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Издание на БТС

124 години организирано туристическо движение в България

На 10 окт о м в р и
стартира
абонаментната кампания за 2020
година. Останете верни на вестник „Ехо” и
чрез него на
голямото
планинарско
семейство на
БТС.

По стъпките на Алеко отново на
Черни връх в Деня на туризма
Организатори на отбелязването на 124-годишнината
на организираното туристи
ческо движение в България са
Българският
туристически
съюз, Фондация „София - европейска столица на спорта” и
Природен парк „Витоша”. Проявите, включени в празничната програма, започнаха на 23
август с поднасяне на цветя
на морената пред Народния
театър „Иван Вазов”. Изпълнителният секретар на БТС
Зорница Радонова се обърна
към събралото се множество,
сред което бяха представители на софийски туристически дружества и експерти
в БТС, директорката на Природен парк „Витоша“ д-р инж.
Анна Петракиева и експерти от парка, представители
на Столичната библиотека
и граждани с думите: „Здравейте, приятели на организирания туризъм! Отново сме
пред морената, откъдето на
27 август 1895 година Алеко
Константинов е повел повече
от 300 души към Черни връх.
В историята на БТС вече 124
години заветите на Щастли-

веца намират потвърждение
в това, което правим всички
ние, развивайки организирания туризъм. Пожелавам ви от
сърце много извървени туристически пътеки, много здраве
и туристическо дълголетие.”
Певци от хор „Планинарска
песен – Филип Аврамов” изпяха
химна на БТС „Балкани, дигайте се” по музика на Иван Константинов и текст на Кирил
Христов и няколко туристически песни, с които допринесоха за създаване на празнично настроение. Цветя бяха
поднесени и на паметника на
патрона на БТС Алеко Константинов на бул. „Витоша”.
На 24 август на хижа „Алеко” по традиция се събраха
представители на Българската федерация на туристите
ветерани от цялата страна,
които бяха дошли, за да се
включат в Националния туристически събор.
Денят на туризма, който
тази година бе на 25 август,
започна с изкачване на Черни
връх. В празничната проява
се включиха туристическите
дружества от цялата страна,
Председателят на БТС доц. д-р Венци Росманов поздравява участниците в Националния туристически събор
както и планинари от Северна Петрова, представители на
Македония и Сърбия. Присъст- туристически дружества от
ваха членовете на Управител- страната.
ния съвет Георги Гацин, Георги
Георгиев и д-р Ивайло Лачев и
Продължава на стр. 2
членът на Инспектората Георги Пидов. Най-възрастният
участник в проявата бе Неда
Панайотова, на 87 години, от
Умоляват се софийските
ТД „Юндола” – Велинград, а
любители на българската
най-малкият – Никола Коваприрода да заповядат в
чев, на 7 месеца, от гр. Плов
неделя, на 27 август, на
див.
Черни връх на Витоша,
Един от пешеходните лъчове бе от Златните мостове
гдето точно в 12 часа през
през Кумата към върха, други
деня ще се открие заседание
два тръгнаха от с. Железница
за състоянието на един клуб
и от хижа „Алеко” към витошна българските туристи.
кия първенец. За втора поредПоканата се отнася до
на година стартира инициавсички любители, навършили
тивата на БТС „Жените на
20-годишна възраст.
обединена Европа изкачват
заедно Черни връх на Витоша”.
От няколко любители
В нея взеха участие Сандрин
Кундуридис – съпруга на послапешеходци
ника на Република Кипър, досПродължава на стр. 3
корошният директор на Природен парк „Витоша” Снежана
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По стъпките на Алеко отново на
Черни връх в Деня на туризма
Продължение от стр. 1
Планински водач на групата
бе алпинистката Елисавета
Първанова. Г-жа Кундуридис е
почитателка на туризма, харесва българските планини,
особено Рила. Често посещава и Витоша и затова с удоволствие се включи в инициативата на БТС. „Да вървим по
стъпките на Алеко е незабравимо преживяване” – сподели Снежана Петрова. Двете
туристки от ТД „Атанас Спиридонов” от гр. Стамболийски
също с вълнение говориха за
похода към витошкия първенец. Инициативата на БТС
„Жените на обединена Европа
изкачват заедно Черни връх
на Витоша”, стартирала по
повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.,
по чудесен начин се вписва в
Деня на туризма и с второто
си издание доказа, че Алековите следовници не само пазят
традицията, но и я доразвиват.
В 9 часа бе даден и стартът на планинското бягане
„Витоша рън” от НДК – Билетен център до Черни връх. Петър Панков – скиор и организатор на планинското бягане,
обяви, че на старта бегачите

са били 245. „Ние – спортистите – обичаме туризма” - каза
той, преди на празничната
сцена кметът на Столичната
община Йорданка Фандъкова
да награди победителите. На
първо място при жените се
класира Елена Димитрова с
време 2:14:22 часа, а Шабан
Мустафа финишира за 1:43:13
часа.
По традиция в 12 часа бяха
поднесени цветя пред барелефа на Алеко Константинов
на Черни връх. Официалният
старт на празничната проява даде председателят на
БТС доц. д-р Венци Росманов,
който каза: „Честит празник
на всички, които обичат Българския туристически съюз,
на рождения му ден, на рожденото му място. Той е една от
най-старите обществени организации, които имат славна
история, тежко настояще и,
надявам се, прекрасно бъдеще. Ключовите думи на БТС,
на неговите създатели – големия български родолюбец,
писател и общественик Алеко
Константинов и неговите съратници, са почтеност, всеотдайност, безкористност и
отговорност. Това трябва да
станат същите девизи и на
настоящото ръководство, и
на всички, които членуват в

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова награждава председателя на БТС доц. д-р Венци Росманов

Пред барелефа на Щастливеца на Черни връх

прекрасната ни организация.
Желая ви дълъг живот в здраве и радост сред красотите
на Отечеството. Бог да пази
България и БТС.”
Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова се
обърна към множеството с
думите: „Поздравявам всички,
които в този ден и по този
повод сме заедно на Черни
връх. Пожелавам ви да сте
здрави, да обичаме и да пазим
природата, да пазим нашата
планина, да направим всичко
възможно да подобрим достъпа до нея, но тъй като вие
сте туристи и предпочитате
да се движите пеш, поздравявам ви още веднъж и ви желая
здраве, здраве, много здраве.”
Слово произнесе и директорката на Природен парк „Витоша” д-р инж. Анна Петракиева.
Зорница Радонова - изпълнителен секретар на БТС, също
поздрави изкачилите се на
върха и се обърна към тях с
призива „Нека да се виждаме
по-често в планината.”
Анатоли Илиев – организационен секретар на Фондация
„София – европейска столица
на спорта”, подчерта, че има
чудесно партньорство между
фондацията, БТС и Природен
парк „Витоша”. „Ние винаги
сме на разположение и с каквото можем, ще помагаме
планината да бъде достъпна
и в нея да се чувстваме комфортно” – каза той.
Фондация „София – европейска столица на спорта”
удостои с възпоменателни
плакети, връчени от кмета на
Столичната община Йорданка Фандъкова, председателя
на БТС доц. д-р Венци Росманов, изпълнителния секретар
на БТС Зорница Радонова, д-р
инж. Анна Петракиева – директор на ПП „Витоша”, Снежана Петрова – доскорошен
директор на ПП „Витоша”, и
Петър Панков – скиор и организатор на планинското бягане. Награден бе хижарят на
заслон „Черни връх” Николай
Миков от Сдружение „За Камендел”. Всички туристически дружества, включили се в
празника, както и гостите от
Северна Македония и Сърбия,
получиха грамота по повод
124 години от началото на
организираното туристическо движение.
За принос към развитието
на туризма председателят
на БТС доц. д-р Венци Росманов награди с медал „Заслужил
деятел на БТС” проф. Иван
Лалов – бивш председател на
Сдружението, и Николай Добрев – почетен председател
на ТД „Еделвайс” – София.
Бе прочетено поздравлението на председателя на
Европейската асоциация за
пешеходен туризъм Борис
Мичич, отправено към членовете на БТС по повод 124-годишнината от началото на
организирания туризъм.
Певецът и водещ празника
Александър Александров създаде много настроение сред
присъстващите с изпълненията си и мнозина от тях се
хванаха на хорото, което се
изви на върха.
След концертната прог

Представители на БТС, на Природен парк „Витоша” и Столичната библиотека полагат цветя на признателност на морената пред Народния театър „Иван Вазов”, откъдето Алеко Константинов е повел 300 души към
Черни връх в далечната 1895 година

Йодлеровият състав към хор „Планинарска песен – Филип Аврамов” пее химна на БТС „Балкани, дигайте се” и популярни туристически песни

рама и веселието последва
томболата за участниците в
Националното движение „Покорител на 10-те планински
първенци”. Голямата награда бе изтеглена от Зорница
Радонова – изпълнителен секретар на БТС. Ваучер за велосипед получи Крум Георгиев
Костадинов от София. Тази
година регистрираните с печати са 143, а с марки 41. Подаръците от томболата бяха
палатки, спални чували, туристически одеяла, туристически кърпи, раници, туристически термоси, раници с лек
фенер за палатка и хамаци.
Наградите бяха осигурени от
БТС и Фондация „София – европейска столица на спорта”.
Бяха раздадени и рекламни
материали на Природен парк
„Витоша”.
От 15 часа на хижа „Планинарска песен” по програма
имаше концерт на хор „Планинарска песен – Филип Аврамов”
и на Мъжката вокална група
„Вежен” от гр. Тетевен. Освен
по повод празничната годишнина концертът бе и в памет
на председателя на Сдружението на туристическите
хорове в България Димитър

Гочев. Концертът започна с
химна на БТС „Балкани, дигайте се” и с изпълнение на МВГ
„Вежен”. Последваха ги певците от хор „Планинарска песен
– Филип Аврамов”. Председателят на БТС доц. д-р Венци
Росманов отправи поздравление към всички присъстващи
и заедно с участниците от
двете хорови формации изпя
песента „Прекрасна си, мила
Родино”. Репертоарът на концертната програма от популярни туристически песни и
песни от тетевенския фолклор отново доказа, че музиката със своето въздействие
предизвиква у хората чувства, които се превръщат в
катализатор на такива ценности, като родолюбие, пат
риотизъм и съпричастност
към заветите на първооснователите на организирания
туризъм в България.
Алековите завети вече
124 години имат своите следовници поколение след поколение. Те се качват на Черни
връх в последната неделя на
месец август не само заради
традицията, но и защото туризмът за тях е същностна
част от начина им на живот.
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Алекова вечер на туристите ветерани
в навечерието на празника на БТС

Х

ижа „Алеко” се оказа тясна
да побере над 120 планинари ветерани от близо
40 клуба на БФТВ, дошли
да почетат родолюбивата инициатива на Алеко Константинов.
Организатор и домакин на Алековата вечер беше Клубът на туристите ветерани (КТВ) „Еделвайс”
– гр. София, с председател Таня
Цалова.
Откривайки празничната вечер, председателят на федерацията Румен Узунов представи
гостите: Зорница Радонова – изпълнителен секретар на БТС, и Лъчезар Лазаров – завеждащ-отдел
„Организационна и учебно-спортна дейност“ на Съюза. В краткото

си слово Румен Узунов каза: „Празник като този е повод за равносметка. А за нашата федерация
тя определено е положителна
– за последните две години организирахме и успешно проведохме
повече туристически прояви, отколкото за последните 15 години,
взети заедно.“
По традиция в навечерието на
Деня на туризма се награждават
със звания и отличия заслужили
дейци с личен принос за развитието на организирания туризъм. Отличията бяха връчени от Зорница
Радонова, която преди церемонията поздрави всички присъстващи
и се обърна към тях с думите: „Вашата федерация е най-многочисЗорница Радонова – изпълнителен секретар на БТС, връчва отличия на БТС
на членове на Българската федерация на туристите ветерани

лената структура в състава на
БТС. Изключително удоволствие
за мен е да съм сред вас на този
голям празник, посветен на Алеко.
Пожелавам туристически дух и
още по-големи успехи, а утре всички заедно да изкачим Черни връх.“
Удостоени със значка „Отличник на БТС“ са Йорданка Стойкова
от гр. Попово, Стоил Илиев от гр.
Петрич, Дима Пройнова от гр. Добрич, Мария Костова от гр. Горна
Оряховица и Таня Цалова от КТВ
„Еделвайс“ – гр. София.
Звание и значка „Турист на годината“ за 2018 годината получиха:
Лучия Бошнакова от гр. Враца, Петрана Соколова от гр. Берковица,
Филип Петров от Сливен и Илина
Маринова от ТД „А – 21“ – гр. Троян,
като най-активен водач за 2018
година. Медал „За особени заслуги“
бе връчен на: Сашо Гунешки от ТД
Продължение от стр. 1
- Глупости! - ще кажат някои наши велемудри държавници и политикани, привикнали да се движат само в сферата
на висшата политика и да вършат само
велики дела.
- Луди хора! - ще кажат разкисналите
и преждевременно сбабените вечни посетители на кафенетата и академиите.
- Блазе им! - ще рекат с въздишка тия,
на които природен недостатък, болест
или нещастен случай е подкосил нозете
или е разклатено общото състояние на
здравето им.
- Браво! - ще извикат всички жизнерадостни сили на българската столица,
всички тия, които са умели да се ползуват най-добре от свободното си време
и са търсили душевен покой и чисто наслаждение в дивата прелест и поражающето величие на нашата чудна природа.
Не помня Вазов ли или друг някой е
написал: „Господа, изучете България, за
да я обикнете.” Е, вярвайте бога, няма
по-света истина от изразената в тези
думи. Изучете България! Но богатствата и хубостите на България не се изучават по географическите карти, нито
с разходки на фаетон по гладките шосета, нито от прозорците на железничните вагони. Тия пътища са опитомени,
те са вече изучени и по тях се движи
вече от запад към изток цивилизацията
с всичките й прелести и мерзости. Не
тук, не, а в девствените лесове, в едва
пристъпните скали, в дооблачните върхове, около вечните снегове, при горните езера, до островърхите тронове на
дивите кози, при жилищата на сърните
и елените, около кристалните потоци
със сребриста пъстърва, в царството
на орлите и многократните екове - там,
там е хубавата, дивната омайната майка България. Там замират страстите и
тревогите, там се успокоява душата

Покана
и едно нямо съзерцание пълни с блаженство сърцето ти. От върховете на Мусала, на Попова шапка, на Еленин връх, на
Черни връх иска ти се да имаш един гръмотевичен глас, па да викнеш: „Братия,
напуснете навреме вашата жажда за
злато, вашата жажда за власт, вашето
суетно стремление за първенство, вашето ядовито перо, напуснете меките
постелки, излезте из димните кафенета, из прашните улици, напуснете за
няколко дни града и дойдете тука, на
тази височина от 2500 метра, изпитайте поне за кратко време едно истинско
чисто наслаждение и вий ще се преобразите, вий ще станете по-добри, по-здрави, по-уравновесени, по-жизнерадостни.”
С радост посрещаме инициативата
на няколко любители на българската
природа за основаването на един туристически клуб. Ползата от такъв клуб е
очевидна: членовете му, сгрупирани в
дружество, ще възбуждат и поддържат
взаимно любов към обиколки на живописните местности из България; ще се запознават със страната; ще се правят
описания на разходките и местностите;
между членовете, без съмнение, ще има
лица научно подготвени, за да могат да
изследват флората, фауната, минералните богатства, етнографията, геологията, географията; ще се държат
сказки за български или иностранни интересни пътувания между членовете;
клубът може да дава сведения и да бъде
полезен на тия, които желаят да посетят някои места, за да добият право и
те да станат члинове. Клубът, като се
усили, може да има свой орган, в който
ще се описват пътуванията и изслед-

ванията на членовете му и ще се пропагандира отварянето на клонове или
отделни такива клубове и из другите
градове на България. Клубът ще може
да препоръчва на правителството някои мерки за улеснение на пътуванията
и предупреждение на заблудяванията из
непроходими и непристъпни места. Ще
се устройват конкурси и общи разходки
и прочее.
Малко оригинална наистина, но е прекрасна идеята на инициативите да
свикат заседанието на Черни връх на
Витоша. Който не може да се покачи
поне на Черни връх, той не заслужава да
бъде член на клуба. Този клуб ще има за
образец алпийските клубове. За такива опитни пешеходи като г-н Ив.Вазов,
Ив.Грозев, д-р Моллов, д-р Мирков, д-р
Данев, Ем.Иванов, д-р Ив.Шишманов, д-р
Кръстев, д-р Ив.Георгов, д-р Георгиев,
д-р Червениванов, Вл.Селджобалиев и за
всичките почти членове на ловчийското
дружество ще бъде една играчка да се
изкачат на Витоша и на тия почтени
господа преди всичко прилича да се явят
като основателни членове на този клуб,
който ще принесе голяма полза и удоволствие не само за членовете му, но и
за цялото общество.
Един практически съвет за тия, които не са още посещавали Черни връх и
желаят да се явят в неделя, при откриване на заседанието. Който за пръв път
се качи на Витоша, трябва непременно
да има водач. Водачи винаги се намират
по празнични дни във всичките села в
полите на Витоша. Плаща им се от 2-3
лева. Може да се възлиза с кон от селата Владая и Княжево. Тези два пътя са

„А – 21“ – гр. Троян, Милка Андонова от гр. Димитровград и Божура
Христова от гр. Калофер. С новоучреденото звание и медал на БТС
„Заслужил турист ветеран“ бяха
удостоени: Тодорка Кокарешкова
от гр. Благоевград, Върбан Върбев
от гр. Шумен, Иван Бойкин от гр.
Ловеч и Генка Минчева от гр. Берковица.
Момичетата от вокалната
група „Планински цветя” при КТВ
„Еделвайс” развълнуваха планинарите с изпълнението на вечните
туристически песни и накараха
ветераните да запеят заедно с
тях.
В празничния ден над 100 туристи ветерани бяха на Черни връх и
станаха част от Деня на туризма.
Снежана Иванова,
БФТВ

най-леките, но е дълго разстоянието до
Черни връх. За кон се плаща от 4-8 лева.
За пешеходите най-късият път е през
с. Драгалевци, а най-удобният - през с.
Железница, само че това село е доста
далеч от София. Последният път води
без заобиколки прямо на Черния връх и
тук не е нужен никакъв водач. Във всякой случай, с кон или пеши, трябва още
от събота вечер да се отиде в селото,
от което ще се възлиза. Най-приятно
е възлизанието, ако се почне поне два
часа преди изгрявание на слънцето,
за да може изгревът да се свари на известна височина, гдето е сравнително
по-прохладно и следователно по-леко за
ход. Няма съмнение, че е още по-приятно да видиш от самия връх как изгрява
слънцето, но това удоволствие могат
да си доставят само опитните туристи. Провизия трябва да се вземе от
града. Облеклото трябва да бъде леко,
но е необходим запас от дебела дреха, а
още по-добре шал (плед), който може да
служи и за постилка, и за завивка, според
нуждата. Опитни водачи: за през Владая
търсете Димитър Маринов, през Княжево - Коста Комитата, през Драгалевци
- Ангелко Билерина, през Бистрица - Ангелко и прочее.
Тия господа, които се намерят в неделя, по 12 часа, на Черния връх, при откриване на заседанието, ще бъдат основателни членове.
Колко е желателно да не се отнесат
небрежно и високомерно българските
туристи към тази покана. А пък столичните вестници се умоляват да бъдат
тъй добри и напечатат поканата.
Алеко Константинов
София, 22 август 1895 г.
Господин редакторе,
Бъдете тъй добри да поместите горнето като подлистник на в. „Знаме”.
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124 години организиран туризъм

