попово и другаде и днес се откриват парчета от гилзи, снаряди и
куршуми от кръвопролитните сражения през Руско-турската война през
1977-1978 година. Започнаха се и
археологически разкопки при село
Гагово, възстановена бе и крепостта
“Калето”. Направи се екопътека в с.
Иванча покрай реката с тепавица.
Разбира се, когато човек иска да е
сред природата, винаги ще намери
къде да отиде – по реката с малките водопади, при водопада – с. Пиринец, красивите местности покрай
Опака, Крепча, Кардам, Долец, Априлово и на още много други места.
През годините до демократичните
промени туристическото дружество
е водило активен живот. Дори през
1923 година е третото по численост
след тези в София и Пловдив. Учре-

дени са различни клубове: по пешеходен туризъм, колоездене, ориентиране, скиорски, воден. Изградени
са и 3 хижи, които за жалост са вече
разрушени, а едната в с. Долец е
била построена с лични средства и
доброволен труд от туристите. Сега
обаче останаха пешаците, младите
колоездачи, ориентиране, скаути
и ние, ветераните, като всеки клуб
работи индивидуално. В нашия клуб
имаме носители на много награди и
отличия – медал “Алеко Константинов” – 3-ма души, бронзови значки,
ветерани туристи – 8 души, покорили 10-те планински върха – 10 души.
Радваме се на приемственост от децата и внуците ни. Стараем се да им
предадем любовта си към природата
и към всичко родно. А ние през годините водим активен живот. Изкачваме по 2-3 върха, правим преходи
из планините, посещаваме много
исторически и красиви природни дадености, радваме се на красотите на

нашата страна.
Приемането ни във Българската
федерация на туристите ветерани –
София, разнообрази дейността ни.
Срещаме се с много наши колеги от
други градове, опознаваме техния
край и бит. А другарските вечери остават незабравими, прекарани с добри приятели и добра атмосфера независимо къде сме. Това обогатява
нашите познания и си казваме колко е хубава нашата родина и колко
прекрасни места има, за които не
знаем и дай Боже да имаме време
да ги посетим. Имаме си места, където си правим излети, походи, берем гъби, билки, сеем цветя, садим
дръвчета, там сме си сковали пейки,
масички и ни е болно, когато ги намерим опустошени. Затова нашият
апел към всички е: “Пазете всичко
родно, не рушете, не замърсявайте.
Пазете, мили хора, природата, съхранете я за идните поколения.”
Йорданка Стойкова

В Искърското дефиле – по стъпките
на Вазов, Алеко и Ботевите четници
Зелено е, празнично е, вдъхновяващо е…
На 23 и 24 април тази година – Лазаровден
и Цветница, сборна група от туристическо
дружество “Узана” – гр. Габрово, и ТД “Амбарица 1912” – гр. Троян, посети свeти за българската памет места, като посвети инициативата си на 140 години от Априлското въстание.
От гара Бов групата пое по Вазовата пътека до водопада Скакля с обща височина на
скока 120 м. Тази пътека Иван Вазов посещава често, докато пише своя прочут разказ
“Дядо Йоцо гледа” по действителна история.
Най-приятната изненада бяха лазарките, които обикаляха селото, както повелява традицията за празника.
В края на дългия ден групата успя да стигне
до Лакатнишките скали и пещерата природна
забележителност Темната дупка.
Уморени от впечатленията и натоварената
програма, туристите от габровско-троянската
група вечерта намерихме подслон и сърцато
гостоприемство на хижа “Тръстеная”, в подножието на връх Издремец (1492 м). Близо до
сградата се намират 105 дка малинови насаждения, от които хижарите правят прочутото си малиново вино, с което посрещат своите
гости. Нямаше как да не го опитаме – превъзходно е. Благодарим за гостоприемството
на стопаните. От тях научихме, че мястото е
свързано с множество легенди, някои от които разказват и за прочутия поп Мартин, който
бил закрилник на българите по тези земи.
Светлият ден Великден започва с върбова клонка и запалена свещ, затова групата
рано-рано се запъти към Осеновлашкия манастир “Рождество Богородично” (”Седемте
престола”), който заедно с местността около
него е обявен за природна забележителност.
Името си светата обител дължи на 7-те параклиса в църквата – обособени 6 отделни
ниши около главната, във всяка от които има
олтар-престол. Според специалистите тази
архитектурна особеност не се среща на друго място. Впечатли ни отличната поддръжка

на обителта и гостоприемството. Наляхме си
вода за здраве от аязмото отсреща и потегляме към другото свято място по пътя ни – Черепишкия манастир “Успение Богородично”. По
време на робството в него е кипял книжовен
живот; тук е намерил убежище Софроний
Врачански, отсядали са Алеко Константинов
и Иван Вазов.
Възхитен от красотата и вдъхновен от историята на манастира, Иван Вазов написва
прочутата си балада “Клепалото бие”, за което историята разказва, че било изковано през
1799 г., а желязото за неговата изработка
било взето от вратите на крепостта “Калето”.
Разгледахме Вазовия кът, върнахме се с мислите и сърцата си назад във времето, за да
усетим духа на една епоха, която ни е дала
бъдещето. А ние какво бъдеще ще оставим на
децата си?
Запалихме свещ в църквата и се поклонихме пред костите на Ботевите четници, които
се съхраняват в храма-костница, построен в
скалите над основните манастирски сгради.
По пътя на връщане се качихме на скалата,
за да обгърнем с погледа на дядо Йоцо околностите на Очин дол. От всичко има на това
място – и непристъпни скали, и зелени гори, и
буйна река, и железопътна линия, символ на
прогреса и бъдещето. Прекрасно място, което
неволно те кара да притихнеш с възхищение
пред българската земя!
Своеобразното ни поклонение завърши с
посещението на природната забележителност Ритлите в местността Рашов дол, където
оцелелите Ботеви четници намират смъртта
си, и паметника-костница в село Скравена,
където се съхраняват черепите им.
В светли дни туристите от ТД “Узана” – гр.
Габрово, и ТД “Амбарица 1912” – гр. Троян, посетихме тези свети места, за да почетем паметта на загиналите за свободата и възраждането на България. Защото продължаваме
да я носим в сърцата си!
Текст и снимка: Силвия Иванова

ТД "Дочо Михайлов
отчете
успешна 2015 г.
На своето отчетно събрание туристическото дружество “Дочо Михайлов” в град Силистра направи
равносметка за изминалата година. В доклада,
изнесен от председателя Александър Лечев, бяха
проследени многобройните излети и походи, които
водят добруджанските туристи до различни природни красоти и исторически забележителности.
“Освен нашите прояви туристите ни участват и в
проявите, които провеждат съседите от Североизточна България – похода “От тук започва България” по Шуменското плато, “Добруджа и морето” по
Северното Черноморие, в околностите на старата
столица Велики Преслав, както и край Камен бряг
на морето. През лятото правим и поход по река Дунав. Имаме 40-местни бунгала на Дунав край силистренското село Ветрен и хижа “Ален мак” край
Силистра, където често правим и почистване на районите от отпадъци. Почти всеки месец организираме по една-две прояви, с които извеждаме сред
природата нашите туристически групи” – разказа
Александър Лечев.
Шестима туристи са участвали в пешеходния
поход до Сухоречието (Канагьола) в района на
добруджанския град Алфатар, а в похода на туристическото дружество “Добротица” в град Добрич е
имало 18 силистренски туристи. Група се е включила и в проявата “Опознай Лудогорието”, която организира туристическото дружество “Буйна кръв”
в град Разград. Други 17 силистренски туристи са
взели участие в похода “Черноморски бряг”, чийто домакин е варненското туристическо дружество
“Черноморски простори”. Два дни е продължила
проявата, която е организирана от туристическото
дружество “Дочо Михайлов”, в която са участвали
освен домакините и представители на туристическите дружества от Североизточна България – 20
от Шумен,12 от Варна, 5 от Велико Търново, 6 от
Разград, 8 от Добрич и 4 от Дулово. Домакините са
били двайсетина. Освен че са разгледали обекти
от Крайдунавска Добруджа, туристите от различните градове са имали възможност да се запознаят
с интересни природни красоти и са обменили опит
в туристическата дейност. През декември десет силистренци са се включили в похода до хижа “Ален
мак” с идеята да се съберат дърва за зимата, а друга група се е включила в почистването на къмпинга край дунавското село Ветрен. Петдневна е била
екскурзията, която силистренското дружество е
организирало за своите членове до Гърция, в която са се включили 25 души. През миналата година
са били приети и 18 нови туристи към дружеството
“Дочо Михайлов”.
През цялата календарна година голяма част от
членовете на дружеството са вземали активно
участие в облагородяването на туристическите
бази, за което управителният съвет им благодари.
Докладчикът сподели, че е бил направен основен
ремонт на половината покрив от 160 кв. метра на
туристическата хижа “Ален мак”. Ремонтът е станал възможен благодарение на факта, че две години се отделят финансови средства от дружеството.
Санирани са част от стените на хижата. Цялата
стойност на монтирането на парна инсталация на
хижата, поставянето на радиатори и някои други допълнителни дейности възлиза на три хиляди
лева.
Много са идеите, които ще осъществи туристическото дружество “Дочо Михайлов” в град Силистра
и през настоящата година. Целта е провеждането
на повече излети и походи и извеждането на хората сред природата. Съвсем наскоро група силистренци беше и на двудневния туристически поход “От тук започва България” в Природния парк
“Шуменско плато”.
Текст и снимка: Георги Ников
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Уникална пешеходна карта
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а брега на езерото
Клейтруп в Дания на
4000 квадратни метра е разположена пешеходна карта на света, построена от почва, камъни
и трева. Това е дело само
на един човек – Сьорен
Поулсен, който е прекарал
последните 25 години от
живота си, за да го изгради.
Сьорен Поулсен, създателят на “Картата на света”, е роден в Дания през
1888 г. След като прекарва
част от живота си в Америка, той се връща в селото
край езерото Клейтруп,
където е роден. През 1943
г., работейки по отводняване на околните поляни,
намира камък, оформен
като Ютланд (полуостров в
Северна Европа, разделен
между Дания (по-голямата
част) и Германия, естест-

Продължение от стр. 1
Събрал в актива си два седемхилядни върха, както и
стария (Монблан) и новия (Елбрус) първенец на Европа. Общината не остава безучастна
и така общите им усилия през
2011 г. стигат до рождената дата на тази великолепна
идея. Събират се 50-ина ентусиасти и началото е сложено.
Както обикновено стартовете на обиколката започват
от площада пред общината
с тържествено изпращане.
После колоната поема по
асфалтовите пътища на България, Македония и Гърция.
Регламентът на тази проява
е свободен. Организаторите осъществяват разгласа в
интернет, но обикновено не
получават заявки. Чрез приятели и интернет участниците
пристигат направо на старта
в уречения час. Няма регистрация, проверка на документацията и редицата още
формалности,
съпътстващи
много наши прояви. Това обаче не означва, че се стига до
някаква анархия, защото за
сигурността и редовността на
своите хора са се погрижили
съответните клубове.
Делът на общината в тази
проява е голям. Подсигурена
е линейка, която придружа-

вена природна граница
между Балтийско и Северно море), и това го вдъхновява да създаде малък
собствен свят. На следващата година с помощта на
примитивни инструменти
и ръчна количка Поулсен
започва да поставя големи камъни върху леда на
езерото и бавно картата
на света се оформя.
Сьорен Поулсен продължава
изграждането
на картата до смъртта си
през 1969 г. Окончателната карта е с размери
45 метра на 90 метра и е
построена изцяло в мащаб
– 27 см от картата съответстват на един 111-километров градус ширина.
Днес “Картата на света” на
езерото Клейтруп е популярна атракция в района
Виборг.
Велимир Христанов

340 души от 6 до 83 години
по 200-километровото трасе

ва колоната по цялото трасе. Специален камион е на
разположение да поеме велосипедите на заболелите,
изморените или отказалите
се участници. За самите участници пък са подсигурени
няколко МИНИВАНА и леки
автомобили. В интерес на
истината ползването на тези
услуги почти не се наложи,

което говори за прецизна подготовка на самите участници,
както и на организаторите. И
най-вече за правилно избрания маршрут и разпределението му по етапи.
С годините броят на участниците нараства. Рекордът
е през 2014 г., но навярно току-що завършилият има пълното основание да изравни

това постижение, ако не и да
поведе в класирането. (Точната бройка на участващите
клубове и броя на участници
така и не успяхме да получим.) В похода участват цели
семейства. “Мама, татко и аз”,
или инициативата на пловдивчанина Кузман Погончев, започнала само на територията
на град Пловдив, а впослед-

ствие заляла цялата страна с
добавката – “Дядо, баба, внуче” не е само за лекоатлети.
Сега и през 2014 г. участниците са изравнени. А догодина? Ще почакаме и ще
видим. Надявам се да бъдем
поне малко повече. А вие? Не
чакайте покана. Просто елате
на площада пред общината
и ще бъдете добре дошли. А
кога ще стане точно това – ще
разберете от организаторите.
И като за финал ми се иска
да уверя инициатора Йордан
Йорданов, че неговото лого:
“Едно колело, една планина,
три държави, два дни, 200
километра и много, много
емоции и нови приятелства”
отговаря напълно на идеята
– неговата и на всички негови
съмишленици и съорганизатори.
Текст и снимки:
доц. Сандю Бешев
специален пратеник на
вестник “Ехо”
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С решаващата помощ
на алпинистите

Старата сграда на
хижа „Бъндерица“
над Банско бе
изпепелена от пожар
Пожар изпепели старата сграда на хижа “Бъндерица”
Сигналът за горящата постройка, която е в непосредствена близост до новата хижа, е подаден
около 4.00 часа на 30 юни. Два пожарни екипа от
Банско са тръгнали незабавно към планината, съобщиха от БНР. Въпреки усилията на огнеборците
старата сграда е изгоряла напълно. Пожарникарите
не са допуснали да пламнат дърветата в гората.
Най-вероятно късо съединение в електрическата
инсталация е причинило запалването на сградата.
Хижите над Банско се захранват с ток от динамо,
като напрежението е твърде променливо, което е
дългогодишен и нерешен проблем. Не се изключва
обаче и версията за умишлен палеж.
Старата хижа е масивна двуетажна постойка с
гредоред. От години в нея не се настаняват туристи.
Използва се предимно като складово помещение.
Собственост е на Българския туристически съюз.

