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Издание на БТС

Уважаеми членове на БТС, очаква ни важно събитие – Конгресът на Сдружението,
който ще се състои на 22 април 2017 година. Приканваме ви да се възползвате от
трибуната, която ви предоставя съюзното
издание – вестник „Ехо”, и активно да се
включите с идеи, предложения и коментари, които ще публикуваме на страниците
му в рубриката „Предконгресен диалог”.
В мартенския брой ще направим публични вашите мнения и становища, а колкото
повече са те – толкова повече гледни точки ще станат обект на обсъждане по време на Конгреса.

154 години от рождението
на Алеко Константинов

Усилията на
Алековите
следовници

с обществен резонанс вече 122 години
На 13 януари пред бюст-паметника на Алеко Константинов в Борисовата градина в
София по традиция се събраха да отбележат рождения
му ден представители на Туристическо дружество „Алеко
Константинов – 1899”, Клуб
„Приятели на Алеко”, членове
на софийски туристически дружества, служители в Народно
читалище „Алеко Константинов”, свищовлии и, разбира
се – експерти от Българския
туристически съюз. Тази година хор „Планинарска песен –
Филип Аврамов” изпя няколко
песни и създаде настроение
сред присъстващите, дошли
да докажат своята принадлежност към идеите и заветите на
Щастливеца и да покажат за
сетен път, че най-важното е да
опазят духа на Алеко.
Туристическите песни за
България, изпети с много
вдъхновение, бяха музикал-

ната палитра, на чийто фон се
проектираха думите на доц.
д-р Алексей Стоев – председател на БТС: „Всяка година на
този ден се събираме тук, за
да почетем делото и паметта
на Алеко и да направим равносметка – какво е направил
той и как ние да продължим
направеното от него. Да развиваме нашето Сдружение,
да го правим все по-отговорно
– това е целта ни. Тази година
е ключова за БТС, ще има конгрес, на който ще се изберат
нов председател, нов Управителен съвет и нов Инспекторат. Продължават и усилията
ни за модернизиране на организацията, работим в посока
тя да бъде припознавана от
управляващите като най-значимата, която се занимава със
социален туризъм. Нашите
усилия имат обществен резонанс и очакваме държавата да
ни подкрепи финансово.”

Обръщение на Алексей Стоев, председател
на БТС, към членовете на Сдружението
Уважаеми членове на
Българския туристически съюз,
Основателите на нашето движение Алеко
Константинов и Иван Вазов заложиха в основите

му здрави и непреходни
идеи, които обясняват
неговата жизненост и
популярност и запазват
напълно своето значение
и до днес. Преди всичко
това е любовта към май-

ка България и българската природа. Родолюбието
е било и винаги ще бъде
ръководно начало в дейността на Българския туристически съюз. Следвайки Вазовия призив,

все нови и нови поколения българи чрез туризма опознават Родината,
за да я обикнат по-силно
и завинаги!
Продължава на стр. 2

ПОКАНА
Каним всички почитатели на туристическото движение в България да посетят
щанда на Информационния център на
Българския туристически съюз на Международната туристическа борса „Ваканция
2017”, която ще се състои в Експоцентър
– София от 15 до 17 февруари.
Туристическите дружества могат да
представят свои рекламни материали от
съответния регион и на техните обекти на
щанда.
ЗАПОВЯДАЙТЕ! БЪДЕТЕ С НАС!

2

Съюзен живот

ФЕВРУАРИ 2017 г.

Обръщение на Алексей Стоев,
председател на БТС, към
членовете на Сдружението

Снимка: bTV

Продължение от стр. 1

Паметникът на
Алеко Константинов
осъмна с противогаз
На 31 януари паметникът на Алеко Константинов на столичния булевард “Витоша” осъмна с
противогаз и надпис “Виждам смог, а не Витоша”.
Мащабната акция, която обхвана над 10 статуи
из цяла София и цели да
обърне внимание на високите нива на вредни емисии у нас, е на неправителствената организация
“Спаси София”.
С подобни табели осъмнаха и паметниците на

Петко и Пенчо Славейкови, Патриарх Евтимий, цар
Самуил, Кирил и Методий,
Иван Вазов, Радой Ралин
и много други.
“Столичната
община
предупреждава:
Дишането сериозно вреди на
вашето здраве” – това е
само едно от посланията,
които тази сутрин нашият екип заедно с артиста
Ивайло Христов закачи
на някои от най-знаковите
паметници в София”, пишат от организацията.

Основоположниците на нашето
движение гледаха на туризма като
на действено средство за усъвършенстване на човешката личност,
за развитие на духовния потенциал
на българина, за възпитаването му
в дух на човечност и другарство. В
своята историческа „Покана” Алеко с право твърди, че туризмът
прави хората „по-добри, по-здрави, по-уравновесени и по-жизнерадостни”. Другата характерна и
непреходна черта на нашето движение, която отците основатели
ни завещаха, са неговият демократизъм и неразривната му връзка с
обществените цели и интереси на
епохата.
Днес обаче Българският туристически съюз е на кръстопът!
По различни причини през последния четвърт век в организацията се натрупаха сериозни проблеми, особено в частта на нейния
икономически и социален просперитет. Не по-малко сериозен е и
проблемът за действения контрол
върху неговите управителни органи. В един момент всичко това доведе до лавинообразно натрупване
на нерешени проблеми, особено
такива, които обезсилиха обществения и държавен интерес към
структурите и дейността на БТС.
Това още повече затвори организацията в себе си и позволи на шепа
хора да разпилеят материалния
ресурс, натрупан от поколения,
както и изпразниха от съдържание
редица генерални линии за развитието й като част от съвременното
общество.
Уважаеми деятели на Българския туристически съюз, на всички
нас ни предстои важен Конгрес на
22 и 23 април т.г. Дневният ред е
вече публикуван и оповестен сред
членовете на Съюза. На Конгреса
ще трябва:
- Да направим равносметка и
анализ на изминалите 5 години в
мандата на сегашния Управителен
съвет;
- Да приемем нов Устав, който
трябва да модернизира Българския
туристически съюз и да го приведе
в съответствие със законодателството на страната и европейските
практики в туризма и планинарството;
- Да изберем нови управляващи и
контролни органи;

- Да приемем основни насоки за
развитие на организацията в следващите пет години (до 2022 година).
Всичко това, което ще излезе
като конгресни решения, е изключително важно за възстановяване на организацията и за нейното
близко и далечно бъдеще.
Затова е много важно активът
на БТС по места и като цяло да се
подготви и да предложи оптимални решения по най-наболелите
проблеми, а също така и визия за
перспективата след 2020 г. Също
така в хода на подготовката на Конгреса трябва да се проведе предизборна кампания на кандидатите за
председател, Управителен съвет и
Инспекторат, която трябва да има
изключително позитивен характер. Тази кампания трябва да покаже личностите, избрани измежду
всички нас, които имат принос, експертиза и ясни идеи за развитие на
Българския туристически съюз в
следващия период. В този смисъл,
ние не трябва да гледаме слабите
страни на издигнатите кандидати,
а техните основни идеи и конкретни предложения за това, как организацията да си върне статута на
най-значима организирана сила в
страната в областта на социалния
туризъм и планинарството, в развитието на националните движения и
ученическия туризъм. Към решаването на тези проблеми трябва да

СЪОБЩЕНИЕ
До
председателите на
туристическите дружества,
членове на
Сдружение „Български
туристически съюз”
Уважаеми колеги,
Съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.
32 (2) и чл. 33 (1) от Устава на БТС,
Ви каним на 22 април 2017 г. (събота) от 11.00 часа в залата на
Специализирана болница за рехабилитация „Здраве” ЕАД, София
- Банкя, ул. „Г. С. Раковски” № 15,
за участие в свикания от Управителния съвет на БТС 50-и редовен

конгрес на Сдружение „Български 2016 г.
туристически съюз” със следния
5. Обзорен анализ за цялостната
дейност на Инспектората между
двата конгреса.
ДНЕВЕН РЕД:
6. Предложение за приемане на
нови членове на Сдружение „БТС”.
1. Приемане отчета за дейността 7. Основни насоки за работа на
на Сдружение „БТС” за 2016 г.
БТС за периода 2017 - 2022 г.
2. Обзорен анализ на цялостната 8. Приемане на нов Устав на БТС.
дейност на БТС между двата кон- 9. Избор на нови ръководни органи
греса.
на БТС - председател и Управите3. Финансов отчет за 2016 г., при- лен съвет.
емане на бюджета за 2017 г. и ут- 10. Избор на нов контролен орган
върждаване на проект за бюджет (Инспекторат) на БТС.
за 2018 г.
4. Приемане на отчета за дейПредседател:
ността на Инспектората на БТС за
(доц. д-р Алексей Стоев)

прибавим и ефективното развитие
на материално-техническата база
на Сдружението – туристически
хижи, заслони и домове, туристическата маркировка, туристическите маршрути и националните инициативи.
В тези публични дискусии основните идеи на кандидатите трябва
да видят „бял свят” на страниците
на вестник „Ехо”, на публични събирания на актива по места, на сайта
на БТС, сайтовете на туристическите дружества, в социалните мрежи.
По този начин през следващите
два месеца трябва да изкристализират основните идеи за еволюция
на организацията, които да станат
сърцевина на основните документи и необходими реформи. Това ще
възстанови Българския туристически съюз и неговите основни връзки и взаимодействия с държавата,
общините и обществените организации.
В заключение, искам да ви приканя да бъдем действени и непримирими към проблемите, като
намерим заедно верния път за развитие на Българския туристически
съюз. Нека се научим да бъдем
подготвени за предизвикателствата на настоящото време и да дадем
най-доброто от себе си, за да ги
осмислим и превърнем в катализатор за още по-успешното бъдеще
на нашето Сдружение, колкото и
трудно да е това!
ПОКАНА

УС на ТД „Момини двори” - гр. Гоце Делчев, обявява на своите членове, че свиква Общо събрание на дружеството на 31.03.2017 г. от 17.30 часа
в залата на читалище „Просвета” - гр. Гоце Делчев, при следения дневен ред:
1. Отчет за дейността на дружеството за 2016 г.
2. Доклад на Контролната комисия за финансовата дейност за 2016 г.
3. Приемане на бюджета за 2017 г.
4. Утвърждаване на програмите на клубовете за
2017 г.
5. Разисквания и гласуване по т 1, 2, 3 и 4.
6. Избор на делегат за Конгреса на БТС.
7. Избор на нов член на УС за попълване на числеността.
От Управителния съвет

Прояви
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Ски ориентиране:
успешно начало
на годината
Първи туристически
преход за 2017-а
Първи туристически преход за 2017
година направиха в първия ден на новата година част от най-активните планинари на ТД „Средногорец” – гр. Чирпан.
На уречения час в предобеда пред жп
прелеза в северния край на града се събраха 15-ина от най-заклетите туристи,
а най-младата от тях - Дора Петрова,
сурвака първо ветераните - планинските водачи бай Динко и Драго, с пожелание за успешна планинарска година!
Модераторът на сайта ни Веселина
Създаден към ТД „Узана” като първа по рода си в страната неправителствена организация за физическо,
обществено, нравствено и екологично възпитание на ученици, вече 25
години габровският младежки клуб
се гордее с постиженията си. А те не
са никак малко. Статистически погледнато, на първо място
от тях трябва да се постави повеждането и
първите туристически
стъпки на повече от
петстотин деца, ученици, че и възрастни.
Но повече от петдесет
от тях са деца в неравностойно положение!
Чрез реализирането на дейностите по
11 проекта, финансирани от известни
наши и чужди фондации, са осъществени
десетки
пешеходни
походи из Стара планина, Рила, Пирин и
Родопите. А с помощта на ТД „Узана” и
редица местни стопански организации
са проведени екологично-образователни
експедиции по речните долини на Янтра,
Росица,
Дряновска,
Чепеларска и Стряма.
Вече в актива си клубът има два прехода
от връх Ком до Шипченския проход
и един от Шипченския проход до нос
Емине в Стара планина. Има двайсет
ежегодни Планински пешеходни маратони „Берберови”, един многодневен пешеходен поход от Мишколц до
Будапеща в Унгария и няколко участия в международни скаутски лагери
и джамборета.
Пак чрез работа по проекти е осъществено снабдяване на организацията с туристическа екипировка,
спортно-технически
съоръжения,
фото и видео техника и съвременно
офис обзавеждане.
За тържествено отбелязване на

Йовчева пък почерпи за имения си ден!
След това те поеха в едночасов преход по девствения сняг през старите
лозя над града. В близост до местността Червената пръст в импровизиран
стан туристите напалиха огън за сгрявка - температурите бяха под нулата, и с
червено чирпанско вино вдигнаха наздравица, като си пожелаха успешни туристически прояви през 2017 г.
Ангел Колев
славната годишнина на Скаутския туристически клуб през прекрасните за
планина и ски последни почивни дни
на януари в хижа „Узана” се събраха
на приятелска среща туристи от Габрово и ръководството на ТД „Бачо
Киро” от Дряново. А навръх юбилейния 29-и януари се състоя среща с

25 години Скаутски
туристически клуб

Станимир Беломъжев
спечели първите три старта от Ski-O Tour и зае
трето място в крайното
класиране. Ski-O Tour е
традиционно силен международен
турнир
по
ски ориентиране, който
включва шест старта и се
провежда всяка нечетна
година през месец януари. Тази година домакини
бяха Швейцария и Австрия.
На 8 януари Станимир
записа в профила си във
Фейсбук: „Страхотно начало на Ski-O Tour 2017
за мен. Две победи от първите два старта в Davos,
Швейцария - дълга дистанция масов старт вчера
и средна дистанция днес.
Утре е почивен ден, а програмата продължава със
спринт и преследване във
Fideriser Heuberge, Швейцария.”
Спринтът на 10
януари бе спечелен с време 18:55
на 24 секунди
пред легендарния
Едуард Хренников (Русия) и минута и 22 секунди пред Андрей
Ламов (Русия). В
този старт временният водач в
Световната ранглиста Ерик Рост
(Швеция) остана на шеста
позиция с изоставане от
1:55 мин. от Станимир.
В четвъртия старт - преследване на база резултатите от спринта (старт №
3) Беломъжев зае второто
място, след като 3 км пробяга със счупена щека, а
преди петия старт Тачо бе
повален от грипа и, въпреки треньорското решение
да не участва, стартира и
зае седма позиция.
Последният решителен
етап бе предшестван от
обилен снеговалеж, който
натрупа нови 50 см върху

подготвените от организаторите следи и затрудни
изключително
състезателите. В крайна сметка
етапът беше анулиран и
класирането се направи
на база резултатите от
петте старта. Така нашият елитен състезател зае
трето място в крайното
класиране, изпреварен от
19-кратния световен шампион Едуард Хренников
(Русия) и Ерик Рост (Швеция), който продължава
да оглавява световната
ранглиста.
При жените Антония

Григорова завърши
на шесто място, а
младата надежда
на българското ски
ориентиране 16-годишната Андрея Дяксова
зае деветото място.
На Станимир и българския национален отбор
предстои Европейско първенство във Финландия
през февруари и Световно
първенство в Красноярск,
Русия, през март. Нека
пожелаем успех на българските национали, а на
Беломъжев – да се завърне от Русия с единствената титла, която липсва
в неговата впечатляваща
колекция – световното
златно отличие.
Константин Койнов

Новогодишно тържество на
туристи от КТВ “Ряхова крепост”
актива на ТД „Росица-Мазалат” от Севлиево на връх Исполин, увенчаващ
с планинската си красота курортната
местност Узана в Габровския Балкан.
През следващите години за Скаутския туристически клуб се очертават
нови ползотворни дейности, въпреки
влошеното състояние на съвременния ученически туризъм. Активът
на организацията разполага с млад
планински водач, който търси своята
реализация сред ученическите и студентските среди за обучение по планинарство, скално катерене и оцеляване из цялата страна.
Д-р инж. Христо Мандев – м. с.

Прекрасен зимен ден. Туристите от КТВ “Ряхова крепост”, верни
на традициите си, празнуват на
хижа “Бачо Киро”. Всички са в
трескаво участие на гостите, които са поканени от 8 сродни клуба.
Богатата програма е изпълнена
от самодейци от клуба. Артистичните и разнообразни костюми на
изпълнителите внасят много настроение и цвят. Браво на тези туристи! Ето защо са толкова жизнени и бодри винаги. Знаят как да
се веселят и да разнообразяват
своята дейност с подобни срещи.
Румяна Кабакчиева
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Туристическото дружество било основано на 23 април 1921 г. с председател Николай Георгиев-Даскала. Понеже в него членували само младежи, то
било регистрирано под името Юношеско туристическо дружество “Демир
баба теке”.
Така решили, така направили нашите баби и дядовци преди близо сто
години. Знаели, че още през август
1895 г. видният български общественик и писател Алеко Константинов
учредил на Черни връх клуб на любителите на българската природа. Знаели също, че след убийството му този
клуб се възражда в Първо българско
туристическо дружество. Идеята била
чрез създаване на организирано туристическо движение да се изучава
България, нейните прекрасни природни дадености и богатото й културноисторическо наследство. Харесала им
явно идеята на нашите прародители.
И те искали да участват, да видят, да
опознаят. Имало и какво да покажат.
През първите години на ХХ век туристическите клонове в страната се
множали. Туристите от Разград вече
имали дружество и кеманларци бързо
спретнали връзките. Още в годината
на създаването на местното дружество взели участие в организирания
от Разградското туристическо дружество поход до Шипка и Бузлуджа. Да
споменем имената на участниците в
мероприятието, които исперихската
история познава не само като туристи,
но и като видни общественици. Това
са Атанас Тютюнджиев, Оник Хугасян,
Петко Петров, Дико Стоев и Николай
Георгиев. Две години по-късно дружеството в Кеманлар (Исперих) изпраща
свои делегати на VII конгрес на ЮТС
в гр. Бургас. За разлика от капсулираното турско население на Делиормана, преселените българи от Балкана, Македония и Добруджа имали
хабер и от поклоннически пътувания.
Те на практика са предисторията на
организирания туризъм. В Кеманлар
и околните общини се преселили хаджии и хора, които са ходили на поклонение в Рилския манастир. Това
вероятно е ставало, когато са живеели в родните си места. Важното е, че
идеите на туризма не са били чужди
– да възпитава в етични и естетически
ценности. Неслучайно исперихските
учители често организирали излети с
децата. Направленията основно били
до Демир баба теке, Къврана (Голям
Поровец) и Чуката (Малък Поровец).
Във фонда на Историческия музей в
Исперих се пазят многобройни снимки
на ученически излети от първата половина на миналия век. През 1944 г. се
сменя общественият строй, но идеите
на туризма се променят съществено.
Особено през 60-те години туризмът
в селището бележи устрем. Зелените брезентови анораци, високите до
глезена кожени обувки, раираните
чорапи, сламените шапки и шалчетата стават почти униформа за местните
туристи. В особена ценност се превръщат туристическите обувки “Дакщайн”. Д-р Тончев, д-р Станев, Бончо
Коченджиев, Пенчо Атанасов, Недка и
Тодор Димитрови, Иванка Братованова – това са хората, които възраждат
туризма на селището.
Неотменното първо място е за Върбан Петков, наречен от съгражданите
си Върбан Турист по името на тогавашната организация “Балкантурист”.
Дългогодишен председател на местното туристическо дружество “Димитровец”, той ще остане завинаги в
съзнанието на съгражданите си като
неуморим организатор на туристически изяви. Стотици исперихчани са
обикаляли бившите социалистически
държави и Гърция под неговото ръководство. Той е един от инициаторите
за построяването на хижа “Ахинора”.
Неслучайно синът му Георги Върбанов
пое дружеството и в трудните времена
на прехода след 1989 г. се погрижи за
опазването на собствеността му. Зад
гърба му са и стотици туристически
мероприятия. Внукът на Върбан Петков, който носи името му – Върбан,
продължава фамилната традиция. За
неговите изяви в Аляска и Швейцария
вече запознахме обществеността. Родоначалник на ученическия туризъм