Споделено на глас
Проф. Иван Лалов, бивш
председател на БТС: „За
тази година това е 10-ото
ми изкачване на Черни връх,
но общо през всичките 50
години, в които практикувам туризъм, е 400-ото. На
празника на туризма идвам с
удоволствие, защото това

е среща на съмишленици.”
Мария Чернаева от ТД
„Кремиковци” – гр. София:
„Нашето дружество участва в Деня на туризма всяка
година. Ценим традицията, опитваме се да я поддържаме и се стараем да

Кметът на Столична общена Йорданка Фандъкова награждава изпълнителния секретар на БТС Зорница Радонова

По традиция на хижа „Планинарска песен” има концерт в Деня на туризма

я предадем на по-младите.
Чувстваме се добре заедно,
обединени от любовта към
природата. Водим с нас в
планината и внуците си.”
М.с. Никола Добрев от ТД
„Еделвайс” – гр. Пловдив:
„Тази година в Деня на туризма доведох група от 50
човека от ТД „Еделвайс”, ТД
„Шипка” и ТД „Руен”. Това,
което особено ме радва, е,
че можах да организирам и
моята фамилия и да я кача
на Черни връх днес. Тук са
дъщеря ми, снаха ми и зет
ми – Мая, Стефка и Момчил
Ковачеви, заедно с внуците
ми Момчил и Георги и правнуците ми Константин, Никола и Анастасия. Никола е на
7 месеца. От 1962 г. само с
три прекъсвания винаги съм
участвал в националния туристически събор на БТС на
Черни връх”.
Неда Панайотова от ТД
„Юндола” – гр. Велинград:
„Аз съм на 87 години и над 20
пъти без прекъсвания съм
била на Черни връх в този
ден. Награждавана съм с
медал „Алеко”, имам златни
значки от Националното
движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ и на значка
от Националното движение
„Покорител на 10-те планински първенци”. Да е живот и здраве, ще продължавам да идвам на празника на
туризма.”
Мария Костова, председател на КТВ „Ряхова крепост” – гр. Горна Оряховица: „За 20-и път се включвам
в Деня на туризма. От 30
години се занимавам с туризъм и това са най-хубавите
години от живота ми. Поредната сбъдната мечта е
изкачването на Черни връх
и се надявам още дълго да
го правя. За мен животът е
осмислен, когато общувам
с природата. Насладата от
това общуване не може да
се сравни с нищо.”
Д-р Маргрета Колева от
ТД „Бунай” – гр. Панагюрище: „За първи път участвам
в националния туристически събор. За мен обичта
към българската природа
и заветите на патрона на
БТС Алеко Константинов
са онези мотиви, които ме
карат да практикувам туризъм.”
Ненад Александров от
СУП „Младост” - гр. Босилеград, Сърбия: „За първи
път дойдохме на празника
на БТС през 2015 година и
досега всяка година сме тук
при приятелите от България. Тази година сме 13 човека.”

Групата на ТД „Купена” с приятели туристи от Сърбия

Георги Киев, председател на ТД „Купена” – гр. Пещера: „Водя група от 43 човека от нашето дружество.
Заедно с нас са колегите ни
планинари от Планинарски
клуб „Пчелик” – гр. Смедерево, и от клуба от гр. Пожаревац, Сърбия. Най-малкият
ни участник тази година е

Фамилия Ковачеви, м.с. Никола Добрев и най-малкият участник в Деня на
туризма – неговият правнук - 7-месечният Никола

Групата на ТД „Сърнена гора” – гр. Стара Загора, и кметът на Столичната
община Йорданка Фандъкова

Групата, включена в лъча „Жените на обединена Европа изкачват заедно
Черни връх на Витоша”, с най-възрастната туристка Неда Панайотова от
ТД „Юндола”

на 9 години от курса по спелеология. В групата има и
младежи ориентировачи.”
Георги Гацин, председател на ТД „Сърнена гора” гр. Стара Загора, и член на
УС на БТС: „Нашата група
тази година е от 50 човека
– ветерани, членове на Клуба по пешеходен туризъм и
20 младежи.”

Георги Петров, председател на Сдружение „Чернатица” - гр. Пловдив: „По
повод 124-годишнината на
организираното туристическо движение в България
ние – представителите на
пловдивските туристически дружества, дойдохме на
Черни връх 57 човека, за да
докажем отново, че празникът на БТС е и наш празник.

124 години организиран туризъм
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* Важно * Важно * Важно *
Наградите ще се раздават до 25 октомври 2019 г. включително в стая 518 в Централата на БТС, която се намира в сградата
на Министерството на младежта и спорта на бул. „Васил Левски“ № 75, 5-и етаж. Телефони за връзка: 0882966322 и 0882566777.
Регистрираните участници са за периода от 27.08.2018 г. до 25.08.2019 г.

Неполучили награда от томболата на Националното
движение „Покорител на 10-те планински първенци” 2019 г.
ПЕЧАТИ
Велосипед - Крум Георгиев
Костадинов – гр. София
1. Валентин Борисов Костадинов - гр. София – туристическо одеяло
2. Славейко Христов Мирков - гр. Плевен – раница + лед
лампа
3. Димо Иванов Чолаков - гр.
Ямбол - раница
4. Полина Димова Чолакова - гр. Ямбол – раница + лед
лампа
5. Алберто Руменов Иванов
- гр. Петрич – раница + лед
лампа
6. Александър Петров
Стойнев - гр. Петрич – туристически термос
7. Христо Стойчев Боев гр. Димитровград – туристическо одеяло
8. Юлияна Здравкова Грозданова - Муратева – ТД „Шипка”, гр. Пловдив - раница
9. Боян Кръстев Муратев
- ТД „Шипка”, гр. Пловдив – раница + лед лампа
10. Александър Ст. Димитров – ТД „Шипка”, гр. Пловдив – раница + лед лампа
11. Нася Йорданова Тасева
- ТД „Шипка”, гр. Пловдив - хамак
12. Зарко Клинков – гр. София – раница + лед лампа
13. Евгени Красимиров Георгиев - гр. София – туристически термос

Изпълнителният секретар на БТС Зорница Радонова тегли голямата награда – ваучер за велосипед, от томболата
на Националното движение „Покорител на 10-те планински първенци”

14. Цветалин Стоянов Чакъров - гр. Разград – туристически термос
15. Светлин Стоянов Чакъров - гр. Разград – туристическо одеяло
16. Росица Станчева Чакърова - гр. Разград - хамак
17. Мартин Павлинов Иванов - гр. Ботевград – туристически термос
18. Йоана Диманова – гр.
София - хамак
19. Найден Костов – гр. София – раница + лед лампа
20. Мартин Валериев Николов – гр. Варна - раница
21. Димитър Димитров Петров - гр. Варна – раница + ле
д лампа
22. Пенко Валериев Пенков
– гр. Балчик - раница

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и Анатоли Илиев – организационен секретар на фондация „София – европейска столица на спорта” на път към Черни връх в Деня на туризма

23. Георги Димитров Коприщенов – гр. Пазарджик - раница
24. Васил Стоилов Стоилов
– гр. Пазарджик – туристически термос
25. Пламен Ангелов Лилов
– гр. Враца – раница + лед
лампа
26. Валери Петров Ванков –
гр. Видин – раница
27. Димитър Мирославов
Сучев – гр. София – раница +
лед лампа
28. Пламен Йорданов Дафинкичев – гр. Монтана – туристически термос
29. Мартин Димитров Мардов – гр. Гоце Делчев – туристическо одеяло
30. Сотир Н. Ташков – гр.
Гоце Делчев - раница
31. Александър Каменов
Иванов – гр. София – раница +
лед лампа
32. Димитър Орлинов Парушев – гр. София – раница +
лед лампа
33. Евгения Борисова
Митрофанова – ТД „Приста“
- гр. Русе – туристическо
одеяло
34. Виктор Мирчов Викторов – ТД „Осогово“, гр. Кюстендил - раница
35. Мария Емилова Петрова
– ТД „Осогово“, гр. Кюстендил
– раница + лед лампа
36. Красимир Драганов
Котев – ТД „Осогово“, гр.
Кюстендил – туристически
термос
37. Владимир Димитров
Матев – гр. София – раница +
лед лампа
38. Милан Панчев Миланов
- гр. София – раница + лед
лампа
39. Зорница Агресимова –
гр. София – туристически
термос
40. Васил Здравков Димитров – гр. София – раница +
лед лампа
41. Николай Тодоров Кангарджиев – ТД „Шипка“, гр. Пловдив – раница + лед лампа
42. Назмиш Рамисова Читалова – ТД „Шипка“, гр. Пловдив
– раница + лед лампа
43. Невген Дкаферов – ТД
„Шипка“, гр. Пловдив – туристическо одеяло
44. Есма Емин Читили – ТД
„Шипка“, гр. Пловдив - раница

45. Жана Атанасова Георгиева – ТД „Шипка“, гр. Пловдив
– раница + лед лампа
46. Антон Златев Йорданов
– ТД „Шипка”, гр. Пловдив –
туристически термос
47. Димитър Димитров Георгиев – гр. София - хамак
48. Даниел Димитров Георгиев – гр. София – туристическа кърпа
49. Даниела Иванова Георгиева – гр. София - термос
50. Мариела Димитрова
Георгиева – гр. София - одеяло
51. Никола Тодоров Христов
– гр. София – туристическа
кърпа
52. Лилия Здравкова Иванова – гр. София - термос
53. Нина Хородова – гр. Свищов - раница
54. Деница Милева Исакова
– гр. Разград – туристическо
одеяло
55. Соня Даниелова Христова – гр. Костинброд - термос
56. Никифор Данков – гр.
София - раница
57. Лиляна Демирева – гр.
София – туристическо одеяло
58. Тони Димитров Динов –
гр. София - термос
59. Атанас Николов Николов
– гр. София - раница
60. Данчо Игнатов Илиев
– гр. Перник – раница + лед
лампа
61. Мария Захариева Алексиева – гр. София - раница
62. Мартин Иванов Иванов
– гр. София – раница + лед
лампа
63. Петър Делигарев – гр.
София - раница
64. Нестор Атанасов – гр.
Силистра – туристическа
кърпа
65. Любомир Иванов Иванов
– гр. Бургас - хамак
66. Люци Димитров Николов
– гр. Бургас – туристическо
одеяло
67. Темелко Свиленов – с.
Овчарица – раница + лед лампа
68. Марин Мартиев Пелов с. Овчарица - раница
69. Милена Лилова Линкова
– гр. Бургас – раница + лед
лампа
70. Диана Атанасова – гр.
София - хамак
71. Петър Тодоров Илиев

– гр. Ямбол – туристическо
одеяло
72. Ники Савов Петров – гр.
София – туристическа кърпа
73. Миланка Ангелова – гр.
Пловдив – раница + лед лампа
74. Петя Ангелова – гр. Пловдив – туристическа кърпа
75. Даниела Иванова – гр.
Пловдив – раница + лед лампа
76. Миглена Атанасова – гр.
Пловдив - хамак
77. Атанас Атанасов – гр.
Пловдив – туристическа
кърпа
78. Петър Иванов – гр. Пловдив – раница + лед лампа
79. Асен Ангелов – гр. София – туристическо одеяло
80. Банко Банев – гр. София
– раница + лед лампа
81. Пламен Бонев – гр. Пловдив – туристическо одеяло
82. Татяна Станчева – гр.
София – туристическа кърпа
83. Асен Миланов Асенов
– гр. София – раница + лед
лампа
84. Теодор Крумов Костадинов – гр. София – туристическа кърпа
85. Златко Георгиев Костадинов – гр. София – туристическо одеяло
86. Соня Георгиева Пехливанова - гр. Царево – раница +
лед лампа
87. Теменуга Христова Илиева – гр. София – туристическа кърпа
88. Вероника Иванова Петрова – ТД „Трапезица 1902“, гр.
Велико Търново – раница + лед
лампа
89. Александър Димитров
Петров – ТД „Трапезица 1902“,
гр. Велико Търново - хамак
90. Милен Рангелов Илиев
– ТД „Темпо“ – гр. Монтана –
раница + лед лампа
91. Александър Динев Георгиев - гр. Панагюрище - хамак
92. Мария Петрова Божкова
- гр. София - термос
93. Любомир Бориславов
Русков - гр. София - термос
94. Димитър Желев Матев
– гр. София – туристическо
одеяло
95. Георги Христов Георгиев – гр. Добрич – раница + лед
лампа
96. Меглена Иванова
Джундрикова - гр. Добрич –
туристическа кърпа
97. Меглена Йоцова – гр.
София – раница + лед лампа

Блаженство
Отново съм на Черни връх
(не бях се качвал от години),
с наслада си поемам дъх
и отморявам сред роднини.
Тук хората са си такива,
но не по потекло и кръв,
а само по свободна воля.
Кой е последен, кой е пръв ?
Не се замислям и не зная,
на Господ Бог за нас се моля,
Той благославя от безкрая.
А. Стоев
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124 години организиран туризъм

Неполучили награда от томболата на Националното
движение „Покорител на 10-те планински първенци” 2019 г.
МАРКИ
1.
Славейко
Христов
Мирков - гр. Плевен – спален
чувал
2.
Христо Стойчев Боев
- гр. Димитровград – спален
чувал
3.
Юлияна
Здравкова
Грозданова - Муратева - ТД
„Шипка”, гр. Пловдив – спален

6.
Пламен Йорданов Дафинкичев – гр. Монтана – спален чувал
7.
Йоана Олегова Диманова – гр. София – спален чувал
8.
Найден Петров Костов – гр. София – спален чувал
9.
Борислав Ангелов Чорев – гр. Дупница – туристическа кърпа
10.
Нестор Атанасов –

Овчарица - туристическа кърпа
14.
Марин Мартиев Пелов
- с. Овчарица – спален чувал
15.
Милена Лилова Линкова – гр. Бургас – туристическа кърпа
16.
Диана Атанасова –
гр. София – спален чувал
17.
Петър Тодоров Илиев – гр. Ямбол – туристическа
кърпа

колов – гр. София – туристическа кърпа
21.
Данчо Игнатов Илиев
– гр. Перник – спален чувал
22.
Мария Захариева
Алексиева – гр. София – спален чувал
23.
Мартин Иванов Иванов – гр. София – туристическа кърпа
24.
Петър Делигарев –
гр. София – туристическа

28.
Атанас Атанасов –
гр. Пловдив – туристическа
кърпа
29.
Петър Иванов – гр.
Пловдив – палатка
30.
Крум Георгиев Костадинов – гр. София – туристическа кърпа
31.
Николета Иванова
Младенова - гр. София – спален чувал
32.
Теодор Крумов Коста-

Председателят на БТС доц. д-р Венци Росманов награждава проф. Иван Лалов и Николай Добрев от ТД „Еделвайс” – гр. София, с медал „Заслужил деятел на БТС”

чувал
4.
Боян Кръстев Муратев - ТД „Шипка”, гр. Пловдив
– спален чувал
5.
Евгени
Красимиров
Георгиев - гр. София – спален
чувал

гр. Силистра – туристическа
кърпа
11.
Любомир Иванов Иванов – гр. Бургас – спален чувал
12.
Люци Димитров Николов – гр. Бургас - палатка
13.
Темелко Свиленов – с.

18.
Ники Савов Петров
– гр. София – туристическа
кърпа
19.
Теменуга
Христова
Илиева – гр. София - туристическа кърпа
20.
Атанас Николов Ни-

кърпа
25.
Петя Ангелова – гр.
Пловдив – спален чувал
26.
Даниела Иванова – гр.
Пловдив – палатка
27.
Миглена Атанасова –
гр. Пловдив - спален чувал

динов – гр. София – туристическа кърпа
33.
Милен Рангелов Илиев – ТД „Темпо“ – гр. Монтана
– туристическа кърпа
34.
Меглена Йоцова – гр.
София – спален чувал

Сръбските планинари от гр. Босилеград на петото си поредно изкачване на
Черни връх в Деня на туризма
Награждаване на победителите от планинското бягане „Витоша рън”

120 години Туристическо дружество
„Алеко Константинов – 1899”
Има нещо символично в
това, че тук, в Княжево, в
полите на Витоша, в сградата на братя Прошек,
които са големи приятели
на България, седем ентусиасти и верни последователи на Щастливеца създадоха на 2 август 1899 г.
първото туристическо дружество на името на Алеко
Константинов. Този жест
на учредителите на дружеството блести като знак
на почит и уважение към
неговото значимо дело и

неговия призив „Опознайте
България, за да я обикнете”.
Неслучайно на паметника
на Алеко над Княжево са изписани крилатите му думи:
„Виж тая дивна Витоша,
има ли нещо по-красиво от
нея в света!”
Пред събралите се на тържеството по случай юбилея
пред паметната плоча, обкичена с цветя, председателката на дружеството
Йонка Димитрова припомни
историята на образуването на дружеството. Ро-

сица Левордашка, една от
най-активните
алековци,
спомена колко прозорлив
и делови е бил Алеко и че
трябва да следваме неговия
завет – на един истински
родолюбец с гражданска
доблест. Присъстващите
на тържеството спонтанно запяха „Песен за Алеко”
на маестро Борис Стрински
по текст на Пеньо Кадънков.
Васил Станков,
Иван Захариев

Да си припомним
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Първото международно изкачване на Черни връх
П
рез 1910 г. Витоша
става свидетел на
едно
забележително
постижение на българското планинарство, което
тогава със своите 15 години
от паметното покоряване на
Черни връх по инициатива на
Алеко Константинов все още
живее в юношеска възраст.
Това е първото международно изкачване на Витошкия
първенец от голяма група
планинари, българи и чужденци. Събитието е част от
съпътстващите атракции на
Славянския конгрес в София,
за който задължително трябва да се кажат няколко думи,

защото в онази епоха славянофилските идеи вдъхновяват
почти всички обществени
прояви в България, в това число и дейността на Българското туристическо дружество
(БТД).
На 24 юни 1910 г. в София е
открит Славянският конгрес,
известен още и като Втори
подготвителен славянски събор, тъй като първият вече
се е провел в Прага две години по-рано. В същността си
това е политическа манифе-

стация, чиято цел е да проправи пътя към културното
и политическото обединение
на славянските народи. Успоредно с конгресните заседания, които траят до 27 юни,
текат и други общославянски
прояви. Най-атрактивна сред
тях е Юнашко-соколският
гимнастически събор с 4800
участници, половината българи, останалите чехи, хървати,
словенци, сърби и др. Някои от
тях са и активни планинари.
В дневния ред на Славянския
конгрес намират място и проблемите на славянското планинарство и туризъм. След докладите и дебатите е приета

резолюция, която призовава
всички славянски планинарски
и туристически дружества да
обединят усилията си за основаване на Славянски туристически съюз. Те се приканват
също да организират общи излети из „славянските краища“
от Прага до Владивосток и от
Архангелск до Солун. За целта
трябва да се основат общи
бюра за реклама и пропаганда
в главните градове на славянските страни, както и да се
издейства от правителства-