Не са редки случаите през Втората световна война и в мирно време
алпинистите да извършват чудеса в
името на хората и родината. От страниците на вестник “Ехо” научаваме
как съветските алпинисти успяват
да свалят хитлеристките флагове от
най-високите върхове на Европа –
Елбрус – Западен (5642 м) и Източен
(5621 м), и на тяхно място да издигнат съветското знаме.
Сега ще разкажем за друг подвиг,
при който ролята на алпинистите е
решителна. Ще използваме информацията, събрана от А. Лаптев лично
от старейшината на алпинистите в
Приелбрусието, както и от разказа,
който сам чух от местни хора, когато
с безпокойство очаквахме на Баксанската поляна край готовия за излитане хиликоптер да стихне силният вятър, за да може да прелети през
превала Бечо и да пренесе групата
на Христо Проданов, завършила
сложния траверс Шхелда, пострадал
алпинист и спасителите (1973 г.).
Познатият и на българските алпинисти град Тирнауз е сгушен между
Приелбрусието и тясната Баксанска
долина. Той е създаден години преди
Втората световна война и бързо се
утвърждава като миньорски център
за добив на волфрамова и молибденова руда.
В района на Минерални води се
водят ожесточени боеве с немците. Пятигорск е превзет. От Тирнауз
всичко възможно е демонтирано и
пренесено или скрито в планината,
но миньорите продължават да работят за фронта.
Когато немците завземат Баксан
и затварят долината, се обмисля как
да се евакуира населението, за да
не попадне в плен. През нощта на 8
срещу 9 август 1942 г. директорът на
комбината Б. Чирков и парторгът П.
Чепарин свикват митинг и пред миньорите, които са успели да дойдат,
представят обстановката в момента
и плана за евакуация на жителите

през превала Бечо. Друга възможност няма. Евакуацията се възлага
лично на началника на планинската
спасителна служба “Приелбрусие”
Г. Одноблюдов и на алпинистите
Алексей Малейнов, Виктор Кухтин,
Александър Сидоренко и Николай
Морена. Сформира се и отряд от
най-силните и тренирани миньори.
Задачата е ясна: 1500 миньори с
техните семейства и деца да се прехвърлят през превала Бечо от другата
страна на главния кавказки хребет.
На разсъмване автомобили с миньорски семейства напускат града.
Под самия хребет, близо до селището Тегенекли, възниква палатъчен
лагер. Групи от 30-40, а после и по 6080 души потеглят към превала Бечо.
Водачи на колоните са алпинистите,
които предварително са проучили
маршрута и са направили някои подобрения.
Превалът Бечо е висок близо 3,5
км. Изкачването е много трудно за
жените, децата и възрастните хора,
които нямат специална екипировка
и подготовка. Никак не е лесно и за
алпинисти, които не са тренирани и
аклиматизирани. Налице се оказват
решаващите фактори: изключителната дисциплина и организираността
и майсторството и опитът на алпинистите, както и волята и твърдият
стремеж на всички да не попаднат в
плен, да се спасят от преследващия
ги враг.
Изключително отговорни и отлично изпълнени са задачите от алпинистите. Те предварително са установили кои места по маршрута ще
са особено трудни и опасни при преминаването на разнородната група.
Това е наложило да бъдат разчистени пречещите камъни. Изкопани са
удобни стъпъла и по-дълбоки стъпки
в леда, опънати са въжени парапети.
На двата склона от едната и от другата страна на превала с помощта на
миньорите са опънали палатки, своеобразни приюти, набавени са дърва

за огрев, хранителни продукти и медикаменти. На алпинистите се налагало по 5-6 пъти да преминават през
превала, за да помагат на групите и
на отделни лица.
Трудностите, с които е съпроводена всяка крачка, могат да си ги
представят само трезвомислещите
непредубедени хора, както и тези,
които имат някаква представа за
високата планина и за състоянието на попаднали в нея обикновени
хора. Например: майки с едното дете
привързано на гърба, а другото – в
ръце, движението е бавно, бедният
на кислород въздух затруднява дишането, бурният вятър принуждава
децата да се притиснат до майките
си, които ги прегръщат и завиват с
одеяла. Появяват се и честите спътници на подобни екстремни ситуации
– напрежение и умора, но не и разколебаване и своеволия. Трудно е
да си представим, но в един момент
изненадващо планината се оглася от
песен, излъчвана от грамофон, поставен направо върху леда. Това подобрява настроението, усилва духа
на уморените хора. По същото време
Тирнауз е овладян от немците.
На 2 септември 1942 г. през превала Бечо преминава последната група от жителите на града. За 20 дни в
Грузия благополучно са прехвърлени
около 1500 души, в т.ч. и 230 деца.
На южния склон в Сванетия ги очакват автомобили, които ги превозват в
градчето Зугдиди.
Научаваме, че по същото време
през превала Донгуз-Орун от Приелбрусието се пренасят животните и
добитите през последните дни руди в
торби и чували.
След евакуацията миньорите се
установяват на работа в Красноярския край и Забайкалието. А след освобождението на Кавказ се връщат в
Тирнауз и от януари 1945 г. започват
работа в своя комбинат.
доц. ст.н.с. Борис Маринов

У Ч А С Т Н И Ц И В Н А Ц И О Н А Л Н О Т О Д В И Ж Е Н И Е “ О П О З Н А Й Б Ъ Л ГА Р И Я – 1 0 0 Н Т О ”
Семейство Дияна, Евгени и Иван Минчеви са
от Пловдив. Иван е на 3 години, но вече и той като
родителите си има грамота и златна значка от Националното движение “100 национални туристически обекта”. Дияна участва за втори път в движението, а на мъжа и сина са закупили книжки тази
година. Таткото избира маршрутите. Всяка седмица
пътуват в различни посоки, като малкият Иван е
тръгнал с тях, когато е бил само на четири месеца.
Всичко, което посетят, го качват на неговия блог
“Будала турист”. Смятат за трети път да обикалят
100-те национални обекта.

Маргарита Георгиева от София е носител на
бронзова, сребърна и златна значка от националното движение “100 НТО”. От 2009 г. заедно със съпруга си обикаля обектите – тя организира пътуването,
а съпругът й го финансира. И двамата пътешестват с
една книжка от националното движение. На въпроса какво ще правят оттук нататък Магарита отговаря
с усмивка: “Не сме видели всички водопади, не сме
видели и всички пещери - затова ще продължим да
обикаляме.”

Димитър Парушев е от София и е на 24 години. Вече е стоматолог, а хобито му е да обикаля 100-те национални туристически обекта
на БТС. Вече е носител на грамота и златна
значка. “Преди 9 години бяхме с братовчедите
ми за първи път в Златоград и видях, че те имат
книжки от 100-те национални обекта. Реших и
аз да се включа в това национално движение и
така започна всичко. Най-често пътувам с моето семейство и с приятели. Ще продължа да
обикалям обектите, но вече си взех и книжка и
за 10-те планински първенци. Това лято предвиждам да се кача на Вихрен с приятели. Освен
колекционирането на печати успях да се запозная с много голяма част от историята на България, посещавайки такива обекти като паметника
на Шипка, Бабини Видини кули, музея в Малко
Търново, къщата музей на Алеко Константинов,
които са ми едни от любимите обекти.”
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В

еликотърновска
област
и
тази година бе представена
единствено от туристически
клуб “Незабравка” при ПГЕ “А. С.
Попов” – гр. Велико Търново. Групата бе от 38 ученици от ПГЕ “А. С.
Попов”, ПМГ “В. Друмев”, ЕГ “Проф.
д-р Асен Златаров”, СОУ “Ем. Станев”, ПГСГА “Ангел Попов”, Старопрестолна гимназия по икономика и
НВУ “В. Левски” от града, СОУ “М.
Райкович” – гр. Дряново, и ОУ “П.Р.
Славейков” – с. Джулюница, организирани и водени от учителката
по математика в ПГЕ “А. С. Попов”

Снежанка Димитрова. Търновската
група за поредна година бе единствената, която пътува с целия
личен багаж и бивачни съоръжения,
без финансова помощ и с обществен транспорт – влак до Казанлък,
а оттам автобус до язовирната
стена. Нашите ученици във всяка
игра участваха с по два отбора във
възрастова група средношколци, а
в дисциплините “Стрелба с лък” и
“Дърпане на въже” – с три. При комплексното класиране клубът ни бе
класиран на второ място и получи
сребърна купа и грамота.

ТК „Незабравка“

У Ч АС Т Н И Ц И Т Е :

Елена Николова от ЕГ:
“И тази година имаше промени в регламента на
състезателните дисциплини, които с перфектната
организация позволиха да се изиграят всички игри
от всички отбори, изявили желание да участват.
Мотото на ръководството на игрите бе: “Да се
даде шанс на всяко дете, което е пожелало да се
изяви”. За първа година се изиграха предвидените
в наредбата игри на народна топка. В играта
“Познавам ли моята България” имаше промени в
провеждането. Играта се състоеше от два етапа. В
първия етап трима състезатели са обърнати с гръб
към картата на България, върху която са поставени
9 макета от 100-те национални туристически
обекта. Другите двама състезатели описват с до
три отличителни белега тези обекти и тримата
състезатели трябва да кажат имената им и в
кое населено място се намират. Отчита се време
и се оценява с точки. През време на втория етап
всичките 5-има състезатели трябва да наредят
един пъзел на изтеглен от тях обект и да го
поставят на мястото му върху картата – отчита
се време. Лично аз участвам за трети път в тази
игра, но този вариант бе най-забавният. С моите
съотборнички Карина Стоянова и Цветелина Алиева
от ЕГ, Мая Златарска и Марина Иванова от ПМГ
заехме трето място. Скоростта ни на сглобяване
на пъзела предизвика възхищение от всички – само
за 28 секунди го сглобихме!”

Стилян Николаев от ПМГ
“При стрелбата с лък отборът на Георги Величков от
ПГЕ и Янита Върбанова от СГИ стана първи и донесе
за града ни златен медал. Аз се впечатлих. След
приключване на стрелбата с лък организаторите
дадоха шанс на всеки, който желае, да се пробва да
стреля с лък. Оказа се, че е много леко и забавно.
Разбрах, че в града ни има такъв клуб. Реших да
го посещавам и догодина да се включа и аз в един
отбор по стрелба с лък. Такива инициативи са много
добри.”

Диян Димитров от ПГЕ:
“Най-атрактивно се оказа дърпането на въже.
Силното обедно слънце, неравният терен, станал
причина да се играят по 2 или 3 игри между всеки
два отбора, сухата трева и грубото дебело въже,
протриващо ръцете ни, се оказаха нелека пречка.
В първия ни отбор се включиха Тихомир Тотев от
Дряново, Йоанна Иванова и Кристиян Мирков от
ПМГ, и Мирослав Иванов от Дряново и аз, с които
достойно се борихме за победа. След 4 победи се
оказа, че на двама от състезателите се обадиха
стари травми и трябваше да бъдат заменени.
Въпреки скорошна операция Нина Минева от НВУ
влезе в битката, но теренът и умората си казаха
своето – успяхме да стигнем до почетното трето
място, а можехме да станем и първи! Но това ще
се опитаме да го направим другата година. При
втория ни отбор силите им бяха почти равни на
противника им. Борбата бе много атрактивна, но
паднаха и заеха едва десето място. Конкуренцията
тази година бе много голяма.”
Учениците от ПГ по селско стопанство в гр. Нова Загора пристигнаха
начело с Юлия Стефанова, директор
на училището – слънчев човек, взел
присърце туризма.
Децата от ОУ “Васил Ллевски”
бяха придружени от своята ръководителка Татяна Станева, която е дъщеря на бивш секретар на туристическото дружество “Буйна гора” – гр.
Разград. Тя се занимава в училище
и с модул “Туризъм”, като изцяло из-

вънкласната работа е посветена на
туризма и спорта. Да подкрепи своите възпитаници в оспорваните състезания за приз “Кристален еделвайс”
дойде и Радослав Стоянов – директор на ПГТ “Пенчо Семов” – гр. Габрово.
Входът на лагера на Чирпан представляваше свод, на който бе изписано откровението на Яворов “Аз не
живея, аз горя” и който е по-нисък,
за да може човек, когато влиза, да

позвъни на звънеца.
За първи път в приз “Кристален
еделвайс” участваха представители
от ОУ “Васил Левски” – гр. Крумовград, които постигнаха добри резултати.
БТС благодари на Община Казанлък и на туристическото дружество
домакин – “Орлово гнездо”, за подкрепата при организирането и провеждането на националния преглед
за приз “Кристален еделвайс” – 2016.

Надпревара за приз „Кристален еделвайс” 2016
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на второ място в прегледа на туристическите
умения и сръчности за ученици

Тихомир Тотев от Дряново:

“Не по-малка бе и емоцията при вече позабравената
игра на народна топка. Участвахме с два отбора.
Ние с Кристиян Мирков и Иван Пеев от ПМГ, Генади
Цветанов и Андрей Господинов от ПГЕ и Карина
Стоянова от ЕГ играхме много добре, но без малко да
отпаднем от челната тройка. Борбата беше много
оспорвана. Борихме се за третото място и си го
извоювахме. Не бяхме играли от години на тази игра.
Много е добре, че е въведена като състезателен
елемент. По този начин повече учещи се включват
в игрите, а това е добре за младите хора, голяма
част от които са обездвижени.”
При майсторското управление на велосипед
двата ни отбора бяха на “косъм” от челната тройка
– четвърто и пето място.