122 години организиран туризъм

96 години
туристическо
движение в
Исперих

по българските планини е безспорно
Ради Кючуков, наричан с уважение от
туристите Бай Рад. Планински водач
и туристически гуру на почти всички
туристи в Исперих. Голям планинар и
перфектен познавач на туристически
маршрути. Ще остане завинаги като
най-големия за пешеходния туризъм
в Исперих. Носител е на най-високото отличие за туристическа дейност
– орден “Алеко”. Най-достойни ученици на Бай Рад са Недка Димитрова,
Христо Станев и Пламен Цанев. Ако
дадем предимство на дамата, можем
да уверим читателя, че тя е съкровищница на златни туристически спомени.
Участвала е във всички туристически
мероприятия от 70-те години почти до
днес. Другият достоен ученик на Бай
Рад – Христо Станев, също е носител
на орден “Алеко”. Поддържа връзки
с туристи от цяла България и непрекъснато събира и чете туристическа
литература. Перфектно познава туристическите маршрути. Не на последно място от учениците на Кючуков е
Пламен Цанев. Най-издръжливият от
всички. За 10 дни изкачва 42 върха
над 2000 м. За първи път в България
е изкачил седемте планински първенци за три дни. Получава значка и грамота от централата на БТС. Бързоходец с неизчерпаема сила. Безспорно
най-голям организатор на туристически изяви е Валентин Косев. Турист
по рождение, той успява да увлича, да
налага, да ръководи и да създава. Успя
да учреди туристическо дружество
“Хан Аспарух” към Завода за фаянс в
Исперих, което в настоящата година
отбеляза своя двадесетгодишен юбилей. Трябва да спрем дотук с имената
на изявените туристи, защото са твърде много за този кратък материал. Не
е възможно обаче да пропуснем, че
тази година има и друг юбилей, свързан с туризма. Това е четиридесетгодишният юбилей на туристическия
хор в Исперих с ръководител Виолета
Чикова. Голяма част от хористите са и
туристи, а изявите и отличията на хора
са неизброими. Не може да се изброят и всички мероприятия на туристите
от Исперих. Няма българска планина
или планински връх, на който да не се
е качвал наш исперихски турист. Балканските планински първенци също са
уважени. Върхове в Италия, Турция,
Испания, Швейцария, Франция вече
бяха в маршрутите. Правят се нови
планове. Ще има нови изяви. Ще има
и трудности, но исперихският турист е
на принципа “Тъпан прах не събира”.
Каквото и да предстои – ще се справи.
Исперихският турист вече е пленник
на красотата на българската природа.
А да опишеш нейната красота, е все
едно да рисуваш букет с цветя – хвърляш върху платното без мярка боя и
все не стига. Ние, българите, сме благословени в това отношение.
В заключение ще кажа, че с демократичните промени, с влизането на
страната ни в Европейския съюз много
българи напуснаха страната. Децата
им говорят лошо майчиния език или
изобщо не го знаят. В последно време с тежките миграционни процеси и
терористични атаки се създава и силно усещане за тревожност. Времето е
тревожно за националната ни идентичност. Никой не уважава нация от
безродници. Туризмът влиза в нашата
национална култура. Опознаването
на природните забележителности, на
културноисторическото ни наследство,
създаването на приятелства, сближаването, постигането на нещо общо –
това са неща, които ни отдалечават от
негативни за нацията тенденции. Исперихчани имат своя дял в това отношение. Те обичат туризма и има какво
да покажат на туристите от цял свят:
тракийската царска гробница и храма
Демир баба теке, вятърната мелница,
къщата с дърворезбата, свещоливницата в с. Свещари, резервата Сборяново и една чудесна реновирана хижа
– “Ахинора”, с ресторант и чайна. Тези
туристически обекти са обгрижвани
перфектно от исперихчани, които имат
традиции в туризма.
Милена Николова,
убеден турист
от Исперих

Прояви
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Планина се от връх оглежда
Тих, слънчев януарски
ден. Група елитни алпинисти траверсират хребетите на рилските върхове от
Мальовица към Злия зъб.
Снегът е дълбок, снежните козирки по ръбовете на
„Петлите” са огромни. Нищо
не затруднява алпинистите.
Радостни от хубавия ден, от
великолепната панорама,
от надеждата да катерят в
далечния Памир, за което
се подготвят.
Пред връх Орловец една
необичайно
съставена
свръзка (четирима обвързани към катерачното въже
и пети, закачен подвижно
с карабинер) напуска пъртината, оставена от предидущите алпинисти. Когато
и петимата навлизат в новата диря, която те самите
пробиват в недокоснатата
снежна повърхност, снегът се пропуква, раздвижва и потича към долината.
Лавина..., която те самите
предизвикват!
Милчо успява да се разкачи от въжето. Ценка прави опит да се задържи с
ледокопа си, но неуспешно,
и заедно с Наско, Христо
и Димо попадат в снежния
ад на лавината, която се
устремява в двукилометровата бездна с прозаичното
наименование Синият улей.
Разказва Ценка – една
от оцелелите късметлийки:

„Исках, много исках да им
викна: Не навлизайте в този
набъбнал от сняг склон! Не
напускайте
пъртината!...
Исках, но премълчах, защото често ми бе казвано: „Добра си, Ценке, но си многознайко, затова не ти върви
много-много в отбора.”
Миг след като снегът се
раздвижи, скочих върху
твърдата повърхност, която
се откри. Легнах върху ледокопа. Притисках клюна
му с всичката си сила с надеждата, че ако другите са
успели да сторят същото,
ще се задържим, а снежните маси ще изтекат към долината. Но ударът дойде по
въжето – рязък, болезнен.
Обвръзката сякаш разсече
гърдите ми. Изскубна ме
от опората и ме подхвърли
във въздуха. Паднах по корем, с глава към долината.
Снежните маси поеха в
лудешки бяг към бездната.
Това е краят – прониза ме
черна мисъл… След толкова успешно изкачени върхове...
Кашлям, плюя, но снегът пълни устата и носа
ми отново и отново. Неведома сила ме задържа на
повърхността.
Снежният
поток разрушава малка
скална игла. Ръбестите камъни се смесват със снега.
Удрят ме – по тялото, по ръцете, по главата. Потъвам...

И отново съм на повърхността. Пред мен изплува
нещо червено. Пуловер...
Хващам го с двете си ръце
и дърпам. Показва се главата на Христо. Лице в лице,
до ушите в снега. Кашляме,
плюем, крещим, но не се
разбираме...
Лавината прехвърля поредния праг. Летим във
въздуха със снежния водопад... 10-15, а може би
и повече метри. Падаме
на заравнено място. Върху нас неумолимо се сипят
несвършващите
снежни
потоци. Давят ни, затрупват
ни. Сетне, като по чудо, ни
изтласкват встрани.
Откъм височината приижда нов снежен вал. Два,
три, а може би и пет метра висок. Втора лавина
трябва да се е откъснала.
Стоварва се върху нас и
адът продължава... Виждам стената на „Иглата” да
преминава покрай мен. Изкачва се нагоре... Не! Не тя
се изкачва нагоре - аз летя
надолу... Снегът ме мачка,
души, усуква тялото ми.
Остра болка ме пронизва в
лакътя... Изведнъж – мрак!
Мрак и тишина. Нищо не се
движи. И самата аз съм неподвижна. Скована като в
гипс. Опитвам се да се раздвижа. Не мога... Мръзна с
всяка клетка на тялото си...
Нямам усещане за вре-

ме. Колко ли е траело свличането? Кога ли ще дойде
помощ отгоре? Ще дойдат
– не се съмнявам, но ще ги
дочакам ли? Как ли са Алеко, Христо, Димо и Милчо,
с които на едно въже сме
свързани?...
Изведнъж – стъпки! Ясно
чувам стъпки! Опитвам
се да викам... Някой рови
снега над главата ми. Ръце
разчистват главата, лицето,
очите ми. Христо! Милият
– лицето му цялото в кръв!
Рови трескаво в снега с
голи ръце около тялото ми.
Моите са сковани в снега –
вкоченени. Дясната – прекършена в лакътя. Голи са
гърбът, гърдите ми, коремът. Дрехите - раздърпани,
повдигнати до мишниците
ми – усукани около врата.
Най-сетне съм извън
снежния капан. Права до
ръба на ямата, която за
малко не стана моят гроб.
За да не падна в нея, сядам.
Треперя. Христо привързва
осакатената ми ръка към
тялото. Силите му са на изчерпване. Сяда и не иска, а
може би не може да стане.
Моля го, настоявам... Найсетне се изправя. „Хайде,
Христо – тръгваме! За вас,
момчета, дето все още сте
в лавината – нищо, нищо не
можем да направим.”
Първа вървя аз. Върху
снежните грамади на всяка

крачка залитам – назад, напред или встрани. Стискам
зъби да не падна. Скоро
виждам, по-скоро усещам,
че съм сама. Христо е
изостанал десетина метра.
„Христо, хайде! Върви! Идвай!” Изчаквам го... Пред
нас е шосето за манастира.
Но и снежна стена. Повече
от метър висока. От снегорина... Пълзим, катерим се
по това неочаквано препятствие. Преодоляваме тази
толкова висока преграда.
Седнали, полулегнали, събираме сили и кураж да
тръгнем към манастира. „Не
мога” – казва Христо. И го
повтаря, и потретва, сякаш
да увери себе си, че наистина силите му са изчерпани. А аз?! Аз трябва да
вървя сама. Към манастира.
Ще стигна ли? Тръгвам надолу по пътя. Обръщам се
назад за кой ли път. Христо е само тъмно петно. Не,
не го изоставям. Трябва да
вървя, за да бъде спасен и
той.
По някое време чувам
шум от двигател. Заставам по средата на шосето.
Хората от спрелия до мен
автомобил схващат бързо.
Настаняват ме в колата и
се връщаме за Христо. До
манастира ни подкрепят.
Съпровождат ни, докато ни
оставят на топло и сигурно
в ръцете на други добри

хора.
Лежим с Христо в някакво помещение. Превързани, а където е трябвало
и позашити. Влиза мъж,
облечен в червен пуловер
на ПСС. Доктор Дживджи,
лекарят на ЦПШ „Мальовица”. Навежда се над мен... и
чувам: „Ицо, как си?” „Боже
мой, толкова ли съм обезобразена, та не приличам на
себе си?!”
По-късно в болницата в
София научаваме, че Наско
Кованджиев е загинал още
по време на падналата лавина, че Димо Димов е оживял след 6 часа затрупан от
снежните маси, че всички
алпинисти са се спуснали
по пътя на лавината с надеждата да ни окажат помощ.
Раните ми оздравяха.
Върнах се в живота към работата си и планините. Тази
лавина бе благосклонна
към мен, но тя или ръководителите на родния ни алпинизъм ме лишиха от моя
голям връх. Бързо ме отписаха. Години по-късно ми
предложиха трекинг в Хималаите по туристическите
пътеки... Не! Това не бе за
мен. Планина се от връх оглежда – не от долините!”
Разказa на майстора
по алпинизъм
Ценка Василева
записа Андрей Мирчев

2016 година бе много успешна
за ТД „Осогово” - гр. Кюстендил
Това сподели секретарят на дружеството Силвия Михова. В амбициозния
календарен план на дружеството за
изминалата година туристите от Кюстендил посетиха многобройни обекти
както в страната, така и в Сърбия, Македония, Румъния, Черна гора, Словения, Босна и Херцеговина.
Трудно ми е да определя кое от
всички е най-доброто. Ще започна с
екскурзията по делтата на Дунав. Насладихме се на смайващите гледки с
уникалното биоразнообразие в този
район край румънския град Тулча и посетихме румънското село Никулицел
(Никулица). Предполага се, че местността Онгъла е мястото, където предвожданите от хан Аспарух българи се
установяват и след битка с византийците през 681 г. установяват държавата
си в териториите между Дунав и Стара
планина. Част от поредната вълнуваща
екскурзия бяха още пещерата Орлова
чука, крепостта “Червен”, Ивановските скални манастири, Басарбовският
скален манастир, резерватът “Сребърна” и крепостта “Меджиди Табия” край
Силистра, забележителностите в Русе,
както и черноморският град Констанца, курортът Мамая и свързаният също
с българската история град Браила в
Румъния.
Поредната впечатляваща екскурзия
на туристите от туристическо дружество “Осогово” с приятели и водачи
от македонския град Велес предложи
преминаване през планините Баба и
Галичица и достигна до Охридското
езеро и прекрасния Охрид. В рамките само на четири дни туристите успяха да разгледат и да се впечатлят
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 красиви за-

бележителности.
Екскурзионното летуване е най-добрият начин за почивка в планината.
Добра компания, красива природа и
прекрасно настроение далече от цивилизацията и суетата на света. Желаещите бяха толкова много, че се наложи
да се сформират две групи с маршрут: село Рибарица, хижа “Ехо”, хижа
“Козя стена”, проход Беклемето, хижа
“Дерменка”, хижа “Добрила”, хижа
“Амбарица” и село Черни Осъм. След
прекрасните гледки, чудната природа,
срещата с еделвайсите, уморителните

преходи, идваше ред и на веселите вечери с китарата и гайдата.
Красиви и впечатляващи места из
Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина плениха вниманието ни в продължение на четири дни. Градовете Ниш,
Чачак, Ужице и Лесковац, манастирът
“Жича”, както и селцето Мокра гора с
местната теснолинейка – Шарганска
осмица, и етно селото Дървенград на
Емир Кустурица в Сърбия; Вишеград в
Босна и Херцеговина с моста на Дрина и “Андричград” или “Каменград”,
изграден пак от Кустурица в чест на
най-значимия писател на бивша Югославия Иво Андрич, малка частица от
предлагащия уникални красоти парк
Дурмитор с Черното езеро и Змийското
езеро, град Жабляк и мостът на Тара
в Черна гора предизвикаха вълнение и
станаха обект за създаването на богат
снимков материал и незабравими спомени.
Родопската ни екскурзия беше повече от амбициозна – Златоград, връх
Вейката, пещерата “Утробата”, “Вкаменената сватба” до село Зимзелен,
Перперикон, “Каменните гъби” до село
Бели пласт и град Кърджали.
“Пещерите на Северозападна България” – така нарекохме поредната ни екскурзия. Разходката ни започна от карстовия извор Глава Панега, гeoпapк�
“Иcкъp – �Пaнeгa”, пещерата “Проходна”, или “Очите на Бога”. Каньонът
“Задънен дол” е наистина задънено
място, което се отваря към коритото на
река Искър. Скaлният мaнacтиp “Cвeтa
Мapинa”, новооткритата за посетители
пещера “Венеца” – това бяха поредните дестинации.
Продължава на стр. 6
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Михаил Арнаудов за
Алеко Константинов
Пътешествия и туризъм. Алеко Константинов ни се представя
като далечен последовател на
Русо не само по своята сантиментална мечтателност, настроила го против фалшива култура и
проза на живота, но и чрез своята manie ambulante.
Някакво нервно безпокойство,
някакво отвращение от града, от
хората, от скуката на ежедневното, се съчетава с култ към природата, към пътуването, към опознаването на пейзажи, към излети
в недрата на девствени лесове
и романтични кътове и в това
страстно дирене на сензации той
стига дори до авантюризъм. На
въпроса (в един албум за кратки
интервюта и моментални снимки
от вътрешния човек): “Коя миризма обичате най-много?”, Алеко
отговаря откровено и възторжено: “Миризмата на железниците
и пароходите!” Останал временно без съдийска служба, Алеко
започва, по подкана на приятели, да превежда от руски и френски за урежданата под редакцията на П. Каравелов Библиотека
“Св. Климент” (1888-1890). Тук се
явяват “Полтава” и “Бахчисар[айски] фонтан” от Пушкин, “Спор”,
“Беглец” и “Демон” от Лермонтов, “Отче наш” (Le Pater), стихотворна драма в 1 действие от Фр.
Копе, “Тартюф” от Молиер. И хонорарът, който той се надява да
получи, е назначен - за пътуване. Той посещава Париж (1889),
Прага, Америка (1893), а по едно
време (1895) се тъкми да предприеме и околосветско пътуване, достигайки и о-в Цейлон! Набавени са дрехи, обуща и всичко
необходимо, дадена е дори прощална вечеря от другари, и само
една случайност осуетява заминаването. Обаче “грандиозната
идея” за тази обиколка го държи
дълго време в плена си - и докато
дойде нов момент за осъществяването й, той ще се задоволи с
екскурзии из България.
А България, отечеството си,
той обича тъй горещо, с всичко,

което е величествен или странен
изглед и любопитна живопис на
селища и природа. Окото му плува в поетическо съзерцание на
онова, което родината му дава
като оригинално, изразително
очертание, и дори седмичният
пазар в София или Видин, с пъстротата на багрите и движението
си, му изтръгва възхищение. “В
балет ли се намираме, бе... Виж
тия глави от народа, това е едно
живо море...” Но планините, но
горите, но всичко дивно и красиво в природата го довежда до
екстатично опиянение:
“Я виж бе, Найчо, тая гиздава
Витоша, има ли нещо по-красиво от нея в света! Никога не съм
усещал по-радостни тръпки от
оня ден, в който накарах едно
хилядно множество да се покатери по нейните склонове, за да
се възкачи на Черни връх и да се
наслади от очарователната гледка, която се отваря за човека от
него. Хубава е тая наша Българийка, но ние още не сме привикнали да се радваме на нейните красоти!”
Един негов другар в туризма
ни предава за една екскурзия: “В
ония години отивахме лятно време на “курорт”, най-често в село
Владая. Алеко, който обожаваше природата и който, както се
знае, стана основател на нашия
туризъм, когато още никой не
мислеше за това, дохождаше
понякога при нас и дори оставаше по няколко дена. Помня една
хубава екскурзия, която направихме наедно до манастира “Св.
Крал”. Алеко по пътя сипеше
през всичкото време шеги, спомени, анекдоти, коментираше с
друг един писател, тогава съвсем
млад, сега много известен, който
вървеше с нас, мълчалив, мрачен, може би от младежка срамежливост. Алеко беше взел със
себе си в тая разходка един свой
ръкопис: това беше неговата бъдеща дисертация за “Правото
на помилванията”, над която той
работеше, за да стане доцент в

университета...
Но сега той я употребяваше
само за да акцентира своите
жестове, и от време на време я
подхвърляше във въздуха, за да
изхарчи излишъка си от енергия.
Помня дори, че употребявах тоя
свитък като ветрило! Никакви
грижи не затъмняваха тоя ден
челото на “щастливеца”.
А сам Алеко говори с такова
въодушевление за страната си
- в един фейлетон, озаглавен изразително: “Какво? Швейцария
ли?!” и завършен с патриотическата въздишка: “Ще поживеем
ли до свободни екскурзии по Пирин и Шар планина?”
“Българино, пожелай ми живот
и здраве, за да имам възможности да вдигна завесата, която
разделя градския живот от омайните прелести на нашата дивна
природа, и ти ще се влюбиш в
тази природа, както никой юноша никога не е любил. Ти си работил шест дни и си обезпечил
насъщния хляб за седмицата. На
седмия ден не се отбивай в кафенето, нито в кръчмата. Не ти ли
омръзна еднообразието, димът
на цигарите, туй глупаво тракание на заровете и билярдните
шарове, вулгарните зевзеклици,
прозевките, и туй вечно чувство
на някаква неудовлетвореност,
и тази вледенена инертност, и
тази плесенясала апатия - не
ти ли омръзнаха? Послушай ме:
посвети един от летните и празнични дни на природата и ако
тръгнеш с мене, уверявам те, ни
един хубав празничен ден няма
да оставаш вече в града.”
Алеко има удоволствието да
намери по-късно безброй свои
последователи между млади и
стари и да запечата навеки името си в сърцата им, подклаждайки
страстта за излети из българските земи. Тази страна от неговото
влияние, която го сближава с Вазов като турист, заслужва също
да бъде подчертана.
(Със съкращения)

Конкурс на името
на Щастливеца
Поклон пред вас, хижари
Всички пишат за вековните гори, величествените планини, върховете
високи, бистрите реки и
езера, а аз искам за хижите и техните хижари
да напиша. Какво сме
ние – туристите - без тях?
През всичките годишни
времена, в студ и пек, в
дъжд и вятър, където и да
ходим, щом почне да се
стъмва, към хижите поемаме да се подслоним.
Дали са стари или нови,
това за нас не е проблем,
защото знаем, че там ни
среща той – хижарят,
усмихнат, когато всичко
е добре, или угрижен,
неспокоен, когато имаме проблем. Но винаги с
топъл чай, кафе, чорба,
бумтяща печка и загрява
изморените тела и стопля

нашата душа.
Понякога се спряга
и купон, песни, танци с
приятели добри, а после
сън, че утре път ни чака.
Не спомняте и вий с умиление за хижите и техните хижари, които са ви
приютявали като ятаци в
планината.
Имена на хижи и хижари няма аз да изброявам,
но винаги пред мен стои
с цървулки, шарени чорапи, носия родна и погача
топла, усмихната Милена
от Узана. Тя е олицетворение на хижаря. Това
са те човеци със сърца
горещи и души отворени
за всеки.
Поклон пред вас, хижари, и благодарим!
Йорданка Стойкова,
гр. Попово

Туристи

Пръв поведе ни Алеко горе в планината
и от него ден насетне
ний бродим из родината прекрасна.
Ние сме туристи, еделвайсът ни е символ,
а вървенето живот и смисъл.
Слагаш раница на гръб
и потегляш ти на път.
Зад тебе е градът, шумът, димът
и клаксоните на коли,
пред теб вековните гори,
поляни тучни, въздух чист,
водата бистра и студена,
вятър тихичко шуми.
Пада някой лист.
Слънце грее от високо,
топли нашата снага
и природата прекрасна.
Птички пеят, някой виква айларипи,
ехо, ехо и настава тишина.
Дишаш леко и вървиш,
спираш, гледаш и се чудиш
на природата художник
как изваяла е чудеса
и запазила с години тази красота.
За потомците и днес
има крепости и руини,
да напомнят за години славни.
Бързо времето върви,
връщаш се обратно
и макар и изморен,
някак ти си окрилен
и правиш планове за напред
да обходиш ти навред.
Йорданка Стойкова

2016 година бе много успешна
за ТД „Осогово” - гр. Кюстендил
Продължение от стр. 5
Белоградчик е град, който съчетава
антична, средновековна и съвременна
история с красива природа и множество вдъхновяващи изгледи: скалното
светилище Чачин камък, мегалитната
двуетажна пещера „Лепеница”, пещерата “Леденика”, каменното чудо – Божият мост, и романтична разходка във
Враца.
Пътищата до връх Мусала, Мальовица, Камилата, Миджур са трудни, но си
струваше всяка стъпка до там. Най-хубавите гледки идват след най-тежки
преходи. Тази планинарска поговорка
е изключително вярна. Перспективата
на заобикалящата ни среда се пречупва по неописуем начин с всяка следваща крачка. Колкото повече усилия полагаш, толкова повече усещаш, че си
заслужил тази гледка.
Всяка планина ще те научи на нещо.

