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Издание на БТС

Трети пореден поход от хижа „Алеко” до
Черни връх за ученици от столичните училища

Чрез обичта към природата –
по-добри към хората

Под това мото на 7 октомври за
трета поредна година Българският туристически съюз и Столичната община организираха поход
от хижа „Алеко” до Черни връх, в
който участваха над 430 ученици

от 5-и до 12-и клас от столичните училища 163. ОУ „Черноризец
Храбър”, 73. СОУ „Владислав Варненчик”, Втора английска езикова
гимназия „Томас Джеферсън”, 128.
СУ „Алберт Айнщайн”, 81. СУ „Вик-

тор Юго”, 69. СУ „Димитър Маринов”, 166. СУ „Васил Левски”, 30.
СОУ „Братя Миладинови”, 42. ОУ
„Хаджи Димитър”, 71. СУ „Пейо
Яворов” и 19. СУ „Елин Пелин”.
Продължава на стр. 4
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За 23 часа – три старта
Замисълът на основните организатори от Спортен клуб
“Орлово гнездо - 1957” – гр. Казанлък, и съорганизаторите
- Българската федерация по ориентиране и вестник “Ехо”,
да проведат състезания по ориентиране на 15 и 16 октомври в село Енина и в гр. Казанлък включваше три старта:
спринт за купа “Енина”, средна дистанция за купа “Казанлък” и Държавното първенство по нощно ориентиране и
55-ата купа на вестник “Ехо”. Пъзелът обаче не се подреди
според подготовката и очакванията – в резултат на нечия
недобронамереност бяха премахнати няколко от контролните точки по маршрута на вечерната проява. Взе се решение състезанието да се анулира и да се проведе отново
на 12 ноември в гр. Търговище по време на купа “Ветеран”.
ХVIII СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ
ЗА КУПА “КАЗАНЛЪК”
На 16 октомври от 11 часа в казанлъшкия парк “Тюлбето” бе даден стартът на ХVIII състезание по ориентиране
– средна дистанция, за купа “Казанлък”. В него участваха
247 състезатели от 29 групи и 38 отбора от цялата страна.
Продължава на стр. 3

На вниманието
на участниците,
регистрирани с
печати и с печати и
марки в Томболата на
Националното движение
“Опознай България –
100 НТО” за 2016 година
Томболата на Националното движение
“Опознай България – 100 национални туристически обекта” ще се тегли на 25 ноември
от 13.00 ч. в залата за конференции на Министерството на младежта и спорта - етаж 5.
За спечелилите леки автомобили Dacia
SANDERO и Dacia LOGAN (базови модели)
срокът за получаване е 30 работни дни от автосалона на ESPACE AUTO LTD, а с промяна
и изисквания на клиента (допълнителни екстри на автомобила) - до 70 работни дни.
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Заседание на

Управителния
съвет на БТС

На 27 септември 2016 г. в София се
проведе заседание на Управителния
съвет на Българския туристически съюз
при следния дневен ред:
1. Информация за хода на реформите
в Българския туристически съюз и неговите дружества.
Докладва: Председателят на БТС
2. Утвърждаване на план за годишни
работни семинари с актива на туристическите дружества.
Докладва: Председателят на БТС
3. Утвърждаване на работен план за
заседанията на Управителния съвет до
края на 2016 г.

Докладва: Председателят на БТС
4. Информация за учебната и спортно-туристическата дейност на БТС до
края на календарната 2016 г.
Докладва: Зорница Радонова – директор ОУСД – БТС
5. Информация за предстоящата абонаментна кампания за 2017 г. за вестник „Ехо”.
Докладва: Емилия Матеина – главен
редактор на в. „Ехо”
6. Разни.
Протокола от заседанието
на Управителния съвет ще
публикуваме в бр. 11.

Н

а пет региона е разделена България при организирането на работните срещи с председатели и
секретари на туристически дружества,
секретари, счетоводители и председатели на Контролни съвети. Темите,
които ще бъдат обект на обсъждане,
са:
– Организационни въпроси и регистрации на туристическите дружества в
Националните регистри на държавните институции и отчитане на дейността
в две основни направления – учебна
и спортно-туристическа дейност и националните движения, организирани
от БТС.
– Актуални проблеми на БТС и туристическите дружества.
Изисквания за годишното финансово
приключване на 2016 г.
– Абонаментна кампания за вестник
„Ехо” и редакционна политика на изданието на БТС.
Графикът за провеждане на регионалните срещи е следният:
21-22 октомври в туристически дом
„Плевен” в гр. Плевен с участници от
областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Габрово.
26 октомври в Етнографския музей в
гр. Пловдив с участници от областите

Работни срещи
с активите на
туристическите
дружества
Пловдив, Пазарджик и Смолян.
28 и 29 октомври в хижа „Планинец”
– Витоша, с участници от областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград.
18-19 ноември в хотел „Августа Траяна” – Старозагорски минерални бани
за участниците от Стара Загора, Хасково, Сливен, Бургас, Ямбол и Кърджали.
25 и 26 ноември в Учебен център
„Академик” в гр. Варна за участници от
областите Русе, Търговище, Разград,
Шумен, Силистра, Добрич и Варна.
За допълнителна информация:
02/93 00 677; 0882 966 310 –
Зорница Радонова;
0882 966 777 –
Веселина Цветкова

Национална среща на
председателите и диригентите
на туристическите хорове
На 1 октомври на хижа „Бузлуджа” се
проведе Национална среща на председателите и диригентите на туристическите хорове в България. Беше отчетена
дейността на Сдружението на туристическите хорове в страната през 2016
година. В отчетния доклад г-н Димитър
Гочев – председател на Сдружението,
сподели впечатления от проведения в
Операта на гр. Стара Загора Национален песенен празник, който е преминал
при много високо ниво, макар в него да
е имало по-малко участници. От смесените хорове много добре са се представили двата варненски състава - „Влади
Анастасов” и „Камчийска лилия”, „Планинско ехо” - гр. Шумен, „Средногорски
звуци” - гр. Стара Загора. От по-малките
певчески състави много добро изпълнение са направили мъжката група на гр.
Тетевен и хорът на Луковит.
За пореден път бе коментиран един
голям проблем – финансирането. Именно това е причината част от председателите и диригентите да не присъстват на
общото събрание и проведения семинар.
Една от идеите за финансиране на Сдружението е създаване на фондация. Сега
много от хоровете разчитат единствено
на членския внос от самите хористи.
Емил Минев - диригент на Старозагорския хор, сподели, че интересът към
туристическото хорово изкуство се е
повишил. Има повече търсене, повече

ангажименти. Много е важно във всяко
училище да има хор. Така ще има подготвени млади хора, които да се влеят в
туристическите хорове.
Според Димитър Гочев е дошло времето на по-малките певчески състави,
защото камерните формации са по-мобилни - по-лесно се придвижват и имат
по-малко разходи.
Направено беше предложение да се
отделят часове на семинарите с образователна цел. Да се канят лектори и да се
разискват теми. Много добре бяха приети темите: „Що е планинарска песен?”
и „Диригент с инструмент”.
Участниците в семинара направиха
следните предложения:
- На регионалните празници задължително да присъстват представители на
ръководството на Сдружението на туристическите хорове.
- След приключване на регионалните
песенни празници домакините да изпращат отчети в Сдружението.
- Да се помисли за промени в конкурса Музикални награди „Филип Аврамов”.
Да има не само една награда, а да има
отличия за хоровете, участващи в различните категории.
- Всички песенни състави да изпратят
календарните си планове, въз основа на
които ще се изготви единен календарен
план на Сдружението.
Текст и снимка: Зорница Радонова

Нови успехи за хор
“Средногорски звуци”
Една дългогодишна мечта и желание на хористите от хор “Средногорски
звуци” да се изявят в международни
фестивали се сбъдна през настоящата
2016 година. През месец юни маестро
Емил Минев – диригент на хора, получи покана за участие в ХIII международен фестивал “Маестро Медникаров”
от 23 до 26 юни в курорт Албена и град
Добрич.
Критериите за оценяване бяха високи: художествено ниво на изпълнение;
подбор на репертоар; сценична култура и артистичност. В това участие хорът получи диплом III степен.
Втората покана, която получихме за
участие, бе от Гърция - Катерини Паралия, за участие в V международен
фестивал “Музика и море”. Хорът потегли на 19 септември за Гърция и след
като пропътува 600 километра, пристигна в Паралия. Така премина първият ден. Вторият ден беше определен
за репетиции на съставите. Третият
ден – круиз с кораб, а вечерта се проведе състезателната част от фестивала, в който участвахме и ние. Четвъртият ден – организирано пътуване до
Метеора. Един незабравим ден. Една

неописуема гледка. На петия ден се
проведе галаконцерт в Катерини, където се раздадоха плакети, дипломи
и наградата “Гран При”. С тази голяма
награда беше удостоен академичен
хор от Словения. Беше организирана
гръцка вечер с музика и танци в присъствието на около 400 души.
Хоровите колективи бяха оценявани
от професионално жури с председател
проф. Теодора Павлович и членове
Сашо Татарчевски от Скопие, Македония, и Габриела Тесз от Будапеща,
Унгария. Много прецизно, по подадени
партитури на всяка песен, се следеше
изпълнението.
Така преживяхме пет незабравими дни на Егейско море в Паралия
и направихме генерална репетиция
за предстоящата ни изява в град Силистра, където хор “Средногорски звуци” за трети път в настоящата година
ще участва на 29 и 30 октомври в ХII
международен хоров събор на Дунавските хорове.
Богдана Аргирова
председател на хор “Средногорски
звуци”, гр. Стара Загора

Прояви
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За 23 часа – три старта
Продължние от стр. 1
Настроението бе приповдигнато, очакванията за добро представяне спохождаха
и малки, и големи. За 11-годишния Йордан Сикоров от ски клуб “Чумерна” – гр.
Твърдица, това бе поредното състезание.
“Харесва ми, че ходим на състезания в различни градове, че имаме карти, по които се
ориентираме, а това развива мисленето.
При бягането виждаме много нови неща.”
Емили Александрова е на 11 години и е от
Клуба по ориентиране в Търговище. Тренира от 5 години. За нея ориентирането е
възможност да се забавлява, да се запознава с други хора и да създава нови приятелства. 11-годишният Лазар Миланов е
от старозагорския Клуб по ориентиране.
Практикуването на този спорт му харесва много, защото всеки път има различни
маршрути и съществува вероятност да се
изгуби, но това също е много интересно.
Освен това ходи на състезания в различни
държави, което пък му дава възможност
да опознава различни култури. “Децата са
много интелигентни и разбрани. Този спорт
им дава възможност да излязат навън, което е добре за здравето им, а не непрекъснато да стоят пред компютрите” – каза треньорът и председател на клуб “Чумерна”
Славчо Иванов. Доайенът в казанлъшките
стартове и финали бе Дичо Гогов – на 83
години, от софийския клуб “Пушкин - 133”.
“На първото състезание за купата на вестник “Ехо” се класирах втори. Ориентирането ме поддържа в добра спортна форма
– категоричен е той. - Почти всяка година
участвам в световните първенства за ветерани.” И неговите пристрастия към този
спорт, и мантрата “Всеки ден, след всеки
ден се чувствам по-добре”, формулирана
от друг състезател от групата 75+, накратко
казано, звучат повече от оптимистично. Ветераните с право си заслужават адмирациите, където и да се състезават. Същото се
отнася и за децата, чието желание да практикуват ориентиране развива и физическите, и интелектуалните им възможности. А

емоцията си проличаваше навсякъде – и в
очакването на старта, и в задъханите думи.
ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО
ПО НОЩНО ОРИЕНТИРАНЕ И
55-А КУПА НА ВЕСТНИК “ЕХО”
312 бяха участниците в състезанието,
което започна в 20 часа със старт от Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн “Акад. Дечко Узунов” в Казанлък, недалече от парка “Тюлбето”.
“Нощното бягане в състезанията по ориентиране е като игра на криеница. Децата
го обичат. Да откриваш контролните точки
в тъмнината – това е очарованието на този
тип прояви” – каза председателят на Българската федерация по ориентиране проф.
Атанас Георгиев.
“За мен трасето беше трудно – сподели
след финала 12-годишният Мартин Славов
от СКО “Трапезица”, гр. Велико Търново. –
Имаше много камъни, когато се слизаше
тичешком, счупих си челника и продължих
да тичам с фенерче. От представянето си в
Енина съм доволен, но от този старт – не.”
В края на състезанието след 22.30 часа от
равносметката се оказа, че някои от състезателите са успели да преминат по всички
контролни точки на маршрута, но част от
останалите не са ги намерили - и не защото
не са могли, а защото някой ги е махнал от
трасето. Така се призна резултатът само на
9 групи, а за останалите 19 състезанието
се анулира и ще се повтори в Търговище.
Пъзелът за трибоя “Бодлите на розите
- 2016” не се подреди и това помрачи настроението както на организаторите, така
и на състезателите.
СПРИНТ ЗА КУПА “ЕНИНА”
Тончо Русев е член на УС “Орлово гнездо - 1957” в Казанлък и е един от основните
организатори на състезанията по ориентиране тази година. Питам го за впечатленията от проведения на 15 октомври в село

Енина спринт. “ Включиха се 357 участници, а проявата бе под патронажа на кмета
на селото Веселин Андреев. Започна се
с водосвет в църквата “Св. Георги”. Състезателите бяха на възраст от 12 до над 75
години. Класираните на първите три места
получиха медали. Състезанието се провежда в памет на загиналите от четите на
Хаджи Димитър и Стефан Караджа. За
всички участници тази проява бе свързана
с много положителни чувства, защото бе
обгърната от радушна атмосфера. За нас
това е празник не само на ориентирането,
но и на планината. Нашето Туристическо
дружество “Орлово гнездо” е много активно в маркирането на пешеходни пътеки в
района. Изработили сме и карти на маршрутите. Направили сме заслон под връх
Сраяр (Жълти бряг) над село Горно Изворово. Маркировката е с табели и жалони и
обхваща района на Казанлък в Стара планина и Средна гора.”
ВМЕСТО ПОСЛЕПИС
Отборите с най-много участници получиха купа “Бодлите на розите - 2016”.
На първо място бе клуб “Узана” – Габрово; на второ място – “Вариант 5” – Търговище, и на трето място “Академик” – Варна.
Две деца - момиче и момче - получиха
приз “Змей Горянин” за най-дълго престояли в планината.
За провеждането на състезанията освен
Христо Ангелов много помогнаха туристите
ветерани от ТД “Орлово гнездо” д-р Стоянка Кочешева, Филип Филипов, Иван Петров, Александър Косев, Веселин Иванов,
Веселин Кичуков, Павлинка Карастоянова,
Николина Топалова и Мария Иванова.
Двудневната проява бе в памет на ориентировача Благой Стефанов, починал неотдавна, който бе подготвил картите с маршрутите за този празник на ориентирането.
Повече информация: на сайта на
Българска федерация по ориентиране.
“ЕХО”

ВАЖНО•ВАЖНО•ВАЖНО
Излезе от печат брошура с информация за екскурзионни летувания, екскурзии и почивки,
издадена от БТС. Всеки, който се
интересува, може да я намери в
Информационния център на БТС
(ул. “Васил Левски” № 75, в подлеза срещу Министерството на
младежта и спорта) .
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Трети пореден поход от хижа „Алеко” до Черни връх за ученици от столичните училища
ОКТОМВРИ 2016 г.

Чрез обичта към природата по-добри към хората
Продължение от стр. 1

За мнозина от децата това
бе първото докосване до планината и покоряването на Витошкия първенец се превърна
в предизвикателство за тях заради лошите метеорологични
условия – след краткото слънце последва мъгла, суграшица
и дъжд. По-ентусиазираните
групи успяха да стигнат върха, а останалите преминаха по
част от маршрута. Всеобщото
въодушевление обаче беше
заразително. За десетокласничката Александра Загорска
това бе третото изкачване на
Черни връх – всеки път от различно място и затова всеки път
хубаво, уточни тя. Думите, с
които описа усещането си от
този поход, бяха изпълнени с

положителни емоции: „Спокойствие. Вдъхновение. Място
за размисъл – това е за мен
планината.” „В планината е
друг живот” – допълни я Уафа
Алфаяд.
„Страхотно. Не може да се
опише” - обобщиха преживява-

нията си учениците, участващи
в проявата, след като се върнаха в хижа „Алеко”, където пиха
безплатен чай и получиха грамоти, фланелки с надпис „Аз
изкачих Черни връх” и книжки
с 10-те планински първенци,
подготвени от организаторите.

Най-голяма и най-добре организирана беше групата от 48
деца с учител Мариан Ангелов
от 128. СУ „Алберт Айнщайн”.
Походът, с който бе отбелязан 27 септември – Международният ден на туризма, е част
от Годишния календар за 2016
г. на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към
Столичната община и е включен в Националния календарен план на Българския турис-

тически съюз. Той се проведе
в подкрепа на инициативата
„София – европейска столица
на спорта 2018” .
За сигурността на учениците, включени в похода, се
погрижиха планински водачи
- представители на туристическите дружества „Мотен”, „Камен дел - 1934”, „Еделвайс”,
„Зелена България” и от Републиканския хижен съвет, осигурени от БТС.