Йоанна Иванова от ПМГ:

“Досега не съм участвала в такова състезание.
Преди състезанието си мислех, че владея колелото,
но се оказа, че са нужни повече тренировки. За
първи път участвам в такива състезания и съм
впечатлена. Много ми хареса и докато имам
възможност, ще се включвам. Благодаря на
организаторите за перфектната организация и че
ни дават шанса да проверим възможностите си и
да се усъвършенстваме и в тази насока. Тук научих
доста неща и се запознах с доста свои връстници.”
При скоростното разпъване на палатка първият
ни отбор за малко да е в челната тройка – стана
четвърти с 41,44 секунди, а вторият с 56,08 секунди
– четиринадесети.
Бивакът ни отговаряше на всички критерии:
архитектурна форма на изграждане, художествено
оформление, поддържане на ред и хигиена по време
на пребиваването. Името му бе “Болярски стан”.
Журито класира бивака на първо място.
По правило художествената самодейност се
оценява отделно. Журито класира програмата
ни на туристическа тематика на трето място.
Започнахме със скеч, изпълнен от Георги Величков и
Николай Димитров от ПГЕ. Следваше стихотворениепесен, прочетено от Янита Върбанова (СГИ) и
Цветелина Алиева (ЕГ). В авторската пиеса на Нина
Минева участваха Мирослав Димитров (Дряново),
Мая Златарска, Павлина Лалева и Кристиян Мирков
от ПМГ, Никола Пашов и Ангел Стоянов от ПГЕ.
Нина сподели: “3 седмици преди състезанията
по радиото чух възрожденска песен за асеневци
и в главата ми се зароди идеята да направим
драматизация да последните мигове на цар Иван
Асен II. Нахвърлях сценария и казах идеята си
на приятелите от ТК “Незабравка”. Решихме да
си купим плат и да си ушием костюмите и да си
направим короните. Считам, че се получи добре –
още с вида си грабнахме публиката. Благодаря, че
се правят такива състезания, на които се отчита
и художествената самодейност, защото по този
начин се дава възможност на повече млади хора
да се изявят и в тази насока. Така и вечерите се
разнообразяват – забавно е, а и имаме стимул да
творим.”
Програмата на ТК “Незабравка” – гр. Велико Търново, завърши с две песни, изсвирени и изпълнени от
Елена Николова (ЕГ), Марина Иванова и Йоанна Иванова от ПМГ.
“След награждаването вечерта продължи с дискотека под звездите до 1:30 ч. и всички забравиха за
умората от напрегнатия състезателен ден – играхме,
пяхме. Хубаво беше. Правихме си снимки, на които после да се посмеем и да ни напомнят за невероятната
вечер” – каза Николай Димитров от ПГЕ.
Всички съжаляваха, че трябва рано сутринта да
напуснем района. Поради факта, че сме с обществен
транспорт, не можехме да отидем с останалите на връх
Шипка. Учениците отсега започнаха да обмислят как
да се организират за следващата година, за да станат
първи в повече състезателни дисциплини.
Старши учител и планински водач
Снежанка Димитрова
снимки: Зорница Раданова,
Мария Атанасова и Снежанка Димитрова

К Л А С И РА Н Е В С П О Р Т Н О - Т У Р И С Т И Ч Е С К И Т Е И Г Р И
ДИСЦИПЛИНА “СТРЕЛБА С ЛЪК”
МЛАДША ВЪЗРАСТ
1-во място - ТД “Орлово гнездо” – гр. Казанлък
2-ро място – ЮТК “Самодивец” – гр. Чирпан (втори отбор)
3-то място – ОУ “Отец Паисий – гр. Кнежа (първи отбор)
СТАРША ВЪЗРАСТ
1-во място – ТК “Незабравка” – гр. Велико Търново (първи отбор)
2- ро място – ПГЗ “Стефан Цанов” – гр. Кнежа
3-то място – ПГТ “Пенчо Семов” – гр. Габрово (втори отбор)
ДИСЦИПЛИНА “МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕД”
МЛАДША ВЪЗРАСТ
1-во място – ОУ “Отец Паисий” – гр. Кнежа (първи отбор)
2-ро място – ОУ “Васил Левски” – гр. Разград (втори отбор)
3-то място – ЮТК “Самодивец” – гр. Чирпан
СТАРША ВЪЗРАСТ
1-во място – ТД “Орлово гнездо” – гр. Казанлък
2-ро място – ПГТ “Пенчо Семов” – гр. Габрово (първи отбор)
3-то място – ЮТК “Самодивец” – гр. Чирпан (първи отбор)
ДИСЦИПЛИНА “ПОСТРОЯВАНЕ НА ПАЛАТКА”
МЛАДША ВЪЗРАСТ
1-во място – ТД “Кайлъшка долина” – гр. Плевен (първи отбор)
2-ро място – ОУ “Васил Левски” – гр. Разград (втори отбор)
3-то място - ОУ “Отец Паисий” – гр. Кнежа (първи отбор)
СТАРША ВЪЗРАСТ
1-во място – СОУ “Васил Левски” – гр. Крумовград
2-ро място – ПГСС – гр. Нова Загора
3-то място – ТК “Незабравка” – гр. Велико Търново (първи отбор)
ДИСЦИПЛИНА “НАРОДНА ТОПКА”
МЛАДША ВЪЗРАСТ
1-во място – ТД “Кайлъшка долина” – гр. Плевен (първи отбор)
2-ро място – ОУ “Отец Паисий” – гр. Книжа (първи отбор)
3-то място – ОУ “Васил Левски” – гр. Разград (първи отбор)
СТАРША ВЪЗРАСТ
1-во място – ПГТ “Пенчо Семов”- гр. Габрово (първи отбор)
2-ро място – ТД “Сърнена гора” – гр. Стара Загора
3-то място – ТК “Незабравка” – Велико Търново (втори отбор)
СЪСТЕЗАТЕЛНА ИГРА “ПОЗНАВАМ ЛИ МОЯТА БЪЛГАРИЯ”
1-во място – СОУ “Отец Паисий” – гр. Враца
2-ро място – ОУ “Васил Левски” – гр. Разград
3-то място – ТК “Незабравка” – гр. Велико Търново
ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ
1-во място – СОУ “Отец Паисий” – гр. Враца
2-ро място – ТД “Сърнена гора” – гр. Стара Загора
3-то място – СОУ “Пейо Яворов” – гр. Чирпан, и ТК “Незабравка” –
гр. Велико Търново
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАЛАТЪЧЕН ЛАГЕР
(ОЦЕНКАТА Е ЗА АРХИТЕКТУРНА ФОРМА,
ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ, РЕД И ХИГИЕНА)
1-во място – ТК “Незабравка” – гр. Велико Търново, и ТД “Средногорец” –
гр. Чирпан
2-ро място – ТД “Кайлъшка долина” – гр. Плевен
3-то място – ПГСС – гр. Нова Загора
КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ ЗА МЛАДША ВЪЗРАСТ
1-во място – ОУ “Отец Паисий” – гр. Кнежа (първи отбор)
2-ро място – ТД “Кайлъшка долина” – гр. Плевен (първи отбор)
3-то място – ОУ “Васил Левски” – гр. Разград (първи отбор)
КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЗ “КРИСТАЛЕН ЕДЕЛВАЙС” – 2016
1-во място – ПГТ “Пенчо Семов” – гр. Габрово (първи отбор)
2-ро място – ТК “Незабравка” – гр. Велико Търново
3-то място – ТД “Сърнена гора” – гр. Стара Загора
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“Пещерите на Северозападна
България” – така нарекохме поредната екскурзия ние, туристите
от ТД “Осогово”, град Кюстендил.
Разходката ни започна от карстовия извор Глава Панега. Пещерата беше наводнена и това ни
попречи да я преминем. Реката
води началото си от карстовия
извор Глава Панега, намиращ се
в карстовия каньон Котлен. Изворът представлява огромна водна
маса и е един от най-големите у
нас. В миналото хората вярвали,
че водата е лековита, затова днес
възрастните разказват много легенди: стичали се хора от цяла
България – болни и недъгави, за
да се потопят в лечебния извор и
да получат облекчение. От благодарност хората построили храм
на бог Асклепий – бог от древногръцката митология, бог лечител,
покровител на медицината.
Реката, която води началото си
от извора, нарекли на името на
дъщерята на бог Асклепий – Панака. С течение на годините името й се изменило на Панега. Откъде обаче този божествен извор
черпи водите си? Много легенди
е създала народната фантазия.
Според някои предания от Охридското езеро, според други от
Рилските езера. Една от тях гласи следното: пасъл волен овчар
стадото си в Рила планина, близо
до едно от Рилските езера. Един
ден той хвърлил кривака си по
една непослушна овца, но кривакът му паднал в езерото и изчезнал. Беден и самотен бил овчарят и всичко спечелено в злато
турял в кривака за стари години.
Загубил цялото си имане, отчаял
се, заскитал се той немил-недраг и така попаднал при извора
на Глава Панега. Там той видял
своя кривак и узнал, че водата е
донесла изгубеното му щастие.
Така прибавил към името на реката “златна” и станало днешното
Златна Панега. И все пак каква е
истината? Изворът е карстов и се
смята, че черпи водите си по подземни пещери от река Вит. Леководолази изследователи правят
гмуркане в извора и достигат 32
м дълбочина. Пещерата е тъмна,
но е малка и суха, което я прави
леснопроходима. След срещата
с мрака в красивата пещера на
другия й край, само на два метра
от отвора й, е карстовият извор
на Глава Панега. Натъкваме се
на мощен подводен фонтан, бликащ от гърлото на извора, което
се намира на дълбочина 18 м.
Гледката е впечатляваща. Изворът формира две езера. Те са изключително красиви не само със
млечно синьо-зелените си води,
но и с красивите нежно бели цветове на водните лилии, зелените
стъбла на тръстиките и водораслите, високите тополи и плачещи
върби, с които са обрасли бреговете им.
Гeoпapк “Иcкъp – Кaнeгa”
изглeждaшe
мнoгo
кpacивo
мяcтo зa paзxoдкa, интepecнo
c мнoжecтвoтo cкaлни фopми,
peкaтa и мocтчeтaтa. Зa cъжaлeниe ycпяxмe дa видим cъвceм
мaлкa чacт oт пapкa, тъй кaтo
гoлямa чacт oт пътeкитe бяxa
зaлети oт пpидoшлaтa peкa след
дългитe вaлeжи.
Знаем, че карстът е запазената марка на Карлуково, а едно
от най-впечатляващите му проявления са пещерите. Именно
натам се отправихме, за да се насладим на една от най-големите
атракции за нашата екскурзия
– пещерата Проходна, или Очите
на Бога както я наричат още. Пещерата всъщност представлява
естествен скален мост, като има
два входа така, че при разходката влизаш от единия вход и излизаш от другия. Пещерата впечатлява с двете огромни дупки на
тавана в средата, причинени от
ерозията, през които по чудноват
начин навлизат слънчевите лъчи.
Отражението им върху стената

прилича на очи, от тук и името
Очите на Бога или също Окната. Мястото е много магнетично
и красиво. Естествено, правим
множество снимки на Очите и
тяхното отражение, за да хванем
най-якия кадър. Излизайки от
другия вход, попадаме на приятна пътечка. Решаваме вместо да
се върнем обратно, да поемем по
нея. Тя се вие сред зеленина и
скали. По външните склонове на
пещерата виждаме и търсачите
на силни усещания – катерачите, които умело и обезопасени
с въжета щурмуват скалите. За
кратка почивка решаваме да поседнем на платото, за да се полюбуваме на пейзажа. Пред нас
наистина се открива прекрасна
гледка само за снимка – величествена скала, на която е кацнал Пещерният дом – странна

ки, нo мнoгo cтaбилни мeтaлни
cтълби. He e чaк тoлкoвa “xapд”
тypизъм, нo e интepecнo. Maлкo
пpeди мaнacтиpa имa дъpвeнo
мocтчe. Cлeд нeгo ce oткpивa и
caмият мaнacтиp. Той ce cъcтoи oт
цъpквa и мaлък двop. Пocтpoeнa
пpeз 14-и вeк и cпopeд кpaткaтa
иcтopичecкa cпpaвкa, зaлeпeнa
дo вxoдa й, ce cмятa зa yникaлeн
пaмeтник нa Бългapcкoтo cpeднoвeкoвиe. Билa oбитaвaнa oт
мoнacи иcиxacти.
Новооткритата за посетители
пещера Венеца бе първата ни отбивка за втория ни ден. Намира
се до с. Орешец. За съжаление,
въпреки че имахме резерващия
за посещение отпреди 2 месеца, бяхме посрещнати по много
скандален начин. Заради закъсението ни от 20 минути, разбира
се, по уважителни за нас причини

мен панорамен изглед – един от
най-хубавите наоколо. В скалите
има изсечени ритуални кладенци, единият от които с утробна
форма, както и различни петроглифи. Увлекателната беседа на
Емил Цанков ни запозна с еднаквостта на ред символи от Чачин
камък и Магурата, както и на нарочната форма на стар обреден
гроб. Разказа ни за значението
на символите и тяхната употреба
в светилището и в Магурата. Анализирахме ред сцени от пещерата Магура, сред които на сцената
с прераждането, която разкрива
технологията за създаване на
цар, а след това направихме и
аналогия с по-късните тракийски
обреди за посвещаване на царете. Разясни ни нагледно как са
използвани утробната щерна и
обредният гроб, както и за какво

Пещерите
на
Северозападна
България
постройка във формата на прилеп, буйните води на река Искър
и до нея влакова линия, по която
тъкмо минава пътнически влак. Е
как да не го снимаш това!
Каньонът Задънен дол е наистина задънено място, който
се отваря към коритото на река
Искър. Постепенно обаче долът
се всича все повече и повече
в скалите, стените му се издигат и след висок каменен праг в
най-долната част височината им
достига няколко десетки метра.
В дола са разположени Задъненка – една от най-дългите пещери
в Карлуковския карстов район, и
Контрабаса – една от най-красивите. Там са също и Овнарската
пещера, която има вход с доста
впечатляващи размери. Мястото
е живописно, красиво и интересно – дори и без да “броим”
пещерите. В дола е изградена и
екопътека, но нейното състояние
не беше много добро – мостчетата бяха здрави, но част от парапетите при някои слизания имат
нужда от подсилване.
На връщане към пещерния
дом пътeчкaтa ни отведе до скaлния мaнacтиp “Cвeтa Мapинa”.
Хoдeнeтo до него cтaвa мнoгo
интepecнo, тъй кaтo пътeкaтa нa
мecтa ce гyби, минaвa пo cкaлитe, a къдeтo я имa, e мнoгo тяcнa,
тyк-тaм cтpъмнa. Xyбaвoтo e,
чe имa мeтaлнo въжe зa oпopa,
здpaвo пpиxвaнaтo в cкaлитe.
Ha мecтaтa, къдeтo пътeчкaтa
cъвceм пpeкъcвa или пък имa
peзки cкoкoвe, имa cлoжeни мaл-

(лошите пътища) бяхме наказани. Не ни пуснаха осветлението
в пещерата. С наши фенерчета и
припрените крясъци на младата
екскурзоводка криво-ляво преминахме през нея. Иначе пещерата е наистина изключително
красива и богата на образувания.
Разочаровани от контрастите –
красотата на природата и лошото
отношение на екскурзовода, което е недопустимо за новооткрит
обект, се питахме какво ще видим около Белоградчик?
На входа на града ни чакаше
усмихнат нашият екскурзовод
– Емил Цанков. И ето, изненадите ни започнаха. Белоградчик
е град, който съчетава антична,
средновековна и съвременна история с красива природа и множество вдъхновяващи изгледи.
Става дума за толкова много
места, че една седмица не стига. Неправилно е разбирането,
че щом сте били на Калето и в
Магурата, сте видели всичко и
няма за какво повече да идвате – скалите се разпростират на
около 100 квадратни километра,
а около тях има още много интересни и красиви места. А много
зависи и кой ще ви го е покаже
– възможно е да сте били тук и
да сте видели, но да не сте чули
най-интересното. Нашата група
имаше големия късмет и точното
попадение.
Първо отидохме до скалното
светилище Чачин камък, разположено на изток над града. Извисена скална площадка с огро-

е служело светилището Чачин
камък.
Мегалитната двуетажна пещера Лепеница бе следващото
място, към което се отправихме.
Пещерата е уникална със своите
два открити етажа. Това се дължи на изкуственото й оформяне.
Така е придадена удивително
правилната форма на свода на
втория етаж.
Беседата включи представяне
на особеностите на пещерата,
звуковите ефекти, астрономически наблюдения, медитативни качества, история и находки,
легендата за пребиваването на
основателя на богомилството
Боян Мага, както и връзки с други скални светилища от района.
Силно препоръчваме похода
до Лепеница на тези, които все
още не са я посетили, защото
мястото наистина е уникално.
Впечатляващи гледки, звукови
ефекти, богата история, възможност за организиране на пикник
и занимания.
Белоградчишките скали са известни основно с това – скалните
образи. И наистина ги има в изобилие, още повече че винаги сме
прави в това, което виждаме. Те
са толкова много и са разпръснати на толкова голяма площ,
че още никой не ги е виждал
всичките. Изумителните каменни
склуптури са изваяни в продължение на около 40 млн. години.
Въздействието им се дължи на
червения цвят на пясъчниците,
наслоени някога на дъното на