та на съответните държави
да намалят тарифите за железниците и параходите за
членовете на бъдещия съюз,
а славянските планинарски
дружества да осигурят безплатни спални за славянските
туристи.
Списание „Български турист“ приветства и следи славянските прояви в София, не
на последно място и затова,
че на БТД е отредена известна роля в организацията на
Славянския конгрес. При разходките из София и излетите
в нейната околност, както и
в екскурзиите до други градове и забележителности в
страната, славянските гости
неизменно са придружавани
от един член на Централното настоятелство и двама
членове на съответния местен клон. В дните на конгреса Софийският клон „Алеко
Константинов“
организира
изложба от книги, карти и фотографии, които представят
България „във всички нейни хубави, живописни и оригинални
пейзажи“. Известният деец и
популяризатор на туристическото движение в България
инж. Георги Козаров е делегат
в Славянския конгрес и в заседанието на секцията по туризма изнася доклад на тема
„Туристиката и значението й
за славянството“. Всъщност
именно той предлага резолюцията, приета от конгреса.
Ангажирането на българските планинари със славянската
кауза проличава най-ярко от
обстоятелството, че на 2629 юни 1910 г., когато в София
се провежда Славянският конгрес, там е свикан и юбилейният Десети сбор на БТД. Така
делегати от цялата страна,
които представят 13 дружества с около 650 организирани
планинари (от които 220 в Со-

фийския клон „Алеко Константинов“), споделят еуфорията
на „славянските дни“ в българската столица. Вдъхновени от
събитието, те изпращат телеграма до председателя на
конгреса, с която изразяват
съпричастност към „тържеството на идеята за културното единение на целокупното славянско племе“.
Най-ефектната проява на
БТД в дните на Славянския
конгрес е осъществена на 28 и
29 юни. Това е масовото изкачване на Черни връх, в което се
включват повечето от делегатите на планинарския сбор,
част от членовете на Софийския клон „Алеко Константинов“ и неколцина славянски
гости. Общо в похода участват 109 планинари и планинарки, сред които петима
чужденци (трима мъже и две
жени, членове на соколските
гимнастически организации).
Точно в 22 ч. вечерта на 28
юни от сборния пункт в центъра на София със запалени
факли и с музика начело планинарското шествие потегля
към Витоша. След кратка по-

чивка в Драгалевския манастир планинарите достигат
Черни връх на 29 юни. Там в импровизиран бюфет ги очакват
горещ чай и закуски, а също и
голяма изненада. Специално за
случая, по инициатива на БТД
и със съдействието на Министерството на войната, телеграфната рота на столичния
гарнизон е инсталирала хелиографска връзка с две станции
– едната на Черни връх, другата при храма „Св. Александър
Невски“. За радост на всички
времето се случва ясно и слънчево и в двете посоки са подадени много поздравителни
хелиограми.
За съжаление никой не се е
сетил да документира с фотоапарат първото международно изкачване на Черни връх
и за него днес ние знаем само
от публикациите в сп. „Български турист“ отпреди 110
години. Това, разбира се, не
накърнява неговото значение
в историята на българското
планинарство.
Проф. д.ист.н.
Светлозар Елдъров

На екскурзия, туристи ветерани!

И

деята на председателя на габровското ТД
„Узана” – Атанас Сидеров, да организира на
габровските туристи ветерани една екскурзия до Бяла
черква и Павликени, възникна
през пролетта, по време на
Националния
туристически
поход „По стъпките на четата
на поп Харитон и Бачо Киро до
Дряновския манастир”. „Да видят красотите на този дивен
край, беше казал той, и да се
докоснат до подвига и саможертвата на героите от Април 1876-а”.
Затова съобщението на
председателя на КТВ – Пеньо
Славов, за предстоящата екскурзия, предизвика радостна
възбуда в туристите ветерани. И организацията им беше
„светкавична” – определяне
на деня и записване на желаещите. Дружеството щеше да
осигури транспорта за своя
сметка, а също така и ръководството на проявата в лицето на неговия председател.
Така на 28 юли сутринта водачът Сидеров поведе групата на туристите ветерани,
допълнена с няколко „действащи” туристи, към прочутата
от 1876 г. Бяла черква. Горещото слънце палеше окосените ливади, но в автобуса
атмосферата беше свежа, а
настроението на тридесети-

ната туристи – превъзходно,
поддържано и от акордеона на
Крум.
В Бяла черква групата беше
очаквана от директора на Историческия музей – Анастасия
Георгиева, предварително уговорена за това от водача Атанас Сидеров. Като прекрасен
екскурзовод, г-жа Георгиева
компетентно представи цялостната експозиция на музея
и съдейства за пълноценното
представяне на другите три
музейни сбирки в Бяла черква
– на Етнографския и Природонаучния музей и на къщата-музей на Цанко Церковски.
Естествено, в Историческия музей най-голямо внимание беше отделено на живота
и делото на Бачо Киро. Като
истински родолюбец, учителят от Бяла черква повежда със себе си 101 въстаници
през бунтовния април на 1876
г. и с войводата поп Харитон
доблестно защитават девет
дни няколкохилядната турска
обсада на Дряновския манастир. А когато застава пред
турския съд, отказва защитата си и с гордо вдигната глава
обявява действията си като
революционер.
За етнографската сбирка,
по-точно музей, може да се
каже, че е създадена само за
няколко месеца с ентусиазма
и благородството на самите

белочерковци, за да оставят
с даренията си следа от своя
живот за идните поколения.
Подобен е мотивът и на
местната учителка Светлина
Трифонова, която пък е създала Природонаучния музей. Точно в него, в залата за гората,
г-н Сидеров връчи на любезните екскурзоводи набор рекламни материали за Природен
парк „Българка”, на чиято територия се намира и билната
поляна Узана в Габровския Балкан. Жалко е, че сградата на
музея, която е била училище
преди това, вече се руши и не
се вижда никаква тенденция
да бъде ремонтирана в близко-

то бъдеще.
Много беше казано и за Цанко Церковски при посещението
в неговата къща, превърната в музей в днешно време.
Церковски е известен със
създаването на сдруженията на българските земеделци
в страната. Оставил е в наследство голямо литературно
творчество, подобно на Бачо
Киро. След деветоюнския преврат през 1923 г. и убийството на водача на БЗНС Александър Стамболийски, Цанко
Церковски три години лежал
в затвора без съд и присъда.
От затвора излязъл през 1926
г. изтощен и след няколко ме-

сеца починал. Бил погребан на
височината над Бяла черква,
изпратен от многобройните
му почитатели-земеделци от
цялата страна.
На гроба му габровските туристи се поклониха, след като
се върнаха от посещението си
на зоопарка в Павликени.
В заключение на казаното за
екскурзията дотук, участниците с аплодисменти изразиха
своята благодарност на председателя на ТД „Узана” – Сидеров. Защото досега такова
ценно пътешествие не им се
беше случвало.
Д-р инж. Христо Мандев
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Празникът на ТД „Кайлъшка долина”
- повод за радост и равносметка
Кирил Николов – Дизела изкачи връх Ботев за 54 минути и 12 секунди

П

левенското
туристическо
дружество „Кайлъшка долина“,
което е третото по създаване в историята на БТС, предложи и подготви интересна програма
за своя празник. В продължение на три
дни – 23, 24 и 25 август, бе организирано изкачване до хижа „Плевен”,
а след това и на връх Ботев. Проведоха се състезание по ориентиране,
скоростно изкачване на върха, срещи
с екстремния бегач Кирил Николов –
Дизела, който за първи път бе гост
на дружеството и изкачи връх Ботев
- първенеца на Стара планина.
Трите дни в планината ще оставят
незабравими спомени за всички и с
неподправен възторг много от туристите си пожелаха такива празници и
срещи да нямат край. Емблематична
бе срещата с популярния екстремен
бегач Кирил Николов – Дизела, който
бе специален гост по покана на дружеството. Той показа филм за преодоляване на маршрута „Ком – Емине“, което направи преди две години
за 106 часа. В библиотеката на хижа
„Плевен” филмът предизвика огромен
интерес сред планинарите. Бегачът
за първи път участва и в скоростното изкачване на връх Ботев, което

направи за рекордните 54 минути и 12
секунди на втория ден, като се знае,
че с нормален ход това разстояние се
покрива за няколко часа.
Сериозно ангажиран в организацията на празника и с лично участие в проявата бе Петко Стойнов – зам.-председател на ТД „Кайлъшка долина“ – гр.
Плевен, и национален координатор на
Българския туристически съюз. За
историята на туристическото дружество през последните петдесет
години и за още много подробности
от живота на дружеството господин
Стойнов може да разказва дълго и увлекателно. Ето какво си спомня той
за първите походи:
„Далеч преди да бъде построена
хижа „Плевен“, чийто автор е арх. Иван
Стефанов и която е предоставена на
туристите през 1970 година, масови
изкачвания се правят още през петдесетте години. С палатки и с раници
ние сме правили масови изкачвания до
връх Ботев, в които вземаха участие
по 120-130 души. Спирахме тук, на
мястото, където сме сега в хижата,
и на поляната разпъвахме палатките, после тръгвахме към първенеца на
Стара планина. Това бяха незабравими
приятелски вечери с прекрасна ат-

мосфера, разговори, песни… Това не
се забравя. От всичките години в туризма, където съм повече от половин
век, съм разбрал и съм се убедил, че
планината обича добрите хора. Щастлив съм, че всяка година виждам много
нови хора, които тръгват из планините, из красивите места на България,
което е сигурен знак, че ще я обичат
още повече. Това дава сила на нашето
туристическо движение, което ще
продължи и ще се развива, съхранявайки заветите на Алеко.
В последната неделя на август ние
всяка година предприемаме масово
изкачване на връх Ботев, както преди 124 години с изкачването на Черни
връх на Витоша от Алеко Константинов и негови приятели, се слага началото на организирания туризъм у нас.
И този път не изменихме на традицията. На най-малките, изкачили връх
Ботев, раздадохме ранички, шапки,
всички получиха специални грамоти.
Това ще се запомни от нашите приятели завинаги. Хората с нетърпение
очакват този ден. Ние приемаме наистина това като истински празник
на туризма. Стотици изкачиха нашия
старопланински първенец. Радващо е,
че имаше млади хора и дори бебета,
натъкмени в самарчето на родители-

те си. Така че туризмът няма да отмре, защото за него няма възраст, а
трябват сърцати и верни последователи.
В нашето дружество имаме десет
клуба, които работят по календарен
план, утвърден от Управителния съвет, и нещата се случват стройно
и последователно. Радвам се, че през
последните години успяхме да укрепим и обновим базите, които стопанисваме. Всяка година правим по нещо,
което радва нашите туристи и гости. Една изключителна придобивка в
последно време бе предоставеният ни
безвъзмездно роял от Виена. Стремим
се да защитаваме високото ниво на
туристическата дейност. Без да звучи претенциозно, вече няколко години
поред сме национален първенец като
дружество. Затова работим на много широка основа, като поддържаме и
развиваме туристическата дейност
сред учениците, сред клубовете по
туризъм в училищата. Радвам се, че
в Плевен институциите стоят зад
идеята за подпомагане развитието
на туризма у нас. Това осигурява нашия общ успех и целесъобразността
на тази дейност в национален мащаб.”
Текст и снимки: Димитър Стойков

Из хубавия Пирин с ТД „Стратеш”
В средата на август ТД „Стратеш”, Ловеч, проведе своите
традиционни летни походи в Пирин. 44 туристи на възраст от
3 до 75 години в три лъча пребродиха любими места. Маршрутите бяха: 1) хижа „Безбог” –
хижа „Беговица” - заслон „Спано
поле” - хижа „Бъндерица”; 2) хижа
„Безбог” - заслон „Тевно езеро” –
хижа „Бъндерица” - заслон „Кончето” – хижа „Бъндерица” и 3)
група на базов лагер хижа „Бъндерица”. Изкачен бе първенецът на Пирин връх Вихрен 2914
м в обичайното за мраморното
било на планината динамично
време - мъгли, хлад, облаци, но
без дъжд, както и съседните Кутело I и II 2908 м, преминат бе
страховитият скален ръб Кончето - 400 м дълга седловина
на 2810 м височина с почти отвесни 400-метрови склонове. По-

сетихме големите циркуси: Бъндеришкия циркус, Василашки,
Валявишки, Поповоезерен, Белемето, и красивите ледникови
езера в тях, изкачихме върховете Тодорка - 2746 м, Муратов
връх - 2669 м, Дисилица - 2713
м, Голям Полежан – 2851 м, Безбог - 2645 м. Нощувките бяха в
гостоприемните хижи „Безбог“,
заслон „Спано поле“, хижа „Беговица“, заслон „Тевно езеро“, хижа
„Бъндерица“. Опитните водачи
Светослав Генков, председател
на дружеството, Михо Гарибски
и Мария Бончева ни преведоха
през високите върхове и порти,
буйни планински потоци и морени. Уведомяваха ни за всичко интересно в гледката. На хижите
имаше вкусна храна, топла баня,
а на по-ниско разположените - и
интернет.
Петте дни сред облаците и

високите върхове на Пирин бързо
отлетяха. Останаха спомените
за катеренето по металните
въжета над пропастите между
великаните на Пирин - върховете
Кутело, минаването през високите порти, откриващи великански
гледки към циркусите и прекрасните сини и бистри ледникови
езера, нежните пирински цветя,
смело растящи сред мрамора по
високото край пътеките. Пирин една вечна, спираща дъха емоция!
На слизане от планината посетихме Благоевград и неговите забележителности: Регионалния исторически музей
- един 100-те национални туристически обекта, и църквата „Въведение Богородично“.
Текст: д-р Дарина Петрова
Снимки: д-р Дарина Петрова и
Петко Канъков
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Пловдивските ветерани из
красотите на Югозапада

„Ние сме южняци и затова
обичаме да пътешестваме на
юг из страната“ – под тази
идея обикновено се солидаризират туристите ветерани
от ТД „Шипка“ – гр. Пловдив,
при своите сбирки, затова
често си устройват опознавателни преходи в някои от
южните ни региони.
И тази година те не изневериха на станалата вече
традиция. Предложеният от
председателя на клуба маршрут из югозападната част на
страната бе разгледан по карта и приет от болшинството
членове. Още в ранните дни
на летния сезон желаещите
да участват в него вече надхвърляше 40 души. Затова и
подготовката започна отрано, под прякото ръководство
на секретаря на дружеството Анна Камчева – уточниха
се времетраенето, конкретният маршрут на отиване и
връщане,
най-интересните
обекти за посещение, нощувки и т.н.
В един слънчев юлски ден реализирането на прехода стана факт и групата туристи с
голям автобус пое на път. Настроението бе приповдигнато, коментарите за пътуването - оживени и даже екнаха
туристически песни. За ония
от участниците, включили се
за пръв път в наше мероприятие, имаше изненади – всички получиха кратка диплянка
с обобщена информация за
пътя, селищата по него и покрай него и историческите и
природните забележителности, цел на опознавателното
ни пътуване. Втората изненада бяха двете „стюардеси“,
облечени досущ като посестримите си от самолетните
компании, които с усмивки на
два пъти почерпиха всички с
бонбони и сладки. Още една изненада – до микрофона имаше
не един, а двама екскурзоводи,
които със своята информация
направиха пътуването особено интересно. А отсечката
за деня беше дълга – от Пловдив през Пазарджик – Белово
– Юндола – Гоце Делчев – Сандански.
Още в началните минути
дойдоха първите интересни
сведения за забележителности покрай нас – посочени бяха
Бесапарските хълмове и Овчеполските височини, за които малцина знаеха. Интерес
предизвика и съобщението, че
някъде тук е била древната

Юрий Морозенко от гр. Санкт
Петербург
има
100 печата и 100
марки от Националното движение
„Опознай
България - 100 НТО”. Той
е в България от
2015 г. и от 2017
г. събира печатите и марките. По
този начин опознава още по-добре
нашата страна.
Много силно впечатление му е направила пещерата
Дяволското гърло.

столица Бесапара на царството на тракийското племе
беси, която обаче археолозите все още търсят и спорят
къде е била тя… Припомнено
беше, че отляво на движението ни се редуват красивите
родопски ридове Чернатица,
Каркария и Алабак, а пред нас
вече се открояваше рилският
красавец Славов връх.
Автобусът подмина с равно
темпо Пазарджик и Белово и
навлезе в дефилето на река
Яденица – разделителната
линия между Западните Родопи и Рила. Огромни масиви от
иглолистни гори се редуваха
от двете страни на пътя и
така чак до пристигането ни
на красивата възлова седловина Юндола, отправен пункт за
много пътешествия из двете
планини.
Кратък отдих и отново на
път – покрай Якоруда, Белица,
Елешница и Гулийна баня, заобикаляйки Банско.
Постепенно пред нас се
открои гранитната снага на
Северен Пирин с поредицата
върхове – от Тодорка и Вихрен
до началните върхове Пирин
и Албутин. Екскурзоводите
едва смогваха да ги очертаят
и обяснят с по две-три думи,
защото автобусът се движеше бързо по все още чистия
от интензивно движение път.
След малко картината видимо се промени – отляво пак
беше Родопа с най-западната
си част, отдясно бе Пирин
със северния си дял, а след
тридесетина километра - и
Среден Пирин с първенеца си
връх Орелек, с телевизионната предавателна станция на
него… И ето ни вече в града
на Гоце, с полагащия се голям
отдих, който даде възможност на всички за опознаване
на града, за снимки на забележителности, дори за разглеждане на много интересния Исторически музей. И отново на
път – вече през голямата седловинна поляна Попови ливади
(Папаз чаир), където имаше
две задължителни спирания –
край хижа „Попови ливади” и за
обща снимка пред внушителния паметник на Гоце Делчев,
народен трибун и революционер. Запленени от красотите
на този природен кът, някои
успяха да открият и приятно
лакомство – поляни с горски
ягоди. Отдадена бе почит и
към друг голям поборник Яне
Сандански, на чието лобно
място бе изслушана крат-

ка беседа за неговото дело и
трагична гибел.
Пътят ни продължи и до
ранните следобедни часове
групата последователно посети с. Рожен и Роженския
манастир с гроба на Яне Сандански, града архитектурен
паметник Мелник, където бе
и обядът. И пак снимки, снимки…
Но програмата е сериозно
нещо и следващите ни обекти
бяха местността Рупите, с
всичко, свързано с живота и
дейността на пророчицата
Ванга. След беседата и разходката из красивия парк –
на път към поредния за деня
обект - Самуиловата крепост
край петричкото с. Ключ. В
този кът край бързоструйната река Струмешница научаваме от музейния екскурзовод най-важните неща около
трагичната част на нашата
история по времето на цар
Самуил…
Денят вече преваляше, когато автобусът навлезе в гр.
Сандански, крайната цел на
пътуването ни. Кратки данни за града, считан за родно
място на легендарния античен герой Спартак, дръзнал
да поведе робите в Римската
империя на епична битка за
свобода; за безсребърните народни лечители от този край,
дали на града старото му име
- Свети Врач. Последва настаняване в кокетно частно
хотелче и групата се пръсна
из града – към централната
му част, към парка, към заведения.
В утрото на следващия
ден, ободрени и отпочинали,
се отправяме към най-важната забележителност от програмата ни - Рилския манастир. Поемаме по магистрала
„Струма“ с бързо темпо, подминаваме областния център
Благоевград, където сме били
вече на два пъти, преминаваме близо край китното градче
Бобошево, сгушено в пазвите
на Влахина планина, по двата бряга на Струма. Покрай
информацията от екскурзоводите ни за редуващите се
отляво планини Огражден, Малешевска и Влахина научаваме, че само на броени километри от нас е историческото
селце Скрино, родно място на
св. Иван Рилски; че до селото е
пещерата, в която той е бил
отшелник; че тук той е основал първия манастир, носещ
също неговото име; че този

манастир днес се обновява
и е притегателен център за
миряни и туристи. Сензация
за мнозина бе и чутото за героичните подвизи на големия
поборник и войвода дядо Ильо
Малешевски, бродил из този
район и бранил поробеното
население. Дядо Ильо доживява свободата и се включва в
руските войски, донесли освобождаването на този край от
агарянско иго.
За около два часа пробег
вече сме в светата обител,
Рилския манастир. Както винаги, той ни поразява с мащабите си, с красотата си, с
импозантните рилски върхове
около него, с пъстрото множество, събрало поклонници
и туристи от цяла България,
от Балканите. Посещаваме
голямата и красива манастирска църква, палим по свещичка
и се пръскаме по интереси из
манастира. Посетилите му-

Анета Господинова от
гр. Стара Загора е събрала
100 печата от
Националното движение
„Опознай България - 100
НТО“. От 2011
г. започва да
посещава обектите, първият
е
Бачковският манастир.
Най-силно впечатление у нея
оставя
връх
Ботев.