21-ви колопоход „Не на наркотиците”
На 17 септември 2016 г. в
град Сандански се проведе 21вият колопоход “Не на наркотиците”, организиран от БТС, община Сандански, ТД “Еделвайс”
и Спортен клуб “Пирински орел”
при ПГ “Яне Сандански”.
Тази година в проявата взеха
участие над 250 деца от Сандански, Благоевград, Перник,
София, Ловеч и участници от
Германия, Франция, Румъния,
Македония. Колопоходът започна с минута мълчание в памет
на Венцислав Удев, дългогодишен секретар на БTС, дал своя
голям принос за развитието и
утвърждаването на колопохода
като едно от най-масовите мероприятия на Балканите. Колопоходът се поведе от двегодишния Илия Янков - най-малкия
участник. В колоната караха
заедно с децата кметът на град
Сандански Кирил Котев и секретарят на общината Георги
Жежев. Много радост, веселие

и усмивки по лицата на участниците съпътстваха 21-вото
издание на колопохода. Накрая
Васил Иванов от V “б” клас на
II ОУ “Христо Смирненски”, град
Сандански, си тръгна с велосипед от томболата. Той получи
поздравление и инструкции за
безопасност от олимпийския
и световен шампион Олаф
Лудвиг, който вече 8 години е
специален гост на проявата.
Същевременно се проведе и лекоатлетически крос “Не на наркотиците”, на който победителите при момчетата и момичетата
получиха медали, изработени в
Германия със съдействието на
мениджъра на най-голямото колоездачно състезание в Източна Европа “Пробегът на мира”
Йотг Щренгер.
Николай Бойчев,
председател на Клуба по
колоездене към ТД “Еделвайс”,
гр. Сандански
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Лалугерът какво е,
природата защо е
(Пред)историята
През 2013 г. Туристическо дружество “Узана” възстанови (включително по съдебен ред) своята дейност
в обществена полза, както е било
заложено при учредяването му още
през далечната 1910 г. Една от основните ни задачи беше да подновим и работата с децата и младежите
в габровския край, която през предходните 20 години не се осъществяваше изобщо. А дружеството имаше
опит и традиции в това отношение.
През 2015 г. се появи възможност за
финансиране по Програмата за подкрепа на НПО в България в рамките
на ФМ на ЕИП. Никога до момента
не сме писали, правили, изпълнявали проекти. Ами сега?
Проектът
Запретнахме ръкави, планирахме,
умувахме, писахме, променяхме, пак
писахме, кандидатствахме и… ни
одобриха с проекта “Лалугерът какво е, природата защо е” – задаване
на работещ преживелищно-образователен модел за обучение на деца
и младежи за опазване на биоразнообразието в зони по Натура 2000.
След първоначалната радост дойде и притеснението – ще се справим
ли? И още как! Нямахме право да не
се справим! Следващите няколко месеца до края на есента изведохме на
обучение сред природата 125 деца
от детските градини и 200 ученици
от училищата в Габрово. Обученията
преминаха при много добра организация - както логистична, така и
методическа, съгласно разписаните
и утвърдени Тематичен план и Програма. Единствените ни притеснения
бяха по отношение на атмосферните
условия, но времето беше с нас.
С децата от детските градини работихме на терен в района на Соколския манастир. В обученията малчуганите успяха да научат основни
и важни поведенчески правила по
отношение на опазването на природната среда, като непринудено и
емоционално заявяваха мнението
си защо не трябва да се изсичат дърветата, защо не трябва да се убиват
животните и техните малки. Получиха знания за опазване на природата,
за лалугера и други видове животни,
за билките в региона на Централна
Стара планина, както и основни правила за придвижване и безопасност
в планината.
Обученията на терен с учениците проведохме в местността Узана, като акценти бяха знанията за
Националната екологична мрежа

Натура 2000, каквато част от нея е
и Узана, за биоразнообразието в региона и необходимостта от неговото
опазване, за двата парка и тяхната
дейност – ПП “Българка” и НП “Централен Балкан”, както и правилата
за безопасно придвижване в планината, което е част от опазването
както на собствения им живот, така
и на природата. Възприемането на
предоставената обучителна информация в съхранена природна среда, поднесена интерактивно, дава
много по-добър отпечатък, отколкото в стационарна градска среда.
Учениците демонстрираха интерес,
като задаваха въпроси, решаваха
казуси, спориха, споделяха свой
опит при опазване на природата или
случаи на наблюдаване на унищожена природа (такъв участък има
и в местността – големи ерозионни
петна вследствие на човешката дейност). Това безспорно допринася за
формирането на младежката нагласа и поведение по отношение на
биоразнообразието – неагресивно,
ангажирано, отговорно. Активизиран
и актуализиран беше ресурсът им
от знания до момента, който можаха да осмислят не само като теория,
но и като жива, приложна наука в
реална обстановка. Всяка пеперуда
и насекомо, всяка прелетяла птица,
пресъхналите чешми и дерето ангажираха вниманието, предизвикваха
въпроси, търсеха се причини, предлагаха се решения. В края на обучението всеки ученик получи поименна грамота.
Изключителна подкрепа и одобрение при реализацията на проекта
получихме от община Габрово и Регионалния инспекторат по образованието – Габрово, за което им благодарим.
Посредством обученията на децата и учениците достигнахме до техните родители и в отзиви за обратна
връзка чрез учителите получихме
положителна оценка за работата си.
Липсата на време и подходящи възможности са основните пречки пред
родителите самите те да общуват
адекватно с природата и да приучват
децата си на този модел на поведение.
Чрез дейността за маркиране на
туристическите маршрути реализирахме възможността да подновим
част от туристическата маркировка в
района на местността Узана, което е
важно както за децата, които се обучаваха, така и за хората, които ще се
възползват от маркировката, която е
от изключителна важност във висо-

ката планина, а в лошо време понякога е определяща за оцеляването
на хората по трасето.
Иии… тъкмо да приключим – се
отвори нова възможност. Вече бяхме придобили увереност и кандидатствахме за обявеното допълнително финансиране през 2016 г.
Отново ни одобриха и с допълнителните средства успяхме да проведем 3 надграждащи обучения за 51
ученици от новосформирания клуб
“Млад турист-природолюбител”, както и да закупим така необходимата
за участниците материално-техническа база (шалтета, спални чували,
палатки, GPS).
Продължението
Без съмнение изпълнението на
проекта се отрази изключително
динамизиращо и укрепващо организационния ни капацитет. Това
е първият ни проект и начинът на
работа по него бе принципно нов и
необичаен за организацията ни, въпреки многогодишната ни история.
Това подобри работата ни в синхрон;
придобихме опит в управлението на
проекти; придобихме увереност и
самочувствие, че можем да работим
и по този начин, който е със значим
дял при финансирането на общественополезна дейност и неправителствения сектор. И най-важното е, че
имаше полза за децата и учениците
от общината, както и това, че възстановихме младежката секция към
ТД “Узана” чрез създаването на клуб
“Млад турист-природолюбител”. Повечето деца и ученици живеят в лишена от природа и чувствителност
градска среда, което ги ощетява
емоционално и характерово формиращо, затова дружеството ни ще
продължи усилията си в посока търсене на финансиране, за да реализира и развива създадения формат,
както и новосформирания по проекта
клуб. Повече за проекта и дейността
ни можете да научите от нашия сайт:
http://tduzana.eu/lalugera.html
Към датата на приключването
на проекта подалите заявление за
членство в клуба “Млад турист-природолюбител” ученици са вече 54,
което е два пъти повече от планираното първоначално по проекта, а
предложените младежки дейности
станаха част от календарния план и
дейността на ТД “Узана”.
Успяхме!
И продължаваме!
Силвия Иванова
Снимка: ТД “Узана”

Георги Петров е на 10 години и живее в София.
Отпреди три години има книжка за Националното
движение “Опознай България - 100 национални туристически обекта”. Носител е на бронзова и сребърна значка. Любимите му обекти са Паметникът
на свободата на връх Шипка, Ягодинската пещера,
Рилският манастир и музеят в Малко Търново. “В
училище много ми помага това, което съм видял от
100-те обекта” – казва Георги, а майка му Тони Георгиева допълва: “Така си планираме отпуските, че
да можем да минаваме през обектите, включени в
Движението. Би било много добре, ако то стане още
по-популярно и по-масово.”

Кристина Ушанова е на 8 години и е от София.
Носителка е на бронзова и сребърна значка от Националното движение “Опознай България – 100 национални туристически обекта”. В движението се е
включила преди три години. Любимите й обекти са
Белоградчик, Рилският манастир, Мадара и Копривщица.

Паул Весис е на 32 години и живее в Амстердам, Холандия. Шест пъти е идвал в България и
от 2012 г. се е включил в Националното движение
“Опознай България – 100 НТО”. Носител е на сребърна значка. Посетил е 70 обекта, като особено
много му харесват Царевец, Исперих, Свещари,
Хисаря, Копривщица и Самуиловата крепост. Автор
е на книгата “Как да се защитим от манипулатори”.
Продължава да обикаля из България и ще напише
своите впечатления специално за вестник “Ехо”.
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оредната впечатляваща
екскурзия на туристите от
Туристическо дружество
“Осогово” – гр. Кюстендил, с
приятели от Ямбол, София и
Русия и водачи от македонския
град Велес, предложи преминаване през планините Баба,
удивително богата на малини и
боровинки, планината Галичица
и достигна до Охридското езеро и прекрасния Охрид. В рамките само на четири дни група
от 28 души успя да разгледа и
да се впечатли в Македония от
античните градове Стоби и Хераклея, споменатите вече две
планини с циркусите Мало и Голямо езеро (Пелистерски очи)
в Баба планина, Преспанското,
Охридското, Дебърското и Мавровото езеро, Варошкия манастир “Свети Архангел Михаил”
в подножието на средновековната крепост Маркови кули
над град Прилеп, манастира
“Свети Наум” край Охридското
езеро, женския манастир “Свети Георги Победоносец” край
Дебърското езеро и Бигорския
манастир “Свети Йоан Предтеча” край Маврово, както и градовете Прилеп, Битоля и Охрид
със Самуиловата крепост и останалите му красиви забележителности.
Пътуването започна с близо
час закъснение заради успиване на един от туристите, но
за сметка на това границата на
ГКПП “Гюешево” бе премината
безпрепятствено и без много
забавяне. По пътя край Велес
в автобуса се присъединиха
местните македонски водачи
Йован Павлов, Васко Георгиевски и алпинистът Борче Солунски, участвал в експедиция
до Еверест през 1989 година.
Началната точка за разглеждане в първия ден бе античният град Стоби между реките
Черна и Вардар, чиито останки
са най-големият археологичен
комплекс в Македония. Разположен е на около 80 километра южно от столицата Скопие.
Основан е от племето пеони,
което заселва югозападните
райони на траките, наричани
Пеония. Градът е родно място
на писателя Йоан Стобей.
След това бе посетен Варошкият манастир “Свети Архангел
Михаил” над град Прилеп, закътан в подножието на средновековната крепост Маркови
кули. Според местни предания,
манастирът е построен от кралете Вълкашин и Марко през
14 век. В началото на 19 век
манастирът напълно запустява, а на 28 април 1861 година е
възобновен. През същата година, при изкопни работи за възстановяването на манастира в
района на църквата, е открит
Варошкият надпис - старобългарски епиграфски паметник
от 996 година. От манастира
се разкрива прекрасна гледка
към град Прилеп, в който бе
отделено достатъчно време за
обяд и разглеждане на центъра. Прилеп е наричан също
Градът под Марковите кули, защото се намира близо до кулите на легендарния герой Крали
Марко, и Град на тютюна.
Предстоеше разглеждане на
още един античен град - Хераклея Линкестис. Основан е
в средата на 4 век пр. н.е. от
македонския цар Филип II Македонски в северозападната
част на Македонското царство,
в котловината Пелагония в
близост до съвременния град
Битоля. Името на града произлиза от Херакъл, митологичния
герой, смятан за родоначалник
на македонската царска династия Аргеади, а Линкестис
(от гръцки “земя на рисове”)
е античното име на областта.
Последната спирка за деня
бе град Битоля. Градът е вто-

През две планини –
до прекрасния Охрид
ри по големина в страната с
население от 74 550 жители.
Разположен е на река Драгор
в източната част на котловината Пелагония, в подножието
на планината Баба (Пелистер).
Името произлиза от старобългарското ‘обитель’, манастир.
Името е споменато в Битолския
надпис на цар Иван Владислав
като Битола. В града се намира къща-музей “Гоце Делчев”,
посветена на водача на ВМОРО Гоце Делчев, и университет
“Климент Охридски” с около
5000 студенти.
Приятелят на Васко в Битоля - Никола Томовски, който е
художник, изографисва църкви
и рисува изключително красиви икони, гостоприемно прие
и почерпи по-голяма част от
групата в ателието си. Под звуците на песни на неговата сестра Виолета Томовска, която е
много популярна изпълнителка в Македония, както и други
изпълнения, се заформи дори
хоро на една от уличките в старата чаршия. Вечерта завърши
с обичайните песни под съпровода на китарата на Румен Миленков.
Рано сутринта на втория ден
автобусът закара групата почти до края на асфалтовия път в
Баба планина. На около 1300 м
н.в. започна дългият ни преход
през планината до най-високия й връх Пелистер (2601 м
н.в.). На върха е разположен
огромен ретранслатор. Минахме покрай езерата Малко
(2180 м н.в.) и Голямо (2218 м
н.в.), където бе разположена
хижата за втората ни нощувка. Планината често се нарича
и Пелистер, въпреки че това е
само името на нейния най-висок връх. Със своите 436 кв. км
тя е тринадесета в Македония.
Приблизително 65% от планинския масив на Баба се намира
на територията на Македония,
останалите 35% са на територията на Гърция. В планината
има 24 върха над 2000 метра
надморска височина. Най-из-

вестни са: Пелистер (2601 м
н.в. – трети в Македония, след
Голем Кораб и Титов връх),
Илинден (2542 м н.в.), Два гроба (2514 м н.в.), Стив (2468 м
н.в.), Ветерница (2420 м н.в.) и
Муза (2351 м н.в.). В планината
има останки от полеви болници
от Първата световна война. По
пътеката към върха всички си
похапнаха вкусни малини и огромни боровинки. Частта малко преди върха е камениста и
доста изморителна, но въпреки
всичко усилията си струват заради прекрасните гледки от Пелистер към Битоля, Преспанското езеро и други части на
планината. На върха се отдели
достатъчно време за почивка
с предложен чай от домакина
на кулата на върха, а преди
общата снимка с българското
знаме пак се играха народни
хора. Малка група от София
бе по същото време на върха,
а едно от момичетата в нея се
включи активно да пее, докато
Румен надуваше гайдата за хорото. В съседство до връх Пелистер е и Друмев връх (2600 м
н.в.), на който има паметник на
македонски алпинист, изкачил
Еверест. След върховете предстоеше нов преход, преминаващ през Малко езеро (2180
м н.в.), Големо езеро (2218 м
н.в.) и след 8-часов преход
достигнахме в хижата, в която
бе предвидена втората ни нощувка. На сутринта след обща
снимка пред Големо езеро и
традиционното хоро под звуците на гайдата групата потегли.
Слизането от Баба планина
към село Брайчино продължи
около 5 часа. В горската част
бяха забелязани следи от мечка, маркирала по свой начин
част от пътя си. В село Брайчино имаше време за по бира,
докато автобусът пристигне.
Предстоеше пътуване покрай
Песпанското езеро (разположено в Македония, Гърция и
Албания, а чрез подземни канали е свързано с Охридското,
където и преминават водите

му. Основната част от водата в
изворите на Охридското езеро
край манастира “Свети Наум” е
от Преспанското езеро. В езерото се намират два острова
- Голем град в Република Македония и Мал град в Албания)
и изкачване на билото на планината Галичица (обявена за
национален парк през 1958 г.),
откъдето се разкрива гледка
още и към Охридското езеро.
Във времето за разглеждане на
манастирския комплекс “Свети
Наум”, известен със свободно разхождащите се пауни по
тревните площи, някои се повозиха с лодка до изворите на
река Църни Дрим, а други посетиха църквата и се насладиха на плажа край Охридското
езеро в комплекса. Манастирът е поклонническа дестинация. Традиционно се смята, че
поклонението там помага при
психични заболявания, което
води до появата на българската
поговорка “Или ум, или “Свети
Наум”. Манастирският църковен празник е денят на свети
Наум - 20 юни.
След настаняването в хотела
край Охрид (700 м н.в.) имаше
достатъчно време за самостоятелни разходки в града. Последният ни ден бе дъждовен,
но това не уплаши никого. Красивата екскурзоводка Мария
с усмивка разведе групата из
всички забележителности на
Охрид и разказа най-любопитното за тях. През 1979 година
Охридското езеро се обявява
за световно природно богатство, а на следващата година
и град Охрид за обект на световното културно наследство.
Започна се с Билянините извори (свързани с легенда за
тайната и страстна любов на
Самуил и Биляна), след което
се продължи през Античния
театър, Самуиловата крепост
(със запазени кули и порти в
оригиналния си вид и крепостни стени на места 16 метра
високи и 3 метра широки) на
хълма Горни сарай, манастира

“Свети Климент и Свети Пантелеймон” на хълма Плаошник,
църквата “Свети Йоан Канео”
(разкрива се прекрасна гледка
към Охридското езеро, считана
от македонците за най-сниманото място в Европа), църквата “Света София”, стария град
и централната част, където се
накупуваха сувенири и подаръци, а най-впечатляващи от тях
бяха популярни за Охридското
езеро перли.
От Охрид в дъждовния ден
пътуването продължи към Дебърското езеро и разглеждане
на женския манастир “Свети
Георги Победоносец” в село
Райчица. През 1945 година
монахините са изгонени от
манастира от новите комунистически власти и манастирът е
превърнат в конюшня. До 1999
година манастирът е в руини.
По инициатива на игумена на
Бигорския манастир архимандрит Партений е възобновен и
в него отново има монашеско
сестринство. Тук монахините
изработват митри за владиците на православните църкви от
цял свят.
Последната
туристическа
атракция за последния ден бе
Бигорският манастир “Свети
Йоан Предтеча”. Разположен е
в община Маврово и Ростуша,
по поречието на река Радика,
между градовете Дебър и Гостивар. Известен е с изящния
си дървен иконостас, смятан
за един от най-прекрасните в
православния свят. Патрон на
манастира е свети Йоан Кръстител, а ‘бигорски’ произлиза
от скалите в района. Накрая
всички обядваха в крайпътно
заведение край Маврово и доволно се настаниха в автобуса
за обратния път към България.
В Скопие македонските приятели Йове, Васко и Борче се
сбогуваха с групата, продължила по маршрута през Куманово и Крива Паланка към родината и Кюстендил.
Георги Георгиев,
ТД “Осогово”, гр. Кюстендил
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Изключителен успех на
българското ориентиране
в VI шампионат на Югоизточна Европа
България потвърди лидерската си позиция в
региона, след като спечели комплексната купа
в Шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране от 8 до 11 септември
в Македония. В конкуренцията на 12 страни, сред
които Румъния, Турция,
Сърбия, Молдова, Словения, Хърватска и Македония, нашите национали
премериха сили със своите връстници във възрастовите групи до 16, 18, 20
години и Елит.
По традиция успоредно
с тях на старт застанаха
и ветераните от 35 до 65
години.
Шампионатът, който се
състоя за шести път, е
продължение на Балканиадите по ориентиране,
провеждани от 1998 до
2010 година, а арени на
надпреварите бяха районите около македонските градове Струмица
и Радовиш – планините
Огражден и Плачковица.
Дисциплините за четирите състезателни дни бяха
спринт, средна дистанция, дълга дистанция и
щафети.