огромно море. С фантастичните
очертания – фигури на хора, замъци и животни, те ни пренасят
в един приказен свят. Където и
да застанеш, накъдето и да погледнеш, все скали, извисени от
дълбините на страховити пропасти, разнообразни и примамливи,
в които всеки може да различи
според богатството на фантазията си нови фигури.
За съжаление разходката ни
беше към своя край и трябваше
да се разделим с нашия екскурзовод. С обещания за следващи
срещи нашата група потегли към
град Враца.
Третият ден от нашата екскурзия започна с посещение на
пещера Леденика. Тя се слави
с едни от най-красивите формирования като Проходът на грешниците и Езерото на желанията.
Езерото е дълбоко не повече от
0.50 см – синтрово езеро, което
според поверията “изпълнява
желания” на всеки, потопил ръката си в него. В пещерата се намира най-популярната зала на Балканите – Концертната зала. Тя е
огромна и името й идва заради
невероятната акустика, в която
Врачанската филхармония често
изпълнява симфонични концерти. Нашата група също изпя две
песни и се наслади на невероятната акустика.
Вече сме на Божия мост. Трудно човек може да остане безразличен към цялата величествена
картина, която се откроява пред
очите му, когато посети Божия
мост. Това е уникална природна
забележителност.
Каменното
чудо е образувано в продължение на много, много години от
река Лиляшка, която си е пропрявала път през варовиковите
скали и е изваяла този впечатляващ феномен. Мостът се състои
от огромни каменни сводове и
дебели и мощни колони, оформящи обширни зали, в които навлиза слънчева светлина. Той има
височина към 20 метра и е широк
около 25 метра. Точно под него
се намира истински лабиринт от
малки пещери, чиято общо дължина е 100 метра.
Чувствата, които се надигат,
когато си там, са преклонение
и възхищение към уникалните
способности на природата и приказния рай, който е създала тук,
на земята. В миналото Божият
мост е представлявал всъщност
пещера, но под въздействието на
природните сили високите й тавани се срутват частично. Мостът е
обявен за защитена природна забележителност през 1964 година
с цел да се опази непокътнато
това невероятно и безценно богатство. Съвсем близо са разкрити останките от древна крепост,
простираща се край местността
Борованска могила и датираща
още от римско време.
Уникално е! Просто те побиват
тръпки и изпитваш непознато за
ежедневието усещане! Посетете
го! Ще се почувствате по-различни!
Достоен завършек на нашата
екскурзия бе разходката ни във
Враца. Сгушен в Балкана, неслучайно мотото на града е “Град
като Балкана – древен и млад”.
Историческият музей пази разнообразие от находки и експонати
от Античността и Средновековието. Разхождахме се в тишината
и разглеждахме чистите улички, музеите, 13-метровата кула
на Месчиите. Старинни сгради,
чистота, паметници и статуи,
кокетни кафенета, романтични
ресторантчета. Гледаш, снимаш,
радваш се.
В края на нашето приключение
се почувствахме не изморени, а
напротив – заредени с енергия от
приятните емоции.
Текст и снимка:
Силвия Михова
секретар на ТД “Осогово”
гр. Кюстендил
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Продължава от брой 6
Надясно (на запад)
покрай връх Муртините
чукли (1235 м) се отделя
немаркиран път към с.
Ябланица. След стълба
маркираната пътека завива наляво (на изток) и
отново навлиза в гората,
заобикаляйки от юг връх
Златаришка чукла. Пет
минути по-късно вдясно
(южно) от пътеката има
висока скала с огнище
в подножието ѝ – Златаришки камък. Отляво
се извисяват стръмните
склонове на връх Златаришка чукла. Самият
връх не се вижда. След
още 10 минути отново се
излиза на билна поляна – местността Осенов
преслоп. Появява се колова маркировка, стръмно
спускаща се от северозападния към югоизточния край на обширната
поляна. При втория стълб
се отбива път вдясно (на
юг) към с. Ябланица. По
него за един час може да
се слезе до асфалтовия
път между махалите Рудешки дол и Горановци,
откъдето до центъра на
с. Ябланица са 4,5 км.
От предпоследния стълб
в долния край на поляната
вдясно (на юг) има пътека.
На 100 метра по нея се
стига до малко дере и изворче. За да се пие обаче,
първо трябва да се почисти и утаи водата. От него
извира река Бръзака, приток на река Търсава.
Поляната на Осенов
преслоп е дълга около
560 метра, пресича се за
5 минути и се продължава
на югоизток. Навлиза се
в гората, като се подсича
връх Рудешки камък (1178
м) – първо от юг, а след
това от изток. Върви се по
земен път, с леки изкачвания и слизания. След 20
минути вдясно се появява
оградата на ДДС “Витиня”. От тук нататък тя ту се

приближава, ту се отдалечава от маркировката, но
общо взето се върви покрай нея. Подсича се връх
Погледец (1126 м), като се
върви на югоизток. Следва стръмно спускане и се
стига до бариера, която
предшества излизането
на пътя Врачеш – Ябланица в местността Дълбокия
трап (1 час и 30 минути от
Осенов преслоп и 4 часа
от хижа “Лескова”). Тук
главното старопланинско

е опожаряван неколкократно, а при набезите на
кърджалиите през ХVIII в.,
е сринат до основи и потъва в забрава.
В края на ХIХ век Врачешкият манастир е възстановен, като според
легендата Богородица се
явила на местен младеж,
докато пасял стадото си
под манастирската круша
,и му поръчала да възобнови обителта. След
като били направени раз-

Пътеката е обрасла с млади дървета, а след това с
бодливи храсти. Подсича
се южният склон на връх
Чилек (1100 м). За кратко
се вижда колко близо е
вече връх Мургаш.
Следва местността Папратливите поляни – гъсто
обрасли с папрат, шипкови и глогови храсти поляни, където пътеката рязко
променя посоката си от
югоизточна на югозападна. От завоя на пътеката

до най-ниската точка –
местността Снегьова бара
(800 м), от която започва изкачването към връх
Мургаш. Вляво (на изток)
са началните притоци на
Врачешка река (р. Чешковица), а вдясно (на запад)
е долината на р. Еловица (начален приток на р.
Ябланица). Четиридесет
минути след Папратливите поляни се стига до земния път на газопровода
от Ботевград към София,

било се пресича от земния
път между село Ябланица
и село Врачеш. Надясно
(на запад) той стига до ловен дом “Търсава”, махала
Търсава на с. Ябланица (4
км), а наляво (на изток) до Врачешкия манастир
(10 км).
Врачешкият манастир
“Св. Четиридесет мъченици” се намира на водослива на реките Мерущница и
Чешковица, в подножието
на малкия връх Калето
(650 м). Манастирът е на
около 4 км от с. Врачеш,
на 7 км западно от Ботевград и на 60 км източно от
София.
Манастирът е построен след победата на цар
Иван Асен II над епирския
деспот Теодор Комнин
при Клокотница на 9 март
1230 г. По време на турското робство манастирът

копки, са открити основите на манастирски храм,
кости на убити монаси,
части от дървен полилей,
кадилница и неповредена
икона на Богородица (датирана от ХVII век). През
1891 г. върху основите на
стария храм е построена малка църквица и постепенно около нея се
изгражда манастирският
комплекс.
Пресича се пътят и се
продължава по коларски
път в югоизточна посока.
Минава се през сечище,
след което вдясно (южно)
от пътеката се намира
малката закътана Йовчова поляна. Има огнище, но
липсата на вода я прави
неудобна за лагеруване.
Четиридесет минути след
местността
Дълбокия
трап гората оредява и се
излиза на открито място.

нагоре (на югозапад) са
поставени маркировъчни
колове, които обаче са на
голямо разстояние един
от друг и не се виждат
добре. Това е трудно за
ориентиране място, защото освен основната пътека
има и множество животински. При последния
кол се достига тревисто
възвишение с красива
гледка на юг към долината на река Чешковица и Мургаш (50 минути
от местността Дълбокия
трап, 4 часа и 50 минути
от хижа “Лескова”).
След последния кол пътеката продължава на юг
през храсти, които почти
я скриват. Следват няколко десетки метра с лоша
маркировка поради липса
на дървета, върху които
да се постави. Навлиза
се в гора, като се слиза

който пресича билото на
Стара планина северозападно от връх Мургаш.
Тръбите на газопровода
са заровени в земята, а
трасето му е обозначено
с ниски 50-сантиметрови
бетонови колчета в червено и бяло, които не трябва
да се бъркат с червената лентова туристическа
маркировка. Покрай него
има земен път, на места
стръмен и обрасъл.
Надясно (на запад) пътят покрай газопровода се
спуска много стръмно към
долината на р. Еловица
(на 600 м). Тя се използва като авариен източник на вода. Покрай нея
има земен път, по който
може да се стигне на север до махала Търсава на
с. Ябланица. Западно от
реката се намира гористият Калоянов рид, който

се спуска на север от връх
Мургаш.
Наляво (на запад) пътят
покрай газопровода се
спуска близо до Врачешкия манастир (2 часа и 30
минути).
Мястото, където Ком –
Емине пресича газопровода, е обозначено с табелки. Пътеката продължава
напред (на юг), като трябва да се преодолее еднометров стръмен праг от
другата страна на пътя,
след което се продължава с по-малък наклон през
гората. Алтернативата на
стръмното изкачване е да
се продължи 100 м наляво
(на изток) по пътя на газопровода в посока Врачеш
и после надясно (на юг)
и нагоре по немаркиран
земен път. Маркираната
пътека и немаркираният
път вървят успоредно 10
минути (600 м) в широколистната гора, след което
се сливат малко преди излизането в местността Циганска поляна. След още
20 минути през гората се
излиза в местността Белия камък (1270 м). През
поляните на Белия камък
пътеката следва коловете
от зимната колова маркировка, докато се стигне
подножието на скалите,
дали наименованието на
местността. Стига се до
кръстопът: на последния
стълб има табели, сочещи пътеките към хижа
“Мургаш”, връх Мургаш
и прохода Витиня, а на
скалите отсреща (на юг)
високо горе е нарисуван
червено-бял знак за разтрояване на маршрута във
формата на кръст (1 час и
10 минути от Папратливите поляни, 2 часа от местността Дълбокия трап, 6
часа от хижа “Лескова”).
Яница Илиева
Стефан Илиев
Продължава
в следващия брой
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Хижа „Мальовица”
Хижа „Мальовица”

СЪСЕДНИ ОБЕКТИ (ЛЕТНИ МАРШРУТИ)

 ХИЖА “МАЛЬОВИЦА” –
ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС
“МАЛЬОВИЦА” – ОВНАРСКО –
ХИЖА “МЕЧИТ” (СИНЯ И ЧЕРВЕНА
МАРКИРОВКА) – 4.45 ЧАСА
Пътеката слиза за 45 минути до комплекс
„Мальовица”. От комплекса маркираната с
червен цвят пътека изкачва рида Ръждавица, слиза към моста на Трета Прека река,
за 45 минути пресича Втора и Първа Прека
река и по горски път достига до сградите в
местносттта Овнарско. Оттук за кратко продължава по горски път, който скоро се изоставя, следват неколкократни изкачвания и
слизания и след около 40 минути през речна
долина и по горски път в североизточна посока се достига хижа “Мечит” (1751 м н.в.,
70 места, вътрешни бани и тоалетни, туристическа кухня и столова, бюфет).

Хижа “Мальовица” е разположена в Северозападна
Рила в долината на река Мальовица на 1976 м н.в.,
70 места, вътрешни тоалетни и бани, локално отопление, ресторант, бюфет. Стопанин: БТС – София.
Изходен пункт: село Говедарци – Гьолечица – Учебен
център и хотел “Мальовица” (15 км асфалтово шосе) –
хижа “Мальовица (синя маркировка) – 1 час
В местността Меча поляна са разположени Учебен център и хотел “Мальовица”, писти, ски съоръжения, заведения за хранене, представляващи най-големия и модерен ски център на БТС.
Учебен център “Мальовица” (1720 м н.в.), 86 места, собствени бани и тоалетни, локално отопление,
ресторант, бюфет, кабелна тв, ски гардероб, учебна
зала, библиотека, спортна зала.
Хотел “Мальовица” – 150 места, собствени бани и
тоалетни, локално отопление, ресторант, лоби бар,
нощен клуб, конферентна зала, спортно-възстановителен комплекс, ски гардероб, сателитна тв.
От комплекс “Мальовица” маркираната пътека е прокарана в южна посока по долината на река Мальовица,
преминава през бетонен мост над реката и по левия й
бряг достига хижа “Мальовица”.

Разположена е в Северозападна Рила,
местността Каменистото мостче, в подножието на източния склон на Сухия рид,
2115 м н.в., 180 места със самостоятелни и
етажни бани и тоалетни, локално отопление, ресторант, бюфет, конферентна зала,
туристическа столова, ски гардероб, ски
писта, влекове. Стопанин: ТД “Рилски езера” – Дупница.
Изходен пункт:
Сапарева баня – Паничище – хижа “Пионерска” (15 км) – хижа “Рилски езера” (25 минути
с лифт).
Пешеходен маршрут:
Сапарева баня – Паничище – местността Зелени преслап – хижа “Рилски езера” – 5 часа
От центъра на Сапарева баня се тръгва в югоизточна посока, на два пъти се пресича асфалтовият път за Паничище и по долината на река
Валявица се влиза в курортно селище Паничище (2 часа). Тръгва се вляво от шосето по маркираната пътека, която извежда в местността
Подслона с няколко постройки, а след още
200 метра по шосето се пресича река по бетонен мост. Малко след моста вдясно се отделя
маркиран път, който след 10 минути излиза на
местността Зелени преслап с няколко почивни
бази. След 20 минути маркировката извежда
на поляната Лопено, от която вдясно се отбива
пътеката (жълта маркировка) за хижа “Скакавица”. За хижа “Рилски езера” се продължава
по почвения път на юг, пресича се по мост река
Скакавица и след 20 минути се достига уширение с отклонение вляво за хижа “Пионерска”.
Продължава се по пътя вдясно (юг), достига
се кръстовище в местността Кюмюрджийска
пътека (2 часа от Паничище) и в югозападна
посока през просека, а след нея над гората се
достига ново разклонение, обозначено с маркировъчен стълб. От него за 30 минути се излиза пред хижа „Рилски езера”.