зея остават възхитени от
огромния брой експонати, с
изключителна
историческа
стойност. Отдъхнали, в следобедните часове поемаме
към седловината Предела и се
озоваваме в Банско. И сме поразени – градът като целогодишен планински и ски курорт
очевидно вече трайно е задминал всички други сродни курорти – и Пампорово, и Боровец,
и Чепеларе. Щастливо съвпадение – в града се провежда
голям Национален фолклорен
фестивал на народното творчество. Толкова интересен, че
му отделяме повече от два
часа. Възхитени от видяното
и чутото, поемаме по обратния път и при залез слънце
вече сме в Пловдив.
Красив е Югозападът на Родината. Сигурно е, че пак ще
бъдем там!
Димитър Антонов
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Насладихме
се на
красотата
на Пирин
планина

В празника на Рила
124-годишна история има вече организираното туристическо движение в България. А
по традиция месец август е най-туристическият през годината.
Вече 95 години пък в първата събота и неделя от месец август отбелязваме Празника на Рила планина и масовото покоряване
на Балканския първенец връх Мусала. А сред
първите организатори на този празник са и
туристите от долнобанското дружество
„Ибър“.
Този месец долнобанските планинари споделиха празника на Рила с разнообразни прояви.

Водени от председателката на дружеството
Елисавета Сестримска, те последователно
направиха няколко еднодневни излета из красивата и привлекателна Рила. Традиционно се
изкачиха до патрона на планинарската организация - връх Ибър на 2666 м н.в., и в дните преди Голяма Богородица малки и големи
туристи се докоснаха до космическата сила
на Седемте рилски езера, след което споделиха прекрасни изгледи по време на прехода от
село Костенец до хижа „Белмекен“.
Любомир Кузев

Томислав
Маринов
и
Кристина Маринова от
град Враца са събрали 100
печата от Националното
движение „Опознай България
- 100 НТО“. Разбрали са от
приятели за движението, а
първият обект, който са посетили, съвсем естествено
е пещерата „Леденика“ край
Враца. Най-силно впечатление у тях оставя Ботаническата градина в Балчик. На
снимката заедно с Томислав
е баща им.

ТД „Добруджанец“, гр. Генерал Тошево, проведе екскурзионно летуване 2019 г. от
15 до 25 юли. Тази година то
се проведе в Пирин планина.
Участие взеха 19 туристи,
от които 5 деца на възраст
от 5 до 12 години. Установихме се в семеен хотел в с.
Баня, близо до гр. Банско. В
първия ден проведохме поход
до курорта Семково. На другия ден от хижа „Гоце Делчев“
с лифт се издигнахме до езерото Безбог. Обиколихме го и
стигнахме нагоре до Попското езеро. Вечерта се разходихме из Банско и се радвахме на
богатата програма на града
с участници от телевизионното предаване „Фермата“,
Михаела Филева и Графа.
През следващите дни се възползвахме от възможностите
за релакс в СПА-център „Римска баня“ в с. Баня. Осъществихме и идеята да посетим с. Огняново, където съчетанието
на планина и лековити горещи

минерални извори е нещо, на
което човек наистина трябва да се наслади. Разгледахме
забележителностите на гр.
Гоце Делчев. В Белица бяхме в
Парка на танцуващите мечки.
Очаровахме се от местата и
начина на отглеждане на 23те мечки в естествената им
среда. През следващите дни
осъществихме три похода.
Първият – до хижа „Демяница“,
вторият – от хижа „Вихрен“ до
пиринските Рибни езера и езерото Окото. През последния
ден на летуването посетихме
местността Попови ливади
над гр. Гоце Делчев. Не пропуснахме да се насладим на гледката, която се открива от с. Делчево. Вечерта отпразнувахме
подобаващо края на успешното летуване и по традиция си
обещахме летуване 2020 г. да
бъде в Средна Стара планина.
Димо Димов,
председател на
ТД „Добруджанец”

Светлана Анчева от гр. Русе
е събрала 100 печата от Националното движение
„Опознай България
- 100 НТО“. Нейни
приятели
преди
няколко
години
са спечелили от
томболата
лек
автомобил.
Пожелаваме й тази
година и тя да
спечели голямата
награда. Обича пещерите и затова
силно впечатление е оставила у нея пещерата „Снежанка“.
Надя Тонева и Петър
Петров от гр. Перник са
събрали 100 печата от
Националното движение
„Опознай България - 100
НТО“. Първият обект,
който са посетили, е
Костницата в с. Скравена. Оттам са купили и
книжките за поставяне
на печатите. Силно са
впечатлени от обектите в гр. Копривщица и гр.
Пловдив.

Стилиян
Димитров
от гр. Ловеч е събрал
100
п е ч а т а
от Националното
движение
„Опознай
България 100 НТО“.
Събира ги
от15години.
Най-много
от обектите му допада Къкринското ханче край Ловеч.

Прояви

СЕПТЕМВРИ 2019 г.

11

С „Буйна кръв“ опознай Лудогорието
Н
а 6 юли 2019 г. група
туристи от ТД „Добротица“ се отправихме към гр. Разград, за
да участваме в 7-мия пореден
поход „С „Буйна кръв” опознай
Лудогорието!” и същевременно да отпразнуваме 20-ия
рожден ден на домакините от
ТД „Буйна кръв”. В уречения
час бяхме на паркинга, където
се качихме в автобуси и тръгнахме за гр. Исперих. Тук се събрахме с другите участници
в похода и се отправихме към
ловния резерват „Воден”. На
входа ни посрещнаха трима
„ловци” не с насочени пушки, а
с питка, шарена сол и бакърче с вино. В 10:30 ч. водачът
поведе колоната, като маршрута от 14 км изминахме за
около 3:30–4:00 ч. По средата на маршрута домакините
бяха предвидили по-дълга почивка, а специално поканеният служител от резервата

ни запозна с историята му и
намиращите се в него диви
животни. Разбира се, и тук
се появиха щатните „Отец
и Монахиня” към дружеството, за да направят „Светое
кръщение” на групата, която
за пръв път участва в похода, и да благословят всички.
След похода на стадиона в с.
Острово хапнали, отпочинали, няколко кръшни хора и в
16:00 ч. всички се отправихме
към гр. Разград за настаняване в средношколското общежитие. Баня, почивка и в
19:30 ч. заехме местата си в
ресторанта.
В 20:00 ч. председателят на
ТД „Буйна кръв” Диана Неделчева поздрави всички за участието, връчи благодарствени
грамоти и на свой ред прие
подаръците за дружеството,
които гостите им подариха.
Улисани в танци, хора и забавни игри, почти посрещнахме

утрото.
Неделя сутринта, след задължително кафе в центъра на града, си пожелахме до
нови срещи и лек път и всяка
група пое по своя маршрут.
Посетихме музея на археологическия резерват „Абри-

тус”, за да сложим печати в
книжките от 100-те НТО, и
се отправихме към близкото
градче Лозница, където се
разходихме в центъра и парка. В ранния следобед, прибирайки се към гр. Добрич, посетихме и Музея на мозайките

в гр. Девня - също част от
100-те НТО. Така, изпълнени с
емоция и заредени с енергия,
се прибрахме у дома.
Мирослав Кескинов,
председател на
ТД „Добротица” , гр. Добрич

Подновени пътеки край язовир „Копринка”
Пешеходно-велосипедният
маршрут от Казанлък, покрай
язовир „Копринка“, крепостта
„Твърдица“, Голяма Гюрля, Кулата, Драганка, Горночерковския превал, Дъбете и с.
Бузовград бе направен през
октомври 2006 г. и подновен
през октомври-ноември 2015
г. През есента на 2018 г. бяха
разширени пътищата с противопожарна цел и 90 процента от туристическите
маркери бяха унищожени. Със
съдействието на г-н Владимир Атанасов - зам.-директор
на ДГС - Казанлък, бяха осигурени бояджийски материали.
Планинарите Тончо Нейчев,
Иван Петров и Христо Ангелов от ТД „Орлово гнездо“ и

СК „Орлово гнездо 1957“ – Казанлък, за три дена подновиха маркировката от стълба,
южно от „Кремона“, през преливниците на язовир „Копринка”, Малка Гюрля, Разклона,
Змийското дере, Вилите до
Водолея на Голяма Гюрля (жълто-бяло - 2 часа). От Разклона, по зелено-бялата пътека, за 20 минути се стига до
разположената на язовирски
полуостров крепост „Твърдица“. Тя е от тракийско и византийско време, до края на
Второто българско царство
- XIV век, на 437 м н.в. Приятно пътуване по красивите
пътища!
Христо Ангелов

Мирослава Кескинова и
Николай Кескинов са от
Добрич и са на 3 години.
Вече имат сребърна значка
от Националното движение „Опознай България – 100
национални туристически
обекта”. Заедно с майка си
Николинка Кескинова и
баща си Мирослав Кескинов, които за втори път са
носители на златна значка,
обикалят обектите. На родителите най-много им харесват върховете и те са
се включили и в Националното движение „Покорител на
10-те планински първенци”.

Ваня Бочова
и Тенчо Панев
от София са
събрали 100 печата от Националното
движение „Опознай
България - 100
НТО“. За него
са научили от
интернет. От
първия обект,
който са посетили - пещерата „Леденика“,
са закупили и
книжките за печатите, а найярък спомен у тях са оставили Белоградчишките скали.

In memoriam

Кристина
Коджабашева,
дъщеря й Карина, която е на 2
години, и синът
й Стефан, който е на 4 години, от няколко
месеца обикалят обектите
от
Националното движение
„Опознай България – 100
НТО”. Децата
се радват на
бронзовите си значки, а Стефан помни рождените места
на българските революционери, които са посетили – Котел,
Карлово, Калофер, Копривщица.

Седем години без планинския
водач и заслужил деятел по
ориентиране Михаил Житаров.
На планинаря и водача - дълбок
поклон! Винаги ще бъдеш с нас.
Оставаме с признателност, че
вървяхме заедно по пътеките
на живота.
От неговото семейство,
туристи и приятели
от град Бургас
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21-26 август 2019 година - Национално честване на
142-рата годишнина от Шипченската епопея под
патронажа на президента на Република България
От висотата на националното честване президентът
на Република България и върховен главнокомандващ ген.
Румен Радев отправи специални поздравления и най-добри
пожелания към туристите на
България по случай техния
празник - 124 години от основаване на Българския туристически съюз.
ТУК НЯКОГА ЕХТЯХА БОЕВЕ,
ТУК СЕ РЕШИ СЪДБАТА НА
БЪЛГАРИЯ
А сега, 142 години по-късно,
се веят знамената на страните - участници в Руско-турската освободителна война,
издигат се паметници на
признателността, на българо-руското бойно братство,
на свободата на България.
Националните чествания
на Шипченската епопея започнаха на 31 юли в Художествената галерия на гр.
Казанлък с откриване на документалната фотоизложба
„Строителите на Паметника
на свободата”.
Няколко дни след това - на
13 август, отново в Художествената галерия на гр.
Казанлък, бе представена
книгата на ген. Георги Вазов
„Участието на българите в
освободителните войни”.
В Габрово честванията започнаха на 21 август с откриване на пренесената от
Казанлък документална фотоизложба „Строителите на
Паметника на свободата”.
На следващия ден - 22 август, в Регионалния исторически музей – Габрово, бе

официалното откриване на
изложбата „Оръжията на Освобождението”.
А на 23 август от 10:30
часа започна националното
състезание за ученици „Скоростно изкачване стълбите
на Паметника на свободата”.
Най-бързи при момичетата
и момчетата от 5. до 8. клас
бяха Стела Чалъкова - 6:01
минути от ПМГ „Акад. Иван
Гюзелев” – Габрово, и Алекс
Павлов – 4:53 минути, от ПГ
„Рачо Стоянов” – Дряново,
а при юношите и девойките от 9. до 12. клас – Цвета
Комитска – 5:59 от НГПИ
„Тревненска школа” – Трявна,
и Кристиан Станчев от ПТГ
„Д-р Никола Василиади” – Габрово, и Венцислав Кисьов от
СУ „Христо Смирненски” - Кочан, с еднакви времена от 4:16
минути.
От 12:30 часа пред Паметника на свободата учениците
имаха вдъхновяващ разговор
„Бъди на върха” със създателя
на сайта „Уча се” Дарин Маджаров.
НПО
„Военноисторическа комисия” поднесе традиционния венец за загиналите воини от всички етноси,
участвали в Шипченската
епопея на Кокалянската скала
над Кокалянското дере, където са изхвърлени труповете
на руси, българи, турци и други по време на августовските
боеве.
Вечерта в Регионалната
библиотека „Априлов - Палаузов” – Габрово, се представи
книгата на ген. Георги Вазов
„Участието на българите в
освободителните войни”.

Представителна група от габровските туристи ветерани взе участие в
тържествата по повод 142 години от Шипченската епопея

Кулминацията на тържествата бе на 24 август.
От двете страни на Балкана, след почитане паметта
на загиналите в Шипченската
епопея с панихида в Соколския манастир над Габрово и
заупокойна света литургия
в храм-паметник „Рождество Христово” - гр. Шипка, към
Върха на свободата тръгнаха
походните колони. По пътеката от Соколския манастир
към върха, по която някога габровци са сваляли ранени, носели храна, вода, подпомагали
защитниците на Шипченския
проход, сега вървяха техните
признателни потомци. Рамо
до рамо бяха габровци и гости
на града - вървяха 9-10-годишни деца от Габрово, Разград и
Провадия, техните родители,
7-годишният Добрин Митев
от София, семейство французи с децата си Еван и Люси
от Южна Франция .
На запад от местността
Узана - най-голямата билна
поляна в Стара планина, където от 25 до 27 декември 1877
г. бивакува Дясната обходна
колона на ген. Скобелев, тръгна втори лъч, а от юг - от
храм-паметника „Рождество
Христово” в гр. Шипка, тръгна трети лъч. Пристигнаха и
колотуристи, тръгнали от
Габрово, минали през Тота
Венкова, хижа „Хлебна”, местността Осеникова поляна
– хижа „Узана” и стигнали до
Прохода на свободата. Други
минаха по пътеката от Соколския манастир.
На Шипченския проход, където се развяваха знамената на страните участнички,
походите пристигнаха почти
едновременно и всички се устремиха към Върха на свободата. Вятърът развяваше
вечния огън до Паметника на
свободата, към който се бяха
устремили хиляди хора от
цяла България със знамена - и

български, и руски, с цветя в
ръце.
В тържествата и изкачването към Върха на свободата
взеха участие и 50 български
деца от Украйна, Сърбия и Македония, гости на Хасковския
гребен клуб „Преображение”.
Най-младият участник бе
двумесечната Адел, носена
от татковите си ръце.
Точно в 12 часа пред барелефите към Паметника на
свободата започна официалната част на тържествата.
Почетният караул бе приет
и поздравен от президента
и върховен главнокомандващ
ген. Румен Радев. Великотърновският
митрополит
Григорий отслужи заупокойна молитва за загиналите
за свободата на България. С
кратко, прочувствено слово
президентът Румен Радев
се обърна към хилядите, изкачили Върха на свободата,
цитира Вазов, а след това поднесе венец на Паметника на
свободата. С венци и цветя
бе обкичен не само 34-метровият доломитов паметник на
вр. Свети Никола, а и всички
паметници в района на НПМ
„Шипка”.
Само преди 85 години на 26
август 1934 година пред стохилядно множество, в присъствието на останалите
живи поборници и опълченци,
на руските воини, били се тук
за свободата на България, е
открит Паметникът на свободата от цар Борис III. Освещаването е извършено от
Старозагорския митрополит
Павел, а откриването на паметника е оповестено със
101 топовни изстрела. Точно
в 11:10 часа цар Борис III прерязва лентата и произнася
първата си реч. Под звуците
на военна музика и овации царят отключва вратата на Паметника и поднася венец. Организатор на тържествата

за освещаване и откриване на
Паметника на свободата е отдел „Военни музеи, паметници
и гробове” към Генералния щаб
на армията, който синхронизира действията си с Комитета по въздигане на паметника.
Тържествата започват на 25
август. Вечерта е проведена
тържествена заря-проверка.
А сега, огрян от слънце, обкичен с цветя, той отново
гостоприемно разтвори врати за всички, желаещи да научат историята на епичните
Августовски боеве и се преклонят пред подвига на българо-руското бойно братство.
Паметникът е дело на арх.
Атанас Донков и скулптора
Александър Андреев. До него
имаше и детска занимателна
работилница за хвърчила, а в
мултимедийната зала на НПМ
„Шипка-Бузлдужа” се прожектираха тематични филми.
На връх Шипка НД „Традиция”
направи възстановка на Шипченските боеве отпреди 142
години.
Вечерта в Габрово се проведе тържествена заря-проверка с парад на военните
духови оркестри и съвместни
изпълнения на представители
на Ансамбъла на въоръжените сили. Почетният караул
бе приет от президента и
върховен
главнокомандващ
ген. Румен Радев. Дефилираха бойните знамена, водени
от Самарското знаме, връчено на българските опълченци
на 6 май 1877 г. Представителната гвардейска част бе
поздравена от президента на
Република България. Приветствено слово изнесе и кметът
на гр. Габрово г-жа Таня Христова.
Небето се озари от празнични салюти, посветени на
Шипченската епопея.
Инж. Милка Караджова,
гр. Габрово
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След звънчето на Капитана
П
рез 1856 г. малцина българи са
проумявали робията под турското управление и са обмисляли какво да се прави, за да
се освободим от него. За събуждането на другите е била нужна огромна
камбана, която да звъни неспирно над
Балкана. Толкова огромна, че не е по силите нито на приказни титани, нито
на стотина възрожденски юнаци да я
разлюлеят. Заради това непокорният
Капитан дядо Никола казал: „Аз сега
окачвам едно звънче, което след време
ще стане камбана”, и тръгнал да зове
сподвижници.
В деня на разтурянето на четата
и гибелта на войводата й, 15 август
(нов стил), се провежда ежегодният
поход-поклонение „По стъпките на
Капитан дядо Никола”, организиран и
спонсориран по отношение превоза
и почетните венци от Туристическо
дружество „Планинец” - гр. Трявна. През
2019 г. в него взеха участие 47 граждани и гости на града. Пешеходният
маршрут, в който най-малкият участник бе на 4 години, бе традиционен - от
с. Енчовци, през рида Мъхченица, до кв.