Общо 17 златни медала
спечелиха
българските
национали, като с четири
златни медала се отличи
Ния Георгиева (Ж-16), с
три златни отличия – европейската вицешампи-

онка Андрея Дяксова, а с
три златни и един сребърен медал се окичи Лилиана Гоцева (Ж-21 Елит).
При
изключителната
конкуренция на Турция
и Румъния притежателят

на комплексната купа
стана известен едва след
щафетната надпревара, в
която четири златни медала бяха спечелени от
България, а три от Румъния, при което втората до

момента Турция отстъпи
мястото си на северните
ни съседи. При ветераните комплексната купа
спечели Турция, следвана от България, а третото
място зае Молдова.

Резултати и
подробности на сайта
www.seeoc2016.mk.
Константин Койнов,
прессекретар на Българската федерация
по ориентиране

Тридневка на ориентирането
в Шуменското плато
Над 280 състезатели на различна възраст от България и
от чужбина взеха участие в
тридневката на спортното ориентиране, която се проведе
в горите на Природния парк
“Шуменско плато” и по време
на която беше отбелязана 25ата годишнина от първите състезания за купата “Шуменска
крепост - Сивен”.
В трите дни се проведоха три
старта - първият и вторият бяха
на средна дистанция, а в последния стартираха участниците в щафетите. Домакините
направиха всичко възможно за
добрата организация и състезателите останаха доволни от
голямата проява. Тридневната
надпревара даде възможност
да се покажат много добри ре-

зултати в отделните възрастови групи. Сред спортистите
беше и европейският шампион
и двукратен носител на Световната купа по ски ориентиране Станимир Беломъжев,
който след финала каза, че
много харесва такъв тип състезания в карстови райони с
големи понори и сравнително
малка видимост. “За мене това
бе едно от най-хубавите състезания тази година, на които аз
съм бил” - сподели известният
състезател.
В комплексното класиране
първото място заеха представителите на Клуба по спортно
ориентиране “Браун тим” от
Велико Търново, следвани от
тези на “Вариант 5” от Търговище и “НСА - Сивен” от Со-

фия, които получиха купи и
медали.
Много оспорвано преминаха
и щафетните състезания, в които първенците получиха освен
медали, и торти от организаторите, за да се подсилят след
бяганията. Наградите връчи
Венцеслав Венев, председател на клуба по спортно ориентиране “НСА - Сивен” - един
от инициаторите за провеждането на голямата тридневка
за купите “Шуменска крепост
- Сивен”. Той заяви, че следващата проява на това издание
ще бъде от 1 до 3 септември
догодина в околностите на Националния историко-археологически резерват “Мадара”.
Текст и снимки:
Георги Ников

Експедиция “Славянка,
Пирин, Родопи’ 2016”
От 6 до 10 август Туристическо дружество “Орлово гнездо”
– Казанлък, проведе XVI лятна
планинарска културно-историческа експедиция в Югозападна България. Два автобуса със
102-ма участници преминаха
за 4 дни през Ихтиман, водопада Горица, Ресиловския манастир, раннохристиянската
базилика край с. Микрево, върховете на планината Славянка
- Гоцев, Малък и Голям Царев,
големия карстов извор над с.
Петрово, с. Голешово, църквата на преподобна Стойна край
с. Златолист, пиринските забележителности: Попови ливади,
връх Орелек, с. Делчево, с.
Мусомища, родопските бисери: Светилището край с. Дол-

но Дряново, Римските мостове край с. Долен и с. Змеица,
връх Виденица, Дяволския
мост и Скритите водопади под
Борино, с. Буйново, с. Кожари,
Кричим. Накрая двудневният
поход премина от с. Скобелево
през връх Върховръх и едноименната хижа, с. Чурен, Тъмръш, с. Лилково и с. Ситово до
Ситовския надпис.
Представянето на снимките
на 9 фотографи-експедиционери от проявата и от пътешествието до Босански Маглич,
Джедавица и Каймакчалан се
проведе на 25 август в мултимедийната зала на Младежкия
дом.
Христо Ангелов
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Екскурзионното летуване най-хубавият начин за почивка в планината
Изминаха няколко дни, откакто приключи и второто екскурзионно летуване
в Стара планина, организирано от ТД
“Осогово”, гр. Кюстендил. И още ми е
трудно да загърбя преживяното. Честно казано, след изключително вълнуващата екскурзия до Делтата на Дунав
в Румъния, си мислех, че емоционално
сме изчерпани и едва ли скоро ще ни се
случи нещо подобно. Оказа се, че съм
сбъркал с очакванията...
Понякога съм се питал, има ли нещо
по-хубаво, което може да се случи на
човек, от добрата компания, красивата природа и прекрасното настроение,
далече от цивилизацията и суетата на
света? Ами - има! Да го преживееш два
пъти в две последователни седмици. Ненапразно през последните дни върви закачка между участниците в двете групи,
коя от тях е изкарала по-добре.
Желаещите бяха толкова много, че
се наложи да се сформират две групи.
И така на 15 и 22 август групите потеглиха по своя идентичен маршрут: село
Рибарица, хижа “Ехо”, хижа “Козята стена”, прохода Беклемето, хижа “Дерменка”, хижа “Добрила”, хижа “Амбарица” и
село Черни Осъм. И в двете групи имахме гости - в първата това бяха трима
македонци, а във втората - хора от София и семейство от Габрово.
Искам да спомена за детската група 5 деца се забавляваха заедно с нас във
втората група, докато в първата беше
само едно. Казват, че пълно щастие
няма, но когато виждаш щастливите
детски очи и си сигурен, че има на кого
да предадеш щафетата, то щастието
става пълно.
Хубаво беше, че минахме между капките и, както се казва, времето беше с
нас. След прекрасните гледки, чудната
природа, срещата с еделвайсите, умо-

рителните преходи идваше ред и на
веселите вечери с китарата и гайдата.
Такива си останаха до последната вечер
около лагерния огън - весели и незабравими.
Изключително приятни са срещите в
планината с хора, с които “долу” бихме
се разминали. Така съпреживявахме
с непознати общия възторг към Стара планина. И сега, когато се обръщам
назад към последните две седмици,
не зная коя от двете групи изкара подобре. Защото от едната страна чувам
вълшебните звуци на гайдата, а от другата виждам еделвайсите и пречистващия покой на Зелениковския манастир.
Когато там (в манастира) видях входа
към покоите на патриарх Максим, където той често се е усамотявал, разбрах,
че виждам входа към Рая. Беше като
приказка, хубава приказка. Или както
някой каза за Стара планина: “Стара”,
ама хубава!...
Красива си, макар и да си “стара”,
сред еделвайси и алпийски рози.
Приличаш ми на тъжна гара,
разделяща живота ни на коловози.
Аз зная - пак при теб ще се завръщам,
когато прелъстяваш ме за среща,
и до насита страстно ще прегръщам
живота, любовта и още нещо...
Велика си и горда, непристъпна,
самотен по снагата ти ще коленича.
И може би след време в спомени ще
тръпна
по тебе, Стара планина, защото те
обичам!
Любомир Младенов,
водач при ТД “Осогово”,
гр. Кюстендил

Незабравими дни,
прекарани на Узана

Да прекараш 4 дни в планината
в края на отиващото си лято, е прекрасно. Прекрасни бяха дните от 11
до 14 септември за 23-мата туристи
ветерани от туристическо дружество
“Чудни скали” - Айтос. На 11 септември с влак отпътувахме за град Габрово. На гарата ни чакаха 2 микробуса,
които ни откараха до хижа “Узана”.
Посрещна ни усмихната и вежлива хижарката Милена. Бързо се настанихме
по стаите, направихме кратка почивка
и излязохме на разходка. Бяхме нетърпеливи да обходим широката билна поляна, обградена с вековни букови
гори, на която като че ли бяха накацали много красиви хижи.
Посетихме Информационния център, където учтив служител ни информира, че местността Узана, намираща
се в подножието на връх Исполин, е
изходна точка за територията на 2
парка. На запад Националният парк
“Централен Балкан” и на изток - Природен парк “Българка”. Местността се
използва за зимни спортове. Има 8
писти и съоръжения с влекове. Регионът е подходящ за скално катерене,
планинско колоездене, пешеходен
туризъм. След това посетихме географския център, определен за център
на България през 1991 г. и включен
в Националното движение “Опознай
България – 100 национални туристически обекта”. Седнахме под вековните
буки и запяхме туристическа песен.
Вечерта прекарахме много весело с
песни и танци в компанията на туристи от Варна, София и Панагюрище.
На следващия ден се отправихме към
връх Исполин, висок 1524 м. Времето
бе слънчево, тихо и много приятно.
Върхът е лесно достъпен. Стигайки до
него, насядахме по скалите, правихме
снимки, пяхме, наслаждавахме се на
красивата гледка - зелените старопланински ридове, връх Шипка, пасящите
на скалите животни. За обяд се прибрахме в хижата. Обядвахме с вкусните гозби на Милена и се отдадохме на

почивка. След това отново излязохме
на разходка, посетихме хижа “Прима”,
където се почерпихме със сладолед,
кафе, чай и сокове. Наслаждавахме
се на красивата обстановка и панорама повече от час. Вечерта ни беше
много весела и разнообразна. Бяхме
уважени от господин Румен Узунов
- зам.-председател на БФТВ. Преди
вечерята Милена се яви в столовата
в национална носия, китка здравец и
няколко топли питки. Приветства ни
за добре дошли и ни пожела здраве и
късмет.
След вечерята бяхме приятно изненадани от певица и певец-акордеонист, поканени от Милена. До късно
се разнасяха звуците на акордеона и
песни, вихреха се хора и танци. Уморени, се прибрахме по стаите и хижата
притихна в прегръдките на планината.
На следващия ден ни предстояха нови
приключения. Решихме да направим
един обход в планината по една екопътека. По пътя се намираше частно
хотелче с красива панорамна гледка.
Посетихме и намиращия се там параклис “Св. Георги”. След кратък престой
тръгнахме по екопътеката. Вървяхме
по планината със своите красиви скални образувания и вековните дървета
като че ли ни поглъщаха и се сливахме
с тях. Пред нас се разкриваха чудесни панорамни гледки. Не усетихме как
отново стигнахме до хижата. Вечерта
запалихме огън и заечаха планинарски песни, изви се кръшно хоро около него. Забавленията продължиха
в столовата. На следващия ден след
закуска и дълго сбогуване отпътувахме за Габрово. Там се разделихме на
няколко групи - едни за Етъра, а други разгледаха забележителностите на
града. В късния следобед отпътувахме
с влака за родните си места. Дълго ще
помним дните, прекарани в местността
Узана.
Станка Тодорова,
Клуб на туристите ветерани
от ТД “Чудни скали”, гр. Айтос
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Изкачване на връх Тумба
за 16-и пореден път
За 16-а поредна година
на 20 и 21 август на връх
Тумба в Беласица се проведе
международният
поход-среща на туристи
от България и Р Македония. За пръв път в тази
най-масова проява, организирана от ТД “Калабак”,
взе участие и кметът на
Петрич Димитър Бръчков.
Заедно с 10 души от своя
екип той се изкачи на емблематичното място край
пирамида № 1, където се
съединяват границите на
България, Р Македония
и Гърция. Тук бе истинско
стълпотворение от хора,
дошли от различни краища на България и Р Македония. Най-многобройна
бе групата на ТД “Калабак”, водена от Елена Милушева – председател
на клуба по пешеходен
туризъм, в която се включиха и представители на
туристически дружества
от Дупница, Банско и Пловдив. Внушителна бе и македонската група, водена
от Васе Серафимовски –
секретар на струмишкото

Спас Кърпаров,
председател на
ТД “Бунай”, гр. Панагюрище

Григор Дремджиев

Отново на
Мальовица

Пешеходен преход
“Движи се
и победи”
На 20 септември ТД “Бунай” в гр. Панагюрище, съвместно с община Панагюрище и ОУ “Професор Марин Дринов”,
организира пешеходен преход под наслов
“Движи се и победи”. Събитието бе част
от проявите на дружеството, включени в
Европейската седмица на мобилността и
Световния ден на туризма.
Малки и големи туристи се събраха във
вторник пред Вечния огън на Мемориалния комплекс “Априлци”, за да се включат
в мероприятието. Гости бяха: зам.-кметът
на община Панагюрище Галина Матанова,
старши експертът по туризъм в общината Радка Костуркова, председателят на
училищното настоятелство “Зора” при ОУ
“Професор Марин Дринов” Радка Кирилова и учители от училището.
Председателят на ТД “Бунай” Спас Кърпаров благодари на всички присъстващи
на събитието и акцентира върху необходимостта да се ходи по-често пеша (така
както правят всички туристи): “Нашият
девиз е “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”, а за
присъстващите ученици – “ДВИЖЕТЕ СЕ,
УЧЕТЕ И ПОБЕЖДАВАЙТЕ!”
Поднесени бяха цветя пред Вечния огън
и с минута мълчание и падане на колене
всички присъстващи почетоха паметта на
загиналите за свободата на България.
Ситният септемврийски дъжд не уплаши присъстващите ентусиасти и всички
се отправиха на пешеходна обиколка по
улиците на града и парка, за да се върнат
отново на изходната позиция. Пуснаха в
небето балони, които полетяха към пъстрата дъга. За награда участниците получиха: национални знамена, фланелки,
шапки, химикалки и програми, осигурени
от Туристическо дружество “Бунай” - гр.
Панагюрище.

планинарско дружество
“Ентусиаст”. В своето
приветствие към присъстващите петричкият кмет
подчерта, че такива прояви спомагат за сближаването на хората от двете
страни на границата, и
отправи пожелание тази
традиция да продължи и
занапред. Той раздаде и
наградите, осигурени от
община Петрич и фирмите спонсори “Стримона”, “Меско” и “Бела Екстрийм”. Награда и грамота
за най-възрастен участник
получи 86-годишният Кирил Гогушев, който изкачи
върха наравно с младите
и предизвика у тях истинско удивление и респект.
С грамоти и награди бяха
отличени ТД “Калабак” и
планинарско дружество
“Ентусиаст” – гр. Струмица, за отличната организация на похода. Не бяха
забравени и най-малките
участници – утрешните
продължители на тази чудесна традиция.

Сдружение на
алпинистите ветерани
в България “Мальовица”
Сдружението на алпинистите ветерани, чийто председател е Георги Петров, е учредено през 2013 година.
Идеята е алпинистите, които вече не
са в активна спортна дейност, да се
срещат, да поддържат контакти, да
споделят спомени, да честват юбилеи и годишнини от значими постижения на българския алпинизъм.
Всяка година се изготвя план-програма за срещите през годината.
Досега са проведени срещи на Мальовица, Мадара – Шумен, Карандила, Кайлъка – Плевен, хижа “Рай”

- Враца, Беклемето, хижа “Извора”.
Последната среща се проведе на 23
септември на Мальовица. Следващите срещи за тази година са в Банско
и отново на Мальовица.
За контакти: София – Георги
Топалов, 0887887483; Георги Стоянов, 0887867351; Разград – Христо
Илиев, 0897833121; Сливен –
Пенко Райков, 0887668141; Стоян
Ангелов, 0878387373; Пловдив –
Георги Петров, 0878226058.
Текст и снимки:
Елисавета Първанова

Поредната среща на ветераните алпинисти на Мальовица се състоя на 23 септември. Мальовишката долина бе озарена
от слънце и от спомените на ветераните
алпинисти, сред които бяха заслужили
майстори на спорта, дългогодишните директори на Централната планинска школа
(ЦПШ) Павел Димитров и Иван Кандиларов, инструктори, видни деятели от алпийските клубове, членове на Българската
федерация по катерене и алпинизъм, Методи Савов, Огнян Балджийски - участници в “Еверест-84”, аз - Елисавета Първанова - технически секретар на експедиция
“Еверест-84” и председател на Контролния
съвет на Българската федерация по катерене и алпинизъм, и др. Председателят
на Сдружението на ветераните алпинисти
Георги Петров - Пингвина от Пловдив през
миналата година бе награден с Почетен
плакет на федерацията за принос по случай 70-годишния му юбилей и с плакет от
БТС, връчен му от председателя на Сдружението доц. д-р Алексей Стоев.
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В горещата лятна сутрин
на 11 август група от 19 туристи ветерани от Айтос и
Бургас потеглихме за Карлово. От там с микробус
стигнахме до лифта на Сопот. Тук към групата се присъедини и Стоян от Хасково.
Натоварени с тежки раници
и чанти, се качихме на лифта и стигнахме до първата
станция. След това започна
истинското приключение.
Натоварихме се на 3 джипа
и с много смях, шеги и закачки по неравния каменист
път стигнахме до нашата
крайна цел - хижа “Добрила” на 1894 м н.в. Вече беше
пладне и след настаняване
и кратка почивка поехме в
различни посоки на разходка. Ние, група от 5-има туристи - Мария Томова, Тинка, Нели , Рада и аз, Румяна,
се изкачихме по стръмния
път над хижата до връх Васил Левски. Времето беше
много хубаво и прохладно.
След разходката се събрахме в столовата, вечеряхме и
пяхме туристически песни.
На другата сутрин след закуска още в 7,30 ч. поехме
към хижа “Амбарица”. Небето беше синьо и лазурно.
Лек ветрец милваше лицата
ни и ни помагаше в трудния преход. Природата и тя
беше с нас, като ни подкрепяше с вкусни черни и червени боровинки и малини.
А душите ни се изпълваха
с възторг от великолепната
панорама, която се разкриваше пред нас. Величественият Централен Балкан!
“Невъзможно е да се изобрази с перо величествената картина на природата,
особено планинската; не-

мислимо е да се предадат
с думи възхитителните или
потрясающи впечатления
от вида на този грандиозен
планински мир” - пише Иван
Вазов. След близо 4-часов
преход с малки почивки
стигнахме уморени, но с изпълнени с възхита души до
хижа “Амбарица”. Там обядвахме и направихме по-дълга почивка, любувайки се на
слънчевия следобед. Към
13,30 ч. поехме обратно
към хижа “Добрила”. Вече
в небето се появиха разкъсани облачета. Виждаше
се връх Ботев, Малкият и
Големият Купен. Пътеката
се виеше като змия, ту се
изкачваше плавно, ту се
спускаше стремглаво надолу. Оказа се, че връщането

Поход на туристи ветерани
в Централния Балкан
е по-трудно, а и умората си
бе каза думата - почивките
бяха по-дълги. Стигнахме
до хижа “Добрила” след 5
часа, уморени, но обогатени духовно от величието на
природата. След душ, кратка почивка, вечеря и пак
зазвучаха нашите любими
песни. В хижата имаше и
други млади туристи от похода КОМ - ЕМИНЕ, които
се възхищаваха на нашите песни и ни аплодираха.