Ясно е, че Балканът пази своите тайни.
Но има и такива, които ще ти разкрие.
Същото важи за всяка друга планина,
независимо колко е ниска, колко е лесна, колко е опасна. От Лисец, Конявска
и Чепън ще разбереш, че не е нужно да си на 2800 м, за да ти натежат
краката. Тръгваш си от Пирин и вече
знаеш, че опасността дебне на всяка
крачка (буквално). След бурята и виелицата в Рудини ще имаш едно наум,
че през зимата шега не бива дори и на
ниското.
През есента - сезонът, който винаги
представя природата под формата на
букет от цветове, се насладихме на
красотите на Плана планина, на красивите била на Завалска, Руй и Люлин
планина. По покана на нашите приятели от дупнишкото дружество и тази
година бяхме докоснати от магията на
Рила. След Седемте рилски езера и

Скакавишкия водопад нашите домакини ни поднесоха поредната приятна
изненада. Преход до връх Кабул и Овчарченски водопад край село Овчарци.
Верни на традицията, и тази година
изкачихме Черни връх във Витоша,
като избрахме живописния маршрут от
хижа “Селимица”.
През юни клубът по воден туризъм
“Струма 2012” бе домакин на воден поход по река Струма. В него взеха участие клубове от цялата страна.
Спортният клуб по ориентиране взе
участия в 11 национални и републикански купи и държавни първенства по ски
и лятно ориентиране. 130 състезатели
от 21 клуба от страната стартираха в
“Кюстендилска пролет 2016” в град
Кюстендил.
И тази година велоклуб “Гайда” направи впечатляващи велопоходи. Интересът към този атрактивен спорт ста-

ва все по-голям. Към мероприятията на
клуба се включват много нови любители на колелата. 102-ма участници се
включиха в състезателното изкачване
от Кюстендил до Руен - “Осогово Рън”.
Състезанието включи две дисциплини:
планинско бягане и планинско колоездене.
Туристите се включваха и доброволно в почистване на планината, маркиране и залесяване.
Усилията ни през 2017 година ще
бъдат насочени към привличане на повече млади хора в туристическите редици. Казват, че пълно щастие няма, но
когато виждаш щастливите детски очи
и си сигурен, че има на кого да предадеш щафетата, щастието става пълно.
Силвия Михова,
секретар на ТД „Осогово”,
гр. Кюстендил

Памет

Л

евски пристига в София към началото на
1870 г., за да положи
основите на революционната организация. Неин
председател става Христо
Стоянов, секретар – Христо Ковачев, касиер – Димитър Ножаров; членове са
Димитър Трайкович, Стоян
Малинов. Между съмишлениците на Апостола били и
видните софиянци Димитър
хаджи Коцев и хаджи Боне
Петров, игуменът на Драгалевския манастир отец
Генадий и др.
Градът още носел белези от земетресението през
1858 г., за което “Цариградски вестник”, IX-411, дек.
1858, пише: “Скоро три
месяца ще станат, откак
се е показало страшното
землятресение в София и
се� още не престава. Старците приказват, че кога
преди 40 години в София
било землятресение, то
се продължавало близо 3
години. Ако го кара и сега
така, нам остава още да
се търсиме и люлееме повише от две години!... Сичките къщи са полегнали на
една страна и са се разкривили или са станали като
подвижни
севастополски
бараки. Вратите, прозорците, дъските по зданията са
се изметнали и наместили
така, що ни да затвориш
можеш, ни топло може да
се види из стаите.”
Според турската статистика от 1869 г. – 4 години
преди обесването на Левски, в града имало 3025
къщи, 44 джамии, 1869
дюкяна, 39 хана, 13 мелници, 6 бани, 119 кръчми,
8 училища, 18 черкви и…
50 чешми. Австрийският
геолог Фердинанд Хохщетер отбелязва, че града го
населявали 18 000 жители,
в т.ч. 6500 българи, 5500
турци, 5000 евреи, 1000 цигани. Близо до тези числа
са и данните на унгарския
пътешественик Феликс Каниц.
И в София се развило
просветно дело, водел се
духовен живот, по-малко
интензивен обаче от този
в старопланинските и подбалкански градчета. Появява се и първият отпор на
българите-софиянци срещу
непосилното данъчно бреме, наложено от турска
страна. Нашите предци
проявили високо българско
самосъзнание и в огромната си част устояли на натиска за смяна на вярата. За
това говори следният факт:
българската Църква е канонизирала за светци трима
обикновени софиянци – Георги, негов съименник –
златар, и обущаря Никола.
Те предпочели страдалческа смърт пред помохамеданчване.
Французинът
Форезие
разказва как при посещение в София срещнал жена,
чиито зърна на гърдите
били откъснати – защото
укрила сина си от събирачите на “кръвен данък”. При
вида на гноясалите рани не
издържали не само европейците, а и придружаващите ги еничари.
Основен поминък на софиянци били земеделието
и занаятите. В зависимост
от характера им, тези –
вторите,
се
разполагали по различни чаршии
– Абаджийска, Бояджий-

ска, Златарска, Кавафска
(обущарска) и пр. Оживена търговия въртели двата
основни пазара – Житни
(Треки) и Солни пазар.
Пълна картина на стара
София намираме в работите на Йозеф Обербауер.
Дейността на Aпостола
в София била свързана с
личности, но и с домове,

между улиците “Искър” и
“Веслец” се намирал ханът на хаджи Мано Стоянов – там Левски пребивавал неведнъж. И ниската
къща на Веле Митрев от с.
Биримирци, днес кв. “Бенковски”, пази спомен за
Апостола – там в 1871 г.
той изгражда местен революционен комитет.
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негови средства е построена и нова сграда за първото девическо училище в
София – на улиците “Алабин” и “Лавеле”. Там преподавала Неделя Петкова
от Сопот. Останала вдовица, с 6 деца, след София тя
обхожда (и основава) девически училища и в други
градове, вкл. в днешна Ма-

По следите на
Апостола
из стара София

места, ханове – негови
сигурни убежища. Винаги гостоприемно отворен
за Левски бивал домът на
Йорданка Филаретова, ул.
“Алабин” №36. Съпруга на
жеравненеца Сава Филаретов, неуморим борец
срещу гръцкото влияние в
българското образование,
тази българка не само е
посрещала Левски, а и основава софийското Женско
дружество “Майка”, и то в
далечната 1869 г. Пак тя
в писма до Найден Геров,
в качеството му на руски
консул в Пловдив, изброява турските зверства след
Априлското възстание.
На сегашната пресечка

Паметна плоча в квартал
“Враждебна” указва мястото на Вълчовия хан, също
посещаван от Левски. А
първото, което вижда и
прочита туристът, посетил
Драгалевския
манастир,
е подобна плоча, свидетелстваща за пребиваването му в обителта.
На 30-40 м южно от черквата “Св. Неделя”, северно
от Съдебната палата, от
дясната страна на бул. “Витоша” се издигал ханът на
Димитър Трайкович, т.нар.
“Гъзино”. И там Апостола
намирал подслон. Нека отбелжим, че Трайкович се
числял към заможните софиянци. Щедър дарител, с

кедония.
Северозападно от сегашната Булбанк се разполагал Солни пазар и един от
хановете на хаджи Боне
Петров. В него и във втория
негов хан – на Цариградско
шосе, се събирали комитетските дейци от София и
околните села, разбира се,
заедно с Левски.
За
страноприемницата
в центъра на София не са
останали много сведения,
но за имота на Цариградско шосе, в пределите на
сегашния парк “Врана”,
описанията са по-пълни. И
то е, защото хаджи Боне
водел личен дневник ежедневно от 18-годишна възраст до смъртта си. Внукът
му – Бончо хаджи Бонев,
притежавал и писателска
дарба – допълнил и издал
събраното. Самоук и любознателен, хаджи Боне
Петров, родом от с. Герман
(1836 – 1895), след като
даскалувал в килийно училище, станал търговец на
храни и имоти. В бурните
дни преди Руско-турската
война, участвал активно в
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националноосвободителните борби в Софийско,
заради което бива заточен
в Диарбекир. Оставил спомени, публикувани от внука
– “Съвременниците на Левски в София”.
След завръщане от заточение във вече свободна
България хаджи Боне Петров купува бившия чифлик
на Осман паша, наричан
“Чардаклията”.
От
ръкописа
“Бащин
дом” с автор Бончо хаджи
Бонев разбираме, че и към
70-те - 80-те години на 19 в.
Цариградско шосе е било
централна входна артерия
към София, а “Чардаклията” – притегателна сила
в Софийското поле. “Много селски друмища са се
пресичали в него: Дървеница и Слатина, Бистрица
и Бейлер чифлик, Панчарево и Горубляне, Казичене и Герман… са пращали
своите натоварени коли с
жито и царевица към бързите воденици около Искъра, а умореният народ се
срещал на почерпушка и
разговорка из хладните ханища на това шосе, където
винаги се намирала прясна искърска риба. Реки с
бистра студена вода напоявали обширните ливади
и бахчи на “Чардаклията”;
напускайки границите му
и минавайки през близките села, те се вливали отново в Искъра. Около тия
реки се ширели стройни
и богати кории: габъри,
брястове, дъбове, тополи
извишавали стъбла, сплитали клони върби, лески и
ракити, замислено и сънно
оглеждали вейки в спокойните речни води. Пътникът
от далечен край с наслада
е почивал в уединените им
кътчета”.
Владетелят на чифлика
“Чардаклия” – Осман паша,
починал 3 месеца преди
Освободителната война, а
синовете му Мустафа бей
и Мурад бей със сестра им
Халиде ханъм, заедно с
харема на пашата, едрия
добитък и най-скъпата покъщнина забягнали в Цариград. Освирепели за отплата, шопите връхлетели
върху чифлика и го разграбили и подпалили. Камъни, греди, врати, прозорци
– всичко било изнесено.
Изсекли и едрата гора. От
чифлика с хана, където отсядал и Апостола, не са останали нито гравюри, нито
снимки – тук приложеният
изглед на къщата и двора
на хаджи Боне Петров е
възстановка по описанието в дневника му. До 1968
г. били запазени части от
двора и пещта на имота.
Четири години след смъртта на хаджи Боне Петров,
в 1899 г., княз Фердинанд
чрез формални търгове
става владетел на тези и
съседните земи. Той ще
създаде и парк “Врана”.
Софиянци и гости засвидетелстват почитта си към
Апостола пред паметника, издигнат на мястото на
обесването му – източно
от центъра на тогавашния
град София. А къде е гробът му, все още се спори.
Такава била ориста българска – да не знаем кое
е точното родно място на
отец Паисий и къде е погребан Васил Левски…
Мариана Ангелова
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И на 88 сатирикът
Игнат Игнатов
гледа под лупа
кривиците ни
Игнат Игнатов е автор
на енигматични текстове
за песни. Когато през 1954
г. се омъжва първата му
любов (не за него), той написва “Не ме покани поне да
видя как булчинската рокля
ти стои”. Сравняват силата на това стихотворение
с вечната любовна поезия
на Дамян Дамянов. Но любовната мъка не изпепелява
докрай поетичната душа на
Игнат Игнатов и по-късно
той пише писмата до бъдещата си съпруга в стихове.
Признава, че любимото му
дете са басните. И все дърпа
дявола за опашката, все “човърка” в хубосиите ни български. Търси Човека, но в парламента. Търси и Истината,
но казва, че тя отдавна се е
споминала. А всеки се бие
в гърдите за нея. И нанизва
стихче: “Да назначиш за министър даже и най-честния
поп, съкровената му мисъл ще
е: “Първо в моя джоб!” После
не пропуска наближаващите
избори. “За да не съжаляваме отново, ще кажа: Народе, гласувай за тези тикви
върху плет, но с дрянова тояга! Да влязат най-после в
Народното събрание с мисли
чисти. Защото, щом изборите свършат и обърнат гръб,
отново заживяват си богатите разкошно във палатите, а бедните - със левчета
последните. Но от статистика погледнато, нивото на
живот е средното. Казват,
че от средно хвърляло се
топа и се чува за последно
песента на попа”. Това ни
чака, ако не държим здраво
тоягата.
***
В семейството той е единственият, който е “изплувал”.
Майка - неграмотна, дядото
– само с двегодишно училище, бащата – с четири, брат
му едва завършва второ отделение, и то заради раждането
на Симеон II, като награда.
Заради ученолюбието му в
целия род се питат дали не е
“краден”. Бил пълен отличник
в училището, в гимназията,
във военната академия. Не му
се опирал нито един предмет.
Висша математика държал
четири пъти. Може и да рисува. На кого се е метнал, как и
къде - не се знае.
***
Когато завършил VII клас
(постарому III клас), вече написал две пиеси. Веднъж в
селото пристигнала група артисти. Игнат веднага занесъл
на директора на школото пиесата си, той я дал на Александър Гергинов. След като
я прочел, се обърнал към
директора: “Запознайте ме с

това момче. Ако родителите
му нямат пари да го изучат,
аз ще им помогна.” Когато
дошло време да връчват дипломите, директорът извикал
дядото на Игнат и го попитал:
“Ще го учиш ли Игнат, или не,
защото ние, от общината, сме
решили да го учим” (1943 г.).
А дядото: “Аз съм пасъл овцете на селото 20 години, още
десет ще ги паса, но ще го
изуча.” Вкъщи семейството
мълчи, бащата - намусен, чичото - също, стринката - още
повече. Селско дете, трябва
да ходи на нивата, иначе една
работна ръка по-малко. Тогава дядото ударил по масата
и отсякъл. Така се решило
бъдещето на Игнат. Бъдеще,
проникнало дълбоко в творчеството му. Затова може би
крилатата му фраза е: “Не
пропускай ползите в живота.
И да се повтори, няма да е същото.”
***
Баснята е произведение,
което се бори за идеалното
общество. Гениално произведение на човешкия дух.
Тя добродушно есенциира
човешкото несъвършенство.
Нейната поанта е като светкавица, като гръм, като трясък. За съжаление, казва писателят, българинът не чете
басни. Даскал Ботьо Петков
навремето изисквал от своите ученици да знаят наизуст
50 народни поговорки. Те
са като 50 прочетени книги.
“Чудно ми е защо хората не
могат да проумеят, че една
басня е златен капитал”, пита
се баснописецът. Тя може да
ни служи като обеца на ухото,
продължава той.
***
Сякаш животът си прави закачки с него. Осем пъти оживява по чудо. Преди години го

ухапала пепелянка и едвам
оживял. В “Пирогов” лекарят
го попитал: “Женен ли си,
бай Игнате?” Отговорил му:
“Не, разведен съм.” “Е, няма
страшно - от една змия не се
умира!” Излязъл прав. Веднъж пътувал във влак и се заприказвал с едно войниче. То
било толкова влюбено, че непрекъснато хвалело приятелката си. Бай Игнат го посъветвал да не бърза да се жени,
но то не го слушало. Било налапало въдицата. След този
случай Игнат Игнатов седнал
и написал: “… Решил съм го!
Тя ще ми бъде жената! Погледнах го и рекох: Е, трябва от
нещо да пати главата.”
***
Шегува се, че докато не
стане Нобелов лауреат, няма
да склопи очи. Иска да остави
наследство за младите, да четат басни и да си имат обеца
на ухото. Преди време в 7-мо
СОУ в София изнесъл беседа
на петокласниците. В междучасието децата се надпреварвали да си купят от книгата
му с басни, която струвала 2
лева. Момиченце, което имало само едно левче срамежливо показало монетата и се
помолило: “ Моля ви, може ли
да ми подарите една книжка...” Разбира се, получило
книгата “Верую” безплатно, и
то с автограф: “Да бъдеш винаги положителен герой.”
По баснята му “Катеричка” и сега се явяват на изпит
кандидат-студенти във ВИТИЗ (НАТФИЗ). Написал я по
действителен случай. През
1964 г., когато поставил своята първа пиеса в Народния театър, поканил на представлението приятелката си, която
пък си довела и приятелките.
На следващата им среща усетил, че девойчето иска да му
каже нещо, но не смее: “...

Моите приятелки ми казаха,
че си много стар!”, накрая
се престрашило. Ами, тогава
ще се разделим, казал й. И
докато се прибере вкъщи, се
родила баснята. “Катеричка
- млада и със чар - влюбила
се беше в Заек стар. Любовта им цъфна, разцъфтя! Гдето
Заю - там и тя! Той гризе на
храстите кората; тя му се усмихва от листата; той прескача ров след ров; тя - от клон
на клон!... Любов!... Щастие
под чужда стряха за кого е
радост?! Зверовете завидяха - засплетниха с ярост! Той
е стар и мързелив! - казваше
пред нея Лиса. - Дългоух е и
бъзлив! - характеризира го
и Рисът. - Той е любовчия! не остана по-назад Петелът.
- Той е гуляйджия! - каза и
Свинята - дума взела! - Той е
и такъв... - Той е онакъв... - и
такъв!... - И онакъв!... Резултата: Катеричката - горката!
- на сплетните не изтрая и се
раздели със Зая... И силата
на чистата любов не стига да
победи сплетнята, станала
верига!”
***
На 21 януари тази година
баснописецът навърши 88
години. “Много огорчения
преминах в моята родина,
но любовта ми към нея не
утихва. Мои стихове бяха незаслужено отхвърляни от овластени с постове, а години
по-късно – вече като песни!
– запя цяла България: “За
тебе, родино”, “Българийо
моя”, “Долината на розите”,
“Защо си имат птиците гнезда?”, “Живот, живот...”, и още
други изключителни стихове,
които вече са в съкровищницата на литературата ни. По
тях композитори, като акад.
Александър Райчев и Парашкев Хаджиев, проф. Александър Йосифов, маестро Филип

Аврамов, Развигор Попов и
още много други, написаха
прекрасна музика. С тях български хорове печелят конкурси и награди. Изпълняват
ги при големи спортни прояви
и юбилейни тържества; пеят
се по туристически седенки.
Тридесет и седем песни по
негови текстове са спечелили 43 награди в 39 конкурса!
Той е автор на “Новогодишна
наздравица” по музика на Георги Черкин. Стефан Воронов
изпя по негов текст “Малкият
принц”. “Викам те с име на
цвете” я пеят Орлин Горанов
и Росица Борджиева, “Само
споменът има пътеки” - Лили
Иванова и Асен Гаргов.
***
“Докато бие в мене сърцето, докато пее птица в небето,
докато волен вятърът тича,
тебе, родино, аз ще обичам.”
С тази негова песен “Българийо моя” по музика на големия Филип Аврамов беше
чествана 1300-годишнината
на България. “За мен България е надеждата да преминем
през времената. Надеждата
ми е и за майките. Винаги
съм казвал, че имаме дълг
неиздължен. “Ако някой нейде само каже, че към свойта
майка се е издължил, той не
е бил и достоен даже миг да
бъде жив, когато се родил.”
Но надеждите са едно - а
художникът Живот превръща човешката есен в бреме.
“За да не завършим тъжно,
се обръщам към младите:
Каквото научат на младини,
ще бъде записано като на
камък. Също така - да бъдат
в живота дюля. И обяснява
защо. “Тополата се присмяла
на дюлята, че е невзрачна,
дребна на ръст. “Погледай
само мене къде съм чак забола чело”, й казала тя. А дюлята, в сърцето клъвната, отговорила: “Но едър плод по
мене зрее, и в мойте грани
славей пее. А всеки знай: по
твойте грани, че няма плод,
а грачат врани!”
***
Наричат го “дядо Гъбарко”,
“дон Игнасио”… И обяснява.
“Дядо Гъбарко ме кръсти един
журналист, защото се гъбаркам с хубосиите ни български.
Но разбирам и от гъби. Бера,
суша, продавам, но живот назаем не давам. “Дон Игнасио”
ме кръсти една моя приятелка, защото съм бил като Дон
Кихот – все се боря с вятърни мелници. “Бай Игнат” е
за приятели на чашка, а “г-н
Игнатов” ме наричат министър-председатели и президенти. Когато не са ми симпатични, веднага ги “сурвакам”
с една дряновица.
Филипина Бондокова

Хижари
Какво са разходките в
планината без вечерите
в хижата! Няма да скрия,
че всъщност, когато преди години тръгнах по Балкана, именно тези вечери
бяха първото нещо, което
ме привлече в планинарството. Едва след няколко
похода, когато ходенето
започна да ми става по-ле-

ко, забелязах красивите
гледки и усетих радостта
от движението. Но да се
върна на вечерите в хижите: Няма друго място, където човек истински може
да си отпусне душата, да
попее, колкото му глас държи, без да се притеснява,
че ще събуди съседите, да
пийне, колкото му е сладко,