 ХИЖА “МАЛЬОВИЦА” –
ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС
“МАЛЬОВИЦА” – ХИЖА “ВАДА” (СИНЯ
И ЧЕРВЕНА МАРКИРОВКА) – 2.15 ЧАСА
До Туристически комплекс “Мальовица” се
слиза по пътеката край река Мальовица за
около 45 минути. От комплекса маркираната пътека се отделя от шосето за Говедарци
след около 300 метра в северозападна посока. Тя се спуска стръмно, достига горски
път и по него излиза на обширната Яворова
поляна. Пресича се мост над Урдина река,
продължава се по пътя на север и след около 250 метра вляво от него се отделя маркираната пътека за хижа “Вада”. На 500 преди
хижата пътеката излиза на шосето от местността Гьолечица за хижа “Вада” и в западна посока се достига хижа “Вада”.

Хотел „Мальовица”

Маршрути
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„Рилски езера”

ЮЛИ 2016 Г.

Хижа „Седемте рилски езера”

17

Хижа „Рилски езера”

СЪСЕДНИ ОБЕКТИ (ЛЕТНИ МАРШРУТИ)
 ХИЖА „РИЛСКИ ЕЗЕРА” – РИЛСКИ
МАНАСТИР – 6.30 ЧАСА
До кръстовището на седловина Раздела
пътеката е описана в маршрут 5. От Раздела в южна посока трасето (жълта маркировка) подсича западния склон на Вазов
връх, пресича страничен рид и прекосява
мочурливата местност Топилата почти
по хоризонтал. Траверсира се източният
склон на връх Върла, прехвърля се билото
на Черни рид (червена лентова и отчасти
стълбова маркировка) и се продължава по
западния му склон. Минава се край извора Граден кладенец, навлиза се в горски
участък под връх Баучер и след ливадите в
местността Равна пътеката достига букова
гора. Тя рязко сменя посоката си на североизток и през гора достига паркинга пред
западната (Дупнишка) врата на манастира.
 ХИЖА “РИЛСКИ ЕЗЕРА” – ХИЖА
“ЛОВНА” – 1.15 ЧАСА
(ЧЕРВЕНА ЛЕНТОВА МАРКИРОВКА)
Тръгва се по пътеката, описана в маршрут 2, до разклона в местността Зла бара.
Пресича се косо широкият път, водещ към
Кюмюрджийска пътека, и в северна посока
започва стръмно спускане в гората. След
20 минути се достига разклонът при местността Войнишка барака и след няколко
минути се слиза пред хижа “Ловна” (1670
м н.в., 40 места, собствено ел. захранване, локално отопление, вътрешни и
външни бани и тоалетни, туристическа
кухня, столова, барбекю).

Върви се в югоизточна посока, пътеката пресича оттока на Петото езеро, а след
него се съединява с маркираните пътеки за хижа “Ловна” и “Вада”. След около
15 минути изкачване се достига скален праг, върху който е разположена хижа
“Седемте езера” (2194 м н.в., 92 места, собствено ел.захранване, отопление
на твърдо гориво, външни тоалетни, туристическа столова и кухня, бюфет).
 ХИЖА “РИЛСКИ ЕЗЕРА” –
ХИЖА “ПИОНЕРСКА” – 2 ЧАСА

 ХИЖА “РИЛСКИ ЕЗЕРА” –
ХИЖА “СКАКАВИЦА” – 1.15 ЧАСА

Непосредствено под хижата се
тръгва по стълбова маркировка и
след 20 минути се достига горният
край на гората. В гората широкият
и добре маркиран път за 25 минути
достига до разклона в местността
Зла бара. Тръгва се по широк път
наляво към Кюмюрджийската пътека, която се достига след 10 минути. Продължава се по пътя и скоро
вдясно се отделя друг път, по който
с големи диагонали се слиза до долната част на ски пистата. След няколко минути по шосето се достига
хижа “Понерска” – малка (1520
м н.в., 18 места, вътрешни бани
и тоалетни, локално отопление,
туристическа столова, бюфет).

От хижата се тръгва в западна посока по
маркираната в зелен цвят пътека. Отначало тя е по хоризонтал, а след това се
спуска до голям скален блок, навлиза в
горския пояс и достига обширна поляна.
От нея се тръгва вдясно по стръмна и
тясна пътека сред иглолистна гора. След
10 минути се излиза на широката маркирана пътека от хижа “Ловна” за хижа
“Скакавица”, а след още 10 минути се
достига долният край на скиорската
просека, пресича се река Скакавица
по дървен мост и се излиза пред хижа
“Скакавица” (1969 м н.в., 120 места, локално отопление и отопление на твърдо гориво, собствено ел.захранване,
вътрешни бани и тоалетни, ресторант,
бюфет, туристическа кухня и столова).
Хижа „Мечит”

Хижа „Ловна”

Хижа
„Пионерска”
(малка)

Хижа
„Скаскавица”

Най-бързо до хижа “Иван
Вазов” може да се достигне
по маршрута, който следи
пътеката за хижа “Скакавица”, а след това в югозападна посока се изкачва
Сухият рид. След около 20
минути се достигат коловете на зимната маркировка,
която е част от европейския
туристически маршрут Е4
(червена лентова маркировка). Пътеката продължава
на юг, достига източния бряг
на езерото Бъбрека, с много извивки изкачва скалния
праг към езерото Окото и по
източния скален праг достига седловина между него
и най-високото от Седемте
рилски езера – Сълзата. Тук,
в непосредствена близост
каменна пирамида отбелязва Езерния връх – най-обзорното място към циркуса.
След около 15 минути в югоизточна посока се достига
възлово кръстовище – седловината Раздела. Оттук
слизането до хижа “Иван Вазов” е в югозападна посока
(зелена маркировка) и след
1 час се достига хижата.

Учебен център
„Мальовица”

 ХИЖА “МАЛЬОВИЦА” – ВРЪХ
МАЛЬОВИЦА – ХИЖА “РИЛСКИ ЕЗЕРА”
(ЧЕРВЕНА ЛЕНТОВА И СТЪЛБОВА
МАРКИРОВКА) – 7 ЧАСА, ОТКЛОНЕНИЕ
ЗА ХИЖА “ИВАН ВАЗОВ” – 6 ЧАСА
Маршрутът е част от европейския
туристически маршрут Е4.
Пътеката се изкачва в южна посока през
два циркусни прага: Първа тераса (20 минути) и Втора тераса (15 минути), продължава
на юг-югозапад по стръмен каменист склон
край Еленино езеро и излиза на Мальовишкото било. То продължава в западна посока
по тесния каменист билен ръб. От западния
край на ръба с отклонение от основната
пътека в северна посока за 30 минути се
достига най-високата точка на връх Мальовица (2.30 часа).
От отклонението за връх Мальовица основната пътека продължава на запад и край
върховете Голям и Малък Мраморец достига
подножието на Додов връх, изкачва го по източния му ръб и слиза на седловината между
него и Вазов връх (4.45 часа). От седловината лятната пътека (синя маркировка) за
хижа “Иван Вазов” се отклонява в северозападна посока и по широка тревиста
долина след около 1.15 часа от отклонението достига хижа “Иван Вазов” (6 часа
от хижа “Мальовица”).
Пътеката за хижа “Рилски езера” подсича
от запад Вазов връх и слиза на седловината
Раздела – важно кръстовище на туристически пътеки. От нея в северозападна посока трасето слиза до обзорния Езерен връх,
преминава през седловината между Сълзата
и Окото и в северна посока извежда на източния бряг на езерото Бъбрека. Пътеката
продължава по билото на Сухия рид и достига отклонението вдясно (изток) на пътеката,
която за 20 минути извежда на хижа “Рилски
езера”.

 ХИЖА „РИЛСКИ ЕЗЕРА”
– ХИЖА „ИВАН ВАЗОВ” –
3 ЧАСА

 ХИЖА “РИЛСКИ ЕЗЕРА” – ХИЖА “СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА” – 45 МИНУТИ

 ХИЖА
“МАЛЬОВИЦА” –
ВРЪХ МАЛЬОВИЦА –
РИЛСКИ МАНАСТИР
(ЧЕРВЕНА И СИНЯ
МАРКИРОВКА) – 6
ЧАСА
Пътеката до върховете
Голям и Малък Мраморец е описана в маршрут 3 – 3 часа. От седловината между двата
върха започва стръмно спускане на юг по
билото на Дългия рид
(синя
маркировка)
към долината на река
Малка Друшлявица.
Пътеката слиза с две
големи извивки на
седловина с извор в
северния й край, насочва се в югоизточна
посока, навлиза в гората и с много серпентини слиза към източната порта на Рилския
манастир.

 ХИЖА “МАЛЬОВИЦА” –
ЗАСЛОН “СТРАШНОТО ЕЗЕРО” –
ЗАСЛОН “КОБИЛИНО БРАНИЩЕ”
– ХИЖА “РИБНИ ЕЗЕРА”
(ЧЕРВЕНА ЛЕНТОВА И СТЪЛБОВА
МАРКИРОВКА) – 9 ЧАСА, отклонение
за Рилски манастир (зелена
маркировка) – 8.30 часа.
Маршрутът до хижа “Рибни езера” е част
от европейския туристически маршрут
Е4. От хижата се слиза в долината на
река Мальовица в източна посока, изкачва се билото на рида Ръждавица, следва
спускане в циркуса на Прекоречките езера. По труден скалисто-тревен терен се
пресича поток и край едно от езерата по
тревист улей в източна посока пътеката
се изкачва при заслон “Страшното езеро” (2.20 часа). Пътеката минава северно
от езерото, подсича северния склон на
връх Попова капа, на който в най-трудния
му пасаж е монтиран стоманено-въжен
парапет, излиза на малка заравненост
(Римския друм) и достига Поповокапския превал (3 часа). От превала в източна посока се отклонява маркирана

пътека (след жълта лентова и стълбова
маркировка) за хижа „Мечит” (5 часа).
Основната пътека за хижа “Рибни езера” се спуска към Поповокапските езера
и вече в източна посока достига заслон
“Кобилино бранище” (4.30 часа).
От заслона лятната маркирана пътека
(зелена маркировка) за Рилския манастир се отклонява в югозападна посока успоредно на малък поток, преминва край Сухото езеро (5 часа) и с много
серпентини през смърчова гора слиза
на Кирилова поляна (7 часа). От Кирилова поляна до Рилския манастир се
достига по асфалтово шосе (7.5 км) или
по пряката маркирана в жълто пътека
за 1.30 часа (общо 8.30 часа от хижа
“Мальовица”).
От заслон “Кобилино бранище” основната
пътека за хижа “Рибни езера” постепенно изкачва склоновете на Водния връх (6
часа), а от билната седловина западно от
върха се спуска в югоизточна посока до
долината на река Маринковица (8 часа).
От нея пътеката траверсира западния
склон на връх Йосифица и след 45 минути
се изкачва пред хижа “Рибни езера”.
Йордан Йорданов експерт в БТС
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Опознай родния край

Ц

ъфнала маслодайна роза, която е закичена върху средногорската гръд на нашата родина
– това е Стрелча! Тук е земята на
лечебните извори, с аромат на рози
и населена с тракийски богове. Обширното равно поле е заградено
отвсякъде с планински венец, котловината с реката, гората, крепостите
и минералните извори. Стрелча е
познат на всички като балнеолечебен и подпланински курорт, който
е разположен в южното подножие
на Същинска Средна гора на 475 м
н.в. Около града са надвиснали върховете Стръмонос, Бунай и Влък.
Красотите на природата създават
условия за приятна отмора и разнообразни трекинги за туристите.
Административно Стрелча е част
от Пазарджишка област и е на 43
километра от областния град, на
60 километра северозападно от
Пловдив и на 110 километра от
столицата. Гара е на железопътната линия Пловдив – Панагюрище.
От средногорския град се откриват
към всички посоки красиви гледки.
Горите са микс от вековни букови,
дъбови и борови дарвета. Царство е
за билкари и гъбари. В този населен
от най-древни времена край протичат реките Калаващица и Черешка,
на които са построени двата едноименни язовира и са подходящи за
риболовен туризъм. Приковават погледа ни различни чудновати скални образувания – гранитни титани и
зъбери, които се открояват над вековните гори. Има немалко невероятни места за посещения. Кътчета
като Узунов бук и Студен кладенец,
както и Седлото, Бъчвата, Маймунската глава, които остават спомени
завинаги, защото са неповторими
сами по себе си за България!
Преди повече от две хиляди години тези земи били населявани от
траките, днес наследство са техните
светилища. После идват римляните
и византийците, които оставят много
пътища и крепости. По-късно тук са
заселили прабългарите и славяните. Създало се е селището на стрелците, от които е останало и днешното име на града. По течението на
Стрелчанска Луда Яна се намират
останки от няколко крепости, за
които ми разказа месното население.
Калето, или както още го знаят
Градището, е на около километър
югоизточно от село Попинци. А на
около два километра западно от
с. Дюлево личат останки от малка
крепост – Дюлевското кале. На разстояние от два и половина километра южно от Стрелча в местността
Галата е Стрелчанската крепост,
разположена на Латинския друм,
съединяващ река Дунав с Бяло
море. Малко по-далече, на 7 километра северно от града, се намира
Гръкодънското кале. Именно върху
старото римско градище в възникнал средногорският град. Открити
са много монети и археологически
материали, които свидетелстват за
наличието на богат културен живот
през първите векове. През XII век
селището носи името Стрелъчград,
а по-късно е известно и като град
Стрелец. Между XVI и XVIII век се
оформя прочутата просветна средногорска Стрелчанска школа. През
всичките епохи стрелчани отстояват
своя свободолюбив дух. От 1979
година градът е център на община и се развива като балнеоложки
център. В близост до минералните
топли извори – Топлата баня и Златното Банче, са построени центрове
за рехабилитация. Доказана и всепризната е лечебната сила на водата тук.
Стрелча е удобен изходен пункт
за посещение на редица забележителни природни и исторически обекти – средногорския първенец Богдан
– цел на нашето пътешествие, още
Буная и Влък, уникална гробница в
Старосел, комплексите “Бунтовна”,
“Барикадите” и “Оборище”, както и
Жаба могила, към която сме се запътили следобедно. Намира се само
на час от Стрелча по пътя за Пазарджик и след час сме на разклона за

XXXV общински
пешеходен поход
„100 км за 24 часа”