Време беше за сън. Небето,
изпълнено с ярки звезди, и
Луната ни приспиваха. На
сутринта нямаше и помен от
умората, сякаш природата
беше изтрила всяка тежест
от телата ни. Бяхме готови
за нов преход и макар и в
понамален състав, поехме
този път към хижа “Дерменка”. Отново се любувахме
на природните красоти, на
прекрасните горски цветя и
плодове. Природата пак ни

подкрепяше с вкусни плодове, а нежният вятър галеше
челата ни и ни улесняваше
в горещия ден. След 4 часа
път стигнахме хижата, която се виждаше отдалече с
обагрения си в цветовете
на българския трибагреник покрив - бяло, зелено,
червено. Там ни очакваше
вкусен обяд - таратор и ароматна гъбена супа. Пихме и
кафе, починахме и към 13 ч.
поехме обратно. И този път

връщането беше по-трудно и по-дълго. След 5 часа
стигнахме най-после хижа
“Добрила”. Душ, почивка,
вечеря и пак песенна вечер.
Този път на нашите песни се
наслаждаваха и чужденци.
Сън и приятна отмора. На
сутринта трябваше да се
разделим с хижата и с Балкана. Направихме групова
снимка и пак приключението с джиповете. С лифта до
Сопот, а там посетихме жен-

ския метох и църквата “Св.
Спас”, където се е замонашил Васил Левски, Радиното училище, къщата на Иван
Вазов. Време беше да се
завърнем в родните Айтос и
Бургас. Пожелахме си нови
срещи с бургаските туристи.
Така завърши походът ни в
Централния Балкан.
Румяна Василева
Клуб на туристите ветерани, ТД “Чудни скали”,
гр. Айтос

Метеорологичната станция на връх
Мусала преустанови работа
Метеорологичната станция на връх Мусала
преустановява работа за неопределено време. Причината е, че след смъртта на шефа на
станцията Огнян Филимонов има недостиг на
добре подготвен за зимните условия квалифициран персонал. Това съобщи ръководителят
на Департамента “Прогнози и информационно
обслужване” към Националния институт по метеорология и хидрология при БАН проф. Христо Георгиев.
55-годишният Огнян Филимонов, който от
20 години работи като метеоролог на Мусала,
нелепо загива на 20 септември под върха. Той
подал необходимите данни и излязъл на разходка в околността. Служителят обаче не се
върнал в станцията и неговите колеги подали
сигнал на тел. 112. На следващия ден е намерен в подножието на връх Мусала, откъм страната на Леденото езеро. Предполага се, че се
е подхлъзнал и е паднал от високото преди
Трионите.
На 30 септември ръководството на БАН
взема решение станцията да бъде временно
консервирана. “Ще се спрат наблюденията за
няколко месеца през зимата и ще се възобновят през май. Това ще бъде само тази година
поради възникналите трагични обстоятелства
там и трудности”, обясни проф. Христо Георгиев. На станцията работили пет души, но след
смъртта на Огнян Филимонов останали четирима, а малко след това негов колега решил да
напусне. До 1 октомври останали само трима
специалисти.
“Има нови колеги, които имат нужната квалификация, но ако започнат работа сега, няма
да могат да се адаптират към тежките зимни
условия. За да не се рискува животът и здравето на хората, беше взето решение да се
преустанови дейността на метеорологичната
станция на връх Мусала, докато не свърши
зимата”, посочи още проф. Георгиев. - Не смятам, че трагичният инцидент с колегата и мой
личен приятел Огнян Филимонов, който 20
години работи в станцията, и фактът, че няма
подготвени хора, са причината за консерви-

Метеоролог загина
под връх Мусала
55-годишният Огнян Филимонов от Долна баня, който от 20 години работи като
метеоролог на Мусала, загина на 20 септември под върха. Той бе дългогодишен
член на Управителния съвет на Туристическо дружество “Ибър” в Долна баня и ръководител и водач на различни походи и
велопреходи в района и страната.
Ти отиде в света, на който винаги си принадлежал. Планината познаваше твоите
стъпки, всяка пътека те водеше към върха.
Отлетя към небесата, прегърнал планинския връх, където остави най-хубавите си
години и част от сърцето си. Като орел разпери крилата си, за да полетиш и там, от
върха, за да ни кажеш ПОСЛЕДНО СБОГОМ!
Хора като теб добри, искрени, грижовни
и благородни, никога не се забравят!”
От Управителния съвет на
ТД “Ибър”, гр. Долна баня
рането на станцията”, пък заяви метеорологът
Красимир Стоев. Според него изтъкнатите от
ръководството доводи не са истинските причини за затварянето на станцията. “Няма как
да ни обяснят, че сега условията са по-тежки,
отколкото през Втората световна война, когато
работата й не е спирала” – сподели той.
Станцията е била национална гордост, а
сега ще бъде съсипана заради безхаберие,
гневят се служителите на метеорологичната
станция. По информация на медии директорът
на Департамента “Прогнози и информационно
обслужване” към БАН проф. д-р Христомир
Брънзов, за когото се твърди, че е затворил метеорологичната станция на връх Мусала, има
бизнес с автоматични метеостанции. Служителите на станцията обаче отказваха коментар
по този въпрос.

IN MEMORIAM

“В България имаме 40 станции, от които следим времето. Докато станцията на връх Мусала е затворена, ще компенсираме с информацията от другите 39” - информира проф. Христо
Георгиев, който е ръководител на Департамента “Прогнози и информационно обслужване” в
НИМХ към БАН. От там уверяват, че работата
на метеорологичната станция на връх Мусала
ще бъде възстановена през месец май догодина. Метеорологичната станция на най-високия връх на Балканите – Мусала, е открита
на 2 октомври 1932 г. и наскоро навърши 84
години. От тогава до сега без прекъсване метеоролозите провеждат там наблюдения на
времето. На всеки три часа се предават данни
от върха в помощ на прогнозата за времето и
предупрежденията за опасни явления. Според синоптиците тя е едно от ключовите места
за измервания на температурите у нас, а и се
дава важна информация и за страните от Балканите и Европа.
“След затварянето на станцията на връх
Мусала прогнозите за времето няма да бъдат
напълно точни” - сподели синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките
Красимир Стоев, който работи в областта на
изготвяне на краткосрочни прогнози за времето и предупреждения за опасни и особено
опасни явления на територията на България,
както и изготвяне на месечните метеорологични прогнози за България.
Любомир Кузев

Сбогом,
приятелю!
На 23 август 2016 г. си
отиде Човекът и Туристът,
Приятелят, на когото винаги можеше да се разчита,
многократният
участник
в Републиканския ски поход на свободата „Витиня
– Шипка” и негов секретар, Тидаджията, Ком-Еминецът, Ръководителят на
множество
туристически
прояви в цялата страна,
Скоростникът от 100 км
за 24 часа по билото на
Балкана, дългогодишният
Председател на Клуба по
пешеходен туризъм при ТД
„Узана” - Габрово, Първопроходецът, описал маршрута на Възпоменателен
туристически
поход-преклонение „По пътя на четата на Цанко Дюстабанов”
Майсторът на спорта по
туризъм ХРИСТО КОЛЕВ
(1934-2016)
СБОГОМ, ПРИЯТЕЛЮ!
ПОЧИВАЙ В МИР!
Инж. Милка Караджова,
Габрово

Творчество
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КОНКУРС НА ИМЕТО НА ЩАСТЛИВЕЦА

Стъпки в Кавказ
„Veni, vidi, vici!“ Caesar
Дойдох, видях, не победих,
над тази планина победа няма,
по милост ни допуска на върха си,
там всяка мисъл за победа е измама!
Зашеметен от красота и висота,
политах и се сливах с кръгозора,
но тя, отнемайки дъха ми,
напомняше, че съм от смъртни
хора.
Със спускане по склона заледен
изкупих преживените възторзи,
над стръмнината, зинала към мен,
излъчвах с пулса SOS по морза.
Връхлиташе ме вятърът свиреп,
едва удържах напора му бесен,
дочувах вой, ръмжене, рев съставки на бесљвската му песен.

Животът стана стъпка подир крачка,
проблесна мисъл в разум замъглен,
че станах на стихията играчка
и изживявам сетния си ден.
Разбрах, че стигнал съм спасителната кота
по дишането - стана то наслада,
припомних си за делника с охота,
това бе моята награда.
Да сляза пак в житейското море,
сред нови изпитания - талаз подир
талаз,
в минути отдих при борбата с тях
да си припомням стъпките в Кавказ.
А. Стоев
24-25 юли 2016 г.
Терскол - София

Поклон пред
българската
природа!
Българската природа –
горда и величествена,
красива и вдъхновена,
пленена от хубостта ти,
аз се питам в какво е
твоето очарование.
Може би в безбрежното море
от изумрудена зеленина,
или в омайния дъх
на горските цветя,
или в трепетните звуци
на пойните птици.
Утрото тук идва
с глас на бликащ ручей.
Пее Балкана, който ни изпълва
с гордост и преклонение.
Литва песента като птица
над гори и върхове,
оглася тя Орфеевата планина
тук, където
зората ме е огряла
за първи път.
В брилянтното синьо небе
свободно слънцето грее.
Роден Балкан,
на хубостта ти
нямам насита.
Нина Якофова, гр. Пещера
Всяка година децата Мариана и Петко Якофови
от град Пещера, водени от майка си, посещават
паметника на Алеко Константинов на лобното
му място и отдават почит.

За кой ли път напускаме леглата,
затоплени от нежна плът,
и тръгваме да срещнеме зората
на скелетата по върхът!
За кой ли път ще хапнем неумити,
поседнали надве, натри!
Умората затваря ни очите,
но трябва някой да трои!
Припев:
Заспала е жената –
на моя дом градителя,
в очакване на своя мъж.
На пръсти аз пристъпвам
и с плюски на строителя
погалвал съм я неведнъж!
За кой ли път строежът ни прегръща!
Не стига никога денят!
И затова се връщаме във вкъщи,
когато властник е сънят!
Нечакан гост ли плопне по вратата
на моя дом, на моя храм.
Ще найда мощ за бран и на страната –
на гост такъв урок да дам!

Посвещава се на Калин Балкански
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Маршрути

Туристически маршрути
около хижите на БТС
Хижа „Алеко”
Р

Хижа “Алеко”

азположена е в местността Масловица, Витоша, на 1977 м н.в., капацитет 100 легла, етажни бани
и тоалетни, локално отопление, туристическа столова,
бюфет, ресторант, изкуствена
катерачна стена, ски гардероб, ски писта и влекове, паркинг.
Изходни пунктове: 1. Кабинкова въжена линия с начална
станция под квартал Симеоново – 30 мин.
2. Седалкова въжена линия с
начална станция квартал Драгалевци – местността Бай Кръстьо – Голи връх – общо 35 мин.
3. Асфалтово и павирано
шосе от квартал Драгалевци –
14 км.
4. Пешеходен преход от квартал Драгалевци – 3 часа.
От квартал Драгалевци започва българският участък на Европейски туристически маршрут
Е 4, обозначен с червена лентова маркировка. Негово начало е
центърът на селото край Драгалевската река, продължава по
оформена алея, подминава ресторант „Воденицата” и долната
лифтова станция на въжената
линия за местността Бай Кръстьо. Алеята пресича шосето, с
обща посока следи трасето на
въжената линия и достига местността Бай Кръстьо. В южна
посока се пресича шосето за
хижа „Алеко” и през местността
Усово и Вълчата скала се излиза на отклонението за хижа
„Сълзица”. Достига се шосето
за хижа „Алеко” и по него за 25
минути се излиза пред хижата.
Съседни обекти:
1. Хижа „Алеко” – Черни
връх – 1.30 ч. (червена
лентова и стълбова
маркировка)
Маршрутът е продължение
на Европейския маршрут Е 4 от
квартал Драгалевци през хижа
„Алеко”. От хижата в югозападна посока пътеката изкачва
на дълги серпентини стръмния
склон на местността Стената.
След 30 минути край каменен
заслон и чешма тя излиза на
каменистия камионен път за
Черни връх. Пътеката следи
пътя около 1 км, след това продължава по стълбовата маркировка, преодолява малък дол,
Хижа “Тинтява”

излиза на стръмнина и скоро
достига поляната пред Черни
връх (2290 м н.в.).
На Черни връх през 1895 г. по
покана на Алеко Константинов
се изкачват около 300 души,
с което се полагат основите
на организираното туристическо движение. През 1935 г.
със съвместни усилия на БТС
и Централния метеорологичен
институт е изградена втората
метеорологична станция у нас.
Сега тя се използва за работа
на метеоролозите и за туристически заслон с чайна за краткотраен подслон на туристите.
През 1966 г. на Черни връх е
поставено началото на националното движение „Опознай
България – 100 национални туристически обекта”. Черни връх
е четвъртият по височина планински първенец.
2. Хижа „Алеко” – Платото
– хижа „Тинтява” – 1.40 ч.
(стълбова маркировка)
Алеята излиза от гората успоредно и над шосето пресича трасето на ски влек и една
каменна река и продължава
с леко изкачване до пресичането на камионния път за Черни връх. Тук, при стълб № 21,
е кръстовище със стълбовата
маркировка от горната станция
на седалковия лифт Бай Кръстьо – Голи връх за Черни връх.
Следва леко слизане и пресичане на Драгалевската река, а
след това изкачване към седловината между върховете Ушите
и Камен дел. При стълбове № 89
и 90 има отклонение вдясно за
заслон Кикиш, Комините и Бай
Кръстьо. При стълб № 108 вляво е заслон Ушите. При стълб
№ 120 е най-високата точка от
маршрута – седловината между
Ушите и Камен дел. Отбиването вдясно за няколко минути до
връх Камен дел си заслужава
с чудесна гледка към София
и Софийското поле. От седловината започва спускане, при
стълб № 139 се навлиза в иглолистна гора, след 20 минути
се достига Гьорева чешма, край
която има заслон, и оттук вдясно след около 300 м се пристига пред хижа „Тинтява” (1615
м н.в., капацитет 30 легла, самостоятелни бани и тоалетни,
локално отопление, бюфет,
туристическа столова).

Маршрути
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Снимка: http://www.otnebeto.com
Граждани на Черни връх по време
на традиционното изкачване в
памет на Щастливеца (януари, 2015)

Р

азположена е в местността
Стамболова
ливада, Витоша, 1479
м н.в., капацитет 35 легла,
етажни бани и тоалетни, отопление на електрически уреди, ресторант.