Ето че дойде най-трудната част от
моя разказ, защото личността на Чочо
беше толкова богата и многообразна,
че е трудно да го опишеш, да го обхванеш. Ако прочетеш планинарските форуми, нищо няма на разбереш, защото
той беше най-обичаният и най- мразеният, най-хваленият и най-хуленият.
Няма как да разбереш това, ако не
познаваш Чочо, защото той беше като
Балкана, който толкова много обичаше – понякога слънчев, а понякога
бурен, добър и гостоприемен, но понякога сърдит и сприхав и във всичките
си проявления очарователен. Да пиша
за него ми е трудно и поради факта,
че той беше най-близкият ни приятел
между хижарите, а и поради скорошната му кончина, която прави болката особено силна, но искам да пиша,
докато споменът е още съвсем жив.
Добре че, когато пиша тези страници,
се намирам в планината, която ме зарежда с енергия, защото иначе вероятно не бих могла да ги напиша.
Хижа “Рай” беше причината да стана
планинарка. Мечтаех да видя това място, но перспективата да ходя няколко
часа с раница на гръб по стръмен баир
ми се струваше неприемлива години
наред. По настояване на мъжа ми и
неговия най-добър приятел след години увещаване най-после се реших и...
вече разбрахте още в началото на моя
разказ как от любов към купона станах планинарка. И така хижа “Рай” от
химера се превърна в реална възможност, която можех да постигна. Това
се случи отново през лятото на 1997
г. – онази година, в която започнахме
да ходим сериозно по планините, и отново поводът беше екскурзионното летуване през август, за което правехме
резервации.
Чочо ни посрещна, поздрави ни и
ни настани както се полага, но беше
твърде зает, защото хижата гъмжеше
от народ, както между впрочем винаги, когато е бил хижар, и той сновеше
напред-назад и се опитваше да бъде
навсякъде. Ние се чувствахме чудесно,
ходихме на разходка до Пръскалото и
понеже денят беше много горещ, си
направихме плаж, после се върнахме
на хижата и започнахме да се подготвяме за вечеря. Истинският купон обаче стана по-късно вечерта, около огъня. За мен изживяването беше ново и
изключително романтично. Винаги съм
обичала лагерните огньове, но високо
в планината всичко беше различно.
Бяха се събрали много хора, повечето
непознати помежду си, въодушевени
и ентусиазирани, а песента звучеше
красиво и отекваше в скалите. Слушайки и пеейки, гледайки ту звездите,
ту искрите на огъня, които се извисяват
към тях, почти бях изпаднала в екстаз
от удоволствие, когато видях, че до мен
седи хижарят Чочо и пее с пълно гърло. Кой първи подаде ръка, не помня,
но това беше нашето истинско запознанство. “Много хубаво пееш” – похвали ме хижарят и аз се изчервих, но за
щастие това не се забеляза в тъмното.
Като организатор на нашата дружинка в един момент реших да използвам
случая, че се намирам до него, и да направя резервацията си за екскурзионното. Той ме изслуша внимателно, въпреки шумотевицата, или поне така ми
се стори, и сериозно обеща: “Добре,
утре ще ви запиша в тетрадката!”
Един месец по-късно започна екскурзионното и групата ни пристигна
на хижа “Рай”. Потърсих Чочо, но се
оказа, че го няма, а там е неговият помощник Сергей. Когато споменах за
резервацията, той ме изгледа неразбиращо и заяви, че такава резервация
няма. “Кога я правихте” – попита ме и
аз без колебание отговорих: “Преди
един месец, когато с Чочо бяхме око-

като знае, че след съня на
чист въздух и първия баир
на следващия ден ще е чисто нов, да поговори с хора,
които вижда за първи път,
но ги чувства толкова близки, сякаш се познават от
години. А централното място в тези вечери заема Негово величество хижарят,
но не този, на чиято врата

ло огъня”. Сергей се засмя и ми каза:
“Виж сега, от мен да знаеш, че на огъня резервация не се прави.”, но тъй
като твърд принцип на хижаря в тази
хижа е, че турист не се връща, аз ще
ви настаня и даже ще ви нахраня с каквото имам, щом казваш, че трябвало и
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пише “управител” и той се
държи именно като такъв,
а истинският хижар – този,
който ще те посрещне с
усмивка и “Добре дошли!”, и
ще усетиш, че наистина си
добре дошъл на това място,
вечерта ще дойде на масата ти, ще каже наздраве,
ще ти разкаже планинска
легенда, ще попее с теб и

та неизменна раница и винаги усмихнат, имах усещането, че е влязъл някакъв свеж планински полъх, и колкото и
да съм уморена и напрегната, започвах
и аз неволно да се усмихвам и да се
чувствам ведро като в планината, сякаш самата тя беше слязла при мен.

ПАНТЕОН НА ИСТИНСКИТЕ ХОРА

ЧОЧО

да ви храним”. И така, с бобеца на хижарите и киселото мляко от съседните
стада преживяхме два прекрасни дни
на хижа “Рай.”, която все повече усещах, че става моето най-любимо място
в Балкана.

***
Отидохме отново наесен. Чочо този
път си беше на хижата и за огромно
мое учудване веднага ме позна. “Помня, че пееш добре” – каза ми. – Сядай
и вземай китарата! Измъкна от някъде
китара, не тая, която се мотае в столовата, а лично неговата. Свиренето на
китара не е сред силните ми страни, но
като няма кой друг, какво да направя
– подхванах песните, които зная. След
малко толкова много гласове се вкючиха в пеенето, че тук-там неточните тонове, които свирех, изобщо не се забелязваха. След някоя друга песен Чочо
ме прегърна, което приех като дружеска прегръдка, и попита на ухо: “Омъжена ли си?” Отговорих положително
и му посочих съпруга си от другия край
на масата. В този момент Чочо отмести
ръката си и заяви: “Щом е така, няма
да те прегръщам. Аз съм принципен
човек!” Прихнах да се смея, защото
в нашето семейство прегръдките на
маса никога не са били табу, но уважих
принципите му. Преди този случай бях
чувала легенди за влечението на Чочо
към жените, носеше му се славата из
Балкана и реакцията му ме учуди, но
очевидно и това, както всичко в неговата личност, беше нестандартно.
Започнахме да ходим на хижа “Рай”
често, и зиме, и лете, и да чувстваме
Чочо като истински приятел, когото винаги е приятно да видиш, а когато го
видиш, сякаш никога не сте се разделяли. Качвайки се горе, винаги знаех,
че ще има много хора и купонът винаги
ще се получи, че през зимата ще е топло и уютно в столовата, а през лятото
ще се наслаждаваме на огъня. Винаги
когато отидем, вечер пеехме с пълно
гърло и никога не пропускахме “Хубава
си, моя горо”, на която Чочо добавяше
още куплети – “Черней, горо, черней,
сестро, двама да чернеем, ти за твойто листе, горо, аз за мойта младост”.
Знаех, че куплетите са от друга песен,
но така добре звучаха с останалите, че
и аз започнах да пея песента по този
начин. Ако някоя заспала туристка от
онези, които ние наричаме “завършени туристи”, речеше да направи забележка, че не може да се спи, Чочо се
провикваше, че тук е хижа, а не санаториум, а в хижите се пее. Сутрин след
голямото пеене винаги се събуждах
прегракнала и с мъка успявах да кажа:
“Добро утро!”, при което Чочо с лукава
усмивка заяваваше: “А снощи ме надвикваше, а?!”, след което ни изпращаше с неизменното: “Хайде, лек път и
ако има нещо хубаво от наша страна,
извинявайте!” Когато идваше в Стара
Загора, нашият приятел никога не пропускаше да се обади. Всеки път, когато
го видех в кантората си, нарамил своя-

***
Докато работеше хижа на “Студенец”, всяка година Чочо ходеше да
кара ски на Пампорово в края на януари и отсядаше в нея. Една зима се
уговорихме да отидем и ние за един
уикенд по това време. Той отзивчиво
ни уреди места в натоварената хижа и
тръгнахме – аз, мъжът ми и невръстният ни тогава син Георги. Аз и синът ми
отскоро се опитвахме да караме ски
и Чочо обеща, че ще ни учи, защото
освен хижар, той беше и ски учител.
Стана така, че катастрофирахме на път
за планинския курорт, от което, слава
богу, нямаше пострадали, но се оказа,
че колата е повредена и не можем да
продължим. Съпругът ми Дилиян веднага прецени ситуацията, натовари ни
на един автобус и ни изпрати да караме ски, а той остана да чака “Пътна
помощ”. Чочо ни посрещна, настани
ни и ни обгради с цялото внимание, на
което е способен, за да успеем по-леко да преживеем стреса. Вечерта ни
заведе на купон на планинските спасители. Настани ме до себе си, връчи ми
китара и обяви: “Довел съм ви тук една
приятелка, която ще ви попее. Слушайте!” Запях и всички млъкнаха. Изпях няколко песни, преди всичко руски
романси, защото са ми любими, а и се
свирят само с три акорда. Не зная дали
тези сурови планински мъже обичаха
романсите, но след изпълнението си
имах много фенове, които идваха да
ме поздравят и да се запознаят с мен.
Чочо стоеше неотлъчно до мене и ако
някой се застоеше повече в компанията ми, предупреждаваше строго: “Хей,
внимавай! Дамата е омъжена и мъжът
й ми е приятел!” Дали ме пазеше от
мъжете или от самата мен, за да не се
изкуша случайно да погледна встрани
от правия път, така и не разбрах, но
трябва да призная, че никога друг път
не съм имала такъв усърден бодигард.
Когато на следващия ден дойде съпругът ми, с вече поправената кола, Чочо
му даде пълен отчет за дейността и ме
предаде на него с чувство за изпълнен
дълг.
***
За пръв път отидохме на рожден ден
на Чочо може би година или две след
като се бяхме запознали. Всъщност
отидохме след рождения му ден, защото той се падаше в делничен ден, а
ние отидохме в събота. В началото на
април всяка година планината е различна, но през тази имаше още доста
нестопен сняг по пътеката. И както си
вървяхме нагоре, видяхме, че по пътеката слиза развеселена дружина юнаци с бутилка вино в ръка, която по-скоро се търкаляше, отколкото слизаше
по пътеката. Те вече се връщаха от
празненството, на което ние отивахме.
Когато се качихме горе, нямаше много хора, а Чочо вече беше избръснат.
Отпреди това знаехме, че хижарят си
има дългогодишна традиция, която
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без да ти досажда излишно,
през цялата вечер ще усещаш присъствието му, а
сутринта ще е станал преди всички и чаят ще ври на
огъня, а печката ще бумти,
а накрая ще те изпрати с
планинарски поздрав, който
ще кънти в ушите ти през
целия път и ще те топли до
следващия поход.

спазва стриктно: за последен път през
лятото се бръсне на Богородица, след
което започва да пуска брада за зимата, защото в планината, както казваше,
е по-добре през зимата да има какво
да ти пази лицето, след което я бръсне точно на рождения си ден – 5 април. Съжалявахме, че сме пропуснали
ритуала, но какво да се прави, всички
сме работещи хора и не можем да ходим по Балкана, когато си искаме. Не
знам как се е случвало в следващите
години, дали ние успявахме да уцелим
датата, или Чочо започна да се съобразява с работното време на гостите си,
но многократно след това сме присъствали на Чочовото бръснене и даже в
групата ни се явиха бръснарки, които
го бръснеха ритуално, пред всички. В
един момент моят съпуг, въодушевен
от традицията на Чочо, също започна
да си пуска брада през зимата, нищо
че не живее в планината. Правеха го
и други последователи и започна едно
масово бръснене на Чочовден, както
вече бяхме започнали да наричаме
празника, след което мъжете ставаха
гладки и сладки и сякаш някак по-млади от брадатите им двойници, с които
идвахме преди бръсненето. Хижарските рождени дни на хижа “Рай” ставаха
все по-буйни и по-масови и както се
шегуваше една моя дружка, Чочовден
започна да се превръща в национален
празник. За първи път видях огромно
стълпотворение на петдесетата годишнина на Чочо, след което всяка година
като че ли имаше още повече хора.
Освен специално поканените винаги
имаше и туристи, случайно уцелили
датата, които обаче хижарят никога
не връщаше. Турист не се връща от
хижа, беше неговият твърд принцип,
който неотлъчно спазваше. За всички
приятели, познати или непознати, на
рождения ден на Чочо винаги имаше
домашна ракия, която с любов и почит
наричахме “чочовица”, зелена салата и купичка курбан за здраве. След
петдесетия си рожден ден нашият
планински приятел започна да ходи
по доктори – ту стомахът го болеше, ту
сърцето го стягаше. От ЕГН-то е, шегуваше се той, но аз бях твърдо убедена,
че всички проблеми идват от неговата
емоционалност и чувствителност, които неминуемо се отразяваха на тялото
му. Веднъж даже му подарихме нож за
рождения ден с картичка, на която пишеше: “Всички болести идват от ядове,
а ядовете от гадове”, а на ножа беше
гравирано неговото име: “Универсално
средство против гадове”. Колкото и да
се шегувахме обаче, Чочо не можеше да се промени - когато работеше,
работеше яко, когато се ядосваше, го
правеше искрено, а когато се веселеше, веселеше се с цялото си сърце.
Когато вечер в хижата хората насядат
по масите, Чочо задължително спираше до всички, поздравяваше ги, запознаваше се с тези, които не познава, и
когато му кажеха “наздраве”, вдигаше
чашата си с думите: “От това ваш’то
наздраве отиде наш’то здраве, но налейте на вас, да пийна и аз!”
***
Когато уволниха Чочо от хижа “Рай”,
всичко се промени и ние разредихме
посещенията си, защото колкото и да
обичахме мястото, то не беше същото
без него. Чочо не обичаше да се оплаква, но когато се виждахме, усещахме
мъката му. “Рай” беше неговото място,
хижата му беше като родно дете. Той
я стегна, буквално я построи наново,
вложи цялото си сърце в ремонта й и
толкова се грижеше за нея, че даже
тревичка не даваше да порасне между плочниците, които самият той беше
наредил.
Продължава на стр. 11
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Здравейте, уважаема
редакция на вестник
„Ехо”,
С интерес разтворих
страниците на излезлия
наскоро
Пътеводител
“Рила” на издателство “Домино” ЕООД (автор Николина Георгиева). Очаквах
популярното издателство
да зарадва планинарите
с поредния свой актуален и високотехнологичен
продукт. Тези мои очаквания отчасти се сбъднаха,
след като се запознах с
раздела, включващ общите бележки за Рила и
данните за флората и фауната в планината. Считам,
че тази част от книгата е
творческо
постижение.
Впечатляващи са и картите и снимковите материали, както и графичното оформление на изданието.
Побързах да прочета описанието на представените
маршрути. И останах безкрайно изненадан и разочарован от текстовете към
много от маршрутите, които, вместо да ориентират
и водят по пътеките, със
сигурност ще объркват и
дезориентират тези, които са се доверили на пътеводителя и най-вече –
начинаещите планинари.
Погрешни данни, отсъствие на най-съществената информация, липса на
кореспонденция
между
текст и илюстрация на
картата – това може да
бъде видяно на много места в книгата. Ето някои
конкретни примери:
1. Маршрут “КК Семково – Чернополянски езера
(4-5 ч.)” (стр. 72). За този
сложен за ориентиране
немаркиран маршрут са
отделени два и половина
реда. Липсва информация
за междинния пункт, през
който се минава – някогашния обект “Карааланица” от каскадата “Белмекен - Сестримо”, където
има изоставени сгради. Не
са дадени сведения как да
се намери входът на пътеката в клековия пояс над
обекта. Нито дума за алпийския терен над Долното езеро. На графиката,
илюстрираща маршрута,
е посочено, че се минава
през кантон “Вапа”. Не се
минава оттам, този кантон
е в друга посока!
2. Маршрут “КК Семково – хижа “Македония” –
Ангелов връх (3 ч.)” (стр.
72). В действителност разстоянието от посочения
изходен пункт до Ангелов
връх през хижа “Македония” отнема близо 5 ч. На
картата е очертан правилно обявеният маршрут –
през хижа “Македония”. А
в текста четем, че далеч
преди хижата “се завива надясно към склона и

до Ангелов връх се върви
само по билото”... Познавачите на Рила разбират,
че става дума за смесване
на два съвсем различни
маршрута с една и съща
крайна цел – Ангелов
връх. Текстът в книгата се
отнася за зимен вариант.
3. Маршрут “Хижа “Бодрост” – Марков камък –

Южното било на Югозападна Рила да достигнат
до хижата. Отново не се
дава конкретна информация, например за поредицата от върхове, през
които ще трябва да се
премине по описания вариант. Да не говорим за
особеностите на зимните
преходи по същия път.

По този маршрут се върви, върви, върви – през
кои местности се минава
– няма значение. Не се
споменава за местностите Ечемиците, Хаджийска поляна и Почивалото,
за Шиварито дере, които
са основни ориентири,
известни и на местните
планинци, и на туристите.

“Гургулица”, край брега
на Равничалското езеро,
се намира х. “Белмекен”!?
Това е то информация!
10. Маршрут “Вили Костенец – долината на р.
Чавча – хижа “Белмекен”
(5.30 ч.)” (стр. 130). От текста научаваме, че в местността Адживалица се
отклонява пътека за хижа

Рила и планинарите
не заслужават
подобно отношение
Царев връх (3 ч.)” (стр. 88).
Описаният маршрут навлиза в “скалист участък,
обрасъл с избуяла трева и
храсталаци”. Подчертава
се, че “това е най-трудният участък от маршрута,
отбелязан в картите като
Добро поле”... Каква погрешна представа се дава
за Добро поле! И нито
дума, че то по същество е
истинско поле – обширна
високопланинска седловина. И нито дума, че през
Добро поле минава широк
път, който следва голяма
част от Северното било
на Югозападна Рила, в
т.ч. той достига близо до
темето на Царев връх. В
замяна на това се твърди, че от Марков камък
до най-високата точка на
върха се достига за около половин час. Е, може
би има скороходци, които
ще изкачат оставащата
денивелация от 400 метра
за 30 минути, но за повечето от туристите това си
е подвеждаща информация. Както и че целият
маршрут се изминава за 3
часа, необходими са поне
5 часа. Много полезно
щеше да бъде, ако в пътеводителя имаше специално предупреждение, че
маршрутът не е подходящ
за зимата – пресичат се
опасни улеи.
4. Маршрут “Карталска
поляна – хижа “Македония” (стр. 89). В картата с
основание е илюстриран
класическият път до хижа
“Македония” – по долината на р. Благоевградска
Бистрица. Но читателите
няма да открият текст за
този основен маршрут. Те
се призовават да се качат
на кабинковия лифт и по

Дано късметът съпътства
планинарите!
5. Маршрут “Хижа “Македония” – Царев връх – с.
Бистрица (12 ч.)” (стр. 89).
Това е един сложен маршрут, който не е пожален от
погрешна и опасно подвеждаща
информация.
От текста разбираме, че
“… се слиза до обширната седловина Добро поле.
Оттук следва завой надясно (на север) по черен път
покрай сградите на овчарниците и се стига до Илийна река. Първо, сгради на
овчарници отдавна няма,
има само едва личащи руини. Второ, черен път до
долината на Илийна река
няма. Трето, не са за завиждане тези, които ще
направят опит да слязат
от Добро поле до Илийна
река и оттам да изкачат
връх Ризваница, както ги
насочва пътеводителят.
6. Маршрут “Хижа “Венетица” – връх Ибър (5
ч.)” (стр. 94). Това е един
силов маршрут, който е
“взел душата” на много
планинари.
Основната
причина за това е трудно проходимият терен в
клековия пояс . Често се
налага притиснатата от
клека пътека да се търси.
Още в гората има сложен
участък, поразен от горолом, където също се губят
време и сили. Разстоянието не се взема за 5 часа,
а за двойно повече. Но на
тези “маловажни” особености не се обръща внимание в текста. Просто
планинарите се вкарват
в приключение – желано
или нежелано.
7. Маршрут “Хижа “Венетица” – хижа “Белмекен” (4.30 ч.)” (стр. 94).
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Неотдавна издателство „Камея” издаде два тома - „Туризъм” и „Алпинизъм и наука”, на доц. ст.н.с. Борис Маринов. Сборникът „Туризъм” съдържа научни трудове и научнопопулярни статии, отпечатани в различни издания, а
сборникът „Алпинизъм и наука” включва научни трудове в
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Дори не се споменава за
каскадния път, който се
пресича в долината на
Стара река. Това информация ли е?
8. Маршрут “Вили Костенец - хижа “Гургулица”
– яз. “Белмекен” (5.30
ч.)” (стр. 111). Значително по-сложната отсечка
в маршрута е до заслон
“Лявото дере”. Този факт
е игнориран в текста. Не
се споменава за основния ориентир и разклон
– местността Биволски
скок, която основателно
е посочена в картата. Не
се споменава за продължителното изкачване до
заслона, което е изпитание за неподготвените туристи, а се споменава за
неопределено място, от
което “... след около 40-50
минути се излиза на каскадния път в местността
Лявото дере”.
9. Маршрут “Костенецки
водопад - хижа “Гургулица” – хижа “Белмекен” (6
ч.)” (стр. 112). За този сложен маршрут са отделени
59 реда. 44 от тях са за
описание на пътя до хижа
“Гургулица”,
който
по
принцип е безпроблемен.
Оставащите редове дори
не загатват, че вариантът
по долината на р. Крайна,
който се следва, е труден
за ориентиране и минаване. Има отнесени мостове, участъци от пътеката,
които са почти заличени
от води и гъста растителност. Това е маршрут за
търсачите на силни усещания, а не за масов туризъм. А като похлупак
на неангажираната информация за маршрута в
последния абзац четем:
“На около час път от х.