Стрелча и
средногорският
първенец –

връх Богдан
Пловдив. Вдясно се отличава добре
очертан път, а всред обширните ливади съзираме Жаба могила. Тя е
една от най-големите в България.
Висока е над 20 метра, а диаметърът й достига 90 метра. Проучена
е от световноизвестния археолог Г.
Китов през 1976 г. Комплексът се
състои от каменна гробница-мавзолей с две камери и фасада, колесница – четириколка, три конски скелета с амуниция, девет глинени съда
и многобройни обработени каменни
блокове. Тук е било извършено ритуално погребение на знатен тракиец. Под този уникален паметник
на културата е прокопан 75-метров
тунел, който ще служи за подмогилен музей. Около самата могила
има издълбан дълбок и широк ров,
който е запълнен с вода. По този
начин се спира достъпът до гробницата, както и култовите съоръжения
в насипа.
Станахме свидетели и на още
едно уникално явление. Всяка година в първата събота на юни се организира и провежда Празник на розата, който е самобитен и неповторим.
Макар да води началото си от 1996
г., празникът вече е утвърден като
традиция и е дългоочакван и желан
от местните жители и гостите на
града. Трите основни момента, които се утвърдиха по време на празника, са: розоберът – представен
от група, която пресъздава целия
процес; посещение на розоварните
с онагледяване на процеса на розоварене и добиването на известното
по цял свят розово масло; вечерно
тържество с костюми на участници
и разнообразни сценични украси.
По света са известни празникът на
лалето в Холандия; на бирата в Германия и Чехия; нека стане с такава
популярност и Стрелчанският празник на розата. А ако туристът пътешественик желае да се потопи в
празничната атмосфера отново, тогава е добре дошъл на празника на
града – 2 август – Илинден, с много
веселие и настроение, обещано от
местните хора.
На следващия ден в ранни зори
поемаме към първенеца на Средна гора – връх Богдан (1604 м н.в.).
Пресичаме градския площад и ре-

ката, като се стремим да вървим по
левия й бряг. За половин час достигаме местността Душаница и навлизаме в дъбовата гора на Грамадака.
Съзираме и снимаме скалните образувания Седлото, Бъчвата, Маймунската глава. След около час сме
на местността Локвата, която представлява тревисто седло с поляни.
Продължаваме по склона и не след
дълго съзираме уникалния Гарванов камък. На втория час от нашия
преход вървим по билото на Свинар
през гората. Ниско долу, в долината,
където тече река Калаващица, е и
едноименният язовир. След кратка
почивка на Кошарите сме достигнали и южните склонове на връх Влък
(1246 м н.в.). Нагоре през поляните
се излиза в западната част на обширното било на върха, до който
остават два километра. Оттук се
вижда една дванадесета част от територията на родината ни – Тракия,
Рила, Родопите, Витоша, а пред тях
на преден план са Еледжик, Лисец,
Братия, Стръмонос и Буная. На север съзираме и нашата цел – връх
Богдан, а зад него като декор е застанала Стара планина от Мургаш
до Вежен. Оттук на североизток са
Барикадите, а на изток Бунтовна.
След кратка почивка преминаваме през прохладна вековна букова
гора, като наближаваме паметника
на шестнадесетте. След сто метра
се отделя старият път за Банчарските колиби и през местността
Дядовото лудо след около половин
час достигаме постройката на някогашната хижа “Богдан”, на която й
предстои основен ремонт. По добре
маркираната, макар и стръмна пътека след 25 минути сме на един
от десетте планински първенци на
нашата родина – връх Богдан, носещ името на войвода, бранил тези
земи. От каменната пирамида се
откриват запомнящи се гледки на
север и на юг. На изток едно малко седло ни отделя от връх Малък
Богдан. Късно вечерта цялата група
и водачът сме в средногорския град
Стрелча, заредени с емоции и хубави спомени от изминалия ден.
Руси Стойчев
гр. Карнобат

Една от емблематичните прояви на варненското туристическо
дружество “Владислав
Варненчик” е походът
“100 км за 24 часа”.
Първият поход през
1982 г. беше посветен
на 100-годишнината от
рождението на Георги
Димитров. През годините маратонът се е провеждал по три различни
маршрута на територията на Варненска област,
като винаги финалът е
бил в парк-музей “Владислав Варненчик”. В
похода са участвали
членове на всички туристически дружества
на град Варна и туристи
от страната. През годините са взели участие
4-ма японци, 3-ма руснаци и 2-ма англичани.
През 1998 г. в похода
участва и известният
руски
пътешественик
Володя Сорокин. Водачи на похода са били
над 20 пъти Генчо Спахиев, Марин Абанос и
Венцислав Стайчев.
Туристическият
поход “100 км за 24 часа”
има за цел развиване
на морално волевите
качества на участниците, проверка на физическата и психическата
им подготовка за преодоляване на екстремно
натоварване чрез пешеходен туризъм. Задачата му е да запознае
участниците с природните дадености на Варненския регион, да активизира любовта им към
природата и родината.
XXXV общински пешеходен поход “100 км
за 24 часа” се проведе
на 10 и 11 юни 2016 г. в
района на север от гр.
Варна по маршрут: кв.
Виница – с. Кичево – с.
Новаково – манастир
“Св. Марина” – с. Кап.

Радево – с. Зорница – с.
Л. Каравелово – местността Фазанарията –
“Парк-музей Владислав
Варненчик”.
Тази година в похода маратон се включиха 35 участници, като
най-малката
туристка
беше на 9 години – заедно с мама, татко и
батко, а най-възрастната, повече от седем
пъти по-голяма – Надка
Христова, с 23 участия. За поредна година
впечатляващо беше и
участието на група от 11
ученици от Варненската
математическа гимназия “Д-р Петър Берон”.
Заслуга за организацията на проявата
има
председателят
на дружеството Диан
Даскалов (с 6 участия
в похода), с активното
съдействие на Дирекция “Спорт” в Община
Варна. Но успехът на
похода се дължи преди
всичко на физическата
подготовка и воля на
участниците, главната
роля на водача Венцислав Стайчев и спасителите Огнян Савов и
Иван Маринчев.
Всички участници получиха карта за участие, похвална грамота
за успешно завършване
и книга за историята на
ТД “Вл. Варненчик” – “С
еделвайс в сърцето”.
Популяризираният и от
страниците на в. “Ехо”
“Пътеводител на Варненска област – туристически обекти” беше
част от скромните подаръци.
Участниците
бяха
поздравени от заместник-кмета на Община
Варна К. Базитов и директора на парк-музей
“Владислав Варненчик”
М. Костов.
Ивелина Петкова

Континенталните първенци

Н

ай-високият връх на Кавказ и Европа – Елбрус, се
намира на повече от 10 км
встрани от Главния кавказки хребет. Това е може би единственият
случай в световната орография,
когато най-високият връх на една
планина е извън централното й
било. Тази му отдалеченост често
е давала повод на географи и изследователи да говорят за Елбрус
не като за връх, а като за отделна
планина.
Елбрус има вулканичен произход и се състои от два куполообразни върха – Западен – 5642
м, и Източен – 5621 м. Издига
се на площ с диаметър 18 км, а
най-високите точки на двата върха са отдалечени един от друг на
1500 м по въздушна линия. Покрит с вечен сняг и лед. От него
в различни посоки се спускат 22
ледника, като най-големият Азау е
дълъг 8 км. Общата ледена площ
на върха възлиза на 144 кв.км. На
места ледената покривка достига
до 4000 м дебелина.
Елбрус се намира на самата
граница между Европа и Азия, с
което спорът между специалистите бе дълъг, много оспорван и
труден. Последните изследвания
обаче категорично доказват, че
върхът се намира в Европа, с което той отнема короната на Монблан като доскорошен първенец
на Стария континент.
От незапомнени времена Елбрус е привличал вниманието на
пътешествениците. За него са се
разказвали митове и легенди, които са предавани от уста на уста.
Първото официално описание за
върха е направено в книгата на
персийския историк Шериф-адДин-Иезди “Книга на победата”,
който пише, че средноазиатският завоевател Тимур по време на
военни походи се е изкачвал на
Елбрус, където е направил традиционната си молитва. И това обаче никой сериозен историк не би
приел за реалност, а причислил
към една от споменатите легенди.
За разлика от посочените по-горе “опити” за изучaване и изкачване на Елбрус, през 1813 г. руският
академик Вишневски провежда
експедиция, която определя височината му на 5421 м. Опитът му е
от север, а височината, достигнатата от него, е малко под 5000 м.
Пълен успех както в научно,
така и в спортно отношиние, постига експедицията на ръководителя на Кавказката укрепителна
линия генерал Г. А. Емануил.
Експедицията се провежда през
месец юли на 1829 г. И в нея
участват 650 войници, 350 местни
жители като помощници. В състава й са двадесетина научни работници от Руската академия на науките, между които академиците А.
Купфер, Е. Ленц, Е. Минетрие, К.
Майер, Бернардаци, както и големият унгарски учен и пътешественик Я. Бессе.
Още преди началото на експедицията ген. Емануил отправя
интересно
предизвикателство
към кабардинци, балкарци и казаки, като обявява голяма награда за този или тези, които се
изкачат на върха. Така броят на
участниците в експедицията се
увеличава с още няколко души.
А когато основната работа на експедицията завършва, кандидати
за върха са 20, между които и
споменатите по-горе академици.
Aтаката на Елбрус започва на 8
юли, но вследствие на умората,
настъпилата планинска болест и
измръзванията, получени поради
силния студ и лошата екипировка,
от около 4270 м от по-нататъшно
изкачване се отказват 16 души.
Нагоре продължават само четирима – академик Е. Ленц, казакът
Лисенко, кабардинецьт Килар Хаширов и балкарецът Ахия Сотаев.
На превала между двата върха
– Западен, вляво, и Източен, вдясно – 5350 м, Лисенко и Сотаев
се връщат, за да свалят заболе-
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брус, а Източен – в Азия. Години
по-късно специалистите приемат
за такава граница Керченският
провлак между Черно и Азовско
море, долината на река Дон и
Урал, при което Кавказ изцяло остава в Азия, а това означава, че и
Елбрус е в Азия. Малко по-късно
специалистите изместват границата, като я поставят по вододелното било на Кавказ и Урал, при
което северните склонове на Кавказ, в това число и Елбрус, попадат в Европа, а южните склонове
– в Азия. От казаното дотук става
ясно, че Елбрус е легитимен.
БЪЛГАРСКОТО ПРИСЪСТВИЕ
НА ЕЛБРУС

върхът,
който детронира
Монблан
лия академик Ленц. Към върха
продължава само кабардинецьт
Килар Хаширов, който на 10 юли
1829 г. в 11 ч. стъпва на най-високата точка на Източен Елбрус
– 5621 м.
Сензацията е голяма и тя залива не само Русия, но и Европа, та
дори и целия планинарски свят.
Та нали на историците до този
момент са известни много малко
хора, изкачили се над тази височина, и един от тях е французинът
Жерар, който бе успял да се изкачи на неизвестен за времето си
връх в Каракорум с височина 6220
м. Изкачването на Хаширов получава много висока оценка, която
като че ли става причина да се забрави, че това е изкачване не на
най-високата точка на даден връх,
какъвто е двуглавият Елбрус, а на
значително по-ниския от двата.
В 1857 г. в Лондон се основава
първият в света алпийски клуб.
Неговите членове и най-вече
президентът му – известният пътешественик Дъглас Фрешфилд,
организира през 1868 г. специална експедиция за изкачването
на Западния, по-високия връх. За
местен водач той наема балкареца Ахия Сотаев, който както отбелязахме по-горе, има да си разчиства сметките с Елбрус, нали
и той се върна от 5350 м, за да
свали заболелия академик Ленц
преди 39 години. Дъглас успява,
но отново на Източен Елбрус.
В Русия, където нямат традиции
в алпинизма, като че ли са забравили подвига на Килар Хаширов и
англичанинът се обявява за първопокорител. Тази двойственост
дава основание на друг англичанин – Ф. Грове, да поведе сънародниците си Гардинер и Уокър,
както и швецареца Кнубел през
1874 г. с основна цел – Западен
Елбрус. Балкарцът Ахия Сотаев
отново е в групата. Този път успехът е пълен, защото целият състав стъпва на най-високата точка
на Елбрус – Западния връх (5642
м). И странно защо дори и днес,
когато стане въпрос за първото
изкачване на Елбрус, източноевропейците винаги говорят за
изкачването на Източния връх, а
не за това на Западния, който е
по-висок с 21 метра.
РАЗВЕНЧАН ЛИ Е МОНБЛАН,
“ЛЕГИТИМЕН” ЛИ Е ЕЛБРУС?...
На пръв поглед съперничество
между двата върха трудно може
да има, защото височината на
Монблан, както всички добре знаем, е 4807 м, а на Елбрус – 5642
м. Съперничеството между двата

Христо Чаушев, Ганка Бешева, авторът, Васил Малинов с
“най-модерната„ за 70-те години екипировка на връх Елбрус
върха е по-скоро не във височината, а по отношение на едно
първенство. До неотдавна този
въпрос бе пределно ясен, защото
всички от по-старото поколение
добре знаят и помнят, че Монблан, извисил снага на границата между Франция и Италия, е
най-високият връх на Стария континент. Така сме свикнали всички
и поради това днес ни е трудно да
приемем друга алтернатива освен
горната.
Да, но... Не знам по какви причини, и това не е наша работа,
а на специалистите, от няколко
години Монблан, е развенчан,
а кавказкият първенец Елбрус
е коронясан от специалистите с
титлата “първенец на Европа”.
Приехме новата коронация и ние
и така я записахме в най-новите
учебници по география, Поради

това днешното поколение, което
изучава физическа география на
континентите, вече знае, че първенството на Монблан е отнето и
изнесено далече на изток, предадено на Елбрус.
За границите между Северна
и Южна Америка, Африка, Австралия с Океания и Антарктида
днес никой не спори, не е спорил и преди, защото въпросите
са пределно ясни. Оказва се, че
въпросът за границите на Европа и Азия се е дискутирал доста
отдавна и този въпрос е занимавал специалистите още от древни
времена. В V век пр.н.е. Херодот е
считал, че границата между двата
континента е река Фазис (днес
Риони). При това положение Кавказ е разделян на две – Западен
и Централен – и са попадали в
Европа – значи, че там е и Ел-