Хижа „Момина скала”
Хижа “Камен дел”

Изходни пунктове:
1. Туристически център
„Златни мостове” – 30 минути пеша по алея (2.5 км по
шосе). От каменната река в
местността Златните мостове
се поема на север по шосето,
преминава се край ресторант
„Елените”, а след него отклонението вляво за хижа „Белите брези” и Княжево. Излиза
се на обширна поляна с масивен заслон с огнище, масички
и пейки. Продължава се по
алеята над шосето, подминава
се отклонението за Копитото,
пресича се павираният път
за хижа „Септември” и хотел
„Елица”, пресичат се няколко
поляни и се излиза на обширната Стамболова ливада пред
ресторант „Момина скала”. В
непосредствена близост, източно от нея, на левия бряг на
Боянска река се намира хижа
„Момина скала”.
2. Квартал Княжево –
местността Бялата вода –
хижа „Момина скала” – 2.30 ч.
Тръгва се от последната
спирка на трамвай № 5 в квартал Княжево, изкачват се няколко пъти стъпала, пресича
се шосето Княжево – Бояна
и се продължава право нагоре към планината по широка
алея. Подминава се ресторант „Бор”, пресича се дол по
мостче, излиза се на стария
Беловодски път, продължава
се по него, пресича се шосето
Бояна – Златните мостове и се
достига голяма каменна чешма в местността Бялата вода
(40 минути). Тръгва се вляво
нагоре по стълбички, излиза
се на малка обзорна площадка в местността Балкончето.
Продължава се вляво сред
широколистна гора, пресича
се Малинарският път и по серпентини през гората се излиза
в местността Карпузов валог.
Маршрутът продължава в източна посока, успоредно на
горския пояс. След 5 минути
се пресича шосето за Копитото, след него през поляните
за 20 минути се достига чешма при кръстопът на алеи за

Хижа “Момина скала”
Златните мостове и Копитото.
В югоизточна посока алеята
след още 20 минути отвежда
до хижа „Момина скала”.
3. Квартал Бояна –
местността Дренска глава –
хижа „Момина скала” - 2.30 ч.
От центъра на Бояна се върви към ВЕЦ „Бояна”, навлиза
се в гората, достига се местността Яневица с каменна
чешма, маси и пейки. Продължава се вдясно, където пътеката следи високо десния склон
на Боянската река. Подминава
се отклонение на пътека, заобикаля се Сухи връх, преминава се край каменна чешма, а
веднага след нея се пресича
Петровичка река. Посоката
се променя в западна. Алеята скоро достига местността
Дренска глава, където има отклонение на пътека. Продължава се в югоизточна и южна
посока през гората, достига се
чешма и след около 500 м се
излиза на хижа „Есперанто”.
От нея в западна посока по
алеята за Копитото се пристига пред хижа „Момина скала”.
Съседни обекти:

1. Хижа „Момина скала” –
хижа „Планинец” – 20 мин.
От хижата се поема през
моста на Боянска река към
ресторант „Момина скала”,
от него се започва слизане
в северозападна посока до
чешма, пресича се алеята Копитото – Златните мостове и с
умерен наклон се слиза на шосето. След около 200 м вляво
по него в южна посока се достига хижа „Планинец” (1367 м
н.в., 62 легла, самостоятелни
и етажни бани и тоалетни,
локално отопление, ресторант).
2. Хижа „Момина скала” –
хижа „Тинтява” – 25 мин.
Туристическата алея заобикаля със серпентина хижата,
след около 5 минути се подминава отклонението вляво
за Бояна, а след още 7-8 минути – отклонението вляво за
изоставената хижа „Средец”.
Продължава се в югоизточна
посока, пресича се шосето за
хижа „Тинтява” и се достига до
почивен дом „Родина”. Алеята
продължава в иглолистна гора

и след около 300-400 метра
достига хижа „Тинтява” (1615
м н.в., 30 места, самостоятелни бани и тоалетни, локално отопление, бюфет, туристическа столова).
3. Хижа „Момина скала” –
хижа „Есперанто” – хижа
„Камен дел” – заслон Кикиш
– местността Бай Кръстьо –
2.45 ч.
От хижа “Момина скала” се
пресича мостът над реката,
подминава се отклонението за
хижа „Тинтява” и се поема надолу сред стара смесена гора.
След 7-8 минути се достига до
идващата отляво алея откъм
Копитото и Боянския водопад,
а след още 7-8 минути (общо
15 минути) се достига хижа
„Есперанто”. От хижата се продължава по хоризонтал в източна посока сред гъста широколистна гора. След 15 минути
от хижа „Есперанто” се достига
хижа „Камен дел (1461 м н.в.,
35 легла, отопление на твърдо гориво, външни тоалетни,
бюфет, туристическа столова).
Разстоянието от хижа „Момина скала” до тук се изминава

Хижа “Планинец”
за 30 минути. Към заслон “Кикиш” се тръгва в източна посока по добре оформена пешеходна алея сред смесена гора.
След 15 минути се достига до
отклонение на обрасла пътека
отдясно от хижа „Тинтява”. Към
заслон „Кикиш” се продължава
право напред в източна посока
и след 15 минути (30 минути
от хижа „Камен дел”, 1 час от
хижа „Момина скала”) се достига заслон „Кикиш”. Пътеката за местността Бай Кръстьо
продължава в югоизточна посока, след 300 м се подминава
отклонение вдясно за местността Платото, преминава се
край чешма, а след още 10 минути – разклон вляво на пътека
за Драгалевци. Продължава
се на юг през широколистна
гора, по левия склон на Драгалевска река, като се преодоляват няколко каменни пасажа. Пътеката пресича поток
по мост и по десния склон на
реката достига местността Бай
Кръстьо, където късо отклонение вляво слиза до станцията
на пътническия лифт квартал
Драгалевци – Голи връх.
Йордан Йорданов,
експерт в БТС
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Преди време бях чувал само
за дивния пролом при река Негованка, за чудните легенди,
свързани с Момин вир. Бях
виждал само от снимки пленителния водопад Момин скок.
Не устоях на изкушението
и се потопих из тези чудни
местности. И след толкова
години на пътешествия по
Рила, Пирин, Родопите, Олимп,
Карпатите, Алпите споделям,че обаянието на Еменския каньон не е избледняло и
засенчено. Дори съм горд, че
едно от най-привлекателните места, на които съм бил, е
в нашата родина. Ще споделя
за неподозирано очарование в
този природен феномен, който не е толкова известен на
любителите на природната
хубост.
Негованска река е десен приток на река Росица и протича в
Средния Предбалкан, западно
от Великотърновския край и на
8 км от магистралния път за Велико Търново. Според една група учени произходът на името
Негованка от латински означава „къса река с близък извор”.
Този извор е на около три километра и половина северозападно от връх Китка, а най-близо
е село Идилево. Друга група
изследователи считат, че названието на реката е свързано с
Омуртаговия пълководец зератаркана Онегавон. С това име
съществува и село в Софийско
– Негован.
Този живописен пролом със
стръмни склонове и скалисто
речно легло започва южно от с.
Ново село. Заради прекъсването му от едно долинно разширение (където се намира с. Емен)
местните го знаят като Горен и
Долен боаз. Продължава се в
посока север и завършва при
с. Михалци. Мнозина шеговито
оприличават Еменския каньон
като „карстова енциклопедия
под небето”. Разположени са
многобройни кари, валози, падини, понори, фунии, сипеи,
карстови полета, слепи долини,
пещери… Западно от с. Емен
има и две езера, а на изток към
с. Мусина е Дрянов гьол. Те са
се появили в резултат от затлачени понори. По-големи притоци на река Негованка са река
Сушица и Мусинска река. Над
скалните венци от двете страни
на пролома се простират смесени широколистни гори, които
на места достигат и бреговете
на реката. През поречието на
Негованка преминават и маршрутите: „По пътя на четата на
Хаджи Димитър и Стефан Караджа” и „По пътя на четата на
Поп Харитон и Бачо Киро”.
Макар Негованка да протича
през няколко села, само през
Емен е от край до край. Сведения за селото съществуват
в регистри от 1430 и 1638 г.,
вписано като Йемун, Ямина.
Етимологичното значение на
Емен в превод от гръцки език
се свързва с водна и мочурлива местност. В единия край на
селото е нашата стартова позиция за опознаване на района.
Еменският каньон, тоест Долният боаз започва от североизточния край на с. Емен. На
25 ноември 1980 г. със заповед
това дивно място е обявено за
природна
забележителност
– „Каньонът на река Негованка”. Това е първата построена
екопътека на територията на
България. При динамични тектонски процеси водите на река
Негованка били преградени и е
имало езеро, което започнало
бавно да се оттича. Така реката
образувала постепенно Еменския каньон. Отвесните скали
сякаш са се отдръпнали да сторят път на водите. Водите на
реката текат върху здрави и на
голяма дълбочина сиви скали.

Очарованието на
Еменския каньон
при река
Негованка

На запад от местността Капиш, върху хълм се намира
Еменското кале, все още недостатъчно проучено. Съществуват предположения, че е
било последователно римска,
византийска, българска крепост. Калето фигурира върху
картата на Първата българска
държава. Открити са римски,
византийски и български монети, както и следи от основи на
сгради в скалите.
Еменската пещера, покрай
която преминаваме, е дълга
3113 метра и е седемнадесетата най-дълбока българска
пещера. В миналото е била
предназначена за отглеждане
на гъби и узряване на сирене
и кашкавал. Била е и военна
база.
Следвайки пътеката и внимателно преодолявайки дървените стъпала и мостчета, свързващи двата бряга и разкривайки
хубостите на каньона, достигаме малка площадка, от която
имаме панорама към Момин
вир. Няма как от такава височина да не се породят тръпки на
страх, съзирайки обгърнатия с
легенди вир. Една разказва за
любовта на Никола и Неда от
Емен, които са се срещали в
тази местност. Но в съседното
село Мусина е имало бей, който пожелал Неда да бъде жена
от харема му с още две момичета – нейни приятелки. В един
злощастен ден Никола бил
убит, а девойките – подгонени.
Нямало спасение, защото преследвачите били по петите им,
а красавиците – до скалите над
големия вир. Те вплели косите
си в една плитка и се хвърлили. Оттогава народът е нарекъл
това място Момин вир, а водопадът малко по-надолу по реката – Момин скок.

Следваме пътеката и след
панорамната площадка съзираме вира отново, спускаме се
стръмно към реката и вървим
успоредно срещу нейното течение в посока към водопада. Тук
скалите образуват широка падина, достъпна от изток. Вървейки и заобикаляйки огромни
скални блокове, след минути
сме на най-привлекателното
място в пролома на река Негованка. Съзираме и ставаме
свидетели на 9,5-метровия пад
на водата във вир, който сякаш
се намира в скална чаша, „пропукана” само от източна посока, в която реката продължава
своя ход. Шумът от падащата
вода е голям. Тя се разбива на
млечна пяна в приличащ на
малко езеро вир. Само зад нас
няма надвесени скали, а слънчевите лъчи успяват да проникнат единствено сутрин за
два-три часа. През останалото
време нямат достъп и е приятно прохладно и сенчесто през
летните жеги. Трудно се поддават на описание преживяното
и гледката, но този път тя е от
долу нагоре, към венеца от заобикалящите ни скални зъбери.
Доскоро гнездяха скални орли
и скални гълъби, но днес се
чува само грохотът на водата.
Проломът продължава след
Момин вир. Наблизо са „бъклиците” – низ от изворчета по
доста стръмно дере. Сега вече
реката не тече на север, а
прави завой и поема на изток.
Следват малък и труднодостъпен водопад и „каците”, които
представляват еворзионни котли, дълбоки колкото човешки
ръст. Еменското ждрело става
непроходимо. Отвесните скали
на много места са приближени
една срещу друга. Само с плуване може да се продължи на-

пред. А за да се види и Малкият
скок – много живописен водопад, се налага да се използва
и катерене. От тук нататък водата тече като в улей, а скалите
отстрани са излъскани от реката. Не се знае дали е стъпвал
човешки крак.
Наблизо е строеният през 60те години язовир „Негованка”,
на чието дъно е местността Текнето и Падналият камък. Легенда гласи, че в ранна гергьовска
утрин са били потеглили сватбари от с. Емен към с. Михалци.
Но голям камък се откъснал от
скалата и ги затрупал. Говори
се, че ако допреш ухо до Падналия камък по Гергьовден, се
чува свирнята на сватбарските
музиканти.
Според други предания на
югоизток от язовира, в местността Бучник, е имало манастир „Преображение Господне”
с ктитор съпругата на българския цар Иван Шишман. Обаче манастирът бил разрушен
след Търновското въстание
през 1595 г. Останки почти не
са останали, а наоколо има
множество следи от иманяри.
Предания гласели, че в кладенеца на манастира били скрити манастирските и царските
съкровища. За любителите на
архаични останки римско селище има край село Балван. А
край с. Михалци, между реките Росица и Негованка, е било
разположено старобългарското
селище Чугаревец, което също
било опожарено по време на
Търновското въстание.
Според легенди името на
село Мусина, намиращо се в
района на Негованка, идва от
името на Мусин войвода. В
местностите Бабина и Водицата, недалеко от селището,
има също находище на остан-

ки от римски и средновековни
български крепости. Мусинската пещера привлича туристи спелеолози отвсякъде. Тя
е разположена в местността
Беляковецкото плато. Дълга е
380 метра. Открити са следи от
първобитния строй. Тя има два
входа. В дълбочина се намира
Синият вир, който пък е начало
на много опасен сифон. И тук
легенда гласи, че във водната
галерия на Мусинската пещера
има потопено римско съкровище. Пещерата е много опасна и
е добре ентусиастите за нейното преоткриване да бъдат подготвени.
Югозападно от Мусина към
с. Емен се намират височините Червената стена и Голямата
чука. По образувалата се долина се намира дерето Шаврана.
Отново край с. Мусина, в местността Бърдо, са Комитските
дупки – тук са се укривали
четите на Поп Харитон и Бачо
Киро.
Съществуват и други подходи
за посещение на каньона при
река Негованка: от с. Идилево
(Севлиевско) към с. Емен, преходът е около 13 км и се изминава за 3.30 часа. Друг вариант
е от с. Балван (Великотърновско) до с. Емен, където дължината на маршрута е 11 км и се
взема за около три часа. От с.
Мусина до с. Емен е 7 км, а от с.
Добромирка до Емен е 15 км и
се извървяват за максимум пет
часа. Ако пътуваме с влак, слизаме на с. Михалци. Дължината
на маршрута е около 10 км до
с. Емен и се преодолява за три
часа и половина.
GPS координати за Еменска
екопътека: N 43 08.244 E 25
22.006.
Руси Стойчев,
гр. Карнобат
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брой 1 на в. „Ехо” от 2016
година членът на ТД „Орлово гнездо” и на Клуба на
маркировачите от гр. Казанлък
Стефан Димов се обърна към мен
с два въпроса. Първият бе какво
свързва известния наш алпинист
Цанко Бангиев с град Казанлък?
Вторият въпрос бе повече молба да разкажа малко повече за
заслона БАК. На първия въпрос
отговорих в бр. 4, но тъй като нямах снимка на заслона, отложих
историята му за някой от следващите броеве.

Тези дни, за кой ли път, отново поех
към това приказно място. Денят бе неделя – топъл и слънчев, с лек ветрец.
С една дума, време само за преходи
в планината. Около х. „Мальовица”
обстановката бе като пред пчелен кошер. Мнозина от туристите знаеха с
подробности целта на своето посещение в този район и тихичко поемаха по
стръмните пътеки на Мальовишката долина. Едни поемаха към перлата на Северозападния дял на Рила – вр. Мальовица. Други към заслона на Страшното
езеро. Още от хижата обаче дочувах
често повтаряния въпрос за пътеката
към БАК. Там, на хижата и най-вече
на Втора тераса, въпросите бяха още
повече. Те се отнасяха не само за пътеката, защото тук указателната табелка бе повече от ясна. Интересът им бе
най-вече за времето, което би им отнело до въпросния БАК, какво толкова
има там, че болшинството от туристите
желаят да го посетят. Всичко това ми
даде основание да разбера, че отговорът ми за историята на заслона няма
да се отнесе само към г-н Димов, а ще
бъде интересен за мнозина и най-вече
за тези, които не са били по тези места.
ЗАЩО И ОТКОГА БАК?
На 19 ноември 1929 г. 18 младежи,
предимно студенти, учещи на Запад
или завършили там образованието си,
учредяват Българския планински
клуб (БПК). Тъй като самите те не се
считат все още за алпинисти, нямат
смелостта да наричат своята организация алпийска. В началото на 30-те
години обаче, верни на своя устав – да
обходят и опознаят българските планини, те смело навлизат в тайните на
непознатите върхове в Мальовишкия
дял на Рила. Първоначално прокарват
по тях по-леки стенни маршрути, преминават част, а накрая и цялостно назъбения ръб от връх Мальовица до връх
Ловница. Натрупали опит и познания в
областта и на алпинизма, учредителите на БПК набират смелост и преименуват своята рожба в Български алпийски клуб (БАК).
При едно от поредните си посещения
и изкачвания в този район времето,
както често се случва по тези места,
бързо и рязко се влошава. Дъжд, суграшица, силен вятър и накрая обилен
снеговалеж. За да се подслонят някъде, младежите намират една огромна
скала, леко наведена, и под нея търсят спасение. Докато бурята вилнее,
сгушени под огромния камък, те си
спомнят хижите и заслоните по Алпите. Още тук и в момента някой поставя първия камък откъм подветренната
страна на камъка. Идеята ги завладява
и всеки започва да наслагва камък върху камък. Това младежите правят всеки
път, когато са в този район.
Построяването на заслони и хижи
е една от основните дейности, които
клубът набелязва още при своето учредяване. Това обаче се оказва непосилно за малочислената организация,
която освен това няма и необходимата
финансова възможност. Да построят
самостоятелно хижа, членовете на
БАК не успяват, но вземат най-активно
участие във всички начинания от подобен род. Те са в инициативни комитети
по построяването на метеорологичните
станции и наблюдателници на Мусала,
Ботев връх и Черни връх, на хижа „Мальовица” и други подобни начинания
(СГОДА, Ф. 1599, оп. 1, а.е.4, л. 85).
Мечтата за построяването на свой

К
А
Б- едно приказно място
собствен заслон обаче не напуска
нито за момент членовете на клуба.
Те търсят начини и средства, създават организационни комитети, събират
подписи за постройка на свой дом в
планината, който да бъде в непосредствена близост до върховете - обект
на тяхната основна цел. Всички усилия
обаче остават напразни и все пак те не
се отказват. През лятото на 1934 г., използвайки естествения навес на споменатия по-горе каменен блок, членовете
на клуба събират почти целия си състав и само за месец успяват да оформят естествените дадености в приличен планински заслон (Известия на
БАК, кн. 1, с. 29, 1934 г.).
Заслонът е направен на доброволни
начала от камъни, без никакви спойващи строителни материали. За изграждането му не са изразходвани никакви финансови средства.
Намира се

непосредствено
под върховете Орловец и
Злия зъб и може да побере десетина,
а в случай на нужда и повече души.
Това малко каменно жилище дълги
години служи не само като убежище
в лошо време, а и като изходен пункт
при алпийските изкачвания в този район. На входа, видно от снимките, строителите му са изчукали с алпийския
чук инициалите Б. А. К. Незнайно кога
и кой впоследствие дооформя буквата
Б на В, ми сподели ветеранът на клуба

и един от учредителите му Васил Радев. И така дълги години, а и досега изписаните инициали на клуба и заслона
започват на латински и завършват на
кирилица.
И ето вече 82 години това малко заслонче, дело на големия ентусиазъм
на първите ни алпинисти, поддържа
духа на българските планинари и алпинисти. Името БАК, произлязло от душата и сърцето на строителите на заслона, се налага така безапелационно
и се отнася за целия циркус, обкръжен
от настръхналите зъбери на Злия зъб,
Орловец, Камилата и Черната скала.
През 80-те години на миналия век, и
най-вече след успешното ни изкачване
на световния първенец Еверест, ръководство-

то на БТС,
щедро подпомогнато
от държавата, построи много и
модерни хижи и заслони по нашите
планини. Значително по-голям и модерен заслон бе построен на близката
височина до стария заслон, който при
нужда може да даде подслон на двадесетина души. Сега старият заслон не
се използва, дори и много туристи не
знаят за него. Но той винаги ще напомня на българските алпинисти и туристи
за онова трудно начало, за големия
ентусиазъм и за безграничната любов
към планината на тези, които положиха началото на българския алпинизъм.
Защото точно той – старият заслон