“Белмекен”, което е съвсем достоверно. Посочено
е, че “тук вляво от пътя
се отделя пътеката за х.
“Белмекен” по долината
на р. Оджовица, на около един час път”. Отново
дезинформация – пътят
до хижата от това място е
поне 2.30 часа, а през зимата – много повече.
11. Маршрут “Самодивска пътека” (5.30 ч.)” (стр.
130). Сложен и непопулярен маршрут, за който
не е дадена подробна информация, достатъчна за
успешни преходи. Например написано е, че тесен
планински път отвежда до
Самодивската
градина.
Път дотам няма, има пътечка. Обаче до местността Каракачански колиби
има широк камионен път,
което не е отразено дори
в картата. На графичната линия за маршрута е
посочено, че се минава
през местността Станкова
лъка, което е съвсем погрешно и ще вкара в недоумение туристите.
12. Маршрут “Град Рила
– хижа “Иван Вазов” –
град Рила (8.30 ч.)” (стр.
142). Още на пръв поглед
личи, че има грешка в посоченото време (8.30 ч.)
– добре че от графиката
става ясно, че това е времето на ходене в едната
посока. В текста е направен неуспешен опит да се
адаптира сложен зимен
преход, известен в планинарските среди, и да
се представи като летен.
През зимата спускането
към хижа “Иван Вазов” от
Калинското било задължително трябва да стане
през връх Голям Калин.
Но през лятото слизането
се извършва по прекрасна
маркирана пътека, чието
начало е на известната
билна седловина Винчето.
За тази пътека въобще не
се споменава, което е голям пропуск. Последното
изречение от текста неизбежно ще хвърли в голямо
недоумение желаещите
да преминат по маршрута. В него е записано: “От
връх Голям Калин се насочвате с изкачване (!!!)
към хижа “Иван Вазов”
(2300 м).”
13. Маршрут “Боровец
– хижа “Мусала” – връх
Мусала (8 ч.)” (стр. 163).
Веднага след това загла-

вие четем: “От курорта се
достига до връх Ястребец
чрез кабинковия лифт за
около час и половина.”
Поне да беше написано
правилно, че пътуването с
лифта е само двайсетина
минути. Очевидно посоченото време в заглавието
не се отнася за варианта
с лифт, а за пешеходния
вариант по долината на р.
Мусаленска Бистрица.
14. Маршрут “Боровец
– Ситняково – хижа “Чакър войвода” – дворец Саръгьол (5 ч.)” (стр. 163). И
този популярен маршрут
не е пожален от груба
грешка. Написано е, че
от четириседалковия лифт
“Ситняково експрес” се
“хваща маркираната в зелено пътека за Сладката
вода... Пътеката минава
през Ситняково и представлява коларски път”.
Дано някой турист не
реши да спази упътването
в пътеводителя и да почне
да търси такава пътека.
15. Маршрут “УЦ “Мальовица” – хижа “Мальовица” – заслон “БАК” (3
ч.)” (стр. 164). Не са за
завиждане
туристите,
които ще тръгнат по този
маршрут с надеждата да
стигнат през връх Мальовица до заслона, и то за
посоченото време.
16. Маршрут “Якоруда - Якорудски езера (2
ч.)” (стр. 187). Според заглавието от Якоруда до
едноименните езера се
стига за два часа. Това,
разбира се, е невярна
информация, няма нищо
общо с действителността
– от Якоруда до езерата
е половин ден път, както
правилно е посочено на
графиката към маршрута. Също така правилно
в текста се посочва, че
се минава през местността Нехтеница, но накъде
следва да се продължи,
не става ясно: “Тръгва се
или надясно, по пътя за
хижа “Грънчар”, или наляво – по пътя за хижа “Семково”. За жалост и двата
пътя няма да ни отведат
до Якорудските езера.
17. Маршрут “Хижа
“Грънчар” – Ропалишки
циркус – хижа “Заврачица” (5.30 ч.)” (стр. 190).
Този
нетрадиционен
маршрут едва ли следва
да присъства в пътеводителя, тъй като насочва по
немаркирана отсечка в
НП “Рила”. Познавачите
на планината ще открият,
че става въпрос за зимен
вариант, за което обаче
не се обръща внимание в
книгата. Напротив, в картата е очертан популярният летен вариант по Кайзеровия път, но за него
не става и дума. Отново
предпоставка за объркване на туристите, дано да
не се случи през зимата!
Могат да се дадат още
доста примери от страниците на книгата за несполучливи текстове, но това
едва ли е необходимо.
В заключение, вероятно
издателството и авторът
ще намерят начин да се
извинят на Рила и на планинарите за, меко казано,
формалното представяне
в книгата на голяма част
от маршрутите. Рила и
планинарите не заслужават подобно отношение.
С уважение,
Румен Грънчаров

100 национални туристически обекта
Началото на музейното
дело в Чепинския край е
поставено през 1909 г. от
Христо Масларов. По негова инициатива към читалището в с. Каменица е
създаден Археологически
музей, утвърден от Министерството на просвещението. През следващите
десетилетия в училищни
и читалищни музейни
сбирки се събират много
свидетелства за миналото на този район. На тази
основа през 1952 г. се
създава Градски исторически музей – Велинград.
По-късно той се преобразува в къща-музей „Вела
Пеева”. С решение на
Министерството на културата от 1991 г. отново
се променя статутът му
на Исторически музей –
Велинград. Оформени са
следните отдели: Археология, Възраждане, Етнография, Нова и Най-нова
история и Художествен
отдел. В тях се съхраняват и проучват повече от
19 000 археологически находки, предмети от стария
бит, икони, старопечатни
книги, лични вещи и архиви на известни личности,
снимки и документи.
В музея има три постоянни експозиции – мемориална изложба „Вела
Пеева”, етнографска изложба „Планината – гостоприемен дом” и изложбата „Великденски писани
яйца”.
В Историческия музей
на Велинград се намира
най-голямата в България
колекция от великденски
писани яйца. Тя показва
характерната за Чепинския край традиция за
изписване на яйцата с
писалка и восък. Освен
от района на Велинград
могат да се видят писани
яйца и от други райони на
България, както и от Централна и Източна Европа.
Всяка година в навечерието на Великден музеят организира изложби
на велинградски писани
яйца, демонстрации на
традиционната
восъчна
техника, работилници и
конкурс за писани яйца.
Експозицията
„Вела
Пеева” разказва за живота на българската партизанка, която загива през

ФЕВРУАРИ 2017 г.

11

№ 55 Исторически музей
в гр. Велинград

1944 г. като участничка в
съпротивата срещу държавната власт и прогерманската й политика по
време на Втората световна война. Експозицията
представя и събитията
преди и по време на Втората световна война. През
1948 г., при сливането на
селищата Каменица, Лъджене и Чепино, новосъздаденият град е кръстен
на партизанката – Велин-

Продължение от стр. 9
Да отделят Чочо от хижа “Рай”,
беше равносилно на това, да откъснеш малко от майката му, но тъй като
той беше силен човек, намери сили да
продължи напред. Слава богу, намериха се хора, които оценяват неговите качества, и не след дълго той вече
беше хижар на “Тъжа” – друга наша
любима хижа. В годините преди това
тази хижа беше добила доста окаян
вид, търсеше си стопанин и той се появи. Понеже заедно с хижата на Чочо
му взеха и китарата – онази личната,
която вадеше от хижарската стая и ми
я даваше да свиря, защото била част
от инвентара, аз реших да му подаря
моята първа китара, не толкова нова и
звучна като неговата, но носеща незабравими спомени и силна положителна енергия, и песните ни продължиха.
Пак започнаха строителни дейности.
Чочо не можеше да търпи нещо
около него да не бъде наред и направи от почти срутващата си хижа уютно
място, където можеш да отидеш с удоволствие. Чочовден вече се празнуваше там, все така шумно и весело, с
неизменната “чочовица”, която винаги
беше силна и ароматна, със зелената
салата, за която Чочо казваше: “от

град.
Най-новата експозиция
на музея е посветена на
световноизвестния оперен певец Николай Гяуров
(1929-2004), който е роден във Велинград. След
смъртта му през 2004 г.
семейството му е дарило
негови вещи, снимки и
документи. Показани са
оригинални костюми от
постановки в операта „Ла
Скала” в Милано, матрица

на монета, сечена в Австрия с неговия лик, партитури, грамофонни плочи
с негови изпълнения. Експозицията е „подвижна” и
често е гост на различни
музеи в страната и чужбина.
В етнографската експозиция „Планината –
гостоприемен дом” са
показани разнообразни
костюми на различните
религиозни общности, на-

селяващи Чепинския край
– християни, мюсюлмани,
армъни.
С каменни надписи и
снимки са представени
най-старите
действащи
минерални бани в България, които са били построени през 1750-1751 г.
Районът около Велинград от векове има традиции и в дърводобива – в
експозицията са включени макети и експонати на

ПАНТЕОН НА ИСТИНСКИТЕ ХОРА

ЧОЧО

градинката на майка ми в Борово, е”,
и винаги вкусния горещ курбан, който рожденикът лично вареше. Винаги
преди рождения си ден Чочо се обаждаше да ни покани, макар да знаеше,
че и без покана ще се качим, но държеше винаги да го направи, и то няколко седмици предварително, защото
знаеше, че планираме далече напред.
И тази година, както обикновено,
още през февруари започнах да си
мисля къде ще ходим напролет и започнах да се чудя дали празненството
на “Тъжа” ще се проведе на рождения
ден на Чочо или на именния му – Великден, тъй като седмиците се падаха
една след друга, а Чочо вече отдавна
празнуваше в събота, но се усмихнах
и си помислих: както и да го е решил,
той ще се обади навреме.

На Осми март не ми беше до празнуване, нищо че беше в неделя. Два
дни преди това съпругът ми падна,
докато карахме ски, и контузията се
оказа тежка. Докато сменях студените
компреси и се чудех какво ще кажат
докторите, телефонът ми позвъня някак тревожно, в унисон с настроението ми. Вестта ме свари неподготвена
и окончателно ме срина... Чочо вече
го нямаше! Започнаха да се обаждат
приятели, прочели в интернет, чули по
медиите. Прочетох и аз и новината се
вряза в съзнанието ми: получил масиран инфаркт, докато пробивал пъртина горе в планината, близо до хижа
“Тъжа”! Когато Чочо се оплакваше, че
нещо не е наред със сърцето му, никога не му вярвах докрай. Знаех, че е
емоционален човек, а сърцето се по-

стари водни съоръжения
– чаркове и тепавици.
Всяка година в музея се
провеждат Велинградски
празници на културата, годишнини, свързани с Вела
Пеева и оперния певец
Николай Гяуров. На щанд
на музея се предлагат информационни материали
и сувенири. Целогодишно
в музея работи ателие за
изписване с восък на великденски яйца.

врежда от емоциите, но не можех да
си представя, че този човек може да
бъде наистина болен.
***
Чочовден тази година отново се състоя, но беше различен. “Чочовицата”,
зелената салата и курбанът отново
бяха на масата, но Чочо го нямаше.
Най-напред започнахме тихо, като на
панахида, но в един момент осъзнах,
че ако той беше там, нямаше да му
хареса. Започнахме плахо с песните и
първата, която изпяхме, беше “Хубава
си, моя горо”. После изпяхме още много негови любими песни, постепенно
децибелите се вдигаха и през цялото
време имах усещането, че той е с нас.
Жената, която беше най-близо до
Чочо през последните му години, каза
нещо, което завинаги се запечата в
съзнанието ми: “Животът му беше
толкова богат, толкова интензивен, че
той не беше на 64, а на 164 години” И
колкото и да ми беше мъчно, осъзнах:
Балканът просто си го е прибрал, защото го обичаше, за да остане завинаги в него, свободно реещ се там някъде, над райските скали, където духът
му ще бъде свободен, такъв, какъвто
всъщност е бил винаги!
Маргарита Илиева
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Туристически маршрути около хижите на БТС

Хижа „Тъжа”

Разположена е в Калоферска
планина,
югоизточно от връх Русалка на 1525 м н.в. Капацитет 50 места с вътрешни и външни бани
и тоалетни, собствено
ел. захранване, локално отопление, туристическа столова и кухня.
Стопанин: ТД „Приста” – гр. Русе.

Изходни пунктове
(летни маршрути):
Априлци (кв. Острец)
- Русалийски проход –
хижа „Тъжа” (жълта лентова маркировка) - 3 часа
От кв. Острец се продължава на юг по асфалтово шосе (3 км) до
разклона на р. Рибна
към Русалийския проход.
Върви се в югоизточна
посока и се навлиза в долината на Острешка река
по асфалтов, а после и по
горски път. Той се изкачва до водослива на два
потока, които се пресичат по мостове, излиза
се на поляна и през гора
се достига широк хребет.
Със стръмно изкачване
се стъпва на пътя от кв.
Острец към Русалийския
проход. Пътеката сече
завоите на пътя през гората, а после по гол хребет достига до превала на
прохода (2.40 часа). Продължава се вляво от хотел „Табите” на юг по пътя
и се достига хижа „Тъжа”.
Село „Тъжа” – хижа „Русалка” – хижа „Триглав”
– местността Смесите
– хижа „Тъжа” (синя лентова маркировка) - 6.30
часа
От центъра на селото се тръгва на север
по каменист път, а след
сипей и борова горичка
пътеката се отклонява
вдясно от пътя. Тя продължава стръмно на северозапад и отново излиза на
каменистия път. По-на-

1.

2.

горе пътеката пресича
още няколко пъти планинския път, а след това
продължава само по него
и след 3 часа от с. Тъжа
достига хижа „Русалка”.
След около 1.30 часа се
достига отклонение от
пътя за хижа „Триглав”
(4.30 часа). След около
час се достига мостът над
Кадемлийска река в непосредствена близост до
Кадемлийския
водопад
(5.30 часа). Продължавайки по пътя, след около
20 минути (5.50 часа) се
достига местността Смесите, а след още 40 минути на запад край хижа
„Мандрата” се достига
хижа „Тъжа” (6.30 часа).
Съседни обекти
(летни маршрути):
Хижа „Тъжа” – Връх
Ботев – заслон „Ботев“ (червена лентова и
стълбова маркировка) 4.25 часа, Вариант:
връх Ботев – хижа
„Рай” (зелена лентова
маркировка) - 2.30 часа
От хижата се тръгва по
маркировката на запад
(Е-3), излиза се до един
от началните притоци на
р. Тъжа, пресича се реката и започва изкачване на северния склон на
рида Русалиите. Върви
се през гора, след това
се продължава по склон,
обрасъл с хвойна и трева.
След 1.30 часа се излиза на обширната поляна
Русалийски гробища. От
нея маркировката води в
западна посока нагоре по
вододелното било и преминава южно от връх Овчарска грамада. За още
30 минути се излиза на
седловината Пилешки полог между него и връх Параджика. Продължава се
по шосето край връх Ушите до седловина Маринка
с едноименния заслон.
Следват се извивките на
билото и в югозападна

Хижа “Тъжа”

1.

посока се достига Малкият Юмрук с паметник на
загинали планинари. За
около 20 минути се изкачва връх Ботев (3.40 часа).
Връх Ботев (2376 м
н.в.) е първенецът на
Стара планина и трети по височина връх в
България. От него се
открояват
неповторими гледки във всички
посоки. През 1942 г. е
построена третата у нас
и втора по височина метеорологична наблюдателница. През него преминава Европейският
туристически маршрут
Е-3. Върхът е един от
100-те национални туристически обекта.
От връх Ботев до заслон
„Ботев” се продължава на
запад по трасето на Е-3 и
за около 45 минути може
да се слезе директно до
заслона по стълбовата
маркировка, но ще бъде
по-лесно, ако се следи

извиващата се с много
серпентини лятна пътека.
Заслон „Ботев” е на
2053 м н.в., 28 места,
външни и вътрешни
бани и тоалетни, локално отопление, собствено
ел.
захранване,
туристическа кухня, битова столова.
Вариант:
От връх Ботев за хижа
„Рай” се слиза в южна
посока по маркираната в
зелен цвят пътека за около 2.30 часа (6.10 часа от
хижа „Тъжа”). Теренът е
труден, а пътеката – много стръмна. Започва спускане по т.нар. „Тарзанова
пътека” по скалист склон,
успоредно на малък поток. По-надолу пътеката
преминава през скалисти участъци, обезопасени със стоманено въже,
изкачва се през скални
площадки и под отвесни
скали и вкопана в хре-

бет, спускащ се от връх
Ботев, стръмно слиза до
пътеката, идваща от хижа
„Васил Левски” за хижа
„Рай”. След 10 минути в
източна посока се пресича потокът на Райското
пръскало и по широка пътека достига хижа „Рай”,
1420 м н.в., 115 места,
вътрешни и външни
бани и тоалетни, туристическа столова, бюфет,
собствено ел. захранване, отопление на твърдо
гориво.
Хижа „Тъжа” – местността Смесите –
местността Гроба – седловина Чим колиба – връх
Малък Кадемлия – връх
Голям Кадемлия (червена
лентова и стълбова маркировка, синя лентова
маркировка) - 3.20 часа
Към местността Смесите се тръгва по маркировката на изток (Е-3), пресича се реката край хижа
“Мандрата” и се достига

2.

долинно разширение на
няколко потока (30 минути). Излиза се на пътя
за връх Голям Кадемлия,
навлиза се в Гърмящата
гора и след стръмно изкачване се достига високопланинското
пасище
Пашовица. Маркировката, прокарана успоредно
на пътя, достига местността Деветте извора,
изкачва се на връх Кръста, а след него достига
паметна плоча на въстаник от Априлското въстание в местността Гроба
(2 часа).Тук се изоставя
червената маркировка и
се тръгва на юг по планинския път към седловината Чим колиба, а от
нея се следва синя лентова маркировка, изкачваща се стръмно нагоре.
Последователно се преминава край два от завоите на планинския път
и за около 40 минути се
излиза на връх Малък Ка-
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ПОКАНА
УС на Сдружение ТД „Хайдут” Ви кани на редовно
Общо отчетно-изборно събрание за периода 20122016 г., което ще се проведе на 17.03.2017 г. от 18
часа в столовата на туристическа спалня „Тинтява”
в гр. Калофер, ул. „Георги Шопов" № 64, при следния дневен ред:

демлия (2226 м н.в.) (2.40
часа от хижа „Тъжа”). От
върха синята маркировка
отвежда на юг до хижа
„Соколна” за 4.30-5 часа
през върховете Пиргос,
Мазалат и Анастастепе. Маршрутът, който се
следва от връх Малък
Кадемлия, е в западна
посока без маркировка.
За 15 минути се слиза на
седловина и за още 20
минути по пътя се изкачва връх Голям Кадемлия
(3.20 часа).
Голям Кадемлия (2375
м н.в.) е първенецът на
масива Триглав и вторият по височина старопланински връх. От него
се откриват необятни
панорами на юг към Казанлъшкото поле, зад
него – към Средна гора
и Родопите, а на север
– главното било от връх
Ботев на запад до хижа
„Мазалат” на изток. На
върха има малък туристически заслон, който
може да подслони за
краткотраен
престой
8-10 човека. Обзаведен
е с маси и пейки.
Хижа „Тъжа” – връх Росоватец – хижа „Мазалат”
(червена лентова и стълбова маркировка) - 4 часа
От хижа „Тъжа” до местността Гроба с паметна
плоча се следи маршрутът, описан в Маршрут 2
(2 часа). Лятната пътека
подсича седловинно понижение и се насочва
към връх Росоватец. Като
пресече малък скалист
лавинен улей, маршрутът продължава на изток
по просторно пасище. С
няколко къси завоя пътеката, стеснявайки се
чувствително, слиза по
стръмнината към природната
забележителност Пеещите скали и
по диагонал продължава
северно от билото и от
ниско безименно връхче
(3 часа). Тя прекосява надлъжно продълговатата
седловина по билото и се
прехвърля южно от него.
С лек наклон надолу по
диагонал маршрутът извива през плитки улеи,
навлиза в местността
Седемте дола, траверсира връх Вълча глава и
като извива през поляна
с водохващане в гора, излиза на билната поляна
Мандрището, където се
намира хижа „Мазалат
(1511 м н.в., 56 места,
вътрешни бани и тоалетни, собствено ел.
захранване, отопление
на твърдо гориво, туристическа столова и
кухня, бюфет).
Йордан Йорданов,
експерт в БТС

Връх “Ботев”

1. Отчет на УС за периода 2012-2016 г.
Докладва председателят на сдружението
2. Отчет на Инспектората за периода 2012-2016 г.
Докладва председателят на Инспектората
3. Финансов отчет за периода 2012-2016 г.
Докладва счетоводителят на сдружението
4. Приемане на бюджета и щатното разписание за
2017 г.
Докладва председателят на сдружението
5. Приемане на календарен план за 2017 г.
Докладва председателят на сдружението
6. Освобождаване на членове, които отпадат по чл.
14, т. 2
Докладва председателят на сдружението
7. Избор на нови органи на управление
8. Избор на делегат за 50-ия Конгрес на БТС
9. Приемане на нови членове.