Нова махала на гр. Габрово. Участниците се поклониха в Соколския манастир,
планиран за център на дейността на
четата, но превърнал се в лобно място
за някои четници; пред двата паметника, отбелязващи запечатания с кръв
героизъм и края на четата, на Шиваров мост в гр. Габрово; на лобното място и на гроба на героя в кв. Дончовци.
Пешеходният маршрут е до 4 часа,
разнообразен, не много добре маркиран, но с добри пътеки, в една част път
за автомобили на дървосекачи, в друга
- етап от маратона „Трявна Ултра”,
трета е някогашният римски Верейски път, а една добре утъпкана пътека
към вр. Бедек и Бузлуджа ползват любителите на АТВ. Прекрасни са балканските гледки сред дъх на мащерка, бор
и горски аромати.
Патриотично внушение оказаха
тръгването от гр. Трявна, с незабравимата часовникова кула и школото, открито само 2 години след Априловската гимназия, в което е учителствал П.
Р. Славейков - председател на Народното събрание; църквата в с. Енчовци, построена от Димитър Сергьов, строил

и Тревненския мост; беседата в Нова
махала - родно място на Априловци и
на Тодор Бурмов - пръв министър-председател след Освобождението, както
и беседите на водача на пешеходната

група за героичния и достоен път на
Никола Филиповски - Капитан дядо Никола.
Венцислав Митрев

По стъпките на траките
край язовир „Копринка”

Народно читалище „Пробуда 1920“
- с. Копринка, изпълнява родолюбивия
проект „По стъпките на траките“,
подпомаган от „Виваком-фонд“. Заедно с основния партньор - Туристическо дружество „Орлово гнездо“ – Казанлък, със секретар Тошка Тенева,
на 16 юли 2019 г. бе осъществен един
незабравим ден за 34 деца от 4 до 16
г. от село Копринка. В прохладната

утрин голямата група, водена от
Минка Иглева - ръководител на проекта, Емилия Бисерова - секретарка
на читалището, Мария Желева - библиотекарка, Христина Райчева - член
на настоятелството, и Тончо Нейчев
- най-добрият ориентировач ветеран,
многократен държавен шампион и
член на УС на ТД „Орлово гнездо“, пое
през Копринската гора и стената на

язовир „Копринка“ до Преливниците.
Там планинският маркировач Христо
Ангелов запозна децата с туристическата маркировка и направи демонстрация с технологична екипировка
(контейнери, престилки, четки, бутилки), изпитани 30 години по 60-те
пътеки в Стара планина и Средна
гора, маркирани от казанлъшките
планинари. Тончо Нейчев изнесе кратка лекция за основите на ориентирането в местността с карти и компас.
Бе осъществено демонстрационно
азимутно 4-точково състезание, през
което преминаха всички ученици. След
кратка шоколадена закуска походът
продължи по прясно маркирания жълто-бял, подновен преди три дни маршрут, през 60-годишната борова гора,
покрай язовирния бряг. Планинарчетата се надпреварваха да търсят

Ирен и Деян
Костови са от гр.
Плевен. Те имат
100 събрани печатa от Националното движение
„Опознай България
- 100 НТО“. Събират ги от 2010 г.
Незабравим
спомен оставя у тях
изкачването
на
Ботев връх и галерията в гр. Добрич.

На 29 юли 2019 г. членове на Туристическо дружество „Рила“, гр. Рила, в местността Свети Георги посрещнаха
участниците в пешеходния поход „Светият път”. Шествието е по повод 550-ата годишнина от пренасянето на
мощите на св. Йоан Рилски в Рилската света обител. Походът тръгна от Велико Търново на 1 юли. 30 дни по-късно
и 600 километра по-далеч поклонниците стигнаха до Рилския манастир.

стандартно и красиво изпълнените
маркери, които на Разклона смениха
основния си цвят на зелен. За 3 часа
бе изкачена разположената на южния
язовирен платовиден полуостров крепост „Твърдица“. Тя е от тракийско
и византийско време и е съществувала до края на Второто българско
царство - XIV век, на 437 м н.в. В североизточния край има остатъци от
каменно-хоросанен зид на стражева
кула, а в северозападните краища са
мъхести каменни насипи от разрушените стени. Част от ломените камъни са използвани и при строителството на копринската черква. С почивки и
игри, в ранния следобед походниците,
доволно изморени, се прибраха в Копринка.
Христо Ангелов

Честит юбилей!
Членовете на Туристическо дружество „Еделвайс” – София, честитят 90-годишния юбилей на своя почетен председател Николай Добрев и му пожелават крепко здраве и
още много години да ги забавлява с безспорния си талант.
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Пето международно състезание по ориентиране
за Купа „Родопея” – село Ягодина
В село Буйново в Западните Родопи се проведе и Пето международно
състезание по ориентиране за Купа
„Родопея” – село Ягодина, организирано от Туристическо дружество „Родопея”. В него взеха участие над 80
състезатели по ориентиране от три
държави: България, Северна Македония и САЩ. Състезанието се проведе
в два старта – нощен и дневен, под
ръководството на главен ръководител Снежана Кукунджиева, главен
съдия Тодор Тодоров, главен секретар
Лидия Николова, технически ръководител и старши съдия Старт Русалина
Стефанова, контролен съдия Георги
Хаджимитев, старши съдия финал
Владимир Ярков и лекар Асен Чуртов.

Ж12 (5) 0.8 km 0 m 6 C
Ева Сархачева – „Узана” - Габрово
Ж14 (2) 1.4 km 0 m 9 C
Раяна Стефанова – „Чумерна” - Твърдица
Ж16 (3) 1.6 km 0 m 11 C
Златина Генчева – „Чумерна” - Твърдица
Ж18 (2) 2.0 km 0 m 11 C
Станислава Сярова – „Сини камъни”
- Сливен
Ж35 (3) 2.1 km 0 m 14 C
Веселина Зашева – „НСА – Сивен” София
Ж40 (1) 2.0 km 0 m 11 C
Галина Петкова –„АЕЦ Козлодуй” -

- Дряново
Ж10 (4) 0.7 km 0 m 5 C
Ели Димитрова – „Бачо Киро-94” Дряново
СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ
М21Е (3) 3.1 km 0 m 19 C
Ивайло Величков – „Сини камъни” Сливен
Ж21Е (4) 3.0 km 0 m 15 C
Стефания Димитрова – „Браун тим”
- Велико Търново
М12 (3) 1.6 km 0 m 8 C
Алекс Сархачев – „Узана” - Габрово
М14 (6) 1.8 km 0 m 11 C

На 25 юли в 18 часа бе откриването
на състезанието на площада на с. Буйново и Техническа конференция в хотел „Орлец”. В 19 часа бе даден старт
по ориентиране на групи МЖ 10 – 12
за купа „Родопея”, а в 21 часа - старт
на състезанието по ориентиране за
купа „Родопея“ - нощен спринт. На 26
юли в 10 часа започна състезанието
по ориентиране за купа „Родопея“ средна дистанция, в 13:30 часа бе награждаването.
Призът „Благой Стефанов” спечели Тончо Тонев от „Кракра Перник”.

Кратка статистика
Стартирали Нощно – 75;
Стартирали Дневно – 79;
Брой клубове – 23;
Състезатели от Македония – 4;
Състезател от САЩ – 1, Джо Браутигам;
Най-възрастен - Дичо Гогов, роден
през 1933 г., от София;
Най-малък - Гергана Дучева, 1 година
и 8 месеца (естествено, стартирала с майка си), от Стара Загора;
Брой възрастови групи – 26, по 13
за мъже и жени.
КУПА „РОДОПЕЯ“ 2019 Г. - НОЩНО
С най-добри резултати в различните възрастови групи са:
М21Е (4) 3.3 km 0 m 16 C
Христо Мандевски – „Пловдив” - Пловдив
Ж21Е (5) 2.5 km 0 m 14 C
Елена Димитрова – „Бачо Киро – 94”,
Дряново
М12 (3) 1.4 km 0 m 8 C
Цветомир Колев – „Бачо Киро – 94”
- Дряново
М14 (6) 1.6 km 0 m 9 C
Димитър Н. Димитров – „Браун тим”
- Велико Търново
М16 (4) 1.8 km 0 m 9 C
Мартин Балкански – „Чумерна” Твърдица
М35 (1) 2.5 km 0 m 14 C
Живко Дучев – „Сърнена гора” - Стара Загора
М40 (5) 2.5 km 0 m 13 C
Стефан Мутафчиев – „Пловдив” Пловдив
М45 (3) 2.1 km 0 m 14 C
Ангел Пешев – „Берковица-2000” Берковица
М50 (1) 2.1 km 0 m 14 C
Славчо Иванов – „Чумерна” - Твърдица
М55 (4) 1.7 km 0 m 10 C
Румен Величков – „Сърнена гора” Стара Загора
М60 (3) 1.7 km 0 m 10 C
Тончо Тонев – „Кракра Перник” - Перник
М65 (2) 1.6 km 0 m 9 C
Добри Добрев – „Бачо Киро-94” - Дряново
М70 (4) 1.5 km 0 m 9 C
Матей Йорданов – „Сърнена гора” Стара Загора

Козлодуй
Ж45 (3) 1.8 km 0 m 9 C
Марияна Агова – „Пловдив” - Пловдив
Ж50 (1) 1.6 km 0 m 9 C
Павлина Митева – „Чумерна” - Твърдица
Ж55 (1) 1.6 km 0 m 9 C
Даниела Василева – „Берковица-2000”
- Берковица
Ж60 (2) 1.6 km 0 m 9 C
Красимира Маринова – „Орлово гнездо” - Казанлък
Ж65 (1) 1.5 km 0 m 9 C
Цветанка Ганчева – „Браун тим” Велико Търново
М10 (2) 0.7 km 0 m 5 C
Живомир Димитров – „Бачо Киро-94”

Димитър Н. Димитров – „Браун тим”
- Велико Търново
М16 (4) 2.7 km 0 m 18 C
Мартин Балкански – „Чумерна” Твърдица
М35 (2) 3.0 km 0 m 15 C
Живко Дучев – „Сърнена гора” - Стара Загора
М40 (5) 2.9 km 0 m 17 C
Атанас Костадинов – „Пловдив” Пловдив
М45 (5) 2.7 km 0 m 18 C
Ангел Пешев – „Берковица-2000” Берковица
М50 (2) 2.6 km 0 m 17 C
Джо Браутигам – „Ловеч” - Ловеч
М55 (4) 2.5 km 0 m 15 C

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ ЗА КУПА „РОДОПЕЯ” – 2019
Място

Клуб

Град

Точки

1

„Пловдив”

Пловдив

86

2

„Чумерна”

Твърдица

71

3

„Бачо Киро – 94”

Дряново

70

4

„Браун тим”

Велико Търново

49

5

„Компас – 1994”

Хасково

41

6

„Берковица-2000”

Берковица

37

7

„Ентусиаст”

Струмица

34

7

„Узана”

Габрово

34

8

„Сърнена гора”

Стара Загора

28

10

„Сини камъни”

Сливен

27

11

„Пушкин – 133”

София

24

12

„Компас”

Раднево

10

12

„Кракра Перник”

Перник

10

12

„НСА – Сивен”

София

10

12

„Орлово гнездо”

Казанлък

10

12

„АЕЦ – Козлодуй”

Козлодуй

10

13

„Академик”

Варна

9

13

„Карлък”

Смолян

9

Кольо Тодоров – „Компас” - Раднево
М60 (3) 2.5 km 0 m 15 C
Тончо Тонев – „Кракра Перник” - Перник
М65 (2) 2.4 km 0 m 15 C
Добри Добрев – „Бачо Киро-94” - Дряново
М70 (4) 1.8 km 0 m 11 C
Добри Топалов – „Компас – 1994” Хасково
Ж12 (5) 1.6 km 0 m 8 C
Християна Иванова – „Чумерна” Твърдица
Ж14 (2) 1.6 km 0 m 11 C
Раяна Стефанова – „Чумерна” - Твърдица
Ж16 (3) 2.5 km 0 m 16 C
Златина Генчева – „Чумерна” - Твърдица
Ж18 (2) 2.6 km 0 m 16 C
Станислава Сярова – „Сини камъни”
- Сливен
Ж35 (3) 2.6 km 0 m 16 C
Веселина Зашева – „НСА – Сивен” София
Ж40 (2) 2.6 km 0 m 17 C
Галина Петкова – „АЕЦ Козлодуй” Козлодуй
Ж45 (3) 2.5 km 0 m 16 C
1. Стефка Станкова – „Берковица-2000” - Берковица
Ж50 (2) 2.4 km 0 m 15 C
Павлина Браутигам – „Ловеч” - Ловеч
Ж55 (1) 2.4 km 0 m 15 C
Даниела Василева – „Берковица-2000”
- Берковица
Ж60 (2) 1.8 km 0 m 11 C
Красимира Маринова – „Орлово гнездо” - Казанлък
Ж65 (1) 1.6 km 0 m 11 C
Цветанка Ганчева – „Браун тим” Велико Търново
М10 (2) 0.9 km 0 m 2 C
Живомир Димитров – „Бачо Киро-94”
- Дряново
Ж10 (4) 0.9 km 0 m 2 C
Ели Димитрова – „Бачо Киро- 94” Дряново
В инвидуалното дневно класиране
призовите места са за: М21Е (4)
Христо Мандевски – „Пловдив” - Пловдив и Ж21Е (5) Стефания Димитрова
– „Браун тим” - Велико Търново.
Участниците в проявата останаха
доволни от прекрасната природа и
трасетата за бягане, от отличната
организация на състезанието, както
и от гостоприемството на домакините и организаторите. Състезанията
дадоха възможност за изява на много
деца и спортисти от най-различни
възрасти. Изпълнителният секретар
на БТС Зорница Радонова, Георги Петров – председател на Сдружението
на ветераните алпинисти в България,
експертът в БТС Лъчезар Лазаров и
главният счетоводител Емил Кушлев
наградиха победителите.
Доц. Тодор Тодоров,
председател на
ТД „Родопея”, с. Ягодина
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Национална купа „България” и
купа „Кольо Сидеров”
Н
ационална
купа
„България” по ориентиране
събра
край Стрелча повече от 700 състезатели
от 63 представителства
– клубове по ориентиране от цялата страна и
24 чуждестранни клуба.
Местността Скумсале,
отдалечена на седем километра в посока Копривщица, носи името си от
израза за неплодородна
почва, но наситеният с
детайли на релефа район,
богат на каменни полета
и мегалитни светилища,

се превърна в наистина
плодороден терен за ориентировъчните маршрути.
Тази
година
най-голямото състезание по
ориентиране бе организирано от варненския
клуб „Бегун” начело с неговия председател Пламен Иванов, а маршрутите разработи Владимир
Атанасов.
Състезание
от такъв ранг би било невъзможно без помощта
на местната власт в лицето на кмета на община
Стрелча Стойно Чачов.

По традиция първият
ден от тридневната надпревара се посвещава на
дългогодишния
деятел
на БТС и БФО Кольо Сидеров, а на база резултатите от деня БТС връчва едноименната купа.
Така с 561 точки носител
на купа „Кольо Сидеров”
стана „Вариант 5” - Търговище, второто място
бе за „Браун тим” - Велико Търново, с 511 точки,
а третото място зае
„Валди” – София, с 460
точки. Купите връчи изпълнителният секретар

на БТС Зорница Радонова, която благодари на
Федерацията по ориентиране и клуба-организатор, че и тази година
спазиха традицията със
състезание да се почете
паметта на Кольо Сидеров.
Състезанията продължиха с още по-оспорвана
борба за спечелване на
крайната победа на купа
„България”. При мъжете
с победа се поздравиха
Ивайло Каменаров „Компас-крос” - Русе, Робърт
Збранек от Чешката република и Николай Димитров „Браун тим” - Велико Търново. При дамите
победата бе за Андреа
Свенсон от Швеция, а

второ и трето място заеха съотборничките от
„Младост” – Благоевград,
Лилиана Гоцева и Кристина Иванова.
Пълните резултати от
трите състезателни дни
и класирането за купа
„Кольо Сидеров” могат да
се видят на официалната
страница на Българската
федерация по ориентиране в раздел „Състезания”.
Всички участници обещаха да уважат и догодина най-голямото състезание по ориентиране,
като домакин ще бъде районът на Шумен.
Довиждане до юли 2020
година.
Константин Койнов

България спечели регионалния шампионат
по ориентиране за девети пореден път
Четири златни медала за Ясна Петрова
От 22 до 25 август в Молдова се проведе Регионалният шампионат по ориентиране за възрастовите групи
от 16 до 21 години в дисциплините спринт, дълга дистанция, средна дистанция и
щафети.
Независимо от вирусното
заболяване, което сполетя
отбора, нашите елитни ориентировачи се класираха на
първо място в комплексното
класиране по нации.
С четири златни медала
от шампионата си тръгна
Ясна Петрова - „Истрос”,
Русе, която спечели индивидуалните стартове в своята възрастова група Ж 18 и
помогна за златото в елитната щафета при Ж 21. С
по два златни медала се завърнаха Кристина Иванова
- „Младост” - Благоевград
(Ж 21), Евангелина Дяксова „Карлък” - Смолян (Ж 20), Петър Борисов - „Компас-крос”
- Русе (М 20) и Яна Илиева
- „Вариант 5” - Търговище
(Ж 16).
В крайното комплексно класиране по нации България е

първа с 2234 точки, следвана
от Румъния – 2075 т. и Турция – 1840 т. От четвърто
до девето място се класираха Молдова, Сърбия, Северна

Македония, Хърватска, Босна
и Херцеговина и Словения.
Успоредно с младите и
елитните състезатели за
осми път се проведе и реги-

оналният шампионат за ветерани от 35 до 75 години,
който също бе спечелен от
България с 2867 точки. Втори
се класираха домакините от

Молдова – 2332 т., и на трето място – Румъния с 2178
т. Следващи в подреждането
са Хърватска, Турция, Словения, Кипър, Северна Македония и Босна и Херцеговина.
В дните на шампионата се
проведе и заседание на Асоциацията по ориентиране на
Югоизточна Европа, която
има нов президент – представителя на Хърватска
Дамир Гобец, и нов вицепрезидент – Наталия Дякунеско
от Румъния. Бяха преизбрани
досегашният генерален секретар Сена Отлу от Турция
и досегашният вицепрезидент Константин Койнов от
България. В Управителния
съвет на асоциацията намериха място представители
на Молдова, Кипър, Турция и
Сърбия.
Подробности и резултати
могат да се видят на официалната страница на първенството и в сайта и на Международната федерация по
ориентиране.
Константин Койнов,
прессекретар
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„С песни под звездите“
П