БАК, даде името на това прекрасно
място, за кътчето от рая в сърцето на
Рила. Що се отнася до „новия” заслон,
не ми се говори. Алпинистите предпочитат да опънат палатките си в близост
до заслона, вместо да пренощуват вътре...
КАК ДА СТИГНЕМ ДО БАК?
Знам, че за мнозина от туристите
следващите ми редове ще са излишни,
защото пътеката по тази дестинация
им е до болка позната. Пиша ги обаче
за тези, които за първи път тръгват по
Мальовишката долина, а те съвсем не
са малко.
И така, с превозно средство сме до
паркинга на Учебния център „Мальовица“, познат още като алпийския лагер,
или школата. От тук започва и истинският ни път в планината. При спокойно и равномерно темпо за около час
сме на хижа „Мальовица“. За някои от
туристите разходката до тук е достатъчна. По-опитните и тренирани планинари обаче поемат по стръмна пътека,
виеща се около едноименната река.
През Първа тераса за още около час
достигаме Втора тераса. Тук на голям
скален отломък са паметните плочи на
част от тези, които са останали завинаги по нашите и чуждите планини. Спрете, поставете стръкче цвете, защото и
те като всички нас са обичали планините и техните върхове, но са заплатили
тази си обич много скъпо.
Пътеката към заслона БАК напуска
долината и в лява посока се провира
между клекова гора. После търси пътя
си между безразборно разпръснатите
каменни блокове. Раницата, колкото и
да е лека, вече е понатежала, но след
час, час и половина можем да си отдъхнем. Да се порадваме на панорамата, защото вече сме в района на двата
заслона – стария и новия БАК.
Бързаме да запечатаме околната
панорама, която тук е особено силно
наситена с остри и трудно достъпни
върхове. На юг са отвесните стени на
Злия зъб и Орловец. На запад веригата им продължава през острите зъбери
на Петлите, Безименния връх, Еленин
връх и накрая самата тя – Мальовица.
В северна посока са Черната скала и
Камилата, а на изток циркусът се затваря от връх Ловница. Още по на изток Главното било продължава през настръхналите зъбери на Купените, за да
се успокои чак към Попова шапка. Е,
кажете къде другаде има толкова много високи, скалисти и труднодостъпни
върхове?
Доц. Сандю Бешев
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амо 7816 м, или 25 643
фута, отчитат сложните
измервателни уреди на
този малко познат връх. Историята обаче му е отредила
много по-почетно място в развитието на световното планинарство. През 1808 г. точно той
отнема най-престижното планинарско признание – световен първенец, от еквадорския
вулкан Чимборасо, държал
го цели 63 години. С години
усъвършенстването и многообразието на повече на брой
и по-съвременни и съвършени
способи, и най-вече с навлизането на все повече изследователи – геолози, топографи,
пътешественици и алпинисти в
необятните планински ширини
на Хималаите, стават известни нови и по-високи върхове.
Така в 1808 г. на най-високия
връх по това време на Индия
е отмерена рекордната точка над морското ниво 7816 м
и това е било напълно достатъчно този връх да развенчае
еквадорския първенец като
най-висок връх на планетата.
Връх Нанда Деви е малко
познат на българските алпинисти и най-вече на планинарите по няколко причини.
Извисил снага в източните
покрайнини на Хималаите, в
труднодостъпния район Гархвалд и в близост до индийската граница между Непал,
Тибет и миниатюрното княжество Сиким, той често е бил
забраняван не само за чужди,
но дори и за местни изследователи и алпинисти. Със своите остри, стръмни и обледенени двувърхови купола: Главен
– 7816 м и Източен – 7434 м,
върхът е много красив, суров
и величествен. Поради това
богинята Кали - едно от имената й, избира точно него за
свое владение. Кали, известна
в света на митологията, е позната още и с това, че изяжда
телата на своите жертви. След
като през 30-те години на миналия век върхът е допуснал
твърде малко алпинисти до
връхната си точка, днес почти е забранен за посещение
поради митичната му принадлежност към свещените ценности на Индия. И още една
причина върхът да бъде в
списъка на труднодостъпните
обекти - той носи привкуса на
политическата конюнктура, но
за нея ще прочетете в края на
това изложение.
Първите хора, проникнали
най-близо до Нанда Деви, са
лейтенант Уилям Уеб и капитан Джон Хаджисън. През
1817-1820 г. те достигат до
планинските вериги на Китаоп и Гархвалд в Северна Индия. От далечината, която ги

Световните първенци

Нанда Деви –
свещеният
връх на Индия

отделя до ледения гигант, те
измерват височината му на
25,749 фута, или 7848 м. Впечатляващата му височина им
дава основание да го опишат
като “Доколкото ни е известно
най-високата планина в света”.
През 1934 г. английските
алпинисти Ерик Шиптън и Бил
Тилман, който обича разшифроването на географските
проблеми, правят постъпки за
разузнаване на връх Кангчендзьонга, но по политически
причини те не получават разрешение. При това положение
и намирайки се съвсем близо
до връх Нанда Деви, Шиптън и
Тилман предприемат първото
сериозно разузнаване, като
достигат до подножието на
върха. Ето как двамата описват своите първи впечатления:
“Сериозен достъп - джунгла,
дълбоки речни долини, опасни
траверси по гладки повърхности. Кошмарна екипировка,
лоши бивачни съоръжения.” И
най-вече противната индийска
храна, от която почти всичките 8 членове на експедицията
и 30-те шерпи често получа-

ват стомашни разстройства.
Две години по-късно Чарлз Хюстън от Харвардския
алпийски клуб прави първи
опит за изкачване на Главния
връх – 7816 м. В състава на
8-членната експедиция е и отличният алпинист Одел Ноел
– професионален геолог, който през 1924 г. преминава границата на 8-те хиляди метра
по склоновете на Еверест. За
атака на върха експедицията
избира Южния ръб – най-възможния път, избран още при
разузнавателната експедиция
от 1934 г. След тежка и много сурова битка по ръба, на
който в началото изобилстват
трудни скални плочи, а нагоре сняг и лед при наклон над
60 градуса, на 29 август 1936
г. в 14 часа Чарлз Хюстън и
Одел Ноел са на Главния връх,
който все още е най-високият
връх на Индия и най високият
изкачен връх в света.
През 1934 г. Първата хималайска полска експедиция от
4-рима инженери-алпинисти
– Януш Клар, Якуб Буяк, Адам
Карпински и Стефан Бернаджинкиевич, постига впечатляващ успех и над Източния
връх (7434 м). Постижението
на полските алпинисти е оценено много високо, защото по
това време това е 6-ият по височина връх, изкачен в света.
При неизяснени обстоятелства
обаче и четиримата алпинисти
изчезват тайнствено. Телата
им все още не са открити.
Звучи като легенда, но е
абсолютна истина. Тридесетина години след първите изкачвания местните хора били
смаяни от неземната красота
на едно момиче, тръгнало на
път към суровата планина с
цел да я покори. Дълги години
коренното население все още
си спомня за чара и усмивката, за звънкия глас и бялата
като сняг кожа на тялото й. И
най-вече за това, че момичето
говорело перфектно дори на
наречието им Гархвалд.

“Как се казваш?” – попитали я и тя отговорила: “Нанда!
Нанда Деви!” Да, смелата алпинистка била точна, защото
23 години преди това баща й
– големият американски алпинист-философ Уили Ънсоулд,
бил по тези места и така силно заобичал този връх, че решил: ако някога има дъщеря,
да я кръсти на “Богинята на
блаженството”. И мечтата станала действителност. Уили се
задомил. Родила му се дъщеря и той изпълнил мечтата си
– кръстил я Нанда Деви Ънсоулд. А когато Нанда навършила 21 години, повечето от които живяла в Тибет, решила да
се изкачи на своята съименница. В тази експедиция заедно
с нея бил и баща й Уили, както
и още няколко от най-добрите
американски алпинисти.
Кръстницата й не я допуснала до връхната си точка и
лъчезарното момиче загинало по склоновете на върха.
Всички участници в експедицията били съкрушени от случилото се, че оставили тялото
й в обятията на планината.
“Богинята била очарована от
смелото момиче и решила да
го задържи завинаги при себе
си” – казват и днес местните
жители. Е, чудно ли е, че когато се заговори за връх Нанда
Деви, алпинистите не пропускат да поставят определенията: “Проклятието Нанда Деви”,
“Гневът на Богинята”, “Леденият саркофаг”, “Опасният Демон”...
Помните ли, че в началото
ви обещах да разкажа и за
третата причина, поради която върхът е малко познат и
посещаван не само от нашите алпинисти, но и в световен
мащаб. През 1965 г. ЦРУ организира мащабна експедиция от елитни алпинисти за
“изкачване на върха”. В експедицията участват известните алпинисти Том Фрост, Луут
Джерстед и Роберт Шалер.
Всъщност целта на експеди-

цията е не толкова изкачването на върха, колкото специализираният екип, подпомогнат от
индийски екип, да постави на
върха шпионски апарат, който
да следи действията на комунистически Китай - СНАП, модел 19 Ц, в който са поставени
7 пръчки плутоний 238. Според специалистите разпадането на поставеното вещество
може да продължи 24 000 години.
И така, след 1965 г. върхът
е затварян за дълги години с
цел безопасност от радиоактивни излъчвания. Частично
районът около него е отварян
през 1974 г., главно за военни експедиции, които имат за
цел прочистване на района.
През 1983 г. върхът е признат
официално за светилище на
две богини и е затворен както
за местни, така и за чуждестранни алпинисти, изключая
военните групи. От 1988 г. районът на Нанда Деви е включен в списъка на обектите
на световното наследство на
ЮНЕСКО.
Най-близко до върха от българските алпинисти са били
участниците в юбилейната хималайска експедиция на клуб
“Пътешественик” при СУ “Св.
Климент Охридски”. През 1988
г. клубът организира изкачвания във връзка с честването
на 100-годишнината от основаването на Университета. Тогава, на 13 октомври, 8 души
от експедицията изкачват девствен връх с височина 6038
м. Идеята на алпинистите е
този връх , изкачен за първи
път, да бъде наречен “Св. Кл.
Охридски”. Поради специфичните наредби на индийските
служби обаче това става много трудно и дори невъзможно.
Така новоизкаченият от българите връх остава безименен.
До връхната му точка достигат
В. Гурев, П. Тотев, Б. Тодоров,
В. Бондаренко, К. Колчев, П.
Колчева, Св. Аначкова и Св.
Ташевска. И още един връх
с височина 5617 м споделя
съдбата на горния “български”
връх – и той остава без име.
Днес Нанда Деви е втори по
височина в Индия. Той отстъпва първенството през периода
1971-1975 г., когато малкото
княжество Сиким официално
се присъединява към Индия.
При това положение третият
по височина връх на планетата Кангчендзьонга (8586 м),
който е на територията на Сиким, става първенец на Индия.
В общата световна класация
Нанда Деви заема престижното 23-о място, или много близко до най-високите върхове –
осемхилядниците.
Доц. Сандю Бешев
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№ 43 Къща-музей
“Иван Вазов”
Патриархът на българската литература Иван Вазов е
роден на 9 юли 1850 г. в град
Сопот в старата къща на своя
род, построена през XVIII
в. от неговия прадядо. Тя е
опожарена през юли 1877 г.
по време на Руско-турската
освободителна война. През
1920 г. в навечерието на юбилейните тържества в чест на
70-годишнината от рождението и 50-годишната литературна дейност на поета сред
Сопотската дружба в София
възниква идеята за възстановяване на родния му дом. В
деня на Вазовия юбилей – 24
октомври 1920 г., е създаден
”Комитет за постройка на паметник и къща-музей на народния поет Иван Вазов в гр.
Сопот”. Започва събирането
на средства. Строежът на
къщата започва през 1931 г.
Вътрешната уредба на дома е
направена под ръководството
на директора на Етнографския
музей в София Ст. Л. Костов
и въз основа на сведения на
Вазовите братя и Въла Вазова-Фетваджиева. Като източник за възстановка на интериора е ползвано и Вазовото
творчество, особено романът
му ”Под игото”.
В една от стаите на къщата
по идея на Ст. Л. Костов Етнографският музей в София
възстановява
Бръснарницата на Хаджи Ахил с Вазовите
колоритни герои от разказа
“Хаджи Ахил” и повестта му
“Чичовци”.
На 6 юни 1935 г. къщата е
открита тържествено като музей. През 1964 г. къщата-музей “Иван Вазов” в Сопот е
обявена за паметник на културата oт национално значение.
По случай 120-годишнината
от рождението на народния
поет, на 8 юли 1970 г. е открита експозиция за жизнения му
и творчески път в построената
до родния му дом сграда.
Къщата-музей “Иван Вазов”
в Сопот носи атмосферата на
възрожденската епоха със
своя неповторим колорит, лъхащ от багрите на сопотските черги и китеници, тъкани
от сръчните ръце на Вазовата майка – Съба Вазова. Тук,
в кухнята с огнището около
софрата, се е събирало многолюдното Вазово семейство...

ЖЕНСКИ МЕТОХ
Манастирският храм “Въведение Богородично” е построен през 15 в. на мястото на
стар параклис. Самият Сопотски метох е основан през 1665
г., когато около храма били
построени жилищни сгради.
Построен е в близост до Хилендарския метох, който бил
изгорен от кърджалиите през
1794 г., но оставил названието “метох”, пренесло се върху
Девическия манастир (без да
е метох на който и да било манастир). В обителта се е помещавало и основно училище.
Монахините от Сопотския
метох участвали дейно в нац и о н а л н о о с в о б о д и те л н и те
борби на българския народ.
Тук с помощта на игуменката
Христина се е укривал Васил
Левски в периода 1869–1872
г. През 1877 г. турците опожаряват град Сопот, при което пострадал и Метохът, като
оцеляват само жилищната

сграда с чардаците, църквата
и лозата на манастира. Впоследствие манастирът е реставриран и продължава да
функционира нормално.
В Сопотския метох е съществувал
скрипторий
за
преписване на църковна книжнина и иконописна школа за
монахини, действала до 30-те
години на 20 век. Тук е запазена и най-старата лоза в цяла
Югоизточна Европа (а може
би и в цяла Европа), която е
на 350 години. Светата обител е описана от Иван Вазов
в много негови известни произведения, като “Под игото”,
“Нова земя”, “Чичовци”, “Хаджи Ахил” и др.
Сопотският метох е постоянно действащ и представлява
комплекс от църква, жилищни
и стопански сгради. Единствените стенописи в храма са на
двама светци и датират от 17
в. Манастирът притежава някои интересни икони, между
които храмовата “Въведение

Богородично”, датирана от
1823 г., и иконата на св. Никола от 1860 г., дело на копривщенеца Христо поп Енчев.
В Сопотския метох е запазена килията, в която са живели
Хаджи Ровоама и послушницата Рада Госпожина, героиня
от романа “Под игото” на Иван
Вазов. През 1846 г. в близост
до манастира е построена голяма трикорабна, триапсидна
енорийска църква “Св. св. Петър и Павел”. Интерес в Метоха представлява и запазената
жилищна сграда с чардаците
от 18 в., която по чудо заедно с църквата оцелява при
опожаряването на град Сопот от турците през 1877 г. В
нея може да се види килията
на девическото килийно училище, действало до 1850 г., и
скривалището под килията на
игуменката Христина, в което
се е укривал Васил Левски.
В Сопотския метох не се
предлагат
настаняване
и
храна.

У Ч А С Т Н И Ц И В Н А Ц И О Н А Л Н О Т О Д В И Ж Е Н И Е “ О П О З Н А Й Б Ъ Л ГА Р И Я – 1 0 0 Н Т О ”
Валерия
Панайотова от гр. Белослав
е носител на златна
значка от Националното движение “Опознай
България – 100 национални
туристически
обекта”. За четири години тя е обиколила
обектите, като първият
посетен обект е бил
дворецът в Балчик,
където се е омъжила.
Първоначално пътува
със съпруга си с една
книжка, впоследствие
взимат книжка и за
него. Особено е впечатлена от Историческия
музей в гр. Кърджали.