ОБЯВА
УС на ТД „Калабак” - гр. Петрич, на основание чл.
26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и решение от Протокол № 1 от
17.01.2017 г. на УС на дружеството, свиква общо
отчетно-изборно събрание на 10.03.2017 г. от 19.00
часа в сградата на хижа „Беласица” при следния
ДНЕВЕН РЕД
Отчет на дейността на дружеството за 2016 г.
Отчет за финансовия резултат от нестопанската
и стопанската дейност за 2016 г.
Приемане на проектобюджета за 2017 г.
Избор на Управителен съвет, председател и Контролен съвет на дружеството.
Избиране на делегат за Конгреса на БТС през
2017 г.
От Управителния съвет на
ТД „Калабак”, гр. Петрич

Знаете ли, че ...

Хижа “Мазалат”

Иван Вазов и Иван Д. Шишманов с кучето Хектор

Хижа “Рай”

Иван Вазов е кръстник на село Красно село, сега
столичен квартал (”красно” - красиво). Дал е това
име по молба на десетината първи заселници в ливадите край откритата вече трамвайна линия към
село Княжево, най-дългата тогава. Да, казал им той,
много харесвам това място, то е много красно...
***
Иван Вазов - в минути за отмора - се е забавлявал
с решаване на ребуси. Дори е съставил (”нарисувал
и композирал”) един ребус - публикуван в “Илюстрация - Светлина”, илюстровано списание на Ю. Михайлов.
***
Първите български юбилейни монети, с изображения на български книжовници, са сечени в Българския монетен двор и са с образите на светите братя
Кирил и Методий; монетите са сребърни и златни.
Следват: Климент Охридски, Иван Вазов и Г. Сава
Раковски, Паисий Хилендарски, Добри Чинтулов,
Христо Ботев... Но и П.К. Яворов, Йордан Йовков,
Алеко Константинов...
***
Известна е привързаността на Иван Вазов към мъничките кучета, той е имал три. На Горко посвещава
и стихотворение, Хектор пък - “безстрашният и наперен булдог” - му е “неразделен спътник и другар”. А
Буби го съпровожда до последния му час.
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След
разпадането
на
родово-общинния
строй се задълбочават
общественото
разделение на труда и обособяването на земеделието, скотовъдството,
занаятчийството и търговията. Стоковите отношения пораждат, първоначално незабележимо,
а впоследствие и ярко
изразено, социално и
икономическо неравенство. Появяват се обособени групи, които могат
да си позволят пътешествия – с търговска,
религиозна и завоевателна цел. Тези пътувания имат и познавателен
характер. За Старата
епоха рекреационните
пътувания не са характерни. Хората са живеели в тесен контакт с
природата. Изключение
правят
посещенията
на места с естествени
минерални извори. За
някои от старите цивилизации е типично строителството на бани – например римските терми
при минерални източници, които са имали хигиенна, лечебна и дори
култова роля.
Като се има предвид
примитивният транспорт
по суша и вода, е ясно,
че пътуванията извън
местожителството през
античността са се осъществявали в един ограничен географски периметър. Много често това
са били посещения в съседни местности и селища, където са се устройвали събори, празници и
др. Това са били и места

Етапи в развитието на туризма

Туризмът в епохата
на Старата история
за натурална и парична
размяна.
Най-голямо развитие,
както е известно, достигат великите робовладелски цивилизации на
Египет, Древна Гърция
и Рим. Египтяните широко използвали река
Нил и нейните многобройни ръкави за търговски цели, за военни
операции и поддържане
на
администрацията,
за събиране на данъци,
за посещения на свети
места и т.н. В течение на
няколко века Римската
империя обединява целия средиземноморски
свят. Създадена е огромна мрежа от пътища с
твърда настилка, мостове, крайпътни станции и
крепости, голям военен
и търговски флот, редовни пощенски връзки
между отделните части
на империята. Макар
военноадминист ративната функция на тази
инфраструктура да е
била определяща, тя е
улеснявала превоза на
стоки и хора. Например
у нас римските пътища стават основата на
пътната мрежа чак до

края на османското владичество. За римската
аристокрация са били
характерни
следните
пътешествия с рекреационно-познавателна
насоченост: летен отдих
във вили край Рим и други метрополии в империята (често с цел лечение в термите), участие
в спортни състезания и
спектакли (обикновено
в Рим и големите градове), посещения на летни
резиденции в Сицилия,
познавателно-образователни пътешествия в
Елада и Египет. Патрициите и търговците са
пътували със семействата си и голяма свита от
близки и роби.
Голямо значение за
разширяване на кръгозора на хората от античността имат експедициите, организирани
от финикийци, египтяни,
елини, римляни. Те са
имали определено военна и търговска цел,
макар често да са били
афиширани на преден
план други причини –
религиозни, династически и т.н.
След разпадането на

Римската империя настъпва периодът на ранния феодализъм, характерен с херметизация на
отношенията и прекъсване на връзките между
отделните части на Стария свят. Стопанството
е натурално, затворено,
движенията на хора и
идеи прогресивно намаляват, Европа е разделена на множество
враждуващи държавици. Почти нищо не се
прави за поддържането на римските пътища.
Огромно е влиянието
на църквата, която със
своите догми отблъсква
познавателния интерес.
Като цяло периодът на
Средновековието не е
благоприятен за развитие на пътешествията.
Известно развитие имат
само поклонническите
посещения във Ватикана, Йерусалим, Константинопол и някои други
религиозни
центрове.
Те били организирани за
богати аристократи, пътуващи с охрана и слуги. Основните мотиви за
тези пътувания били религиозното поклонничество, вярата в целебната

сила на свети места и
мощи, поддържането на
социален статус и престиж. И през този период
се организират отделни
експедиции, но тяхното осъществяване било
съпроводено с големи
опасности, трудности и
лишения. Както през последните векове на Римската империя, така и
през целия феодализъм
са широко разпространени разбойничеството,
корсарството и пиратството. Голямо е значението на кръстоносните
походи за поддържане
на връзката между Европа и Изтока. С оглед
осигуряване на по-голяма сигурност пътуванията били групови и с
охрана. Пътешествия на
големи разстояния, като
тези на венецианеца
Марко Поло, са голяма
рядкост и често са завършвали трагично.
Характерните
общи
особености на пътешествията през епохата
на Старата история се
свеждат до следното:
Силно класово разслоение – достъпни са само
за робовладелската и

феодалната аристокрация.
Силно преобладават
познавателно-религиозните и развлекателните
над
природно-рекреационните мотиви за
предприемане на пътешествията.
Пътешествията били
твърде рисковани и съпроводени
с
големи
транспортно-технически
и други трудности. Те
били възможни благодарение на традиционното
гостоприемство, характерно за примитивните
общества по време на
мир.
Пътешествията не са
могли да генерират появата на туристически
отрасъл с неговите основни елементи – специализирана база и кадри. Ето защо те не са
имали съществен принос
за икономиката на посетените места. С други
думи, в този ранен стадий пътешествията не
се отразяват върху разделението на труда чрез
формиране на отделен
клон от стопанството.
Продължава
в брой 3

На Витоша
до Боянския
водопад

ПОКАНА
ТД „Добруджанец”, гр. Генерал Тошево,
обл. Добрич, ще проведе годишно отчетно събрание на 24.03.2017 г. от 18.00 часа
в залата на Клуба на инвалида – Улицата
на услугите - при следния дневен ред:

ве на ТД „Добруджанец”.
4. Приемане на програма за работата на
ТД през 2017 г. и бюджет за нейното осъществяване.
5. Разисквания по горните точки и вземане на решения.
1. Отчет за работата на УС на ТД „Добру- 6. Избор на делегат за участие в Конгреджанец” за 2016 г.
са на БТС.
2. Отчет на Контролния съвет за работата 7. Разни.
на УС за 2016 г.
УС на ТД „Добруджанец”,
3. Приемане и освобождаване на членогр. Генерал Тошево

Една от забележителностите
на Витоша е Боянският водопад
- предпочитан за излет през почивните дни. Можете да вземете автобус 64 или 63 до Бояна.
Слиза се на Боянското ханче.
На 200 м по-нагоре е Боянската
църква - за ученици билетът е 2
лв., за ученическа група над 10
души таксата е по 1 лв. на човек.
Църквата е уникална със своите
стенописи от 1259 г., поразителни със свежестта на багрите,
реализма и одухотвореността на
образите. Фреските са смятани
за предвестник на Ренесанса
в Европа. Градината с редки и
интересни растителни видове
може да се разгледа безплатно.
В двора е гробът на царица Елеонора, втората съпруга на цар
Фердинанд. Боянската църква
като културен паметник е включена в Списъка на световното
културно и природно наследство
на ЮНЕСКО.
От Бояна възможностите са
две, като за предпочитане е пътеката, която преминава покрай
Боянското езеро - най-голямото езеро на Витоша, по-лека е
от пряката пътека с разномерен наклон. Вдясно от езерото
и покрай останките на Горския

дом тръгва пътека през букова
гора. По-нагоре вляво има разклонение за хижа „Камен дел”.
Продължава се направо. На половината път е местността Борова скала, откъдето се открива
прескрасна гледка към Боянската река, Копитото и София. Пътеката продължава през гориста
местност, може да се види тис
- едно от най-рядко срещаните
дървета на Витоша. Пресича се
десният приток на Боянската
река - Петровичка река. Достигаме разклонението вляво за х.
„Есперанто”. Продължаваме и
вдясно по хоризонтална пътека
е разклонението за водопада.
След като сме вървели два часа
с умерено темпо, пред очите ни
се открива водопадът с цялото си
великолепие - през май е в своето пълноводие. Водата се спуска
от 30 м височина на два ръкава.
След като сте направили съответните снимки и селфита,
можете да отидете по приятна
пътека до хижа „Момина скала”. През „Златните мостове” се
слиза до Владая, като се върви
покрай Владайската река. Друга
възможност е да се слезе в Княжево.
Розина Крумова

Пътешествия
Ако се замислим кой е
най-прочутият кораб в света
на всички времена, по всяка
вероятност това ще е “Санта
Мария”. Именно от неговата
палуба на 12 октомври 1492
г. Христофор Колумб вижда
за пръв път брега на американския континент - по-точно,
остров Сан Салвадор от Бахамския архипелаг.
Колкото и да е странно обаче, и до днес се спори какво
точно е представлявал “Санта
Мария”. Тоест: какъв тип кораб
е бил. По онова време основните кораби в европейските
флоти са два: по-старите каравели и по-новите караки. Повечето историци са склонни да
споделят мнението, че “Санта
Мария” е карака - по-нататъшно развитие и усъвършенстване на разпространената тогава каравела. Самият Колумб
пише за него и като карака,
и като каравела - каквито определено са били другите два
кораба от експедицията му
- “Пинта” и “Ниня”. Тези колебания дори на мореплавателя,
който е плавал с него, очевидно са следствие от факта, че
няма точна граница между каравелата и караката - тъй като
единият вид преминава в другия чрез постепенно развитие
и усъвършенстване. Най-видимите разлики са, че караките са по-големи и с по-добра
мореходност. Така например
изследователите смятат, че
водоизместимостта на “Санта
Мария” е била между 100 и
130 тона, а на типичните каравели “Пинта” и “Ниня” - съответно 80-90 и 40-60 тона.
За другите технически данни
на флагмана на Колумб също
няма пълно единодушие - дължината му се определя между
21 и 25 метра. Малко по-ясен
е въпросът с платноходното,
или казано в “морски” стил,
ветрилното му оборудване. На
24 октомври 1492 г. Колумб записва в дневника си: “Наредих
да вдигнат всички платна на
капитанския кораб - двете четириъгълни, на фокмачтата, на
бушприта и на бизанмачтата.”
Именно това подсилва увереността, че “Санта Мария” е
била типична карака: предната и средната мачта - фокмачтата и гротмачтата, при тези
кораби са носели четириъгълни платна, докато каравелите
са разчитали обикновено на
триъгълни, или както били наричани още, “латински” ветрила.
Колумб наема “Санта Мария” от нейния собственик Хуан де ла Коса, който също
взема участие в експедицията
като кормчия. Първоначалното название на кораба е “Ла
Галиега” (”Галисийката”), тъй
като бил построен в областта Галисия. Но специално за
експедицията бил преименуван на “Санта Мария”. Колумб
бил доста недоволен от своя
кормчия и се оплаква от него

в едно от писмата си. Това се
потвърждава и от свидетелството на един от участниците в плаването, който пише в
спомените си: “Видях и чух как
адмиралът ругае Хуан де ла
Коса защо е насочил кораба

ОТИДЕ СИ
РАЙКО НИКОЛОВ РАЙКОВ
(18.09.1923 – 10.01.2017 г.)
Доайенът на ветераните туристи,
председателят на Туристическа група “Младост” – ветерани, гр. Габрово,
председателят на Областния съвет на
ветераните от войните – гр. Габрово,
носителят на “Народен орден на труда”, на юбилейните медали за участие
във Втората световна война и 30 години
от победата над хитлеристка Германия,
за 50-ата, 55-ата, 60-ата, 65-ата, 70-ата
годишнина от Втората световна война,
фронтовакът, Човекът със златни ръце,
ум и сърце, артист по природа, Приятелят и Туристът.

най-напред именно към тези
води.”
Недоволството на Колумб
от кормчията и собственик на
кораба доказва своята основателност, като се има предвид по-нататъшната съдба на
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“Санта Мария”. През нощта на
25 декември 1492 г., навръх
Рождество Христово, корабите на експедицията се намирали недалеч от остров Хаити
в Карибско море. Обстановката била спокойна, почти без-

Корабът, който
откри Америка

Сбогом, приятелю
Ний бяхме с теб по горските пътеки,
ний бяхме заедно във радост и беди;
навсякъде посрещнати с усмивка,
със хляб и сол добре дошли.
На много хора беше ти опора
със свойте златни трудови ръце.
На всички беше радост и утеха –
засмян приятел, верен и любим.
Ти помнеше гърмежите на фронта,
ти знаеше победа що е,
ти хората тешеше със усмивка,
с песен, танц, артист неповторим.

С теб поставихме началото на поход,
със който всеки българин би се гордял.
Ти всяка седмица бе горе на Балкана,
изправен, горд кат Стара планина.
Сега ни гледаш горе от небето
и ще ни пазиш, и ще бдиш над нас.
Ний ще те помним с обич във сърцата
като Човек, Приятел и Турист!
Сбогом, приятелю!
Почивай в мир!
Инж. Милка Караджова
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ветрие. Към полунощ Колумб
отишъл да спи в каютата си и
оставил Коса на руля. Кормчията обаче решил, че в такава
тиха нощ нищо извънредно не
може да се случи, и на свой
ред решил да спи, като го заместил един от моряците. Но
силното подводно течение носело неусетно кораба и скоро
го изхвърлило на скални рифове. “Санта Мария” бил разрушен до такава степен, че нямало смисъл да се ремонтира.
Останките му били използвани
за строеж на селище, който
започнал на 6 януари 1493 г.,
а самото населено място било
наречено Ла Навидад (”Рождество”) в памет на събитието
с кораба на Колумб. Днес това
е градът Мол Сент Никола на
остров Хаити.
Една от хипотезите е, че
Хуан де ла Коса преднамерено разбил кораба си, за да
получи застраховката - самият
Христофор Колумб явно споделял подобно мнение, защото определил случилото се
като “предателство” от негова
страна. Така или иначе, след
завръщането в Испания Коса
получил за компенсация 3 хиляди кинтала (прибл. 147 тона)
пшеница от държавната хазна.
Изследователи и любители на историята на морските пътешествия са правили
многобройни опити, особено
през ХХ век, да реконструират
флагманския кораб на великия
мореплавател, за да се види
какъв е бил в оригиналния си
вид - разбира се, доколкото е
възможно по запазените данни. Най-голямата трудност се
състои в обстоятелството, че
няма нито едно изображение
на “Санта Мария”. Затова реставраторите са принудени да
работят по приблизителна информация.
Първата възстановка е направена през 1893 г. от корабостроителницата в Ел Ферол,
намираща се в родната на
“Санта Мария” област Галисия.
Корабът е показан на Световното изложение, състояло
се същата година в Чикаго.
То е посетено, както знаем, и
от основателя на БТС Алеко
Константинов, който ни разказва своите впечатления в
безсмъртния си класически
пътепис. Самото изложение
било организирано в чест на
400-годишнината от откриването на Америка. Испанското
правителство тогава подарило на САЩ копието на “Санта
Мария”. Сега то е изложено в
Колумбовия музей в Чикаго.
Днес за една от най-удачните реконструкции на Колумбовия флагман се смята тази във
Фуншал - столицата на португалския архипелаг Мадейра.
Но, разбира се, всеки любител на морските пътешествия
си запазва правото да има във
въображението свой образ на
кораба, който откри Америка.
Велимир Христанов
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Алпинизъм

Шерпите – тези
смели и силни мъже
В продължение на година ви разказах за най-високите върхове на планетата – 14-те осемхилядника. Представих ви най-високите върхове на 7-те
континента. Запознах ви с онези върхове, които преди Еверест са носили
най-престижната корона на планетата
– „Световен първенец”. Разказах за
това от кого, кога и как тези върхове са
открити за науката, както за битката на
алпинистите за техните първи изкачвания. Никога обаче не споменах за онези, които стояха в „сянката” на алпинистите, както при успехите, така и при
неуспехите. Това са шерпите, които се
радваха на всеки успех, преживяваха
трудно неуспехите, а те - особено в
началото - бяха повече от радостните
моменти. Скърбяха за всички, които
са заплатили с живота си своето дръзновение. Нарочно досега не споменах
нищо за тях, защото ги оставих за края
на моята поредица. Оставих ги за „десерт”, защото те го заслужават. Ето
защо.
Те никога не са провеждали и навярно няма да организират своя експедиция за изкачването на осемхилядник,
но тяхното присъствие в големите
хималайски и каракорумски осемхилядници е осезателно. Те са с американци, австрийци, англичани, французи, швейцарци, японци, чехи, поляци,
българи и с всяка експедиция, която е
дръзнала да мери сили с надоблачните
гиганти.
Още в онзи далечен паметен ден
на 1892 г., когато първите алпинисти
спряха задъхани под ледените чела
на хималайските върхове, те бяха съпроводени от група местни жители, наречени по-късно с нарицателното име
„шерпи”.
От тогава до днес са проведени десетки, стотици и хиляди експедиции.
Тяхната численост обикновено е от 10
до 15-16 души, а хранителните продукти, материалната база и бивачните
им съоръжения варират от десетина
до двадесет тона. Този огромен товар
трябва да се пренесе от последното
населено място до базовия лагер и
затова са необходими много хора. В
зависимост от багажа експедициите
наемат от 100 до 700 души носачи,
на които трябва да се осигури храна
и дрехи, достигащи понякога почти
до товара на самата експедиция. Така
например през 1954 г., когато италианският професор Ардито Дезио поведе
към втория по височина, но пръв по
красота и трудност връх на планетата
– К-2, той осигури 7 тона храна само
за 700-те носачи. За такива обикновено се ползват мъжете на три племена
– шерпи, хунзи и балти.
ШЕРПИТЕ са малоброен народ –
около 7-8 хиляди души, и са някогашни
преселници от Тибет в Непал. Живеят
в долините на Кхумбу, Фарак и Солу,
по склоновете на Хималаите от около
2600 до 4000 метра надморска височина, което им позволява и на големи
височини да носят огромни количества
багаж и спокойно да се движат дори
и в зоната на „смъртта” – над 7000 м,
без кислородни апарати. Те обслуж-

ват Еверест, Кангчендзьонга, Лхотце, Макалу, Манаслу, Дхаулагири, Чо
Ойю, Анапурна и Шиша Пангма. Името
шерпа произлиза от съществителното
„шар”, което означава изток, и представката „па” – хора или източни хора.
По вероизповедание са будисти.
За изкачването на връх Лхотце (8516
м) първата българска хималайска експедиция нае 350 носачи от племето
шерпи – село Лукла, които в продължение на 20 дни изнесоха 11-тонния
багаж на експедицията до базовия лагер на 5350 м. Тогава (1981 г.) на всеки
носач бяха заплатени по 2.50 долара
на ден – една смешна за днешните
норми сума. За изграждането на меж-

ден и неразбираем език – бурушарски,
който е съвсем слабо проучен. Както
шерпите, така и хунзите са жилави и
силни мъже. Носят огромни товари, издържат на височина и ниска температура, но нямат алпийската подготовка,
каквато имат техните събратя шерпите.
Поради това тяхното участие в експедиции се ограничава само до базовите
лагери и съвсем не е случаен фактът,
че на върховете Нанга Парбат и К-2 досега не се е изкачил нито един хунза,
докато на десетте осемхилядника на
територията на Непал и Китай (Тибет)
са се изкачили няколко стотици шерпи.
Троянската експедиция до Нанга
Парбат през 1993 г. е ползвала само