од това мото от 16 до
19 август т.г. в Троянския Балкан се проведе
Национална среща-събор с палатъчен лагер на туристите ветерани. Организатор на проявата беше ТД „А
– 21“ – гр. Троян, ръководител
– Румен Узунов, а комендант
на лагера – Сашо Гунешки.
Водачи на лъчовете за излетните маршрути в планината
– Пенко Пеевски и Георги Цонков. Участници в лагера бяха
представители на 24 клуба от
цялата страна – от Видин до
Бургас и от Тутракан до Благоевград. Те бяха посрещнати
с хляб и сол – израз на сърдечност и гостоприемство от
страна на домакините. Тази
атмосфера витаеше над лагера през цялото време. А отличната организация на проявата, в основата на която е
петдесетгодишният опит на
ръководителя Румен Узунов и
неговия екип, направиха преживяването под звездите красиво и неповторимо. На добре
окосената поляна пъстрееха
десетки палатки, предварително подредени и номерирани. Беше помислено за всичко
– импровизирани умивални,
парково осветление в района
на лагера, пейки край лагерния
огън, ежедневна доставка на
храна и пресни зеленчуци.
„Идеята за такъв лагер е на
Илина Маринова - да си припомним и възстановим една
позабравена форма на туристическа дейност – палатъчни
биваци с ежедневни излети в
планината. Но тази идея нямаше да бъде осъществена в
този завършен вид без под-

крепата и съдействието на
отзивчивата и любезна Мария
Попова – кметски наместник в
село Скандалото” – каза Румен
Узунов при откриването на
лагера. В своето приветствие
към нас самата Мария Попова
изрази задоволството си от
това, че сме избрали „нейното“
село, приветства ни с „добре
дошли“ и обеща подкрепата си
за нашия лагер и занапред.
Лагерът беше открит с издигане на националното знаме
от Георги Цонков, а българският химн мощно огласи Балкана. В ритуала взеха участие
и деца от с. Скандало, което
подсили патриотичния дух и
приемственост на отношението към природата и планината от поколенията след
нас.
Темпераментните танци на
фолклорен състав от гр. Априлци доставиха естетическа наслада, вдигнаха градуса
на настроението и разиграха
сърцата на ветераните. Танците, емоциите и песните
продължиха и в следващите
вечери край лагерния огън.
Даже и луната, точно в 22.30
ч., любопитно се издигаше над
планинския хребет и засияваше завистливо над нас с цялата си студена хубост. А ние се
наслаждавахме на съвършения
нощен природен пейзаж и я
поздравявахме с китарен звън
и фойерверки.
Сутринта импровизираната лагерна тръба на Христо
от Сунгурларе събуждаше спящите палатки, а в трапезарията, докато закусваме, отрезвяващо звучеше приетата за
лагерна песен „По-полека” на
Стефан Вълдобрев. Бодри и
нахъсани, поемахме из Балкана. Красивият профил на връх
Марагидик и извисилият се до
него връх Ботев приковават

погледа ни, но ние сме в друга
посока. За два часа и 40 минути се изкачваме до хижа „Плевен”. Дъждовни облаци закриват връх Ботев, но успяваме
да си направим снимки и да се
насладим на заобикалящите
ни гледки. Краткият дъжд освежава въздуха и прави още
по-вкусен обяда ни.
Прибираме се в лагера, готови за вечерния весел маратон.
Сашо Гунешки е приготвил на

огън своя специалитет - цял
казан вкусен боб. Докато се
храним, сме като кошер – всеки споделя впечатленията от
деня и хвали боба на Сашо.
На втория ден тръгваме към
Видимското пръскало, втория
по височина водопад в България след Райското. Пътеката
извива в гората, а отдясно
под нас лениво се промъква
Пръскалска река. Тук-там красиви водопадчета скачат от
заоблените камъни и приковават погледа ни.
За три часа пристигаме в
подножието на Видимското
пръскало. Сушата и високите

температури са си казали думата и ние едва забелязваме
сребърната нишка на водната струя. Опитваме се да
си представим как изглежда
пръскалото при пролетното
топене на снеговете. Въпреки
това е красиво! Хапваме, разхлаждаме крака в рекичката,
правим снимки и се прибираме
в лагера, заредени с поредните впечатления от планинския излет.
Група ветерани посетиха и
200-годишната родова къща
на доц. д-р Борис Маринов
– едно от големите имена в
продължение на няколко десе-

тилетия в Българския туристически съюз. Те изслушаха
неговата беседа и с интерес
разгледаха подредените от
него музейни експозиции – историческа, етнографска и туристическа.
Последна вечер край лагерния огън. Веселието се разгаря
като пламъците му, а искрите
достигат небето. Луната отново е застанала над нас и ни
гледа учудено в компанията на
звездите си.
Колко е хубаво! Денем в планините, а вечер – „С песни под
звездите!”. Благодарим на Румен Узунов за идеята му да
възроди палатъчното планинарство, за неизчерпаемата
му енергия да организира всяка проява прецизно, по инженерски точно и завладяващо.
Благодарим на екипа му от помощници – Сашо, Георги, Илина, Нели, Христо. И на хората,
които с личните си автомобили ни закараха до изходните
пунктове на двата маршрута.
На раздяла всички споделяха
прекрасните си впечатления
от преживяното през дните
на лагера и от отличната организация на проявата.
Ще се видим отново на това
място – догодина!
Снежана Иванова, гр. Лом
Христо Мандев, гр. Габрово

В прегръдките на Родопите
Родопа планина винаги е
привличала нас, туристите
ветерани от ТД „Чудни скали“,
гр. Айтос, със своята величественост, тайнственост
и хубост. Ето защо на 16 юли
за пореден път 19 туристи
ветерани се отправихме към
нея. Към обяд пристигнахме в
гр. Брацигово. Град, взел топлината на юга и величието
на планината. Макар селището да датира от древни
времена, ние го свързваме с
героичните борби на местното население за освобождението на България от турско
робство. Посетихме Историческия музей. Уредничката
на музея ни заинтригува със
своя изчерпателен разказ за
времето, когато брациговци
активно са участвали в подготовката и осъществяването
на Априлското въстание. В музея е изложено единственото
черешово топче, останало от
това събитие.
В миналото Брацигово се
прославяло с Брациговската

архитектурна школа. Поместен е списък от 403 дюлгери,
строили жилища, църкви, камбанарии, мостове, воденици,
тепавици, чешми. В града има
запазени къщи от времето на
Възраждането, които привличат погледите на туристите.
Разбрахме, че поради климатичните условия в местността растат розови насаждения
с най-висока масленост. Посетихме и църквата „Свети
Йоан Предтеча”, чиято камбанария се извисява на 35 метра
и е най-висока на Балканския
полуостров. Останахме възхитени от грижливото поддържане както на църквата, така
и на двора, който пленява със
своята пъстрота, разнообразие на растителни видове,
красота, естетика. Тръгнахме
от Брацигово с много добри
впечатления и пожелание да
го посетим отново.
Отправихме се към местността Розовски вриз (вриз извор, кайнак) - един комплекс
от хижи и къщи за гости, къ-

дето се намираше и къщата
за гости, в която отседнахме. Красиво място, с приятен
свеж въздух, тишина и спокойствие. След като се настанихме, бяхме нетърпеливи да
се разходим в околностите и
да се любуваме на природата.
Посетихме близкия водопад.
Прибрахме се за вечеря в залата към кухнята, където ни
очакваше вкусна вечеря, приготвена от стопанката.
На следващия ден се отправихме към Фотинските водопади, което беше и нашата
основна цел. Спряхме в центъра на село Фотиново и пеш
поехме към водопадите (около
3 км). Пътят бе лек и приятен.
Смайваше ни красотата на
планината и ни омайваше шумът на реката. Стигайки до
пътеката, която стръмно се
спускаше надолу, имаше надпис „дотук беше лесно“. Това
ни подсказа, че слизането до
водопада ще е трудно.
Посещавали сме много водопади, но навсякъде е имало
някакво укрепление за безопасното придвижване на
посетителите. Види се, че
тук някога е имало, но много
отдавна. Останали са само
стърчащи гвоздеи по някои
дървета. До самия водопад
достигна само водачката на
групата Ирина. Останалите
спряхме на разстояние, защо-

то бе много стръмно и опасно.
Не искахме да рискуваме. На
входа на пътеката имаше информационно табло, от което
разбрахме, че общината е получила по проект 32 480 лв. за
този обект. Наистина, идвайки към водопадите, минахме
по новоизграден дървен мост.
Пред пътеката има и беседка,
но каква е ползата, като достъпът до водопада е ограничен, да не кажем, невъзможен,
особено във влажно време. До
другите 2 водопада също е
трудно и няма къде да се хванеш, но все пак се стига. Нужно е общината да вземе мерки
и да направи необходимото, за
да бъдат улеснени посетителите. На връщане срещнахме 5
групи млади хора с деца - любители на природата, които
отиваха към водопадите. Навярно тук идват много хора,
но колко от тях могат да се
насладят на красивата гледка? Прибрахме се след обяд
уморени и малко разочаровани.
Минахме и през град Пещера. И тук сме идвали неведнъж. Все пак решихме да посетим крепостта „Перистера“.
Тя носи името на девойката
Перистера - гълъбицата. С интерес я разгледахме отново.
На третия ден ни предстоеше завръщане към нашия
град. Спряхме в град Перущица – град, дал много жертви

по време на Априлското въстание. Разгледахме Историческия музей и църквата,
станала последно убежище на
местното население. Особено
впечатление ни направи статуята на Кочо Честименски,
сам сложил край на живота на
семейството си и своя, за да
не попаднат живи в ръцете
на турците. Неслучайно Перущица е известна като втори
Батак.
В този ден направихме и
една разходка в старата част
на град Пловдив - пъзел от
култури на различни епохи.
Тръгнахме по тесните калдъръмени улички, на които се
издигат къщи от времето на
Възраждането. Те омагьосват
посетителите със своята хубост и възрожденски дух. Посетихме Етнографския музей,
Античния театър, крепостната стена, изградена през 172
година от император Марк
Аврелий, и римския стадион.
Пловдив - европейският град
на културата, ни възхити и ни
накара да се гордеем, че сме
българи!
В ранния следобед си тръгнахме към Айтос, заредени с
гордост от миналото и с положителни емоции.
Станка Тодорова,
КТВ „Чудни скали”,
гр. Айтос
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На първенеца на Шар планина –
Титов връх в Северна Македония
Т

къде е идеално маркиран с червена
маркировка, бих казал, на всеки метър.
Оттук чудесно се вижда кулата, построена на върха, която е висока 9,5
метра. Два стръмни пасажа за 30 минути и вече сме на върха. Тук правим
вълнуваща среща с 8 млади туристи
от Литва. Обяд, снимки: времето е
прекрасно. От върха виждаме връх Солунска глава - първенеца на планината Якупица; връх Кораб на планината
Кораб – единодушно групата решава
следващата година да го изкачим.
Титов връх е висок 2747 м н.в. и от
1953 г. носи името на Йосип Броз Тито.
Намира се на границата между Северна Македония и Косово. До 1934 г. се е
именувал Голям Турчин, а след това е
преименуван на Александров връх на
името на крал Александър Караджорджевич. Той е разположен изцяло на
македонска територия и се намира на
масива Рудока на историческата Шар
планина. Радостни и запленени от величествената гледка, бавно слизаме
до хотела. Изкачихме се за 5 часа и
за толкова се приземихме. Най-възрастен участник е Кънчо Михов на 81
години, а най-млад - Лидия Василева на
17.
По-късно, на веселата туристическа вечер, доволни от видяното и преживяното в дружески разговори, не
усещаме как е станало полунощ.
На следващия ден се връщаме в
град Тетово, където ни впечатлява
шарената джамия. Следва Скопие с
разглеждане на Скопското кале, църквата „Свети Спас“ с гроба на Гоце Делчев, каменният мост, паметникът и
музеят на Майка Тереза, новият център.
Завръщаме се в България, в родния
Пловдив, доволни от изкачването на
Титов връх, посветено на 124 години
от организираното туристическо
движение в България и 55-годишнината от създаването на ТД „Еделвайс“.

радиция стана Kлубът по пешеходен туризъм при ТД „Еделвайс“ – гр. Пловдив, да провежда ежегодно международна
туристическа проява.
Преди 5 години в Юлийските Алпи
в Словения изкачихме връх Триглав.
На следващата година в Гърция - връх
Митикас в Олимп. През 2017 година с
три групи за 2 месеца изкачихме първенеца на Карпатите в Румъния връх
Молдовяно. Миналата година бяхме на
първенеца на македонската Баба планина - връх Пелистер.
Това лято нашата цел в Северна
Македония бе първенецът на Шар планина - Титов връх, 2747 м н.в. Пътуването с автобуса бе до град Тетово.
От там по добър асфалтов път достигнахме до известния планински ски
курорт Попова шапка (1780 м н.в.).
Настаняваме се в хотел „Славия” –
до тук от Тетово автобусът е изминал 24 км. Допреди година в района е
приемала туристи хижа „Смрека”, но
сега не работи. За загрявка и аклиматизация обхождаме района на хижата,
която е близо до хотела, а след това
посещаваме малък манастир до една
от долните станции на многобройните влекове и лифтове, които се ползват през зимата. Берем диви ягоди,
жълт кантарион и мащерка. Вечеря и
подготовка за утрешния преход до Титов връх, защото ще тръгваме рано.
Сутринта потегляме по маршрута
под ръководството на нашия традиционен водач Иван Лесов. Най-краткият, но най-труден маршрут е по
билото през върховете Церипашина,
Карбунар, Бакардан. Той избра по-лекия: през хижа „Смрека” по обширното
затревено пространство и след час
и половина достигаме местността
Орлови стени. От там започва истинското изкачване от дясната страна
на Палчинска река към връх Бакардан.
Излизайки на седловината между него
и Титов връх, пътеката се слива с
тази от билото. Маршрутът нався-

М.с. по туризъм Никола Добрев

Изкачване на Безбог
В прекрасната утрин на 26
юли, около 7:30 часа, автобус, пълен с ентусиасти, се
отправи към красивия Пирински дял. Малки и големи бяха
изпълнени с вълнение за предстоящото им приключение, а
именно – изкачването на величествения връх Безбог.
Преди обяд пристигнахме на местността Предела
– линията, разделяща две
от най-красивите планини
на България – Рила и Пирин.
Продължавайки по пътя си,
минахме покрай красивото
планинско градче Банско. Там
не спряхме, защото бързахме
да се настаним в хотелчето,
където бяхме резервирали
места благодарение на организаторите на проявата
– Неца Герова, Даниела Самарджиева, планинските ни
водачи – Стоян Зяпков и Ваня
Велчева, а да не забравим и
най-важната роля, която играе управителят на ТД „Свищи плаз – 2013” Здравко Тодоров. След това, тъй като бе
най-топлото време на деня, а
една голяма група винаги се
разделя по интерес, така направихме и ние. Част от нас
отиде на басейн, други оста-

наха в хотела, за да релаксират след дългия път, а тези,
които не бяхме уморени, се
отправихме до Банско, за да
разгледаме града. Посетихме
къщата-музей на великия
български поет Никола Й. Вапцаров, невероятната църква „Света Троица” и паметника на българския народен
будител Паисий Хилендарски.
Обиколихме центъра и малките магазинчета, пълни с
невероятни сувенири, както
и арт галериите, на каквито
градът е много богат. Обиколката на Банско приключи,
когато се отправихме към
гарата и се качихме на теснолинейката, за да се върнем
в Добринище. Там имахме свободна програма, която всеки
оползотвори както намери
за добре. До 22 часа обаче
целия хотел беше затихнал,
всички спяха в очакване на
следващия ден.
Денят
на
катеренето.
Станахме рано, в уречения
час всички бяха наредени на
масата, чакащи домашните
мекици с айрян и сок, докато големите раници бяха
наредени в единия край на
градината. С автобус стиг-

нахме до подножието на връх
Безбог, т.е. в началото на
лифта. Качихме се до горе,
като стигнахме до прекрасната хижа „Безбог” и едноименното езеро. Направихме
много снимки и видеа, част
от които можете да видите на Фейсбук страницата
на туристическото дружество. Пътеката не беше
от най-трудните, по които
сме ходили, въпреки че накрая всички бяхме уморени.
Най-отгоре обаче гледката

беше неземна. Стоян снима
с дрона, макар че мъглата
ни беше застигнала и не се
виждаше всичко. Когато се
качихме на лифта, той спря
няколко пъти, което беше
причината цялата линия да
е огласена от гласовете на
нашата група.
На другия ден посетихме
една от най-старите български църкви и Долно Драглище,
където посетихме наши роднини, с които сме свързани
още от времето на турско-

то робство.
В заключение ще кажа,
че планината не е за всеки, но който отиде там, се
пристрастява към нея и към
енергията, която тя предизвиква, към запознанствата
с невероятно дружелюбни
хора, към емоцията от панорамата, която се открива
от върха, който и да е.
Даниела Самарджиева,
ТД „Свищи плаз - 2013”,
гр. Златица
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Успешно приключи 20-ият международен
поход в планината Беласица
П
ланината
Беласица
служи като граница на
три държави - България, Гърция и Северна
Македония. В подножието й
се намира едно малко, но много красиво градче – Петрич,
с прекрасното туристическо
дружество, което през 2018
година чества своя 90-годишен юбилей, с чудно име „Калабак”, което значи красива
планина.
През 1998 г. местни туристи решават да изходят билото на планината, което е
63 километра по права линия.
Формата й прилича на риба,
като 38 км се намират на територията на Република България. Преходът приключва
успешно с две нощувки по билото на планината. По това
време председател на пешеходния клуб при ТД „Калабак”
е Кирил Гогушев, който има

родствена връзка с туристи
от Македония. Прави се една
среща между планинарите от
двата съседни града Петрич
и Струмица и се взима решение всяка есен да се прави
среша на връх Тумба (1881 м
н.в.) и тя да е в предпоследната неделя на месец август,
защото пък последната неделя от август е празникът
на БТС с изкачване на Черни
връх. Така започва една дългогодишна проява между два
народа, между два гранични
града, между туристи от
дружество „Ентусиаст” и
дружество „Калабак”.
БАЛКАН БЕЗ ГРАНИЦИ
На 17 и 18 август успешно
приключи
международният
поход „Балкан без граници” за
юбилейната 20-а година. За
всичко това огромна заслуга има първооснователят на
традицията Кирил Гогушев,

който тази година сам-самичък, на 89 години, изкачи
върха от кота 1540 м н.в.,
където е местността Щаба
и където се построява бивачният лагер за нощувка на туристите. За организацията и
превоза на туристите, които бяха гости на проявата,
се погрижи ТД „Калабак”. Гости, включили се в проявата,
имаше от ТД „Мадарски конник”, гр. Шумен, ТД „Буйна”, гр.
Панагюрище, от град Пирот,
Сърбия, туристи от София,
Пловдив, Карлово, село Марикостиново и от ТД „Калабак”
- общо 63 на брой. Изкачването на групата стартира на
17 август, събота, в 10 часа
от село Скрът и за 3-4 часа
групата бе на 1540 м н.в. на
местността Щаба, където се
построи палатковият лагер.
Вечерта премина с много
нови запознанства, много