Кристина Ушанова е на 8 години и е от София.
Носителка е на бронзова и сребърна значка от Националното
движение “Опознай България

– 100 национални туристически
обекта”. В движението се е включила преди три години. Любимите
й обекти са Белоградчик, Рилският
манастир, Мадара и Копривщица.
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Продължение от брой 9

Проходът
Витиня - хижа
“Чавдар” (5 часа)
Маршрутът Витиня – хижа
“Чавдар” е кратък, но труден
за ориентиране. Проблем
представляват участъците,
обрасли с храсти и къпини,
както и паднали дървета.
Покрай оградата на ДДС
“Витиня” и при подсичането
на връх Звездец има опасност от изгубване на маркировката.
От чешмата със статуята
на мечка до бензиностанцията се тръгва в южна посока по стария път Ботевград
– Витиня – София. След
200 м съвсем слабо спускане се стига до отбивката за
с. Горно Камарци, по която
се поема по асфалтовото
шосе наляво (на изток).
След 15 минути (1 км) се
стига до отбивка при десен
завой на пътя. Наляво (на
север) се отделя шосе за
бивша почивна станция на
“Енергото” (300 м).
Червената
маркировка
продължава надясно (на
юг) по шосето за с. Горно
Камарци. След 800 м асфалтовият път се напуска и
се завива наляво (на изток)
по земен път. Минава се
през мочурлива поляна и се
стига до оградата на ДДС
“Витиня” и една от портите
в нея. Маркировката минава покрай портата, завива
наляво покрай оградата и я
следва в североизточна по-

сока. Оградата остава вляво
от пътеката. Върви се през
широколистна гора. Десет
минути след портата земният път завива надясно (на
североизток-изток), а пътеката го напуска и продължава да следва оградата в
северна посока (има указателна табела). Постепенно
маркировката също завива
на изток, гората се разрежда и се излиза на поляни,
обрасли с буйна трева, храсти и отделни дървета. Има
опасност от загубване на
маркировката, която завива
наляво (на север) и се придържа плътно към оградата
на Дивечовъдното стопанство.
След 5 минути се излиза
от гората на открито място
– десния бряг на спускащо
се на югоизток дере. Пътеката пресича по хоризонтал
дерето, завивайки леко надясно (на изток). Трябва да
се следи внимателно, защото тук тя е тясна и обрасла
с малини, къпини, храсти
и млади букови леторасли.
От другата страна на дерето пътеката отново навлиза
в широколистната гора и
продължава на изток без
стръмни изкачвания и слизания. Маркировката отново доближава оградата на
ДДС “Витиня”, която остава
от лявата страна (от север).
20 минути след пресичането
на дерето се излиза на земен път, по който се върви
още 5 минути. След това
пътят отново се изоставя
(той завива надясно, на юг и
също води до прохода Арабаконак) и покрай оградата

Пътеводител
Ком за общо 30 минути от дерето се изкачва до порта и нов
земен път, идващ от прохода Арабаконак. Този път
води до военно поделение,
което се намира отвъд портата вляво – на 200 метра
в посока север. До прохода
може да се стигне или през
обраслите поляни в югоизток-източна посока, като
се следва лентовата и оредялата колова маркировка
(преодолява се леко възвишение, обрасло тук-таме
с храсти и ниски дървета),
или по земния път в югоизточна посока, без маркировка. Достига се асфалтовият
път от Ботевград до с. Горно
Камарци и Подбалканския
главен път София – Бургас
(2 часа от Витиня).
Ботевградският
проход
разделя планините Мургаш
(на запад) и Етрополска
планина (на изток), Камарската котловина (на юг) от
долината на река Бебреш
на север. Най-високата му
точка е на 976 м н.в.
Когато през 1866 г. Мидхат паша прокарва път
през този проход, той бива
наречен Орханийски (от
старото име на Ботевград Орхание). В продължение
на години, до изграждането на шосето през Витиня,
той служи като основна
връзка между София и Северна България. По-късно
проходът променя името
си на Арабаконашки заради многобройните ханове,

разположени в близост до
с. Горно Камарци. От 1942
г. проходът се нарича Ботевградски.
На 22 септември 1872 г.
тук е ограбена турската пощенска кола, пренасяща
“царската хазна” - данъчните постъпления от Орханийско и Тетевенско. Разкриването на извършителите
- членове на Вътрешната
революционна организация,
начело с Димитър Общи,
води до арестуването на
много нейни дейци, в това
число и на Васил Левски.
Пет години след това в
прохода се разиграват и
други събития от голяма
важност за националната
ни история - през зимата на
1877 г. се водят ожесточени
боеве между 30-хилядната
армия на Мехмед Али паша
и руските освободителни
войски, начело с генерал
Гурко. След кръвопролитни
сражения при с. Ташкесен
(днешното Саранци), на
18 и 19 декември 1877 г.
турските войски напускат
арабаконашката позиция
и освобождават пътя към
София. На 200 м източно от
най-високата точка на прохода, в подножието на връх
Арабаконак (906 м), се издига паметник, който напомня за саможертвата на загиналите руски, украински,
финландски, румънски и беларуски войни и носи името
Паметник на победата.
Последното значимо събитие, случило се в прохода,

е опитът за атентат срещу
цар Борис III през 1925 г. от
група анархисти.
Днес пътят през прохода
почти не се използва, в някои отсечки от него пътната
настилка е в лошо състояние.
На 300 м от мястото, където червената маркировка
пресича асфалта, в посока
Ботевград (на север), се
намира чешма с 2 чучура.
Чешмата е разположена
вляво (западно) от шосето,
между него и оградата на
Дивечовъдното стопанство.
От асфалтовия път маркировката се изкачва на
изток по стъпалата, водещи към паметника. Той се
заобикаля отдясно (от юг)
и се продължава с леко
спускане на изток по земен
път. След 5 минути (300 м)
се стига до кръстопът. На
север води път, който се
спуска към долината на р.
Клисура и излиза заедно
с нея на асфалтовия път от
прохода до Ботевград. На
юг слиза път, който след
това се раздвоява – към с.
Стъргел и към средата на
асфалтовото шосе между
Горно Камарци и Стъргел.
Маркировката продължава на изток по средния път.
Започва изкачване в рядка
борова гора. След 200 м
следва рязък завой наляво.
Веднага след завоя маркировката напуска пътя и със
стръмно изкачване вдясно
(на североизток) през гора-

та сече негова серпентина.
След 300 м се излиза отново на пътя, поема се надясно (на изток) по него и почти веднага пътеката отново
се отделя вляво от пътя (на
североизток). Изкачва се
200 м през рядката иглолистна гора и полянки, като
съкращава още един голям
завой на земния път. Пътеката отново пресича пътя
и веднага навлиза в гората
от другата му страна (вляво,
на северозапад). След още
400 м пак се излиза на земния път. Така се пропуска
най-големият му завой и от
тук нататък се продължава
надясно по него (на изток).
До тук може да се стигне с
по-плавно изкачване и само
по пътя (без маркировка).
Има няколко обзорни места
с гледка към Мургаш. Трябва да се внимава за разклони с други черни пътища.
Пътят върви през млада
иглолистна гора и след 10
минути се достига важен
ъглопът - разклонът за връх
Звездец. Наляво (на север) се изкачва път, който
прехвърля билото и стига
до началните притоци на р.
Клисура. По този път и след
това надясно (на изток) по
голото било може да се изкачи връх Звездец (1 час и
30 минути). Ако се предпочете този вариант, след върха се продължава на изток.
Слиза се до гората, като се
достига синя маркировка
(идваща от северозапад от
хижа “Рудината”), която за
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Емине
20 минути излиза на Етрополския проход, където се
слива с червената маркировка, идваща от прохода
Арабаконак.
От ъглопътя за връх Звездец червената маркировка
продължава на изток и след
5 минути (100 м) се стига до
нов разклон. Надясно (на
юг) след 100 м се намират
останките на мандрата на
ТКЗС-то на с. Стъргел, т.
нар. Стъргелска мандра.
На 100 м източно от тях има
чешма, а на 50 м южно – беседка с огнище. От тук може
да се слезе в с. Стъргел по
немаркирана пътека (1 час).
От разклона Ком – Емине
продължава по главния земен път на изток и след 200
м се стига нова отбивка. Наляво се отделя път, който се
съединява с гореописания
(преди 300 м) земен път към
билото при разклона за връх
Звездец.
Маркировката продължава на югоизток по главния
път, от който се отделят
още няколко разклонения наляво (на север) към връх
Звездец и надясно (на юг)
към с. Стъргел.
20 минути след разклона за мандрата се напуска
земният път и се продължава наляво (на североизток)
през поляни. Отбивката е
обозначена с табелки на
маркировъчен стълб.
Може да се продължи и
по пътя, по който също има
рядка стара червена маркировка. Той се спуска на

югоизток през гора и поляни до земния път от с. Стъргел за Етрополския проход.
Завива се наляво (на североизток) по него и за 1 час
с множество серпентини се
достига Етрополската седловина. Пътят пресича началните притоци на Буновска река, до един от тях има
чешма (по средата на пътя).
Този вариант удължава прехода, но няма препятствия
и затова е предпочитан от
велосипедистите.
От маркировъчния кол с
табелите основният маршрут Ком – Емине продължава наляво (на североизток)
през поляни по земен път,
който след 100 м свършва
пред малък фургон-заслон.
Той е важен ориентир и подходящо място за нощувка.
На едната стена на заслона
има надпис “Е-3 – 20 м ляво
през копривите”, с което
име той става известен сред
туристите. След него пътеката продължава на изток
и веднага завива наляво
(на север) и навлиза в иглолистна гора. Трябва да се
внимава за мястото, където
се навлиза в гората, заради
гъсталака от коприва, шипки и къпини, през който се
минава. Почти веднага след
това се завива надясно (на
изток). Вляво (северно) от
завоя остава малък покрит
навес, който може да послужи като примитивен заслон.
Продължава се през боровата гора с паднали през
пътеката дървета, затрудня-

ващи придвижването. Трябва да се следи внимателно
маркировката. След 100 м
се пресича поточе – начален приток на р. Дудов дол.
Водата е питейна, въпреки
наличието на малки песъчинки в нея. След потока
пътеката стръмно и рязко
завива наляво (на север) и
покрай шипкови храсти и
къпини се изкачва покрай
стар маркировъчен кол вдясно (източно). След кола
отново се завива надясно
(на изток), върви се през гората, минава се през малки
полянки. Отново трябва да
се следи много внимателно
маркировката! Пресичат се
още 2 потока, нови поляни,
местност с разхвърляни камъни, нови поляни с колове
от зимната маркировка, още
едно поточе и се излиза на
стар земен път. Продължава се наляво (на североизток) по него и скоро се
стига до стръмно дере, един
от началните притоци на р.
Буновска. Потокът не пресъхва и водата му е годна за
пиене. Трябва да се внимава
при пресичането на дерето
заради хлъзгавите му склонове.
След потока се продължава по широк стар земен
път през широколистна
гора. Върви се все на изток,
гората преминава в смесена и на места се разрежда,
има паднали дървета. След
30 минути (от дерето) отляво
(от северозапад) към пътя
се присъединява синята

маркировка от хижа “Рудината”, която минава по източния склон на връх Звездец (вариантът с изкачване
през връх Звездец, описан
по-горе). Излиза се на обширни поляни на билото на
Радина планина и кръстопът
– това е Етрополският проход, свързващ с. Стъргел с
гр. Етрополе. Този проход
сега не се използва. Земният път на юг до с. Стъргел
(изкачващ се на прохода
косо от запад) е в много
лошо състояние, а на север
до гр. Етрополе води стар
асфалтов път (забранен за
минаване заради военното
поделение, разположено в
долната му част).
От Етрополската седловина има 3 варианта, като един
от тях минава през хижата,
а един е изцяло билен.
От кръстопътя на прохода се продължава на изток.
Само след 50 метра пътят
се раздвоява. Поема се по
десния земен път (на югоизток), който е по-главен
и обозначен с табела за
хижа “Чавдар”. Върви се
през хубава широколистна
гора с леко спускане. Има
второстепенни отбивки, но
главният път се следи лесно
и е добре маркиран. След 1
час (5 км) от прохода пътят
завива вляво (на изток) и се
стига до хижа “Чавдар”.
Хижа “Чавдар” се намира
в местността Вихрушки поляни. Преди е носела имената “Баба” и “Планинец”.
Двуетажна сграда, капацитет 45 места, вътрешни бани
и тоалетни, водоснабдена,
електрифицирана, с локално парно. Пред хижата има
красива чешма, от която
блика кристалночиста изворна вода.
Наблизо, при Буновската
мандра, в местността Полицата през 1867 г. четите
на Панайот Хитов и Филип
Тотю се отбраняват от преследващата ги турска потеря.
Последното име на хижата е свързано с бригадата
“Чавдар” - партизански отряд, който е използвал хижата като изходен пункт за
първото си нападение в с.
Буново през 1943 г.
От хижа “Чавдар” може
да се слезе в с. Буново за 1
час и 40 минути (синя маркировка).
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У Ч АС Т Н И Ц И В
Н А Ц И О Н А Л Н ОТО Д В И Ж Е Н И Е
“ О П О З Н А Й Б Ъ Л ГА Р И Я – 1 0 0 Н Т О ”

Борис Богданов е на 18 години и живее в София. Ученик е в Професионалната гимназия по туризъм в гр. Банкя. От 7-годишен обикаля с баща си
100-те национални туристически обекта. Носител
е на златна значка. Другата му страст е покоряването на 10-те планински първенци – превзел е 6-те
най-високи досега. Най-много му харесва Трънското ждрело и Минният музей в Перник. Плановете
му са свързани със закупуване на нова книжка от
Националното движение и обикалянето на новите
обекти. Снимките на това, което е видял, споделя
във Facebook.

Диляна Тончева е на 19 години от Горна Оряховица. От пет години се е включила в Националното движение “Опознай България – 100 национални
туристически обекта”. Носител е на златна значка.
Пътува със семейството си и е доволна, защото, обикаляйки, вижда много интересни неща.

Теменужка Шопниколова и Александър Шопниколов са семейство и живеят в София. Активни участници в Националното движение “Опознай
България – 100 НТО” са от 2013 година. Носители са
на златна значка. “Обичаме пътешествията и природата. Планината ни харесва най-много, както и историческите обекти, жалко е, че някои от тях са доста
занемарени. Имаме втори книжки. Много харесваме
тази инициатива. Докато можем, ще обикаляме.”
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Как първобитният
човек покорил
Африканската
екваториална гора
Едно направление, от
което Homo erectus пристигнал в днешна Европа, е
африканското. Следвайки
дивеча, в своя път из Черния континент първобитните хора прекосявали етиопските савани, пространства
с по-умерен климат, също
в Африка, но близо до Евразия и Средиземно море.
Една част от тях се настанявали в Сахара (на арабски
– „Земя на отчаянието”).
Тогава, обаче, преди 130
000 - 100 000 години, тази
пустиня сега, най-голямата в света, била цветущо
зелена: през нея течали
реки, заливали я езера,
растителности, трева покривала високите й плата.
Тук живеели прародителят
на магарето, дивият вол,
породата „муфлон”, наречена „берберска”, множество
големи крачещи птици… В
богатите на кислород чисти води плавали огромни
риби, а в по-високите места
се извисявали дъбове, диви
маслинови дървета, борове,
кедри, кипариси и др.
Настъпилият
ледников период, който траял
най-малко 20 000 години,
принудил част от хората
да се преселят по на юг, в
суровите условия на непознатите екваториални гори
– единственият останал незает бастион, и то най-неблагоприятният. Нека не
забравяме, че човешкото
същество, даже и несъвършено, е рожба на саваната
и влажният климат вреди на
здравето му.
Започвайки битка с гората, човекът бил принуден
да усъвършенства каменните си сечива, да ги пригоди
за новите условия. На едни
от тях намалил размера,
изменил и формата – те му
служели да дълбае дървото, да отстранява кората,
да гравира. Едновременно
се наложила направата на
по-масивни сечива: появили
се камъни, обработени само
от една страна или такива
с остър връх. Изникнала и
комбинация от здрава дървена тояга с прикрепен каменен връх. Някои сечива
служели на първобитния
човек да изработва други
такива – от дърво или от нетраен материал. Дължината
на едни, хващани в ръка,
достигала 20-30 см, на други – до метри.
Така се зародило първото (повече от преди 50 000
години) културно стъпало.
Човекът, малко по малко,
станал способен да ползва
природните ресурси на различните среди, към които се
приспособявал. От битката с
екваториалната гора той се

разпрострял във високите
влажни плата на Централна
Африка. Счита се, че още в
праисторическо време 15ият паралел, който минава
през езерото Чад, поставил
границата между Северна и
Южна Африка.
За човеците, населяващи
по това време тропическите гори, не се знае много.
Те живеели на групи около
реките. За да ползват вода,
навлизали все по-надълбоко в горите. Строили конусовидни колиби от колове
и клони, скрепени с лиани
(фиг. 1). Върху пръчки на високи платформи запазвали
храната от набези на диви
животни.
Дървото им служело за
строителен материал; особено полезни били плътните клони на покрива през
дъждовния период. В екваториалния пояс вода не
липсвала, както в саваните
и полупустините. Но проблем имало – как да я съхраняват и пренасят. И на
това му намерили колая –
ползвали примитивни мехчета от кожи на дребни животни. Пак в подобни торби
или кошници от вейки жените и децата събирали ядливи плодове, корени, грудки,
насекоми (фиг. 2). Човеците
се изхитрили да подострят
дебели пръти и да ровят
земята в търсене на ядива,
да пробиват мравуняците,
крадейки събраната от термитите храна.
Във влажните екваториални гори храните и вещите
не устоявали. Храните трябвало да се консумират незабавно или да се поделят със
съседите. По-късно хората
се научили да ги опушват
или изпичат. Открили и опаковането – в случая увивали
парчетата в големи листа.
Много полезен се оказал
огънят – топливо, защита
от животни; чрез него обработвали и дървото – оформяли дънерите, разцепвали
в желания профил слоест
кварц, слюда, силекс.
Гората дала на праисторическия човек и други
придобивки – той се научил
да разпознава целебните
растения; в гората намирал
и оцветители за грубите си
одежди, а също и нарколептични средства – с важна
роля в шаманството. Защото, след много години, хората си създали и духовен живот – ритуали и церемонии,
а също и магически обреди.
И днес много африкански
племена отдават почит на
горските духове. С още
по-силен заряд е келтската
митология.
Мариана Ангелова

Първобитно селище
в екваториална гора

Жена се връща от гората със събрана храна. В ръката си държи тояга с
привързан „боздуган”

Из Хималаите

С

ега, след 33 години
експедиции и трекинги по най-високите планини, струва ми
се, мога да дам отговор на
този въпрос.
През далечната 1981 г.
за втори път бродех с приятелите ми от Планинската спасителна служба по
пътеките на Хималаите.
През април 1983 г., когато цъфтяха червените
рододендрони на фона на
ослепително белите ледени върхове, успяхме с
Асен и Венко да изкачим
едно хималайско джудже
в Светилището на Анапурна, наистина високо само
5300 метра, и слизахме
от планината със самочувствие на първопокорители.
На слизането по Марсианди кхола попаднахме в къща на мананги,
в която стопанката ни
се стори угрижена. Къщата нямаше комин (да
не влизат зли духове) и
пушеше като пещ за домашно изпичане на тухли. На виковете ни: „Диди
(стопанке), чанг!?”, тя не
отговори както обикновено: „Иес, рамро чанг”. И
ни показа коремчето на
момченцето си, на което като балонче се беше
показала пъпна херния.
Павел се зае с хернията
и я прибра с две лепенки лейкопласт на кръст.
Дидито се преобрази.
Веднага ни наля в чашите чанг (тяхната домашна оризова бира), свари
ориз в тенджерата под
налягане и започна голямо ядене на традиционния далбат. Благодарната майка си подпяваше,
докато шеташе, а може
би довършваше мълвенето на 108-те будистки
молитви. Буда беше чул
молбата й и беше изпратил лечители. Рожбата й
нямаше да страда. Какво
повече може да желае
една майка на тази височина, освен може би достигане на нирвана.
Ненаситни на гледки и
високи върхове, продължихме към базовия лагер
на Еверест по дългия път
на нашата хималайска
експедиция Лхоце-8511.
Багажът ни беше тежък.
Бяхме натоварени с всичко необходимо за оцеляване над 5000 метра
плюс китара, но носачът
ни, след като си изпи
надницата от 20 рупии,
изчезна яко дим още първата вечер. Явно 30 кг му
идваха много. Увесили
носове, седяхме до пътеката на хилядите крака и
се мъчехме да спазарим
някой от слизащите портери да тръгне обратно
с нас до Намче Базар.
Трудна работа. Носачите не отбираха от нашия
английски и пазарлъкът
не вървеше. „Тая работа не е за полиглоти”
– каза подигравателно
Венко и отиде настрана.
След малко видяхме как
една групичка босоноги
носачи го наобиколи и
заслуша офертата му на
чист самоковски диалект.
Приближихме. Венко рисуваше на земята с една
клечка следния ребус: 1
– 20, 2 – 40, 3 – 60... Намче 10 дни – 200 рупии+чифт гуменки. Беше ги
нарисувал. „Рамро ли е?
(Добре ли е?)”, питаше ги
той гръмогласно. Не зная
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дали премията гуменки се
оказа решаваща за Ринджи, но той се съгласи и
продължихме с него. Ринджи се оказа професионалист. Обикновено той ни
изпреварваше,
палеше
огън и вареше за себе си
цампа, а за нас чай. Ние
пък го гощавахме с лиофилизирани кайсии и чедър.
Понякога му предлагахме
разредена мастика, като
му обяснявахме, че това е
българският чанг. Падаше
голям смях, като се зада-

някога се настройвахме
лирично. Сутрин около
нас пълзяха мъгли. „Това
е душата на планината
– беше казал дълбокомислено Павел. Друг път,
както подобава на мъжка
компания, на поредния
превал Асен ни ободряваше: „Е, сега надолу и
фъшкия се търкаля.” Отговорът не закъсняваше:
„Освен ако не е много
рядка”.
Една сутрин бях тръгнал
от Лукла преди другарите

нещо по-ценно. Гледах ги
и разбирах, че човешката
природа не може да се
промени лесно и бързо. Тя
може само да се озаптява
с помощта на закони, и то
ако последните се спазват. Продължихме, без да
кроим планове като Великия комбинатор за Рио де
Жанейро.
По пътя за Еверест
заедно с нас за един от
будистките манастири –
Такшиндо гомпа, вървяха
двама будистки лами. Те

в дрехата, която искаш
да наметнеш, а тук.” (И
той посочи с пръст сърцето си.)
КОЛКО КРАТКО И
ЯСНО!
Не е важна формата, а
съдържанието.
Изказана от лама, тази мисъл
звучеше като оксиморон,
нещо като идеалистичен
материализъм.
Пътешествайки по хималайските пътеки, човек
има достатъчно време да
се отдава на размисъл.