динните лагери експедицията остави
на разположение 6 високопланински
шерпи, които имаха голям опит в алпинизма, поради тяхното дневно заплащане, което възлизаше на 10 долара.
За сердар експедицията ни ползваше
един от най-добрите в този бранш –
Анг Пурба, взел участие през 1979 г. в
експедиция до трудния връх Нупце, съсед на Лхотце, а година по-късно (1980
г.) е бил сердар на две експедиции до
върховете Макалу (8481 м) и Кангчендзьонга (8586 м), което бе добър атестат
за него и той се справи много добре
със своите задължения като ръководител на носачите и високопланинските
шерпи.
ХУНЗИТЕ за нас са по-малко познати, тъй като българските експедиции в
района на Каракорум са били твърде
малко. По вероизповедание хунзите
са мохамедани, но твърдят, че са потомци на някогашни заболели войници
на Александър Македонски при похода
му през 326 г. пр.н.е. Живеят в горното течение на р. Хунза, поради което
обслужват експедициите до върховете Нанга Парбат (8125 м) , К-2 (8611
м) и Броуд пик (8047 м). Числеността
на хунзите е около два пъти по-малка
от тази на шерпите. Преброяването в
този район е много трудно, но статистиците ги съобщават между 2500-3000
души. Хунзите говорят свой, много тру-

десетина носачи, наети за 6 дни. По
предварително сключен договор на
ден троянци са били задължени да
подсигурят по 10 броя цигари на ден,
по 400 г брашно, очила, чифт гуменки
и заплащане по 5 долара на ден (130
рупии). Офицерът за свръзка получава
дневно възнаграждение от 10 долара
(260 рупии), а готвачът - по 8 долара
(200 рупии). Високопланински носачи експедицията ни не е ползвала не
само поради неподготвеността на хунзите, но и по финансови съображения.
БАЛТИТЕ са третата народностна
група, която обслужва експедициите.
Тази група живее в област Балтистан
на размирен Кашмир. Те обслужват
върховете Гашербрум II (8035 м) и
Хидън пик (8068 м). Както хунзите, и
балтите нямат необходимата алпийска
подготовка и участват само като носачи до базовите лагери.
Тъй като в проведените досега експедиции болшинството от носачите са
от племето шерпи, то те са станали синоним на онзи пълзящ керван от хора,
който, прегърбен от непосилния товар,
ние днес отъждествяваме всички носачи. Родени и израсли сред суровите условия на Хималаите, шерпите са
здрав и кален народ. Дори там, където
планината е покрита с вечни снегове и
ледове, те ходят боси, леко облечени,
хранят се малко, но носят огромни то-

вари, и то не само мъжете, но и децата
и жените.
До неотдавна трудът на тези хора
не бе достатъчно добре оценяван и те
бяха експлоатирани. Организаторите
на експедициите им заплащаха малко, товареха ги много и се отнасяха
към тях като със слуги. В последните няколко години трудът им е строго
регламентиран, заслуга за което имат
организираните туристически сдружения (бюра). Сега носачите (шерпите)
носят до 30 кг и поради това още при
тръгването всяка експедиция пакетира
багажа си в сандъци, денкове, кашони
или друг вид опаковки до 30 кг. Заплащането става също по строго определени тарифи.
Цялата организация на тези 300, 400,
а по някой път и много повече души, се
осъществява от бюрата, а по време на
придвижването до базовия лагер - от
сердар. След пристигането на базовия
лагер основната част от хората се освобождават и на разположение на алпинистите остават сердарят, готвачите,
както и още няколко високопланински
шерпи, които имат опит в алпинизма.
Освен с прекрасни физически и добри
технически качества те са изключително дружелюбни, трудолюбиви и са готови да действат при всякакви обстоятелства за благото на експедицията,
към която са наети. Участвали са в
спасителни акции, като не един път са
загивали заедно със сахибите, както
шерпите наричат своите работодатели.
Високопланинските шерпи участват
в изнасянето на багаж по междинните
лагери. Често участват в опъването на
парапети и обработката на маршрута.
Носенето на багаж от тях също е регламентиран. Така например до 6000 м
товарът им е един, а на всеки 1000 м
съответно се намалява, като се увеличава дневното заплащане. Това обикновено е фирмена тайна, но не са редки случаите, когато уговорките между
шерпи и работодатели се договарят
допълнително и това най-вече важи тогава, когато времето се влошава или се
налагат спасителни акции.
В последните няколко години, когато
алпинизмът започна да придобива комерсиални цели, най-вече на Еверест
кандидат-покорителите наемат лични
шерпи, които следват „алпинистите”
плътно по целия маршрут. По-заможните клиенти ползват дори и не само
по един, а и по повече шерпи. Те им носят голяма част от багажа, построяват
им междинните лагери, като вървят
преди тях, готвят им храна, чай и всякакви други глезотии, ако така можем
да наречем потребностите на богатите
клиенти. Всичко това даде възможност
на много шерпи да осъществят по няколко изкачвания на даден осемхилядник, най-вече Еверест.
Имената на много от тези смели и
силни мъже отдавна напуснаха пределите на Непал, Тибет, Пакистан и
станаха синоним на безпределна преданост към идеите на хималаизма.
Много често най-изявените от тях са
решавали съдбата на много експедиции. Блестящ пример за това е Тензинг
Норкей – най-първият сред първите. Та
нали точно той на 29 май 1953 г. крачка в крачка с Едмунд Хилари стъпи на
най-високата точка на планетата – на
8848,40 м, на Еверест. А какво да кажем за подвига на Пазанг Дава Лама,
който в безпримерен героизъм спасява честта на австрийската експедиция
до връх Чо Ойю. С официално разрешение за първото изкачване на този
осемхиляден гигант през 1954 г. са
австрийците, водени от легендата Херберт Тихи.
Продължава на стр. 19
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Прегърбените
мостове на Родопите
На алпинизма посветих
повече от 60 години. Изкачих се на много планини и
върхове – наши и чужди.
Не че вече нямам интерес
към тях, но... с времето
все по-често заменях ледокопа с щеките и алпийския чук. Пристрастих се
най-вече към Източните
Родопи с техните природни
забележителности, находките на археолозите, както
и онези чудни прегърбени мостове, но не само от
времето, а и от тертипа на
тогавашното строителство.
Посетих доста от тях, като
някои вече ви представих – Дяволския мост на
р. Арда, край гр. Ардино,

Дяволския мост № 2, или
както повече е известен
като Хайдушкия мост край
с. Борино на р. Читак дере.
Възхищавах се и на един
от най-дългите мостове
у нас – този на Мустафа
паша на р. Марица в Свиленград.
Ето ни сега и под сводовете на Гърбавия мост в гр.
Харманли. Построен през
далечната 1585 г. по волята на тогавашния управител на областта Сиавуш
паша на брега на р. Олу
дере (сега Харманлийска),
приток на р. Марица, той и
днес привлича вниманието
на туристите и радва местните жители. Идеята на

Продължение от брой 1
Нещастието в Хиндукуш забавя развитието на българския
височинен алпинизъм. Устремът, който се бе получил, бе
спрян. Плануваната пловдивска
експедиция до Аконкагуа бе
отложена за неопределено време, за да не се проведе никога.
Едва през 1974 г. бе взето решение за национална експедиция
до връх Ношак, която да „реабилитира” българските алпинисти.
Експедицията бе насрочена за
1976 г. и се провежда с пълната
мобилизация както на алпинистите, така и на ръководителите
на българския алпинизъм.
След продължителна двегодишна подготовка в Пирин,
Рила, Кавказ, Алпите и Памир,
в края на месец юни бюрото на
ЦС на БТС определя окончателния състав на националната ни
експедиция “Ношак-76”: Георги
Щерев – главен ръководител,
Ангел Петров – технически ръководител, Иван Костов – пълномощник на ЦС на БТС, 16 алпинисти и 2-ма оператори.
Поради многочисления състав заминаването от България
се осъществява в две групи – на
2 и 3 юли със самолет ИЛ-18 на
БГА “Балкан” до столицата на
Иран и оттам двете групи заедно продължават към Афганистан.
На 18 юли експедицията ни
достига базовия лагер на 4500
м н.в. и до 26 юли се провеждат
аклиматизационни изкачвания
и устройване на междинните
лагери.
Решителният щурм е насрочен за 27 юли (първата група)
и 28 юли (втора група). Двете
групи ще се движат с един ден
разлика. Подпомогнати от хубавото време и добрата подготовка, на 30 юли на върха се изкачват: Христо Проданов, Трифон
Джамбазов,
Иван
Вълчев,
Методи Савов, Стефан Тодоров, Димитър Бърдарев и Руси
Дженев. От тази група Малин
Цонкин достига до 6300 м. Ден
по-късно – на 31 юли, до върха
достигат: Кънчо Долапчиев, Ог-

пашата е била мостът да
свързва двата бряга на реката, с което да се улесни
преминаването на керваните със стока и жителите
от двата бряга на реката.
По тертипа на тогавашното строителство сводът на
моста е леко прегърбен,
откъдето идва и името му.
Размерите на това интересно мостостроителство
не са от най-големите по
нашите земи, дължината
му е 109 м, а ширината
до 6 м. От доста години
обаче мостът се нуждае
от ремонт, поради което е
затворен не само за превозни средства, но и за
пешеходци. Впрочем той

днес не е и нужен, тъй
като под него вода няма.
Преди години по решение
на градската управа реката е отбита и на нейно
място е проектирано да
се строят увеселителни
заведения, езеро с лодки,
както и други водни съоръжения. Идеята така и не се
осъществява и днес любителите на приключения и
фотолюбителите свободно
кръстосват пътя на старата река, за да запечатат
интересните строителни
хрумвания на способните
архитекти, майсторството
на строителните работници и най-вече идеите на
тези, които са осигурили

Връх Ношак с
две юбилейни
годишнини

нян Балджийски, Вълчо Спасов,
Кирил Стоилов, Борис Овчаров
и Евгени Христов. Ръководителят на втората група достига до
6000 м, а Кирил Димчев получава лекарска забрана и остава в
базовия лагер. Така от 16-те алпинисти 13 се изкачват на връх
Ношак – 7492 м, и това е един
добър атестат за българския алпинизъм.
Атестат, който бе достатъчен
ръководството на БТС и най-ве-

че Секретариатът на ЦК на БКП
да повярва във възможностите
на българските алпинисти.
ХИНДУКУШ
След Хималаите, Каракорум,
Кун-Лун и Памир, Хиндукуш е
петата по височина планина в
света. Главното й било има посока североизток-югозапад и се
простира на дължина повече от
750 км. В най-голямата си шири-

средствата за това строителство.
С фотоапаратите и ние
слизаме под сводовете на
стария мост. Запечатваме всичко, което считаме
за интересно. Привлича
ни камъкът, на който е изписана една велика мъдрост: “Светът е един мост,
по който минава пътят на
царя и на бедняка”, както и плочата, където на
старотурски са изписани
стихове на поета Саибаи.
Независимо от епизодичните размирици в този
град, породени от мигранти и местни жители, не се
притеснявайте и ако ви се
отдаде път към Хасково,

на Хиндукуш достига до 275 км.
В тези си граници планината заема площ от 110 000 кв. км и се
простира почти на цялата територия на Афганистан и на част
от Пакистан.
Хиндукуш е продължение на
Кашмирските Хималаи и служи
за възел между Хималаите, Каракорум и Памир. Специалистите го разделят на три дяла – източен, централен и западен. За
алпинистите интерес представлява Източен Хиндукуш, който
достига до 175 км дължина. В
него са съсредоточени всичките
29 известни седемхилядници на
планината.
По главното било на Хиндукуш преминава и граничната
линия между Пакистан – на
юг, и Афганистан - на север.
В пакистанската територия се
намира най-високият връх на
планината – Тирич Мир – 7706
м, както и Истор-о-Нал – 7398
м, и Сарагхар - 7348 м.
Малко по на север от Тирич
Мир се издига и вторият по височина връх Ношак – 7492 м.
Хиндукуш е най-западната
планина на големите планински
системи в Азия и това е дало
отражение върху заледяването
и заснежаването й. Снежната
линия се движи в границите на
4800–4900 м, а заледяването е
незначително. Най-изразено е
в Източен Хиндукуш, където се
намира и най-големият ледник
Тирич Мир с дължина 31 км.
Хиндукуш се намира между
мусонните пояси на Хималаите
и степните окрайнини на Памир,
поради което дните тук са горещи, а нощите студени. Често
духат силни ветрове, достигащи
понякога ураганна скорост. Не
попадат обаче под влиянието на
мусоните и това благоприятства
изкачванията по върховете през
летните месеци – юли и август,
дори и септември.
Древните гърци са наричали
Хиндукуш Парапасимо, което
на гръцки означава “по-високо,
отколкото лети орелът”. Това
име датира навярно още от времето, когато Александър Маке-

Харманли,
Свиленград
или Любимец, отделете
час, час и половина. Снимките, които ще направите,
или преминаването по и
под моста ще ви напомнят
за един хубав и ползотворен уикенд. Ако разполагате с още малко време,
качете се на автомобила и
тръгнете на изток по посока на гр. Любимец, защото
само на 2-3 км е някогашният бисер на Харманли Изворът на белоногата. За
съжаление, днес мястото
е занемарено, но изворът,
станал чешма, и стройната фигура на Гергана са си
там.
Доц. Сандю Бешев

донски на два пъти – през 329
и 327 г. пр.н.е., преминава през
тукашните проходи. С военни
цели през Хиндукуш преминават Тимур – 1398 г., както и султан Батур – 1506 г.
Към спортното завладяване
на Хиндукуш алпинистите се
насочват значително по-късно,
отколкото към другите големи
планини, по две причини – политически и спортни. Като британска колония в Афганистан и
в пакистанския Читрал чуждестранни алпинисти не са допускани дълго време. През 30-те
и 40-те години на миналия век
опити за изкачване на някои
върхове са правени от англичани предимно от страната на
Пакистан, но всичките са били
неуспешни. От север – през
Вакханската долина, афганистанското правителство разрешава достъпа на алпинисти
едва през 1960 г.
От спортна гледна точка върховете на Хиндукуш временно
остават в сянката на големите
си съседи – Хималаите и Каракорум. Първото посещение на
планината от спортна страна е
осъществено през 1935 г. от германска експедиция, която обследва само хребета Нуристан.
През 1950 г. откъм пакистанска
територия към най-високите
върхове на Хиндукуш навлиза
норвежка експедиция, ръководена от проф. Арне Нес.
Усилията на норвежките алпинисти се увенчават с успех,
като най-напред на 21 юли П.
Квенберг достига сам първенеца на планината Тирич Мир –
7706 м, а един ден по-късно на
върха се изкачват и ръководителят на експедицията А. Нес, X.
Берг и Т. Стретер.
Пет години по-късно – 8 юни
1955 г., американците Е. Мърфи
и А. Мъч покоряват още един
седемхилядник – Истор-о-Нол
– 7398 м, а на 24 август 1959 г.
италианците Ф. Алето, Г. Кастели, П. Консилио и Б. Пинели
стъпват на най-високата точка
на връх Сарагхар – 7348 м.
Доц. Сандю Бешев
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Календарната обредност
Красота, творчество,
поверия, гадания

Календарните празници и
обичаи са ярък израз на етническите белези, разграничаващи
българите. През Възраждането
просветни и революционни дейци, като Г. С. Раковски, Л. Каравелов, П. Р. Славейков, търсят
в календарната обредност основание както за националната
обособеност на българския народ, така и за борбата за национална независимост.
Българските
календарни
празници и обичаи са съсредоточени предимно в периодите на
зимното и лятното слънцестоене
и пролетното равноденствие. Те
са свързани с определени стопански дейности и са насочени
към успешното им протичане.
Древни религиозно-магически
представи, поверия и култове са
неизменна част от календарните празници и съпътстващите ги
обичаи и обреди. Компоненти от
празнично-обредните комплекси са предсказанията, гаданията и обредните забрани с предохранителен характер. Запазени
са следи от култа към слънцето,
водата и огъня, както и от култа
към мъртвите и прадедите. След
въвеждане на християнството
като държавна религия много
от празниците и съпътстващите
ги обичаи и обреди придобиват
църковно-християнска окраска.
Зрелищно-развлекателната
страна на част от календарните
обичаи и обреди изразява народния стремеж към красота и
творчество.
Февруари - март
10 февруари - ЧУМИНДЕН –
СВЕТИ ХАРАЛАМПИ
На гръцки „Харалампиос“ значи „светнал от радост“. Св. Харалампий се почита като господар
на всички болести и най-вече на
чумата. Празникът в негова чест
е известен и като „Чуминден”.
Според народното вярване
чумата се е родила на зимния

Атанасовден и започнала да
мори хората по земята, докато
св. Харалампий не успял да я
залови и окове в девет вериги.
На този ден не се работи, за
да не се разсърди светецът и
да освободи болестта. Призори
всяка домакиня изпича обреден хляб „колак” и три малки
кравайчета и заедно с паничка
мед ги носи в черквата да бъдат
осветени. Вкъщи намазват обредните хлябове с меда, прекадяват ги, разчупват ги на късове
и разнасят на три къщи за здра-

ве на „леля” (чумата). Едно от
медените кравайчета хвърлят
на покрива на къщата за чумата, второто дават на домашните животни, а третото изяждат
децата. С осветения мед мажат
челата на децата, за да не боледуват. От него запазват за лек
през цялата година.
11 февруари - ВЛАСОВДЕН.
Народът празнува този ден в
чест на впрегатния добитък, за
да не боледуват животните.

14 февруари - ТРИФОН
ЗАРЕЗАН. Това е един от
най-устойчивите, но и най-противоречиви и сложни по своята
историческа същност обичаи в
българския народен календар.
Празникът е в чест на свети
Трифон и се почита от лозарите, соколарите, градинарите и
кръчмарите. Това е трудов обичай, свързан с първия стопански процес в годишния цикъл на
обработка на лозата – пролетното и зарязване. 14 февруари е
популярен и като Ден на любо-

вта и виното.
Според народните поверия,
празникът е наричан още „Безносия“ (без нос), защото в една
народна легенда се казва, че
Света Богородица проклела
Трифон да си отреже носа, защото й се присмял. На този ден
избират „Цар Трифон“ и с веселие го носят на ръце от лозята
до дома му.
Българската
православна
църква отбелязва този празник
на 1 февруари (по Новоюлианския календар).

Легенда за Седемте рилски езера
Седемте рилски езера
е група езера с ледников
произход,
разположена
в планината Рила. Това е
най-посещаваната от туристи езерна група в България,
част от Стоте национални туристически обекта. Езерата
се намират в Дамгския дял
на Северозападна Рила и са
разположени стъпаловидно
между 2095 и 2535 м н.в. Заемат вдлъбнатини по склона
на планината, като отделните
езера са свързани помежду
си чрез малки поточета. При
преминаването на водата по
тези поточета са образувани
малки водоскоци и водопади.
Първите три езера - Сълзата,
Окото и Бъбрека, се оттичат
поотделно в Трилистника, а
след това през последните две минава един
вече по-мощен поток, който, изтичайки от
най-долното езеро, дава началото на река
Джерман (ляв приток на Струма).
Езерото, което е разположено на най-голяма надморска височина, носи името Сълзата заради прозрачността на водите, които
предлагат видимост в дълбочина. Следващо
по височина на разположение е Окото (Сърцето), което е с почти идеална овална форма. Окото е най-дълбокото циркусно езеро

в България — дълбоко е 37,5 м. Бъбрека е
езерото с най-стръмните брегове от цялата
група. Четвъртото езеро е Близнака, което
е най-голямото по площ езеро в групата.
Езерото Трилистника е с неправилна форма
и невисоки брегове. Най-плиткото езеро е
Рибното езеро, като на неговия североизточен бряг е изградена хижа “Седемте езера”.
Най-ниското в групата е Долното езеро, от
което води началото си река Джерман.
Легендата за Седемте рилски езера разказва, че преди хиляди години в Рила жи-

веели мъж и жена великани. Те
се обичали много. Домът им бил
толкова топъл и уютен, а на любовта им се радвали всички стихии в света.
Но за нещастие един ден
злите сили преминали покрай
техния дом. Като видели, че съществува такова красиво място, завидели на семейното им
щастие, ядосали се и решили да
унищожат всичко, за да заличат
любовта им завинаги. Започнали да пращат черни облаци и
опустошителни ветрове. Страшни земетресения започнали да
тресат земята…
Мъжът великан защитавал яростно всяко стръкче тревичка,
всяко малко поточе или цвете,
бранел своята любима и отбивал
атаките на злите сили. Това обаче
само увеличило тяхната злоба и жестокост.
В една тежка битка младият великан паднал убит. Доволни от постижението си, злите стихии си тръгнали, оставяйки след себе
си разчупени скали, опропастени долчини
и една съсипана от скръб жена. Мъката на
младата вдовица била толкова голяма, че
сълзите й бликали безспир и се стичали по
хребетите право в долчините. Леели се и се
събирали в тях… образували се бистри езера.