Със своите 5642 м Елбрус е бил
съкровена мечта на българските
планинари и алпинисти още преди учредяването на Българския
планински клуб, по политически
причини и трите опита за посещение на Кавказ – през 1923, 1934 и
1935 г. завършват без успех. Все
пак в тези години един българин
посещава района на Приелбрусието и успява да изкачи и двата
върха.Това е младият курсант от
военно-инженерната академия “Г.
Жуковски” Август Кабакчиев, който през 1937 г., след като завършва курс по алпинизъм в алпийския
лагер “Баксан”, се изкачва на
Елбрус – Западен. Следващата
година в състав на 256-те съветски офицери той прави това и на
Източен Елбрус.
След Втората световна война и
най-вече след възстановяването
на Българския туристически съюз
(БТС) всякакви пречки за посещение на български алпинисти в
Кавказ са премахнати. През 1958
г. първата официална група от 10
алпинисти провежда обучение в
елементите на ледената техника
и изкачва тъй мечтания кавказки
първенец (той все още не е приобщен към Европа).
В следващите години Кавказ и
Елбрус буквално са окупирани от
нашите алпинисти. Първоначално
изкачването на Елбрус се счита
за голямо алпийско постижение,
а впоследствие, когато нашите
алпинисти отправиха поглед към
седем и осемхилядните върхове,
кавказкият първенец започна да
играе ролята на тренировъчен
обект. Най-високия връх на Европа по наши сведения вече са
покорили над 800 българи – представители на почти всички градове на страната. И тъй като някои
от алпинистите имат по повече от
едно изкачване, изкачванията ни
се доближават до хилядното.
А ето и една малка статистика,
която ще събуди любопитството
ви. Един алпинист – Петко Тотев,
има 11 изкачвания на двата върха. Динко Томов, който преди години загина в автомобилна катастрофа, има 9. С по 8 изкачвания
са Георги Димитров от В. Търново
и Димитър Бърдарев, професор
в НСА. Шестима души имат по 6
изкачвания, петима са с по 5 и
трима с по 4.
Първата българка, изкачила
този емблематичен връх, е пловдивчанката Деля (Дашка) Балева, а общият брой на дамите,
поздравили се с успех на Елбрус,
е малко над 60. Най-младият българин, стъпил на върха, също е от
нежния пол – Ивана Пенчева от
Мало Бучино, която през август
2013 г., когато се изкачи на върха,
бе на 10 години. На 65-годишна
възраст бе Пенко Геров, когато
през 1989 г. осъществи своята
голяма мечта. Павел Радев прави първото ски спускане от върха
през 1981 г. Неговото удоволствие
в следващите години споделят
още десетина българи. Всичко,
споменато по-горе, ни дава основание да говорим и пишем за
Елбрус като за най-изкачвания от
българите връх в чужбина.
Доц. Сандю Бешев
Д-р Красимир Джалдети
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№82 Исторически
музей - Ботевград
и Часовникова кула
-а

Музейното дело в Ботевградска община има
дълбоки корени и богата
традиция. Първите прояви
на интерес към историческото минало свързваме
с дейността на свещеник
Георги поп Димитров от
с. Скравена, който през
целия си живот проучва
и популяризира съдбата
на донесените в селото
глави на Ботеви четници
и прави опити за изграждане на пантеон-костница
за тяхното съхранение.
Миналото и старините
в Ботевградско проучва
и дългогодишният учител
Георги Попиванов от с.
Трудовец. Той събира богат фолклорен материал
от района и няколко лета
подред с ученици от местната гимназия провежда
археологически разкопки
на могилата Сипалница в
родното си село.
Първата осъзната необходимост от изграждане
на музейна сбирка в Ботевград, тогава Орхание,
е споделена във в. “Орханийски новини” бр.1,
10.01.1927 г., когато сред
предстоящите задачи на
култ урно-обществения
елит на града е отбелязано създаването на “музей
към читалището”.
Организационното начало на музейното дело
в Ботевград поставя Асен
Стефанов, директор на
гимназията, през учебната 1936/1937 г. С помощта
на учители, ученици и родители са събрани много
документални, веществени и етнографски мате-

риали. Те са подредени
в една от класните стаи,
а сбирката е открита на
24.05.1937 г.
През 1950 г., обогатена
и разширена, тя е преместена в читалище “Христо
Ботев”, където пръв нещатен уредник дълги години
е местният краевед Атанас (Ташко) Нинов. Две години по-късно сбирката е
обявена за общ държавен
музей, като за нуждите му
е предоставена сградата
на бившия хотел-кафене “Бристол”. Първата му
експозиция е отворена за
посещение през 1959 г. и
тържествено открита от
партизанския командир
Нецо Гарвански. Поради
преустройство на центъра на града тази сграда е
съборена, а музеят е преместен в бившия Пионерски дом. Тук през 1970 г. е
открита втората експозиция на музея. Тази сграда
също поради реконструкция на града е съборена
през 1977 г., а музеят преместен само на фондосъхранение, без експозиция,
на бул. “България” 8.
През 1985 г. е уредена първата изложба от
художествения фонд на
музея, която поставя началото на художествената галерия към музея. По
решение на Общинския
народен съвет през 1988
г. за изграждане на нова
музейна експозиция и
галерия е предоставена
сграда в центъра на града срещу часовниковата
кула. На партера още
същата година е открита

художествена
галерия.
Двата жилищни етажа
над нея са преустроени и
приспособени за експозиция на музея. Тя е открита
на 04.01.1991 г.
Поради реституиране
на приземния етаж в края
на 1991 г. художествената галерия е изнесена от
тази сграда и през 1994 г.
е настанена в част от западното крило на Ритуалния дом, където през 1999
г. са пренесени фондовете
и на музея .
През 80-те години на
ХХ в. музейната мрежа
в общината е разширена
със създаването на няколко музейни сбирки:
“Убитите в ботевградските казарми”, “Родна къща
на Трифон Христовски”
- с. Радотина, “Паметник-костница” – с. Скравена, “Литаковски хан” –
с. Литаково. От всички тях
днес функционира само
паметникът-костница в с.
Скравена, но не със статут на музеен обект.
От 3 май 2011 г. Исторически музей – Ботевград,
е преместен в обновената
сграда на старата съдебна
палата. Музейният фонд,
комплектуван от оригинални документи, снимки
и вещи, надхвърля 15 000
единици, които представят богатото културно-историческото наследство
на община Ботевград. В
района на Ботевград са
регистрирани редица могили и могилни некрополи, две антични селища,
осем антични и средновековни крепости. Археологически проучвания и разкопки са провеждани в с.
Скравена, на крепостта
“Градец при с. Краево и
крепостта
“Боженишки
Урвич”.
Крепостта “Боженишки Урвич” е със статут на
паметник на културата с
национално значение. В

резултат на организирани съвместни проучвания
на Археологически институт с музей на БАН и
Историческия музей – Ботевград, от 1972 до 1988
г. крепостта е частично
проучена и реставрирана.
По време на разкопките
са разкрити основи на
крепостни стени, култова
сграда, стопански, жилищни и други постройки,
богат керамичен и нумизматичен материал, накити
и други находки, обогатили фондовете на музея.
Най-забележителният
архитектурно-исторически паметник в
Ботевград е Часовниковата кула, обявена и за
национален паметник на
културата като най-висока в България – 30 м.
Ботевградска община е
богата и на архитектурно-строителни паметници с местно значение. В
голямата си част това са
църковни сгради и къщи
от епохата на Възраждането.
На територията на цялата община съществуват
стотици паметници и паметни плочи, свързани с
историята на района.
Движимите паметници
на културата от района
на общината са обект на
опазване и съхранение
основно от Историческия музей в Ботевград.
Най-ценните материали
са показани в музейната
експозиция, където тематико-хронологично
е
представено културно-историческото минало на
района.
Настоящата
експозиция включва цялостно
историческото развитие
на общината и селищата в нея, както и новите
постъпления на музейни
материали от последните
години. Тя се помещава в
бившата Съдебна палата

(построена по проект на
арх. Пенчо Койчев, реконструирана по проект
на арх. Весела Маркова).
Тя е една от най-старите
административни сгради в
града, строена в началото
на 30-те години на ХХ в.
и е архитектурен паметник с местно значение. В
непосредствена близост
е до сградата на общинската
администрация,
учебни заведения, читалище, други учреждения
и уникалната Часовникова кула. Разполага с достатъчно площ за цялостно
настаняване на музея и
възможности за използване на обслужващите
звена като историческа
библиотека с читалня, копирни услуги, продажба
на сувенири и рекламни
материали.
Днес
Историческият
музей – Ботевград, успешно изпълнява своите
образователни и възпитателни задачи, научните
и експозиционно-изложбени цели. Той е привлекателен за посещение от

наши и чужди туристи,
официални гостуващи делегации и с възможности
за формиране на собствени приходи.
Увеличената площ позволява да се обособят
пространства за временни гостуващи изложби и
за собствена постоянна
художествена
експозиция.
Богатото културно-историческо минало на общината не се изчерпва с историята на нейния център
Ботевград.
Практиката
показва засилен туристически интерес към някои
от селата и възможностите им за развитие в тази
насока. С цел адекватен
отговор на тези нужди
Историческият музей –
Ботевград, има филиал –
Килийното училище в с.
Боженица.
Работно време –
без почивен ден
Понеделник-петък –
9,00-18,00 ч.
Събота и неделя –
10,00-17,00 ч.

Личности

Неудържимото
привличане

Н

е отричам закономерността, която съществува между въображаемото и реалното, между
недосегаемото и стремежа
на човека да стигне до него.
Дори с цената на много усилия. Казвам това, за да оправдая онова магнетично
привличане, с което масивът
Триглав от централната част
на Стара планина ме владее
от десетилетия.
След незабравимото ми
студентство в София се завърнах в родния ми габровски
край, опръстен с брачна халка за горнооряховка. И с богати впечатления от големите
български планини. От Витоша и Люлин, от Лозенската
и ниските западни части на
Стара планина бях преминал
през висините на Рила и Пирин, където бях поел очарованието на скалисти върхове,
бистри езера и буйни потоци.
Но да си призная, от близкия
ми Балкан познавах само
Бузлуджа, Столетов и Узана.
А бях “чужденец” за видимия
право на юг от чардака на бащината ми селска къща тривръх масив, наричан от мнозина Мазалат.
Може би затова с младата
си спътничка в живота не отказахме на нейния братовчед
да ни заведе близо до този
причудлив тризъбец в оня
далечен, останал в миналото
хубав летен ден. Но пък завладелият ме оттогава трепет
после десетки пъти ме е водил към него, за да помогна
на мнозина млади хора да
видят с очите си какво нещо
е това планината. И да запаля
в тях искрицата на планинарството.
Сега вече годините ми тежат, но разумът ми отново ще
ме преведе по познатия ми
маршрут към Мазалат.
Ето, от Габрово тръгваме
за Узана с автобуса в 9 или
15 ч. само в събота или неделя (през седмицата превоз
за там няма). Слизаме на
разклона за чешмата “Дядо
Георги” и по пътя вдясно извървяваме пеша три километра разстояние до местността
Крачана или Равната гора.
Дотам може да се стигне и
с личен превоз, което ще ни
спести време и не толкова
удобното вървене по вече
изровения асфалтов път. Но
дори и пеша, преминаването
по този лек маршрут създава
наслада от нацъфтелите като
шпалир цветя от двете страни
на пътя и от гледките вдясно
към Предбалкана и скътаното
в гънките му Габрово.
Така незабележимо стигаме
до първата в местността хижа
– ведомствената “Хлебна”
(построена и стопанисвана от
габровския хлебозавод), разположена на китна полянка
вдясно от пътя. След един завой по-нататък, на по-широка
поляна, пак вдясно, се намира
бившата туристическа хижа
“Партизанска песен”, която
сега е частен хотел със същото име. Вляво от пътя срещу
постройката на “Партизанска
песен” имаше голям горски
разсадник с името “Крачана”,
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ХРИСТО МАНДЕВ НА 80 ГОДИНИ
На 9 юни т.г. Христо Мандев навърши 80 години.
Тържественото
честване
на юбилея на майстора
на спорта по туризъм, ктн
инж. Христо Мандев – бивш
председател на СТД “Академик” – Габрово, настоящ
председател на Дружеството на писателите – Габрово,
и Скаутски туристически
клуб – Габрово, пешеходеца от Габрово до Киев, водача на много туристически
походи и екскурзии, автора
на книги за деца и възрастни, се превърна в празник
на духа. Десетки приятелски поздрави и пожелания
в рими, дружески закачки,
затрогваща музика, връчването на медал “За особени заслуги” от БТС и медал
от Съюза на независимите
български писатели извикаха вълнение до сълзи и
благодарност от сърце към
гостите и приятелите на
юбиляря.
На многая лета!
инж. Милка Караджова

С внуците си

а край него на юг преминава
черният път за с. Скобелево в
Подбалканската низина.
Ако се заобиколи хижата
хотел откъм западната страна, чакълиран планински път
ни повежда в северна посока
към някогашното горско климатично училище “Д-р Тота
Венкова”, разположено в горния край на с. Зелено дърво
на самия път за Узана. Колко
пъти съм се качвал по него до
Равната гора, но много повече съм слизал надолу пеша
или със ски на краката! По
него преведох пеша и малката си дъщеричка, идваща с
мен от хижа “Мазалат”, когато
нямаше още навършени три
годинки.
От Равната гора асфалтовият път продължава в северозападна посока до някогашния партизански лагер,
където е загинал познатият на
предишните млади хора Митко Палаузов. На това място
има голям мемориален комплекс, вече полуразрушен от
природните сили. Край него
съм превеждал групи към туристическия комплекс “Люляците” и по-нататък към селата
Дебел дял и Трънето, свързани с асфалтов път до Габрово.
Преди години вековната букова Равна гора беше обезлесена, поради което туристите я нарекохме иронично
Изравнена. След това през
нея булдозерите прекараха
широки камионни пътища, по
които лесовозите изнесоха в
чужбина всичката българска
дървесина от околността. Бях
възмутен от предателската
горска политика на тогавашното правителство, поради
което отправих въпроса до
Министерството на горите.
Отговориха ми от лесничейството в Стара Загора, че
така се правела “санитарна
сеч”. А всъщност това беше
сеч до корен, до последното
дърво.
От Равната гора продължавахме по тесен горски път,
който после прерасна в широк

камионен път, за да излезем
стръмно през гъста смърчова
гора, която сполучливо бях
нарекъл Тъмната гора. Дотук
малката ми щерка беше вървяла пеша, но се измори и аз
я понесох в раницата си на
гръб. А тя, усетих я как се отпусна – беше кротко заспала.
С няколко поредни завоя
пътят напуска Тъмната гора
и изкачва до обширен южен
склон с малка денивелация.
Вляво от пътя имаше “прясно”
сечище, до което бях идвал
сам с личното си “Балканче”
за горски ягоди. Тогава дъщеричката ми беше пеленаче
вкъщи.
В рядката гора, вдясно срещу сеченака, имах предложение да построим хижа “Академик”. Тогава бях секретар
на едноименното студентско
дружество в Габрово и си бях
въобразил, че ще вдъхновя
ръководството на висшия ни
машинно-елект ротехнически ВУЗ да изгради такава
база за ски туризъм в подветрената страна на близкия
връх Корита. Хижата щеше
да бъде електрифицирана от
трафопоста на Равната гора
и водоснабдена по гравитачен път от буйната чешма с
корита под върха. А горе, по
стръмните склонове щяхме да
построим учебни ски писти с
влекове за начинаещи и напреднали. Илюзии!
На чешмата Корита винаги
спирахме за кратка почивка,
за подкрепителна хапка и за
глътка студена вода. Вдясно
от чешмата имаше заслон за
добитък, който приютяваше и
туристите в случай на сипнал
се дъжд, вместо миражната
моя хижа.
До Корита по-рано вървяхме
по горския път, след което
малката пътека ни водеше до
стръмнината към откритото
било. Вдясно от чешмата пък
маркирана пътека се отклонява на север към Люляците
през по-ниско гористо връхче. А от седлото между двата върха започва в западна
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посока дълбоката долина на
Лъгът, в ниското на която се
намира севлиевското горско
стопанство “Лъгът”. В стремежа си да прекарвам алтернативни маршрути из Габровско
преди години бях проектирал
туристическа пътека под билото от хижа “Мазалат” до Корита. През гората, край буйни
извори, през китни полянки,
без силните ветрове по билото. След стръмното изкачване
по склона на Корита пътеката
заравня до два огромни бука,
осакатени от мълнии и бури.
При много сняг съм превеждал учениците по оголените
места на върха. И гледахме
по всички посоки омайните
гледки. Сега от високото се
открива грозната картина на
камионния път с дълбоките коловози и обезлесените
южни склонове на планината
към познатата допреди Патарешка, изобилстваща с гъбите си гориста местност.
А на запад за пръв път пред
погледа се открива хижа “Мазалат” и издигнатият като щит
зад нея връх Вълча глава,
наричан с гордост от нас Българският Матерхорн.
После отново влизаме в гората, минаваме през полянки,
ухаещи от мащерка и маркирани с цъфналите стълбове
на лопена, стигащи на ръст
височината на малката ми дъщеря. На която направих на
следващия ден неповторим
фотоетюд с такъв лопен за
сравнение.
По-нататък на билото се
изпречва пред нас връх Бухалът. Горист, но по-проходим
зиме, отколкото затрупаната
със снегове пътека по северния му склон. Но през лятото
отдолу е по-прохладно. А през
дъждовната и мъглива есен
поломените стари букаци са
декорирани на стъпала с чудесните гъби кладници, които
ние наричаме по габровски
рогачки. Не знам защо!
Сега ние подсичаме върха по пътеката през гората
по северния му склон и за