та планина. Тя ги прави
щастливи, макар и по-бедни от европейците, които
летят по магистрали и са
планирали живота си с
месеци и години напред.
След 33 години експедиции по „покрива на света” лично за мен Хималаите с техните невероятни
върхове и щастливи хора
са „раят на Земята”. Необикновена енергия струи
там и ме зарежда всеки
път с оптимизъм и жажда
за пълноценен живот. А

вяше от силния за един
шерп алкохол.
Сутрин Венко, който
се изживяваше като художник фотограф, се възторгваше: „Гледайте, бе!
Виждат се седем плана”.
Гледката си заслужаваше,
но през следващите дни
се оказа, че трябва да се
изкачим и преминем и седемте била, спускащи се
от високите Хималаи към
равнината. Едното от тях
– Ламшура пас, се оказа
високо 3800 метра и ни
отне ден и половина. Разбрахме, че в Хималаите
единственото равно място
са мостовете над реките
и по-мъдро е, за да не се
ядосва човек, да престане
да прави разлика между
слизане и изкачване.
Дните се нижеха в непрекъснато ходене. По-

си и спрях да ги изчакам
на един завой и да направя снимки. Мина половин
час, после още толкова,
без да се появят. Чуваха
се само странни шумове.
Всичко става. Оставих
самара си и се върнах по
пътеката Пред очите ми
се разкри странна гледка.
На брега на малка рекичка сякаш се снимаше епизод от „Опълченците на
Шипка”. Без да говорят,
трекерите трошаха големи камъни, като ги хвърляха един в друг. Бяха
изпаднали в състояние на
„златна треска”, надявайки се да открият полускъпоценни камъни. Асен
беше намерил в подобни
камънаци едни изкуфели гранати и сега беше
пуснал мухата на другите, че могат да намерят

носеха само мощите си
и малки ранички, пиеха
солен тибетски чай и хапваха по малко ориз или
варени картофи. Може би
защото бях пуснал оскъдна брада като тях и малко
приличах на шерпа, те ми
се усмихваха приятелски.
Оказа се, че единият говори английски. Една вечер, докато чакахме до
огъня стопанката да свари картофите, го попитах:
„Мога ли да си купя червена роба и жълта риза и
да се върна в моята страна като будист?” Вече си
представях изумлението
на властите на летището
в София и скандала, който
щеше да последва. Отговорът на ламата ме върна
в реалността.
„Приятелю мой, будизмът трябва да бъде не

В началото се питах: Как
тези хора – и носачи, и
земеделци, и лами, понасят с лекота несгодите на
суровата планина? Как
обработват терасираните
си нивички, широки само
по 2-3 метра? Как имат
сили и желание да пеят,
крачейки понякога и боси
с товар по 20-30 кг на главите си?
Дали ги крепи вярата,
че ще се преродят в нещо
по-добро, ако не разгневят хиндуистките богове,
или пък ще постигнат нирвана, ако правят повече
добрини през живота си?
Има какво да научим
от хората, населяващи
Великата планина. От
пътешествията си по Хималаите разбрах, че раят
за тези обикновени добри хора е именно тяхна-

когато съм в родината си,
е достатъчно да погледна
към троновете на будистките и хиндуистки богове, окачени на стените
вкъщи, за да се пренеса
мислено сред тях и да се
освободя от черни мисли.
Остап Бендер беше
казал на рождения си
ден: „33 года, возрасть
Исуса Христа. Учение
не создал, учеников у
меня нет.” Бих го перефразирал: „33 години по
Хималаите. Не създадох
школа, нямам ученици,
но зная къде е раят на
Земята.”
Вече съм сигурен: раят
на Земята е там, където
човек е неподвластен на
обстоятелствата и се чувства щастлив.

Где е раят на Земята?

Румен Воденичаров
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встралия е един
от континентите
с най-характерни
и специфични природни
забележителности,
каквито не се срещат
никъде другаде.
Достатъчно е да изплуват
в паметта ни подскачащо
кенгуру, миловидна коала
или кристалните води на
Големия бариерен риф, за да
се убедим в уникалността
и неповторимостта на
природата там.
Но, разбира се, както обикновено се случва, дори и оригиналните явления поради твърде
честа употреба се изтъркват и
превръщат в обикновени рекламни клишета.
Ето защо, ако искаме да видим нещо наистина интересно
от Австралия, което все още
не е захабено от шаблонизираните стереотипи на масовия
туризъм, превърнат в доходна
индустрия, за предпочитане е
да потърсим навътре в континента свежи и оригинални впечатления.
Такива може да ни осигурят
три от сравнително по-непознатите природни феномени на
Австралия - Хоризонталните водопади в залива Талбот (окръг
Кимбърли), колоната Чамбърс
Пилар и Националният парк
Пурнулулу.
Хоризонталните водопади в
залива Талбот са уникални с
това, че тяхната вода пада повече хоризонтално, отколкото
вертикално - а освен това сменя посоката си няколко пъти на
ден.
Кипящата, пенлива водна
маса се движи в тесен пролом
между две скали на океанския
бряг - това е обяснението за
този уникален природен феномен. Скалите са много близо
една до друга - в най-тясното
място само на 7 метра, а приливите достигат височина десет
метра! С увеличаването на напора водата е принудена да се
промъква под високо налягане
през тясната пролука. А когато
започва отливът, под собствената си тежест се втурва обратно към океана - макар и с малко по-ниска скорост.
В паузите туристите могат
спокойно да плават с лодка из
протока, за да се насладят на
величието на пейзажа - който
скоро отново ще се превърне в
бушуващ котел. Отпред се намира друг подобен хоризонтален водопад, но не толкова впечатляващ, тъй като там водата
преминава през по-широко (20
м) ждрело.
Това са единствените в света
хоризонтални водопади. Мнозина любители на дивата природа определят Хоризонталните водопади Талбот като едно
от най-грандиозните творения и

Изненадите на
Хоризонтални водопади и червени скали
чудеса на природата! Разбира
се, те трудно могат да се конкурират с Ниагара или Виктория
- но туристите ги посещават не
заради многометровите потоци от падаща вода, а за да се
възхищават от уникалното им
движение.
Чамбърс Пилар се намира
в Северната територия на Австралия, приблизително на 160
км южно от град Алис Спрингс.
Представлява 50-метрова колона от червен и жълт пясъчник,
която гордо се издига над околната червено-кафява равнина.
Своята форма дължи на времето, вятъра и дъждовната ерозия
(възрастта на скалните породи
се определя на 350 милиона години).
За австралийските аборигени Чамбърс Пилар е едно от
свещените им места. Наричали
колоната Идраковра или Етикаура. Първият европеец, който я
открива, е Джон Стюарт през
април 1860 г. Повече от век
тази природна колона, която се

вижда от голямо разстояние,
служила като важен навигационен ориентир за изследователи
и колонизатори на Северните
територии. Много от тях са изрязали имената си върху камъка. Най-популярният сред туристите графит е на известния
пътешественик и изследовател
Джон Рос, който посетил тези
места през 1870 г. - и също не
могъл да устои на изкушението
да остави автографа си.
Сега Чамбърс Пилар се намира под защитата на правителството и около него е създаден
природно-исторически
парк.
Той е част от маршрутите на
повечето екскурзионни обиколки, тръгващи от Алис Спрингс,
а снимките му често се тиражират в различни дипляни и брошури, посветени на Северните
територии на Австралия - земи,
колкото по-слабо изследвани,
толкова интересни.
Националният парк Пурнулулу заема почти 2400 квадратни
километра върху платото Ким-

бърли в североизточната част
на щатa Западна Австралия.
На езика на австралийските
аборигени думата “Пурнулулу”
означава “пясъчник”, което е
доста символично - именно пясъчници са скалните породи
в главната атракция на парка, планинската верига Бангъл-Бангъл.
В продължение на 20 милиона
години девонският пясъчник, от
който са съставени планините,
е подлаган на постоянна ерозия. В резултат на това днес
Бангъл-Бангъл са превърнати
в слоести структури, които приличат на огромни циклопски кошери. Яркооранжевият пясъчник, чийто характерен цвят се
дължи на високото съдържание
на железни и манганови окиси,
се редува с тъмни ивици - това
са останки от древни синьо-зелени водорасли. Геолозите обаче са съгласни, че планинската
верига Бангъл-Бангъл все още
не е достатъчно проучена, за да
се създаде пълноценна теория

за произхода на това явление.
Тези планински земи сa открити едва през 1982 година,
по време на случаен полет на
вертолет с група кинодокументалисти. Дотогава от тази част
на каменистата пустиня почти
никой не се интересувал и не
била изследвана. През 1987 г.
е създаден Националният парк
Пурнулулу, а през 2003 г. той е
включен в Световното наследство на ЮНЕСКО.
Сега Пурнулулу вече е популярна туристическа атракция в Австралия. Най-близките
градове са Кунунура (на 160
км) и Холс Крийк (100 км) - но
до парка може да се достигне
само с всъдеходни автомобили
тип 4х4. За туристите са създадени къмпингите Уаларди и
Куражонг с тоалетни и течаща
вода, но без храна.
А за местните аборигени Пурнулулу все още е свещено място - поне така разказват много
легенди...
Велимир Христанов
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Галерия

В Родопите завърши
националната проява
“Есен – 2016”

Вече за шестнадесети път една голяма туристическа изява огласи в началните есенни дни красивия родопски
рид Чернатица и неговите просторни
околности. Ежегодната среща на туристите ветерани, залегнала в годишния
календарен план на БTC и Българската федерация на туристите ветерани,
събра десетки планинари от градовете
Петрич, Бургас, Лом, Стара Загора,
София (от клубовете на дружествата “Еделвайс” и “Витоша”), Казанлък,
Попово, Ямбол, Куклен и Пловдив на
хижа “Здравец”.
Пъстрата смесица от групите, пристигнали на жп гарите и автогарите на
Пловдив, бе посрещната от своите приятели от Града под тепетата най-сърдечно, след което пое на предварителната традиционна опознавателна
екскурзия, този път из забележителностите на Стария град. Водени от опитен екскурзовод, ветераните, въпреки
дългото пътуване от родните места до
Пловдив и натрупалата се умора, успяха да се насладят на историческите
забележителности на този най-стар,
но жив град на Европа. В продължение на повече от три часа те успяха
да обходят Трихълмието, да разгледат
Етнографския и Историческия музей,
великолепната църква “Св. Св. Константин и Елена”, древната крепост по
Хълма на смелите, църквата “Св. Богородица”, Античния театър и древния
стадион, да се насладят на великолепната архитектура. Разходката завърши
по централните улици на града с разглеждане на търговската мрежа, след
което с автобус групата се придвижи
към хижа “Здравец”. С подобаващ
ритуал, със здравец, хляб и сол и с
чудесни родопски песни в изпълнение
на ветеранката Таня Рупкова, гостите
бяха поздравени най-сърдечно с традиционното “Добре дошли, приятели!”
от г-жа Анна Камчева, секретар на ТД
“Шипка” – Пловдив, и главен организатор на проявата.
Последва настаняване, полагащият
се отдих за гостите, а във вечерните часове започна вълнуващата среща между домакините и туристите от
страната. На вечерята, организирана
от пловдивчани, г-жа Анна Камчева
приветства гостите и разказа накратко
за историята на строителството на хижата по доброволен начин от местните
туристи. Приветствие бе поднесено и
от ръководството на Клуба на ветераните при Дружеството лично от председателката Таня Каламова. Последва
другарска вечеря и една невероятна
по замисъл, мащабност и разнообразие програма, на която биха завидели

доста професионални състави. Какво
ли нямаше в нея – хорЎ, танци, туристически песни. Живата музика и умелото редуване на игри с множеството
сценки, подготвени от пловдивчани,
превърнаха срещата в едно невероятно тържество, продължило до късните
часове.
С идването на втория ден се оказа,
както казват старите планинари, че
“Господ е турист.” Времето позволи на
откритото пространство пред хижата
програмата на проявата да продължи
без прекъсване. Последваха отново хорЎ, танци и… нови изненади от
страна на артистите аматьори от Дружеството и Клуба. Какво ли не видяха
присъстващите ветерани, както и новодошлите гости от Пловдив, Асеновград и другаде: традиционни народни
носии, тракийски танци, гръцко “сиртаки”, а голям специално подготвен състав в аристократични одежди изпълни балния танц от XVIII век “кадрил”,
който впечатли всички… Веселието
продължи до ранните следобедни часове, последвано от обяд и заслужен
отдих. По-късните часове бяха определи за опознавателни кратки излети
и разходки из красивите околности
на местността Овчарски поляни от
рида Чернатица. По-опитните успешно
пробваха своите възможности и посетиха местността Копривките и летовище “Студенец”. На разположение на
желаещите бяха опитни планински водачи от Клуба на ветераните.
Втората вечер събра отново всички
домакини и гости в големия салон на
хижата и предложи отново разнообразие в програмата. Редуваха се хумористичната сценка “Дядо ряпа вади”, танц

на ветерански мажоретен състав, “Лебедово езеро” по ветерански, солови
изяви на индивидуални изпълнители с
предимство на гостите и т.н. А хорЎта
и танците просто нямаха край! Силно
впечатление на туристите от страната
направи наличието на почти професионален реквизит на пловдивските
изпълнители. За “майстори” в изработката на костюмите и на атрибутите
им бяха обявени д-р Роза Апостолова,
Мая Мартинова и Емилия Димитрова.
Дойде и третият ден на празничната изява. С много впечатления от
видяното и чутото, от прелестите на
планината Родопа, от многобройните
запознанства и допълнителната част
по програмата – пътьом посещение на
манастира “Св. Георги” и бюст-паметника на поета Пенчо Славейков в с.
Белащица – всички се сбогуваха сърдечно с пожелание за среща отново
през идната 2017 година.
Димитър Луканов

Здравейте, колеги
от туристическите
дружества,
здравейте, приятели
и съмишленици!
На 5 октомври стартира абонаментната кампания за вестник “Ехо”. Ние –
издателите на най-стария туристически
вестник, започнал да излиза през далечната 1959 година – имаме нужда от верни
читатели. Защото вестник “Ехо” е наше
общо издание – то отразява дейностите
на туристическите дружества по места,
то ни прави видими в общественото пространство и допринася за увеличаване на
нашия авторитет, то създава още една
силна връзка помежду ни, тиражирайки
информация, която никъде другаде не
може да се намери.
На практика – всеки може да бъде не
само читател, но и автор, защото написаното от първо лице е по-истинско и
вълнуващо, а споделеното със стотици
други хора чрез страниците на вестника
става още по-значимо. И през следващата година ще има конкурси за най-добри
снимки, стихотворения, есета и пътеписи.
Срещу символичните 10 лева се осигуряват 12 броя на вестник “Ехо” през
2017 година. Абонаментът е Вашето доброволно спонсорство за тази уникална
24-странична пълноцветна визитка на
туризма и туристите, която е единствена
по рода си в страната.
Може да се абонирате в Български
пощи до 15 декември, във фирма “Доби
прес” или в офиса на БТС по всяко време.

Дарителска кампания на Българския туристически съюз

Да възстановим заедно
хижа „Богдан”
НАЧИНИТЕ ДА
ПОМОГНЕТЕ СА:

Построена преди 75
години от копривщенските туристи, хижа
“Богдан” е най-близкият подслон до средногорския връх със
същото име. Преди 20
години тя изгаря, а това
означава, че всички
планинари и любители на природата, които
минават през района
на хижата, виждат само

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

Като дарите средства
в Централата на БТС
или с пощенски запис
на адрес: София,
бул. “Васил Левски”
№ 75, 5-и етаж,
Пощенска кутия
427 в Централна
поща, както и с
доброволчески труд.
Дарителската
кампания се
осъществява с
помощта на ФПББ
по програма „Да
постигнем повече”,
финансирана от
фондация „Америка
за България”.