смях и песни под звездите,
със споделяне на различни
преживявания из планините.
На следващата сутрин в 9
часа стартирахме в посока
връх Тумба, а в 11 часа всички бяха на върха на пирамида
№ 1, откъдето на изток е
България, на запад Северна

Македония, а на юг Гърция.
Направени бяха много снимки за спомен, а ТД „Калабак”
раздаде юбилейни грамоти.
Най-малък турист, изкачил
върха, бе Петя Бориславова
на 7 години.
ТД „Калабак”, гр. Петрич

Айтоските туристи отново на връх Ботев
На 12 август група от 20
туристи от клуб „Туристи ветерани“ към ТД „Чудни скали“,
гр. Айтос, под ръководството
на председателката Ирина Николова, предприе екскурзия-поход в чест на 45-годишнината
от създаване на клуба. Целта
беше отново изкачване на връх
Ботев, но този път да предадем опита си като туристи и
обичта си към великолепната
българска природа на 4 млади
момчета от 12 до 16 години.
И така, сутринта потеглихме с микробуса. Спряхме
пред храм-паметника „Шипка”
в с. Шипка. Разгледахме храма, запалихме свещички, а една
група се качиха и до връх Шипка.
След това се отправихме към
хижа „Плевен”. Пристигнахме
на паркинга в подножието на
хижата, от където ще се щурмува връх Ботев. Раниците
ни бяха извозени с платформа
до хижата, а ние, под водачеството на Илиана от гр. Троян,

поехме с раници-еднодневки.
Водачката избра най-дългата
от 3-те пътеки, но всъщност
най-лека и постепенно натоварваща. Пристигнахме благополучно.
На 13 август 15 човека от
групата в 6 часа сутринта
поеха към връх Ботев. Денят
беше слънчев и един от горещите августовски дни, но туристите ветерани, заедно с
4-те деца - техни внуци, не се
уплашиха нито от слънцето,
нито от нелекия път към върха. Почти всички от тях, с малки изключения, са качвали този
връх от южната страна на
Стара планина. Ирина го качва за 3-и път. Те искат да докажат на себе си и на децата,
че още ги бива, че още могат
и че туризмът е този, който е
калил волята и духа им, стегнал е тялото и наситил окото
с вълшебните хубости на природата. Това е така, защото в
групата присъства туристка

Активен туристически
сезон за КТВ „Еделвайс

Лятото на туристите ветерани от КТВ „Еделвайс” – гр.
София, е богато и разнообразно с походи, забавления и здравословни практики на море в
Лозенец и в Пирин планина.
Направихме преходи до хижа
„Гоце Делчев”, хижа „Безбог”,
хижа „Вихрен”, Байкушевата
мура и Бъндеришка поляна.
Месец август бе посветен
на честването на 124-aта

годишнина на организираното туристическо движение в
България. Клубът бе домакин
на Алековата вечер на хижа
„Алеко” по време на празниците.
Таня Цалова,
председател на
КТВ „Еделвайс”, гр. София
Снимка: Лиляна Ангелова

на 81 години, две на 79, 2 на 78
и останалите, с изключение на
Петя, Румяна, Христо и шофьора, са над 70 години. Изреждам
възрастта на туристите, защото връх Ботев от северната, пък и от южната страна не
е чак толкова лесен за изкачване.
Групата се завърна благополучно в хижата след дългия
преход. Изпитания на воля, сила
и човешки дух. Всички бяха ожулени от слънцето, със страхотен слънчев загар, уморени,
но доволни, че са се докоснали
до един от исполините на българските върхове и че горе на
върха са развели българския
трибагреник. Тези 4 млади момчета бяха горди, че заедно със
своите баби ветеранки горе,
от високото, са се насладили на
старопланинската красота.
Долу, в хижата, ги чакаше
нова изненада. Двете момчета
Янислав и Мартин, за които
връх Ботев беше туристическото кръщене, бяха кръстени
със специален ритуал с туристически имена. Ирина им връчи
туристическите книжки.
Вълнуващо и запомнящо се.
Тържеството сякаш по най-бързия начин смъкна умората от
телата и лицата на всички.
Един добър завършек на 13 август.
На 14 август отново сме екипирани за слизане от хижата

към паркинга. Този път Ирина
избира по-стръмната, но не
екопътека, която е най-стръмна. Не беше лесно за слизане, но
помагаха щеките и металните
въжета. Мрънкахме и се сърдехме на Ирина за отвесната
пътека, но много по-бързо се
добрахме до микробуса.
Вече летим към Черни Осъм,
където с интерес разгледахме
Природонаучния музей.
Със смирение и вяра застанахме пред иконата на Богородица Троеручица в Троянския манастир. Екскурзията завърши с
обиколка на град Троян и музея.

По пътя спряхме и до Арката на
свободата, издигната в чест
на загиналите за свободата на
България. Тя е изградена в Троянския проход и е на 1603 м н.в.
От сърце благодарим на Ирина за това, че можахме да изпитаме своята воля за преодоляване на трудности и че отново
се насладихме на това райско
кътче.
До нови срещи в планината и
дано зрънце от нашата любов
към туризма да сме предали на
младото поколение.
Янка Иванова, гр. Айтос

Десетгодишните
Даниела Тунчева
и Сиана Тунчева
живеят
в
Швейцария.
Когато идват
при баба си Даниела Колева,
посещават 100те национални
туристически
обекта от 2010
г. Носители са
на
сребърна
значка. Най-много са им харесали пещерата „Бачо Киро”, Дворът на кирилицата, Музеят „Земята и хората”. Харесва им там, където в
обектите посетителите се включват в интерактивни дейности – категорична е бабата на двете близначки.
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Черни връх

П

ървенецът на Витоша
– Черни връх, със своите 2290 м н.в. нарежда
планината на четвърто място сред планинските
първенци в България. Той се
намира на Балканското вододелно било и е главният хидрографски възел на Витоша.
По склоновете му са изворните области на 9 витошки
реки, една от които е начален приток на река Струма
– втората по пълноводност
българска река.
Черни връх е един от
най-широкообзорните
върхове у нас. В радиус от 50 км
няма по-високи точки, които да преграждат погледа.
Южно на заден план са Рила и
Вискяр, вляво от тях е Плана,
на изток – Лозенска планина,
а зад нея - Ихтиманска и Същинска Средна гора. На север
е веригата на Стара планина,
а на запад са ниските Люлин,
Чепън, Любаш, Вискяр, Черна
гора и Руй. Непосредствено
до Витоша, разделена от река
Струма, е Голо бърдо, а на
югозапад е Осогово. В близък
план на изток са Резньовете,
на юг са върховете Скопарника и Купена, на запад – Самара (Седлото) и Селимица, на
север са платата, сред които стърчи Лъвчето, на заден
план – Средец, Ушите и Камен
дел.
Черни връх е свързан с една
знаменателна дата – на 27
август 1895 г., когато по покана на Алеко Константинов
на върха се изкачват около
300 души, между които и Иван
Вазов. С това събитие се полагат основите на организи-

Хижа „Алеко”

раното туристическо движение у нас.
През 1935 г. на Черни връх
е открита втората високопланинска метеорологична
станция у нас, изградена със
съвместните усилия на БТС
и Централния метеорологичен институт. Сега тя се използва за работата на метеоролозите и за туристически
заслон.
През 1966 г. на Черни връх
е поставено началото на Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта”,
а върхът е обект от това
движение. Той е № 4 от 10-те
планински първенци. През него
преминава трасето на европейския туристически маршрут Е 4.
Маршрут 1: кв. Драгалевци – хижа „Алеко” – Черни
връх
От кв. Драгалевци (автобусни линии № 64, 66, 93 и 98
от кв. Хладилника) до хижа
„Алеко” може да се достигне
по няколко варианта.
1.
По
автомобилен
път (асфалт и паваж) – 14 км
и с автобус № 66 от кв. Хладилника.
2.
Със седалков лифт
– 17 минути до местността
Бай Кръстьо, от нея до Голи
връх – 14 минути и от Горна
станция до хижа „Алеко” – 10
минути пеша – общо с лифт и
пеша около 40-45 минути.
3.
Пешеходен
преход
– оттук започва трасето
на Е 4 – червена маркировка – тръгва се от центъра
на Драгалевци по улицата
край десния бряг на реката,

след това по алея, край ресторант „Воденицата”, а след
него – край долната лифтова
станция. Пресича се шосето,
неотлъчно се следи коритото на Драгалевската река,
пътеката в общи линии следи трасето на лифта, с няколко серпентини се пресича
шосето на хижа „Алеко” и се
достига горната лифтова
станция в местността Бай
Кръстьо. Продължавайки на
юг, се пресича отново шосето за хижа „Алеко”, с няколко
серпентини пътеката преминава през гориста местност,
достига наклонена поляна, изкачва се при разклона за хижа
„Сълзица” и се достига шосето за хижа „Алеко”. По него
за около 30 минути се излиза
пред хижа „Алеко” (3 часа).
От хижа „Алеко” за Черни
връх се тръгва на югозапад
по трасето на Е 4. Пътеката
изкачва на дълги серпентини
стръмния склон на местността Стената и след 30 минути
край каменен заслон и чешма
тя излиза на планинския път
за Черни връх. Следи се пътят
около 1 км, след което той се
напуска, продължава се със
стръмно изкачване по стълбовата маркировка, преодолява се малък дол, изкачва се
стръмнина, достига се стълб
№ 4 и за няколко минути се
излиза на поляната пред Черни връх (1.30 часа, общо 4.30
часа).
Маршрут 2: кв. Симеоново –
хижа „Алеко” – Черни връх
От кв. Симеоново (автобусни линии № 67 от Семинарията и 98 от кв. Хладилника) до
хижа „Алеко” може да се дос-

тигне по 2 варианта:
1.
С кабинковата въжена линия – 27 минути. До
долната лифтова станция се
достига с автобусни линии №
122 от кв. Хладилника и № 123
от кв. Дървеница.
2.
Пешеходен преход –
жълта лентова маркировка.
От последната спирка на
автобуси № 67 и 98 се тръгва
нагоре по ул. „Витошки езера”
край вилите, пресича се реката и за няколко минути се
излиза до двете Симеоновски
езера с парков кът. Пътеката продължава да се изкачва
срещу течението на реката
до друго малко езеро и заслон.
По-високо се напуска речното
корито и се достига местността Совато. На най-високата точка на билото посоката се променя в южна и през

пасажа достига хижа „Алеко”
(3.20 часа). От хижа „Алеко”
до Черни връх се продължава по маршрут 1 (общо 4.50
часа).
Маршрут 3: с. Бистрица –
хижа „Алеко” – Черни връх
До с. Бистрица се достига
с автобусни линии № 68, 69 и
70 от кв. Дървеница и № 98 от
кв. Хладилника. Маркировката
е зелена лентова. От центъра на селото се тръгва по ул.
„Ст. Стамболов”, вдясно по
ул. „Шипка” и ул. „Алеко” и се
достига поречието на Янчовска река. По десния й бряг се
навлиза в голям благоустроен
парк, по-нагоре се минава вляво от чешма и заслон с пейки
и маси и се достига до водослива на две реки. Оттук пътеката с много серпентини
следи гористото било между

разредена гора се минава край
втора и трета станция на
кабинковия лифт. Продължава
се по пътя до ПД „Водно стопанство”. Оттук пътеката
се насочва по левия склон на
Янчовска река и достига самата река при финала на писта „Витошко лале”, където
се съединява с маркираната
пътека от с. Бистрица (зелена лентова маркировка). Продължава се срещу течението
на Янчовска река и пресичайки я няколко пъти, пътеката
отвежда на шосето за хижа
„Алеко” при паметника на П.
Романски. Оттук тя се изкачва вдясно от ски пистата и през няколко стръмни

двете реки, подминава отклонението вляво за хотел
„Ведра”, доближава се отново
до реката, след няколко минути минава по надлез над пистата и излиза при финала на
писта „Витошко лале”, където се съединява с пътеката от кв. Симеоново. Оттук
се продължава по маршрут 2
до хижа „Алеко” (2.40 часа). От
хижа „Алеко” до Черни връх се
следва маршрут 1 (общо 4.10
часа).
Следва
Йордан Йорданов,
експерт в БТС
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Да победиш К2
Вместо увод
Дълго търсих подходящото
заглавие на този материал.
Думата, която използвах в
заглавието, не се нрави на алпинистите. Като такъв и аз
не бих я употребил, защото
ние винаги предпочитаме да
казваме, че върховете са ни
допуснали до най-високите си
точки. Сега обаче съм в ролята на журналист и мога да си
позволя да отстъпя пред приетото правило, защото битката, която се води с втория по
височина връх на планетата и
най-труден от осемхилядните гиганти, бе упорита и на
моменти жестока. Битка, за
която ще става реч в следващите редове и която се води
от българина Стефан Стефанов и още стотина алпинисти,
дръзнали да изкачат върха
през тази година, както и от
неуморните шерпи, без чиято
помощ и съдействие в наши
дни не минава изкачването на
който и да е осемхилядник.
Както вече се знае, на 25
юли тази година в 2.27 часа
местно време за втори път
на 8611 м, на К2, се развя българският трикольор. Този път
той е в ръцете на софийския
топадвокат Стефан Стефанов, или точно 1455 дни, след
като това за първи път бе направил неговият много добър
приятел, и в определен смисъл
негов учител в хималаизма,
Боян Петров.
Още в началото на първата атака на върха, малко над
базовия лагер, шерпът на
Стефан пропада в ледените
води на топящите се ледници.
После на един много труден
снежен отвес на около 8000 м
отново шерпът му се затруднява сериозно, пропадайки в
цепнатина. С общите усилия
на двамата проблемите са
решени и те продължават нагоре. После върхът се заинатява. На няколко пъти показва
характер. Обилен снеговалеж.
Бурни ветрове, които често
преминават в урагани. Снежни лавини застрашават живота на алпинисти и шерпи. От
лавина в участъка на т.нар.
„Гърлото на бутилката” наранявания получават няколко
от шерпите от екипа, които
отговарят за фиксирането на
парапетите, което допълнително води до сериозно забавяне. С капризите на времето,
с природните катаклизми, с
дълбокия и нестабилен сняг,
съчетан с изключително високата лавинна опасност, както
и с техническите трудности на самия връх, които тук
са прекалено много, упорито
се бори и нашият сънародник
Стефан Стефанов.
Познавам го отскоро, но
много добре. Преди година
само за два часа „заедно” с
него се изкачихме на Еверест.
Маня
Манова от София е
събрала 100 печата, при това
само за една година, което си е
своеобразен рекорд! Първият
обект, който е
посетила, е Троянската света
обител, а Хераклея Синтика за
нея е най-въздействащ.

Само преди два месеца отново
„заедно” стъпихме и на Кангчендзьонга. На страниците на
вестник „Ехо” много подробно
ви разказвах за тези две негови изкачвания. Сега пак „заедно тръгваме” към К2, но с нас
този път е и съпругата му
Райна. Та нали заедно с нея почти ежедневно бяхме близо до
Стефан. С всяка среща с него
и твърдата увереност, която
излъчва погледът му, цялото
му същество, аз все по-твърдо се убеждавах, че задачата,
с която се е заел, ще се изпълни с успех. Той е истински
спортист. Отличен състезател по джудо, неколкократен
републикански шампион. За
подготовката си за високото
използва, и то много упорито,
плуването, кросовете, колоезденето. Въпреки голямата си
заетост като адвокат, намира време три пъти седмично
да се изкачи скоростно и до
Черни връх. Тренира активно скално и ледено катерене,
където с лекота усвоява показаното му от добрите му

приятели и известни български алпинисти Дойчин Боянов,
Мартин Маровски и Виктор
Варошкин.
Знаех за амбициозната му
програма за 2019 г. още в началото на годината и вярвах, че
ще се справи успешно. Ето че
две трети от нея е изпълнена.
Остава още само една трета,
която в сравнение с предишните две е като успокоение след
трудния хималайско-каракорумски маратон. Знам целта,
но няма да я обявя, тъй като
не съм упълномощен. Поради
това започвам с К2.

Върхът
К2, Чогори, Когир или както
още да го наречете, знайте,
че става въпрос за втория
по височина връх на планетата. За най-трудния от 14-те
осемхилядника, за втория по
смъртност след Анапурна

връх. Една печална слава, донесла му прозвището „Планината убиец”. За един от петте
най-красиви върхове в света.
Характеристика, и то силно
впечатляваща за този връх,
са дали едни от най-големите
специалисти и алпинисти.
Преди години, когато ставаха
първите изкачвания на най-ви-

Тази година кандидатите за
К2 поставят своеобразен рекорд. Пакистанските власти
са издали рекорден брой разрешителни за изкачвания – за
164 алпинисти и шерпи. Само
за сравнение ще посоча, че

соките върхове, журналистите бяха попитали най-големия
специалист относно Хималаите и Каракорум проф. д-р
Гюнтер Диренфурт, вече покойник, какво мисли за този
връх. Без да се замисля, той
спокойно отговаря: „На този
връх всичко е много трудно.
Там няма леки участъци.” Когато журналистите попитаха първите алпинисти, успели
да го изкачат, къде им е било
най-трудно, те, без да се замислят, отговарят: „От базовия лагер до върха”... А знаменитият Райнхолд Меснер
казва за него: „На К2 загива
всеки четвърти алпинист. Към
него тръгват само най-добрите, и то след много сериозна
предварителна подготовка.”
След Кангчендзьонга Стефан имаше много малко време
за възстановяване. Както е
известно, за разлика от Хималаите, където активните
сезони са пролет (преди мусоните), есен (след мусоните) и
в редки случаи зима, активният сезон за Каракорум е през
летните месеци – юли и август. Това означава, че всеки,
който иска да успее на някои
от четирите каракорумски
осемхилядника, трябва да поеме далеч на изток най-късно в
средата на юни. И Стефан направи точно това, като на 14
юни замина за пакистанската
столица Исламабад. Там той
се включи в голяма международна експедиция, организирана от непалската агенция

през 2018 година са били издадени 63 пермита. Трябва да се
отбележи, че от 164-те разрешителни 38 са за съседния
Броуд пик, 58 са за двата върха
– К2 и Броуд пик (такова има и
Стефан Стефанов) и 68 само
за К2. Така в средата на юни
на базовия лагер се събират
не само голям брой алпинисти,
но и много елитни катерачи,
сред които личат имената на
легендарния екстремен пътешественик Майк Хорн и непалския легионер Нирмал Пурджа,
който си е поставил изключително висока цел – само за
седем месеца да изкачи всички
14 осемхилядника. Пурджа е
съпровождан от силен 5-членен колектив от известни
шерпи. Тук е и австрийският
алпинист Ханс Венцел, който
до момента вече има в актива си 10 върха и всички те са
изкачени, без да е ползвал допълнителен кислород. Стефан
е отново с познатия си шерп
Чепал. Познават се от изкачването на Кангчендзьонга и
двамата си вярват.
Както в началото споменахме, по време на аклиматизационните изкачвания и изграждането на междинните
лагери – 1 (6200 м), 2 (7100 м),
3 (7800 м) и 4 (8000), сериозни
проблеми не е имало. От всички катерачи единствено Стефан се изкачва до лагер 3 два
пъти. Чувства се много добре
подготвен и изпълнен със
сили, нетърпелив да атакува
върха. Печели уважението на

„Seven Summit treks”.