по-малко от половин час излизаме на малко открито
седло на главното било. Тук
отдясно вече се появява високопланиският път, идващ
към хижа “Мазалат” откъм
горското стопанство “Лъгът” в
ниското. Вече започва да се
свечерява, но скоро ще стигнем крайната си цел, затова
не бързаме. От това място по
тясна пътека избикаляме от
юг малко връхче, край което
пътят прави усукан завой. И
излизаме на малко открито
билце, по което се появява
маркирана пътека в северна
посока. Тази пътека минава
край малка локва, сбираща
водите от дъждовете по тези
места, след което стръмно
слиза надолу към Лъгът. А по
нея отдолу севлиевци се качват на тяхната си хижа “Мазалат”.
Още малко път и пред нас
светват прозорците на хижата. Ние събуждаме дъщеричката, измъквам я от раницата
и я повеждам за ръка, за да я
представя пред многобройните туристи, изпълнили столовата на планинския дом.
На сутринта пред смаяните очи на нашето дете се открива завладяващата гледка
към Мазалатите. Право на
юг, отвъд дълбоката гориста
долина на реката Габровница
се възправя Триглав, облян в
светлината на ранното лятно
слънце. И другите посетители на хижата също невъздържано са излезли навън, да
хвърлят поглед към това природно чудо на родния край.
Всички гледаме в замая, без
да уточнявам на тези около
мен кой от върховете е Малък
Кадемлия, кой Мазалат, кой
Пиргос. Или пък да посочвам най-далечното връхче и
го назовавам Танас тепе. За
всички ни имаше значение
само изумителната красота
на триглавия връх в простора
пред нас.
И в същия този миг гласчето
на дъщеричката ни извади от
завладялото ни опиянение с
думите:
– Нали пак ще дойдем тук?
Така се убедих, че за да се
влюби човек в планината, му
е нужно за пръв път да отиде
на такова прекрасно място,
каквото е Мазалат в Стара
планина.
Христо Мандев
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Свят

Спомени от инките
К

огато
някой
иска да
каже, че
нещо се намира
много далече, използва
репликата:
“То е на Мачу Пикчу!”
Независимо от шеговитата форма в този израз има повече истина,
отколкото ни идва наум.
Защото древният град на
инките бива наричан с названия, доста сходни със смисъла на цитираната фраза:
Изгубеният град на инките или
Градът в небесата. С други думи
– неизбродни далечини. Дори испанските конкистадори цели векове
не успели да го открият – така градът си останал неразрушен, като парче консервирана история от древната
история на Южна Америка.

ло
столицата,
може да посетите град Пуно
на езерото Титикака.
Най-добре
е с екскурзионната
автобусна линия “Инка-експрес”, предназначена за европейските
туристи. Пътува се 8 часа,
струва 20 долара, но има сериозно предимство: спира до
всички развалини по пътя.
Надморската височина на
езерото Титикака е 3800 метра.
Който не е свикнал, трудно диша
и често получава световъртеж дори
от най-малката физическа дейност.
ТИТИКАКА Е НАЙ-ВИСОКОТО
ОТ ПЛАВАТЕЛНИТЕ ЕЗЕРА, НАЙГОЛЯМОТО В ЮЖНА АМЕРИКА,
НАЙ-ПОЧИТАНОТО – СПОРЕД
ЛЕГЕНДИТЕ ОТ НЕГО СА ИЗЛЕЗЛИ
ПРАРОДИТЕЛИТЕ НА ИНКИТЕ

МАЧУ ПИКЧУ Е КЛАСИФИЦИРАН
ОТ ЮНЕСКО КАТО ПАМЕТНИК
НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
Посещение на Перу просто не може
да бъде пълноценно, без да го посетите. Вярно е, че има един проблем:
древният град не само е постоянно
пълен с туристи, но и пътуването да
него може да се окаже доста скъпо за
туриста от средна категория.
За първи път руините на града са
открити от американския археолог
Хирам Бингхъм през 1911 г. и скоро се
превръщат в една от главните забележителности на Перу.
При посещението на Мачу Пикчу
трябва да имате предвид, че ще са
ви необходими леки, здрави и удобни
обувки, тъй като там ходенето е доста
продължително. Основните руини са
разположени компактно и може да
бъдат обиколени пеш, без да бързате.
На разположение са екскурзоводи,
които обясняват предназначението
на отделните развалини и разказват
историята на града – независимо че
тази история не е добре позната и изяснена от учените.
Когато влизате в Мачу Пикчу по
пътя на инките, първото, което ще видите, са Портите на Слънцето. Храмът
на Слънцето е построен от големи,
грубо издялани камъни. Интиуатана
– Камъкът на Слънцето, е извит така,
че хвърля сянка и може да бъде използван като слънчев часовник. В
Мачу Пикчу има няколко храма, сред
които основните са Храмът на Трите
прозореца – през неговите прозорци
слънчевите лъчи осветяват Свещения
площад, Храмът на Кондора, Храмът
на Слънцето, Храмът на Луната.
На самия връх на планината се на-

мира Торехон – голяма
кръгла
кула,
откъдето може
да се наблюдава
целият зашеметяващ пейзаж на
древните развалини.
Името на града
идва от индианския
език кечуа и означава
Старата планина. Тук живеели и били допускани
само хора от управляващия
елит на империята на инките – висшата аристокрация,
жреците и техните слуги и,
най-главното – “мамакунас”, избраните девственици, които посвещавали живота си в служба на
бога на Слънцето.
Мачу Пикчу е разделен на сектори: гробище, тъмници, неголям жилищен район и храмове. Някои от зданията са били двуетажни, със заострени
сламени покриви. Съвременните архитекти не престават да се учудват колко
акуратно са били поставяни камъните
един върху друг, без никакъв хоросан
или подобна строителна смес.
До Мачу Пикчу посетителите достигат с влак от Куско – древната столица
на инките. До Куско пък най-подходящият транспорт е директно със самолет от Лима, столицата на Перу.
Обикновено туристите, посещаващи

Перу, отдавна
бленуват
да
видят Града в
небесата – Мачу
Пикчу, но това не
означава, че в тази
част на Андите няма
и други забележителности. Такава е самата
НЯКОГАШНА
СТОЛИЦА НА ИНКИТЕ
– КУСКО, НАЙ-СТАРИЯТ
ГРАД В ЦЯЛА ЮЖНА
АМЕРИКА И ЦЕНТЪР НА
ОСНОВНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ
ПАМЕТНИЦИ В СТРАНАТА
В неговите околности, освен
Мачу Пикчу, са разпръснати десетки развалини на храмове и крепости.
Недалече от Куско е крепостта Саксайуаман, където още по-подробно
може да оцените прочутия начин на
строеж с каменни блокове без цимент
– огромните камъни с тегло 30-40 тона
са поставени един върху друг подобно
на пъзел, с такава точност, че между
тях не може да се пъхне дори острие
на нож. Крепостта е разрушена не
от врагове, нито от времето – самите
местни жители са разграбили древните стени, за да използват камъните
при по-късното строителство в Куско.
След като се наситите на историческите забележителности във и око-

В град Пуно имате на разположение екскурзии по езерото с всякаква
продължителност. Важен пункт в туристическата програма са плаващите тръстикови острови Урос. Някога
местните индианци се преселили навътре в езерото, за да избегнат срещите с войнствените инки. Решението
се оказало стратегически правилно
– няколко века по-късно животът на
тези острови носи солиден доход,
защото плаващите острови са една
от най-популярните туристически атракции в Перу. Щом видят посетители, местните жители зарязват всичко
останало и дружно започват да се
занимават със зрелищни имитации
на “стари занаяти”. Дори децата са се
научили да позират майсторски срещу
няколко монети.
Също на бреговете на Титикака,
на 18 километра от Пуно, се намира
малкото градче Чукито. Главната забележителност тук е оцелял по чудо
древен храм на бога на плодородието
Инка-Уо.
Именно сходството между тръстиковите салове на Древен Египет и тези
на индианците от езерото Титикака
вдъхновява прочутия норвежки пътешественик Тур Хейердал за неговите
експедиции през Атлантическия океан с тръстиковите лодки Ра-I и Ра-II – с
които иска да докаже възможността
за пътешествия между континентите
в зората на човешката цивилизация.
А за нас, обикновените туристи, остава да се наслаждаваме от борда на
самолета на гледките на старо и ново
Перу – докато отнасяме със себе си
спомените за загадъчната и тайнствена древна империя на инките.
Велимир Христанов

Отмора

ЮЛИ 2016 Г.

можете да намерите информация за: стоте
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ИЗДАНИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ
В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА БТС
Ламинирана карта на 100-те национални
туристически обекта – 

И в Ирландия знаят за
Националното движение

„Опознай България – 100 НТО”
Учениците от българското училище “Азбука”
в Дъблин, Република Ирландия, и българското
училище “Иван Вазов” в
гр. Арма, Северна Ирландия, заедно с родители,
учители и приятели отпразнуваха 24 май – Деня
на българската просвета и
култура и на славянската
писменост, а на 28 май и
18 юни приключиха учебната година. Тези две неделни училища са единствените български школа
на острова. Освен че бяха
поздравени от Изпълнителния секретар на БТС
Венцислав Удев, в последния учебен ден на децата
бе показано видео за националното движение “
Опознай България – 100
национални туристически
обекта”. Те получиха и
подаръци – книжка, карта и пътеводител на движението “100-те НТО”, както
и предоставения от Министерството на
туризма албум за България.
За да се случи всичко това, заслугата е на инициатора на тези прояви
Венцислав Велков, който е член на БТС
повече от десет години. “Моята идея
всъщност представляваше желанието
ми по повод честването на 120 години
от организирания туризъм в България
през 2015 година и предстоящото отбелязване на 50 години от създаването
на движението “Опознай България –
100 НТО” повече хора да бъдат информирани за това събитие, да се обърне
внимание на Българския туристически
съюз като организация с многогодишна
история, заемаща полагащото й се лидерско място сред другите сходни организации – убеден е В. Велков. – Изключително съм благодарен, че идеята ми
да популяризирам БТС и националното
движение получи силна и бърза подкрепа от Изпълнителния секретар на
Сдружението Венцислав Удев, от българския посланик в Ирландия и Българския образователен и културен център,
както и от много родители, семейството
ми и приятели. На последното тържество в гр. Арма приех изключителните
благодарности на човек, носител на
златна значка от края на 70-те години,
който беше много доволен да получи

1 лв.

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

по 5 лв.

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

по 5 лв.

Туристическа карта на Рила – 

5 лв.

Туристическа карта на Пирин – 

5 лв.

Туристическа карта на Източни Родопи – 

5 лв.

Туристическа карта на Западни Родопи – 

5 лв.

Карта на Лозенска планина – 

5 лв.

Туристическа карта „Хижите в България” – 

3 лв.

Карта „Десетте планински първенци” – 

3 лв.

Туристическа карта на Старосел – 

3 лв.

Карта „Опознай България –
100 национални туристически обекта” – 

2 лв.

„София и околностите” – 

2 лв.

Книжка „Покорител на 10-те планински първенци” – 

1 лв.

Книжка „100 национални туристически обекта” – 

2 лв.

Туристическа карта на Осоговска планина – 

2.50 лв.

„Вихрен” – 

1.60 лв.

„Мусала” – 

1.60 лв.

„Витошкият Черни връх” – 

2 лв.

Иван Михайлов – „Пътеводител Руй” – няма 
„Скални манастири и църкви в Североизточна България” – 

4 лв.

Туристическа карта на Витоша – 

3 лв.

Карта на Южен Пирин и Славянка – 

отново книжка, карта и пътеводител и
да започне да обикаля България.
Туризмът заема задължително място
в свободното ми време, защото е основният ми източник на сила, за да се заредя с позитивизъм и за да успявам да
боря всекидневния стрес. За мен това
е най-съвършеният начин на здраво интелектуално развитие. Обиколил съм
цяла Европа. Последните ми увлечения
са свързани с религиозен туризъм. Тази
година пеша извървях 132 км за четири дни по Пътя на свети Патрик в Северна Ирландия, а миналата изминах
и няколкостотин километра по Пътя на
свети Яков, познат като Compostela в
Испания. Изключителен приоритет за
мен обаче остава движението “Опознай
България – 100 НТО”, защото освен че
го чувствам като свое (така поддържам
родолюбието в себе си), имах и уникалната възможност и подкрепа да го
предам на нашите деца и учители тук,
в Ирландия, които в зависимост от тяхното желание да предадат посланието
по-нататък.”
По време на лятната си ваканция децата от двете ирландски училища, които
ще се върнат в България, биха могли да
обикалят с родителите си 100-те национални обекта. Това със сигурност е много подходящо време и едните, и другите
да научат повече за нейната история,
култура и природа.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Туристическо дружество “Перелик” –
с. Широка лъка свиква
ТЪРЖЕСТВЕНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 31.07.16 г. от 9 ч. на своята хижа “Перелик”
по случай нейната 80-годишнина, като от 11
ч. ще се проведе поход до местността Чурика.

Туристическо
дружество
“Васил Левски” – гр. Карлово
търси да назначи хижари на
хижа “Хубавец”. За повече
информация: тел. 0896688523
– Ангел Рунташки – секретар
на ТД “Васил Левски”.

4.50 лв.

Туристическа карта на Троянски Балкан – 

7 лв.

Туристическа карта на 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.