Кандидатите за К2

останалите със скоростното
си придвижване между лагерите и техническите умения,
които демонстрира, както
и с чисто човешките си качества. И така, на 17 юли след
19 часа десетки алпинисти,
придружени от своите шерпи,
започват финалната атака.
Но върхът не е готов да ги допусне и показва истинския си
характер. Обилен снеговалеж,
в това число и две много сериозни лавини, в които няколко шерпи получават сериозни
наранявания. На 18 юли, малко
след полунощ, алпинистите
прекланят глави и вместо да
продължат нагоре, тръгват
обратно към базовия лагер.
Едно много трудно, но единствено възможно решение.
Положението е изключително тежко и повечето алпинисти решават, че при така
стеклите се обстоятелства
никой няма шанс за успех. Не
издържат нервите и на големия Майк Хорн, който напуска
базовия лагер. Стефан твърдо
решава, че втори опит трябва да се направи. Чака стоически и на 22 юли синоптиците
дават тъй очаквания прозорец. Началото на атаката отваря Нирмал със своя екип и
на 24-и успява. Ден по-късно –
на 25 юли, в 2.27 часа местно
време, за втори път родният
трибагреник се развява на
така желаните 8611 метра.
Втори българин, след Боян Петров, успява на най-трудния и
емблематичен осемхилядник.
Успява на К2.

Да стъпиш на трите
най-високи надоблачни
гиганта
Помните ли знаменитите
принципи на големия руски педагог Макаренко – от лекото
към трудното, от малкото
към голямото, от познатото
към непознатото. Стефан не
се съобрази с принципите на
Макаренко. Започна с най-високия, с Еверест (8848 м,
20.05.2018 г.), после стъпи на
третия, също смятан за един
от най-трудните, на Кангчендзьонга (8586 м, 15.05.2019
г.). На 25.07.2019 г. вторият и считан от повечето за
най-труден К2 го допусна до
себе си. До заветните 8611
метра. Трите най-високи върха на Земята за 14 месеца!
Друг българин това не е правил. В световен аспект трите първи върха са изкачени и
от други алпинисти, но не съм
сигурен дали точно в своето
начало и за колко време те са
направили най-напред трите
най-големи.
Доц. Сандю Бешев
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Рилските езера - една незабравима емоция
С
едемте рилски езера, Езерният връх, по
долината на Кабулска река, водопадът
„Скакавица“, празникът на
хижа „Скакавица”, преход до
хижа „Ловна” и покрай долината на река Джерман до хижа
„Пионерска” - това беше поредната ни разходка в Рила
планина. Има места, които
със своята магичност ни карат да се връщаме отново и
отново. Едни от тях, разбира
се, са Седемте рилски езера.
Група туристи от ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил, откри
своето специално лично чувство пред красотата на Рилските езера. Всяко от тях
си има своя чар, но Окото ни
омагьоса най-много с уникалния си цвят, който няма как
да се предаде със снимка. И
Бъбрека, чиято фина оградка
от камъни подчертава правилната му форма.
„Сълзата е най-малкото
езеро - около 7 декара. Окото
пък е най-дълбокото - 37,5 м,
Рибното езеро е най-плиткото - едва 2, 5 метра”- повтаряха си тези, които ги съзерцаваха за първи път.
Нашите водачи, спасители от ПСС Дупница, ни бяха
подготвили изненада. Малко след Бъбрека свихме леко
вляво от пътеката. Целта
ни беше по Кабулска река да
се спуснем по стръмния улей
към Скакавишкия водопад.
Идеята беше чудесна. Видяхме мястото, откъдето
пада водопадът. През него се
изливат водите на река Скакавица, която събира водите
си както от езерото Скакавица, което е разположено на
терасата отгоре, така и от
вливащата се в нея Кабулска
река, която идва от източните склонове на връх Кабул
и северните на Отовица.
Скакавишкият водопад, 70

От 31 август до 1 септември осемнайсет смелчаци от
ТД „Карлък“, гр. Смолян, се изкачихме на връх Мальовица с
надморска височина 2729 ме-

м, е един от най-големите в
България и най-високо разположеният в Рила планина - на
1750 м н.в. Всичките ни усилия си заслужаваха, защото
бяхме обградени с красиви и
безкрайни пейзажи. Голямата
денивелация от 800 метра
не я усетихме. От чудесните
гледки, закачки, захласнати

в бране на боровинки, ягоди,
билки и гъби, не усетихме
тежкия път.
Това бе един ден, събиращ в
себе си хиляди емоции!
По покана на нашите приятели от дупнишкото дружество „Рилски езера“ - гр.
Дупница, и тази година се
включихме в празника на

хижа „Скакавица” – най-старата хижа в България. С
много песни, танци и емоции премина веселбата. На
следващия ден домакини ни
поднесоха поредната приятна изненада. Преход до хижа
„Ловна” и покрай долината на
река Джерман, до хижа „Пионерска”.

Вкусили от красотите
на Рила, ние отново бяхме
докоснати от тази магия.
„Гледките бяха неземни. Ще
дойдем отново тук!” - обещахме си всички.

благословен, когато над теб
се вее българският трибагреник и необятното небе над
хребетите на Рила… Изумителна е гледката на сгушилия
се в ниското Рилски манастир.
Езерата, тези очи на планината, които като бисери са
пръснати на различни височини... Ти ги търсиш, а те се взират в теб и сякаш ти шепнат
„Ей, човече, знаеш ли кой си и
защо си на този свят?“
Планината е магия! Пребиваването в нея ни прави

малко по-различни, опитва
се да уравновеси пълзящите
делници с празниците от летенето на орлите. Сигурно
затова постоянно срещахме
групи от млади хора с раници
на гръб, катерачи с въжета и
семейства, които водеха децата си да разберат какво е
това приключение в планината. И поне за ден-два да се почувстват свободни в нея.
Опитайте и вие!

Силвия Михова,
секретар на ТД „Осогово“,
гр. Кюстендил

На Мальовица

тра. Най-младите в групата
бяха тийнейджърите Александра Иванова от ЕГ „Иван
Вазов“ и Христо Железаров
от СОУ „Св. св. Кирил и Мето-

дий“, гр. Смолян. Нестандартните преживявания трудно
се поддават на описание и
преразказ. Неописуемо е усещането, че си истински жив и

Цончо
Гръблев
от Пловдив е събрал 100 печата и
100 марки от Националното движение „Опознай България - 100 НТО”.
Още от дете знае
за тази инициатива на БТС, но
от 2014 г. започва
да посещава обектите. Най-силно е
впечатлен от тези
във Велико Търново.

Антоанета Стоименова
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Отново в Родопа планина
Г
рупа туристи ветерани
от Ямбол през юли посетихме част от северната яка на Родопите и
по-конкретно родопския дял
Каркария. Това е пространството между гр. Пещера,
Батак – чак до теснолинейката за Велинград. Едно чудесно място с дъбови, букови
и борови гори. Отправихме се
към хижа „Добра вода“ с влак
до гара Пазарджик. А там хижарката Ирина, дългогодишна туристка, беше изпратила специален бус да ни чака.
Пристигнахме към 12 часа на
хижата. Настанихме се по
стаите, починахме и около 14
часа се отправихме към Никулски манастир. Пътеката
е тясна, върви между буйна
растителност. След около
два часа път пристигнахме.
В дъното на голяма поляна
се намира добре поддържана
църква. Виждат се и останки
от стари сгради. На поляната пред църквата има много
маси със скамейки. Два пъти
през годината тук стават
големи събори. От чешмата
на поляната бликаше студена
балканска вода. Починахме и
тръгнахме обратно към хижата. Връщането стана за час и
половина. В хижата има добре
поддържана кухня, в която се
приготвят разнообразни ястия. Пред хижата има чешма
със студена вода. От околните селища идваха много хора
и пълнеха туби и бидони. В
хижа „Добра вода“ останахме
три вечери, а през деня се

придвижвахме без раници към
различни обекти.
След шеги и разговори на
масите пред хижата и след
като се навечеряхме, се прибрахме да почиваме.
На втория ден рано се отправихме по дълъг път за
летовище „Свети Константин“. Постепенно набирахме
височина. Пътеката пресича
няколко пъти асфалтовия
път. След около час и половина пристигнахме в летовище
„Родопи 1“ (бивше „Антон Иванов“). Тук гледката не беше
най-добра, въпреки прекрасната природа. Имаше занемарени вили и почивни станции.
Ние продължихме нагоре по
пътеката и след около 2 часа
пристигнахме в летовище
„Свети Константин“ на 1453
м н.в. Тук има много вили и
добре поддържани хотели. Нашето идване съвпадна с голям
събор, който се провеждаше
тук. Имаше десетки сергии с
разнообразни стоки. Разхладихме се с безалкохолни напитки и сладолед, починахме и
тръгнахме по пътеката надолу за хижа „Добра вода“. Отново преминахме през летовище
„Родопи 1“. След около 3 часа
се завърнахме на хижа „Добра
вода“. След дългия път с удоволствие вечеряхме и отидохме да спим.
На третия ден след закуска
се разделихме на две групи.
Едни останаха да се пекат
на поляната пред хижата, а
другата половина слязохме
да посетим голям туристи-

чески комплекс - „Ливадата“,
в близост до с. Дебравщица,
с ресторант и голям басейн с
чадъри и шезлонги. След около 4 часа къпане и слънчеви
бани тази група се завърна
по стръмна пътека в хижа
„Добра вода“. Заедно с другите вечеряхме и отидохме да

почиваме. На четвъртия ден
сутринта закусихме, поразходихме се из местността,
разгледахме близкото до хижата параклисче и в 10 часа
с буса се отправихме за гара
Пазарджик. От там с влак се
завърнахме в Ямбол.
Всички бяхме доволни, че

посетихме този хубав кът на
Родопа планина с много слънце, чист въздух и чудесна природа.
Иван Димитров,
Клуб на туристите
ветерани „Любен
Бръников“, гр. Ямбол

За красивите кътчета на България
и великите българи, родени в тях
Обещаващо за групата туристи от ТД „Ибър” започна
августовската утрин на площада на гр. Долна баня. Предстоеше ни поредната среща с
важни за нас места – Карлово,
Калофер и Сопот - три града от балканската броеница
на безсмъртието, в които са
родени едни от най-великите
българи – Васил Левски, Христо
Ботев и Иван Вазов. Последната ни спирка бе Етнографски
комплекс „Дамасцена”, за който
не знаехме много. Някои от нас
бяха посещавали балканските
градчета като ученици или по
други поводи, но имахме нужда
да дойдем отново. След няколко
часа навлязохме в Сопот - градче с около 9000 души население,
опърлено от сушата и като че
ли притихнало в някакво очакване. Не можеше да не нахлуят
спомени и стихове от Вазов.
Скоро приветливите уредници
на музея отвориха вратите
на калдъръмения двор и историята със своите герои оживя.
Тя ни отведе и в близкия манастир „Свети Спас”. Минавахме
покрай известните до днес
„Вазови заводи” и останалата
структура на едно успешно за
живота на града минало. Оказа
се, че съвременният лифт за
Централния Балкан е редом с
малкия, но важен за историята
ни манастир. Преди него пред
нас оживя разказът, който
помним от романа „Под игото”
за събитията във воденицата
на дядо Стоян, която днес е

възстановена. Отваряйки манастирските врати, отляво
виждаш старата сграда, където в началото на 19-и век монахът Панталеймон Хилендарски
е направил препис – препратка
на История славянобългарска,
а отдясно в църквата през
1858 г. Васил Левски е ръкоположен за дякон. Почти на крачка
разстояние е Карлово. Винаги
посещението на Музейния комплекс “Васил Левски” ни изпълва
с преклонение. Малката бедна
къща на Дякона ни кара за пореден път да осъзнаем величието
на делото му. Беше почти обяд.
Движението на хора тук беше
осезаемо. Винаги оживлението
е свързано с по-големите възможности за работа. Карлово
има такъв шанс. Поемайки към
Калофер, нямахме представа,
че тук ще заварим ХХ юбилейни празници на калоферската
дантела. Разбира се, че ни посрещна величественият паметник на Христо Ботев, като
страж на града, и ни отведе в
красивия парк на неговия роден
дом. И тук, както в Сопот и
Карлово, статуята на майката на героя напразно чакаше
своя син. Градът беше показал и
майсторството на плетачите
на невероятната калоферска
дантела. От двете страни на
белия площад в музеите и гимназията за облекло бяха подредени впечатляващи изложби.
Очакваше ни последното
предвидено за посещение място – Етнографският комплекс

„Дамасцена”. Тук никакви обяснения не са достатъчни. Това
просто трябва да се види.
Причината е не само в това,
че един внук от с. Скобелево
е сбъднал мечтата на дядо си
да създаде розови градини и
розоварни. Стоян Стоянов –
стопанинът на това място,
е създал едно райско кътче за
прослава не само на българската роза, но и на устрема да се
запази марката на българското розово масло и историята
на Долината на тракийските
царе. Посрещат те статуите
на Одриския владетел Севт III
и жена му Беренике, Музеят
на етеричните масла, пълен
с история и истинско производство на розово масло, един
интересен водопад – символ на
величието на България, езеро
с бели и черни лебеди – символ на любовта, Мраморният
дворец – магазин на марковите изделия на „Дамасцена” с
амфитеатър на втория етаж
и навсякъде много, много рози –
красиви, ароматни и различни.
Тръгваш си уморен, но с поклон
пред българина и неговия екип,
показващ ни, че и днес има достойни хора, които те карат
да се гордееш. Тръгваш си убеден, че България е пълна с места, които трябва да видиш и
за които трябва да се говори.
А нали това е и мисията на туристическото движение?
Инж. Светла Стоименова,
ТД „Ибър”, гр. Долна баня

Отмора

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

www.pss-bg.bg

При нещастен случай
дежурни телефони:
GSM: 1470
за абонати на МTel и VIVACOM
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000 - стационарен телефон
Централен денонощен пост,
свързан с телефон 112
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а 16-и път в рамките на
честванията по случай
Празника на Самоков на
новата сцена в Туристическата градина се състоя
традиционният
национален
фестивал на туристическата
песен „Самоков – Бялата порта на Рила”. На форума бе засвидетелствано и признанието не само на самоковските,
но и на българските туристи
и планинарски хорове и групи
към живота и делото на доайена на туристическата песен в
страната ни, дългогодишния
диригент на хор „Рилска песен”
Борис Стрински, който на 12
август навърши достолепни-

За 16-и път фестивал на туристическата
песен „Самоков - Бялата порта на Рила”
те 90 години.
Маестро Стрински получи
много поздравления от различни дружества, включително от
БТС и Сдружението на туристическите хорове в България.
Фестивалът бе открит по
традиция от самоковския хор
на ветераните туристи със
солисти Гена Илиева и Дора
Пиперкова, а по-късно се изяви
и певческата група „Еделвайс”
към Клуба на инвалидите в
града ни, чийто ръководител
е също маестро Стрински.
Повече от два часа продължиха изпълненията на колективите, дошли от най-различни
краища на родината. Общо
около 300 бяха участниците във фестивала. На няколко пъти прозвуча „На многая
лета”. Хората, станали прави, приветстваха с овации и
възгласи „Браво” както своя

съгражданин Борис Стрински,
който е и почетен гражданин на Самоков, така и всички
гости – почитатели на краси-

вата родна природа и на песента. Мнозина си припяваха,
а някои се хванаха и на импровизирано хоро. Всички участ-

ващи състави пък заслужиха
специални плакети.
Любомир Кузев

Маестро Борис Стрински на 90 години!
Няма човек в града ни, който
да не го познава като композитор и музикален ръководител
на хорове и певчески групи.
Широко известен е и в страната с многото планинарски
песни по негова музика, а често и по негов текст. Като
дългогодишен ръководител на
вокална група „Еделвайс“ към
Съюза на инвалидите в Самоков бай Боре ни покани на
лека почерпка, с която да ознаменуваме юбилея. След редовната седмична репетиция
на групата в подготовката
й за участието в традиционния национален фестивал на
туристическата песен „Бялата порта на Рила” в Туристическата градина в Самоков
всички хористи и ръководството на Съюза на инвали-

дите в Самоков се събрахме в
Клуба на инвалидите. Поздравихме от сърце юбиляря, като
му пожелахме много здраве и
още дълги години да ни радва
с таланта си и да ни помага в
различните музикални изяви.
Данчето Караджичкова почерпи с погача, специално приготвена за случая. Вдигнахме
наздравици, много и различни
пожелания получи бай Боре
от любимите си хора. Той пък
разказа спомени от нелекия
си живот, който винаги е бил
окрилян от музиката. На раздяла му пожелахме да сме все
така заедно и на неговата
100-годишнина!
София Сотирова,
председател на Съюза на
инвалидите в гр. Самоков

Туристическа среща с
художественото слово

Дамски пленер „Прекрасна Рила планина”
По случай 124 години от създаването на Българския туристически съюз г-жа Йова Гочева –
скулпторът, създал бюста на маестро Филип
Аврамов на хижа ”Планинарска песен” и релефа
на чичко Брокс на хижа ”Еделвайс”, организира
от 20 до 29 август тази година дамски пленер
в с. Говедарци „Прекрасна Рила планина”. Това е
продължение на провеждания преди 20 години
пленер в Говедарци, който след 10 поредни издания имаше прекъсване.
Сега за 8 дни 4 жени художнички - Йова Гочева, Ралица Николова, Данка Янчева и Зора
Янчева, рисуваха Рила планина, опиянени от
нейната величествена красота.
Предстои представяне на изложба с картини от настоящия пленер.
Инж. Милка Караджова, гр.Габрово

Интересно, нали? И на туристите ветерани от габровския клуб, и на писателите от местното Дружество на писателите се очакваше да бъде интересна
една такава непринудена среща. Защото има сходство
на писателите и туристите по отношение на романтиката в планинската природа.
И ето, на 25 юли, в просторния салон на читалище
„Искра – 1954” в кв. Лютаци, габровските туристи
ветерани се срещнаха с творците на художественото слово. Водени от своя председател Росица Кънева,
писателите изразиха чувствата си към природата в
лирични стихове, за което туристите ги наградиха с
аплодисментите си. Общ език на срещата намериха
всички чрез текстовете и песните на Росица Кънева,
вече добили популярност из цялата страна, като „Какво му трябва на туриста” и „Водачът, планинският водач”. В същия смисъл беше и рециталът на Ана Стоева
от ветераните на стихове от авторитетния габровски поет-хуморист Иван Младенов, починал неотдавна.
От своя страна председателят на КТВ Пеньо Славов
изрази желанието на колегите си за нови такива срещи в хижна обстановка в планината. А в същото време
от читалището изразиха готовността си отново да
приемат и едните, и другите, щом става въпрос за почитание на прекрасната природа на Отечеството ни.
Христо Мандев
БТС благодари на Христо Михайлов Червенков
от гр. Пловдив, член на ТД „Копривките”, за направеното дарение за възстановяване на хижа
„Богдан”.