Традиции

на българина

“Прошки”

"Трифон
Зарезан светецът на
лозите"
18 февруари - ГОЛЯМА ЗАДУШНИЦА пред Великия пост (подвижна дата).
19 февруари - НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНА
(Месни
заговезни
– подвижна дата). Празник на Източноправославната
християнска
църква.
26 февруари - НЕДЕЛЯ СИРОПУСТНА (Сирни заговезни; Всеопрощение – подвижна дата). Обичаят, който поставя началото на
най-дългия период на въздържание
в православния календар, народът ни нарича Сирни заговезни. В
различните краища на страната
съществуват още много наименования – Прошка, Сирница, Сирни
поклЎди, љрата, Пустљве, Сирна
зЎпрошка, Прљшчани пљклади, ЗапоклЎди… Те са свързани с характерната обредност, която обхваща
целия ден – чак до вечерта. От понеделника след Сирни заговезни
започват Великите пости. По традиция те продължават седем седмици
и завършват на Великден.
Най-устойчивият елемент от целия празник е веселата трапеза,
около която се събират всички от семейството. Преди това трябва да е
завършил обичаят прошка или прощаване. Някога той се изпълнявал
през цялата седмица, предшестваща Сирни заговезни – т.нар. Сирна
неделя. На прошка ходели вечер,
спазвайки йерархията – по-млади
при по-възрастни. Младите семейства отивали при родителите си,
младоженците – при кумовете и т.н.
Покланяли се ниско, целували ръка
и казвали: „Прощавай!“ Обичайните
отговори са: „Господ да прощава!
Простено да ти е! Да си простЂн!”
След размяната на тези реплики

правели обща трапеза. И така –
докато обиколят всички. Задължително е човек да поиска прошка от
тези, които са по-високо от него в
общността. И да я получи, естествено. Едва тогава – помирен и опростен – може да седне и да заговява
на Сирница.
Всичко, приготвено за трапезата
в този ден, е с масло, яйца и мляко – продуктите, които са забранени
през постите. (Месото се изключва
от Месни заговезни – седмица преди Сирни заговезни). Някога постите са били „обществен закон“.
Най-весело на този ден е т.нар.
хамкане, което се прави след вечерята, с варено яйце или бяла халва. Бялата халва е задължителна
за трапезата на Сирни заговезни.
Яйцето или халвата се овързват с
червен конец или с мартеница и се
провесват от тавана. За същия конец, но малко по-нагоре, връзват и
въглен. На някои места след яйцето
връзват сирене (халва). Залюляват
конеца и всеки се стреми да хване
само с уста (без помощта на ръцете)
въглена, яйцето или сиренето. След
това въгленът се прибира, за да послужи при разваляне на уроки или
лечение. От яйцето някога ядели
само белтъка, а жълтъка и сиренето
прибирали – също за цяр. Конецът,
на който са били завързани пък, се
запалва на няколко пъти, като се
нарича.
Друг много характерен обичай
е �ратник. Навсякъде палят огньове от слама извън селото, на някоя
височина. Момците ги прескачат, а
момичетата играят хора. В Софийско пък палят слама, завързана на
дълги прътове, които въртят.

27 февруари - КУКЕРОВДЕН
(Песи понеделник, чист – подвижна дата). Кукеровден е обвързан
с Възкресение Христово, затова и
датата му се променя с всяка година. Той се празнува винаги в понеделник, непосредствено след Сирни
Заговезни. Водят началото си още
от Дионисиевите празници. Кукерите са наричани още чауши, бабугери, станчинари, дервиши, старци,
сурати или джамалари. Използват
се български карнавални фигури.
Кукерите танцуват по улиците, за да
изплашат лошите сили и да пропъдят студа, а за плодородие и здраве
извършват обредни (символични)
действия като оране, сеитба и други.
27 февруари - 1 март – ТРИМИРО. Това е пълно постене – не се
яде никаква храна, дори вода не се
пие. Тримирото се осъществява в
понеделник, вторник и сряда след
Сирни Заговезни. В сряда сутринта
тримирникът отива на църква, причестява се и взема комка, после се
връща у дома, където събира и гощава близки и комшии.
1 март МАРТУВАНЕ (Мартеници). В традиционните български
мартеници са вплетени парички,
скилидки сух чесън, синци, мъниста, железни халки, косми от конска
опашка, черупки от охлюви, парченце дрян и др. Затова мартеницата се
смята за амулет, който предпазва от
зли сили.
4 март - Св. ТЕОДОР ТИРОН
(Тодоровден). Празник на Източноправославната християнска църква (шест дни след Сирни заговезни).
Народен празник, през който се
провеждат конни състезания (кушии).
9 март - Св. ЧЕТИРИДЕСЕТ
МЪЧЕНИЦИ. Св. Четиридесет мъченици са 40-те римски войници от
арменската кохорта в гр. Севастия,
Малка Армения (дн. гр. Сивас). Според св. Василий тези 40 войници
имали силната вяра в Христа, за
която и вяра били арестувани, след
което били осъдени да замръзнат в
леденото езеро до Севастия. Само
един войник на име Мелитос се отрекъл и напуснал другарите си по
вяра, излязъл от студените води,
и като отишъл да си вземе гореща
баня, за да се затопли от рязката
промяна на температурата. Той починал на място.
Материала подготви:
Ф. Петрова
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Шерпите – тези
смели и силни мъже
Продължение от стр. 16 спретна 10 изкачвания на
Еверест. На 6 май 1999
В началото всичко вър- г. изкатери върха и остави нормално, но когато на там цели 21 часа, без
алпинистите достигат до палатка и допълнителен
щурмовия лагер, време- кислород. Чири обори
то внезапно се влошава. всички изследвания на
Опитът им е неуспешен. специалистите,
които
Стихията
продължава, твърдят, че на такава
а хранителните запаси височина човешкият орса привършили. Пазанг ганизъм не може да се
Дава Лама слиза в близ- възстановява... Не се закото селище за проду- доволи само с това, а гокти. В този момент без дина по-късно осъществи
официално разрешение първото скоростно изкачкъм върха върви френ- ване на върха само за 16
ско-швейцарска експе- часа и 56 минути. Какво
диция, водена от Реймон щеше да стане с този
Лайнингер. Научил за невероятен шерп? Този
това, шерпът бърза с въпрос вълнуваше много
40-килограмовата рани- специалисти. Разреши го
ца. Изпреварва „некане- самият Чири, защото при
ните гости” и само за три 11-ото си изкачване на
дни преодолява неверо- Еверест той пропадна в
ятните 5000 метра в дени- ледена пропаст при опит
велация, с което спасява да направи оригинална
честта на австрийците. снимка. Рекордът му обаНа 19 октомври 1954 г. че не се задържа дълго,
Австрия изкачва своя защото друг негов сънавтори осемхилядник – Чо родник Джорджи Лакпа
Ойю, 8201 м.
го подобри на 10.56 часа
После имената на реди- на 25 май 2003 г., а на 21
ца шерпи започват да за- май 2004 г. пак той слезе
пълват хрониките на ал- до невероятните 8.10
пийските и хималайските часа...
подвизи. Гялцен Норбу
С това имената на простава първият човек, кой- славените шерпи няма да
то стъпва на два осемхи- свършат, защото магията
лядни върха. За първи Еверест и осемхилядните
път – на 17 май 1955 г., гиганти ще продължава,
на Макалу (8481 м) и на а за тях това е бизнес, и
9 май 1956 г. на Манаслу то доста добър.
(8156 м). Анг Рита много
Трогателна е историябързо надскача успеха та с Христо Проданов и
на Гялцен, като само за шерпа Чованг Ринджи
няколко години успява от легендарната ни ексда стъпи на Еверест цели педиция
„Еверест-84”.
10 пъти. Дванадесет из- Амбициозният Христо е
качвания на Еверест пък готов за атака към върнаправи отличният Сун- ха още на 20 април. Нидаре шерпа и никой не кой друг от състава не
знаеше докъде щеше да се чувства подготвен да
стигне тяхната надпрева- тръгне с него без кислора, ако при опит за 13-ото род по трудния Западен
си изкачване Сундаоре гребен, освен Ринджи.
не пропадна в буйните Двамата катерят докъм
води на река Ганг. Рита 8500 метра, когато падареши да спре надпрева- ща кислородна бутилка
рата. Но на сцената из- удря в гърдите Ринджи и
лезе невероятният Аппа той няма как да продълшерпа, който към днешна жи. Христо продължава
дата вече има в актива сам и стъпва на върха,
си 21 изкачвания. Когато но остава там завинаги.
направи 20 изкачвания, Изключително привързан
официално заяви: „Давам към него, Ринджи плаче
път на младите.” Да, ама като дете след гибелта на
не. Направи още едно големия българин. А годии окончателно слезе от на по-късно и той стъпва
сцената. Сцената обаче на голямата си мечта – на
не остана празна, защо- Еверест.
то се появи шерпът Бабу
Чири, който набързо
Доц. Сандю Бешев
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Едно от богатствата на
България – лековитите
Всеки има поне един
близък или познат, който,
отчаян от невъзможността на съвременната медицина да разреши здравословния му проблем, е
потърсил помощ на някое
свещено за предците ни
място, в молитва пред чудотворна икона, от лечебно аязмо. В страната има
над 20 такива светилища,
манастири или други магични места, които помагат на тялото и душата или
изпълняват съкровени желания.
В Бургаска област има
Аязмото в манастира "Свети Георги Победоносец" поне седем лековити изв Поморие
вора, които даряват здраве на вярващите. Най-известният е аязмото в
манастира “Свети Георги
Победоносец” в Поморие.
Монасите там разказват,
че водата му лекува кожни болести и дори слепота. “Водата е с по-наситен
цвят,
високоминерализирана – всичко лекува”,
казва монах Сергий от
манастира. Той разказва
легендата за Селим бей –
местен турски велможа от
ХVII в., който приел християнството, след като изворът излекувал дъщеря
му от тежка болест. Дълго
време не можели да намерят лек за момичето, когато насън на бея се явил
Аязмото в пещерата на света Марина
свети Георги и му посочил
мястото, където трябва да

Индипасха

се копае за лековитата
вода. След като я открили,
от нея пил самият Селим
бей и дъщеря му, която
веднага оздравяла. При
разкопки близо до аязмото бил намерен и барелеф
на свети Георги, който е
поставен над извора. Беят
приел християнската вяра,
а когато починала съпругата му, се замонашил и
станал първият игумен на
поморийския манастир. В
манастира има още два
олтара – на св. София и
дъщерите й – Вяра, Надежда и Любов, както и на
св. Николай Чудотворец.
Монасите от манастира
твърдят, че ако застанете
пред неговата икона и се
помолите с вяра, Бог ще
чуе молитвите ви и ще ви
прати благословия.
На 12 километра от
главния път за Малко Търново и на 95 км от Бургас
се намира село Сливово,
известно с аязмото в пещерата на света Марина.
От селото тръгва поклоннически маршрут до
пещерата в прегръдките
на Странджа планина.
Светилището на светицата е около 12 км на изток
от селото. Аязмото там е
уникално – водата тече
по стените на пещерата
и се събира в съдове на
пода, оставени от болните хора. Наоколо дърветата са отрупани с конци,
дрехи или парцалчета, за
които се вярва, че приемат болестта на човека и тя
остава там, а болният си
отива здрав вкъщи. Светилището е било най-големият култов център на
светицата в Югоизточна
Тракия, привличал в миналото поклонници чак от
Цариград. Хора от близки
и далечни села идвали
тук на поклонение и “смиване” с лечебна цел. С
тази пещера е свързана
и много древна по произход традиция – при отвора в източната й част или
при иконата да се оставят
умалени, изработени от

тенекия или от сребро, изображения на болния орган или на цяла човешка
фигура (вотиви). Вярвало
се, че болестта ще остане върху изображението
в пещерата. На това място
е съществувало селище
още в древността, за което свидетелстват тракийските могилни некрополи,
следите от металургична
дейност (рупи), останките
на крепост от тракийски
и късноантични времена,
както и тракийското скално светилище в мeстността Ватралљва поляна, с изсечени в скалата каменни
кръгове с диаметър 10-15
см. По всяка вероятност
тук е почитан богът на
Слънцето – Хелиос.
Дълбоко в сърцето на
магичната Странджа се
намира едно от най-тайнствените и мистични места – Индипасха, с бликащ
в основата й извор. Скрито
сред гъсти гори, древното тракийско оброчище е
съществувало от векове и
само посветените знаели
как да го открият. Тракийските жреци си проправяли път сред непроходимата гора, за да извършват
жертвоприношения и да
гадаят бъдещето. Слизайки до свещената Индипасха, те славели бога
Слънце и Земята майка.
То е в дълбок и усоен дол,
обрасъл с гъста букова
гора. Името се свързва с
поклонения и вричане на
курбани на самото място
пет дена след Великден
– Пасха. Местността се
посещава
целогодишно
от стотици поклонници,
търсещи изцеление чрез
практикуване на древни
обряди, в които основна
роля има пречистващата
и лековита сила на водата.
Голямобуковският манастир „Св. Животоприемен
източник“ е единственият манастир в Странджа планина. Обителта
представлява
комплекс
от църква и едноетажна
жилищна сграда. Мана-

стирската църква е построена през 1876 г. В олтарната й част се намира
аязмото “Живоприемний
източник”. Постройката е
полуразрушена, а старата камбана е изчезнала
безследно. Преди няколко години обаче руска
пророчица предрекла, че
на това място след време ще бият три камбани.
Една от тях вече е факт.
Тя е подарена на храма от
д-р Петер Лехнер. Чешкият учен чул историята на
манастира, докато бил на
почивка в България. Щом
разбрал за светата обител
и необикновения й извор,
веднага пристигнал тук,
за да ги види, невярващ.
Дошъл невярващ, а си
отишъл вярващ. Водата го
излекувала от мъчещо го
от години хронично заболяване. За благодарност
чехът, когато се прибрал в
родината си, изпратил дарение камбана. Тук идват
миряни от цялата страна и
зад граница. Болни от бъбреци и жлъчка, страдащи от проблеми на черния
дроб и нервни заболявания търсят силата на манастирския извор. Водата
лекува и очите. Свидетелствата разказват за многобройни изцеления на
вярващите. Например тя
е изцерила карнобатски
каракачанин. Възрастният човек обиколил лекари
и бил загубил надежда за
зрението си. Изцеление
обаче му донесла чудодейната вода. През 1992
година в манастира пристигнал известният руски
учен от московския център по народна медицина – Михаил Гейлер. Според него след Хималаите
манастирът край Голямо
Буково е втори по така
нареченото космическо
засичане.
Манастирът „Света Богородица”, или Горноезеровският манастир, се
намира само на няколко километра от Бургас,
между кварталите „Горно
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Уникални
образувания и
рисунки разкриват
праисторията
на Бразилия
Параклисът "Св. Троица"

извори
Езерово” и „Меден рудник”. Легендите разказват, че на това място още
от тракийско време е имало езическо светилище.
След покръстването българите построили православен храм на мястото на
тракийското светилище. С
годините храмът запада и
на негово място се появява днешната света обител.
Вероятно манастирът е
основан през XII век, като
заради лековитите води,
извиращи под него, тук е
имало и отделение за лечение на болни хора. Всеки от седемте минерални
извора е с различен химически състав и различни
лечебни свойства на водата. Лековитите извори
са били известни още от
дълбока древност.
В Зидарово се намира
аязмото, за което се носи
легенда, че преди време
членове на комунистическата партия, под въздействието на алкохол, са
го разрушили, но не след
дълго те и техните семейства намерили смъртта
си. В този параклис има
лековит извор – носят се
легенди, че слепите, които
си измият очите, проглеждат. Говори се също, че пожеланото там се сбъдва.
Аязмото е открито от баба
Злата от село Зидарово.
Тя имала трима синове и
една дъщеря. Най-малкият се казвал Велико. Той
бил сляп. Срещу Велики четвъртък баба Злата
сънува сън, в който й се
явява Света Богородица
и й посочва точно мястото
на аязмото. Единственото
условие, което Св. Богородица иска от нея, е било
да отиде на мястото със
съпруга си Стоян, който не
е зачитал християнската
религия. Трудно им е било
да склонят дядо Стоян.
Въпреки това заради сина
си той решил да отиде. С
клечка боднали и вода потекла, изчакали да се избистри и измили очите на
Велико. Той прогледнал, а
родителите му направили

малък параклис.
Параклисът “Св. Троица”
е един от най-интересните
в Странджа. Намира се
между селата Визица и
Граматиково в местността
Котвините. Строен е през
1870 година върху входа
на естествена пещера. От
стените на пещерата капе
вода, за която се вярва,
че е аязмена и има лечебни свойства. Поверието
гласи, че всяко влизане
в пещерата води до изчистване на греховете. До
параклиса “Света Троица”
са развалините на по-стара средновековна черквица, а по-настрани от нея
се е намирало колибарското селище Котвините.
Само на 60-ина метра североизточно от “Св. Троица” расте осемстотингодишен дъб лъжник. Голямoтo
Аязмo се намира във Влахов дол, един от притоците
на река Велека. На левия
бряг на дола са разположени одърчетата на петте
нестинарски села в Странджа – Българи, Кости, Граматиково, Кондолово и
Сливарово. Нестинарският празник се чества в с.
Българи винаги на 3 юни,
по стар стил. Жителите
на петте села тръгват на
нестинарско шествие към
Голямото аязмо в неделята преди празника на св.
св. Константин и Елена.
Начело на всяко шествие
са иконите на светците, а
поклонниците вървят под
съпровода на гайда и тъпан. Поднасят жертвени
дарове и извършат ритуала “смиване” с аязменска вода. Вярват, че на
този ден тя е най-лековита и че точно в този ден
се “отварят” всички аязма
в Странджа. Това вероятно не са всички лековити
извори и светилища в региона. Не трябва да се забравя обаче, че те помагат само на онези, които
пристъпват към тях с вяра
и се молят искрено.
Филипина Бондокова
(Източник:
burgasnews.com)

Официалната история
на 180-милионна Бразилия (днес) започва с откриването й през 1500 г.
от португалски мореплаватели и че крал Педро
II (1825–1891), след като
откъсва бившата колония
окончателно от метрополията-майка, нарежда
провеждане на обширни
археологични
проучвания, за да утвърди облика
й на независима държава, със своя идентичност.
Крал Педро II мечтаел
да се намерят следи от
древни цивилизации, от
пирамиди и от градове,
потънали в джунглата.
Макар че индигените останали възприемани като
по-нисши от белите (както
и чернокожите, докарани
от Африка), сега говорим
за “бразилска нация”.
Но откъде е дошло населението на тази нация?
Северноамерикански
учени, изследвайки културите на Мексико, поддържат мнението (теория
на Кловис), че преди 13
000 години, докато Беринговият проток не съществувал, в края на ледниковия период неговата
земна твърд прекосили
и се заселили в северната част на американския
континент ловци от азиатски произход, заедно
със стадата си (главно от
сибирския и монголския
регион). После те заслизали на юг.
Тази праистория щяла
да се наложи окончателно, ако една археоложка
от
бразилско-френски
произход – Ниед Гидон,
сега на 81 години, не попаднала през 1973 г. в Националния парк Серра да
Капивара, обявен по-късно (1991 г.) от ЮНЕСКО
за наследство на човечеството.
Преди 70 000 години
водите на Атлантическия
океан спаднали със 120
метра и така се създали
благоприятни условия за
мореплаване от един континент до друг – в случая
от южноафриканския или
австралийския бряг до
Южна Бразилия. Разположен върху 130 000 хектара, далеч назад в историята, Серра да Капивара
бил дъно на море. Поради
това червената му почва е
солена, а скалите, ерозирали с времето, са разде-

лени с дълбоки пропасти.
Любопитната
археоложка Ниед Гидо, проявила и алпийски умения
в катеренето на зъберите
и за своя изненада открила на 1300 места рисунки от първобитни хора.
Това именно накарало
ЮНЕСКО да постави под
закрила местността.
Въпреки заплахите за
смърт, отправени към
Ниед от ловците, които
отстрелвали в Серра да
Капивара маймуни, ягуари, тапири и др., смелата

археоложка не се уплашила и с револвер, затъкнат в колана, се борила
със стрелците, пушекът
от които се наслагвал
върху наивните рисунки
и ги замазвал. А те били
датирани към време с
8000–12 000 г. назад от
днешното и, изпълнени с
креда, овъглени кости и
др. природни материали,
разказвали за бита на тогавашните хора.
Постепенно големите
котки изчезнали и в пустошта се завъдили гризачи и индийски прасета.
Безобидни към човека,
те обаче покривали групово фреските с екскрементите си и ги повреждали. Наложило се Ниед

Гидон да остави уютното
си местенце в Музея по
антропология в Сао Паоло и да се пренесе да
живее в Серра да Капивара, разкривайки нови
и нови находки. Мечтите
й били фантастични – тя
предприела инициатива
за построяване на международно летище. Със
свои средства и малко
помощ построила в един
ъгъл на Парка хотелче за
туристите, където те да се
подслонят и отдъхват от
задушаващата топлина,
подредила малка експозиция за произхода на
американския човек. Част
от днешните бразилци,
според Гидон, не дошли от
север, а първите “хомо са-

пиенс” на тази земя – метеките, както ги нарича,
са от африканския бряг,
отстоящ на около 1000
км, и много по-рано (изпреварвайки с 1000 години), отколкото азиатските
племена през Беринговата земя. Археоложката се
отнесла към Петробраз
– могъщата петролна бразилска компания, която
финансира между другото
и екологията, поддържа
и културното наследство.
Петробраз построили шосейни пътища към Националния парк. Но поради
избухналия корупционен
скандал в края на 2015 г.
дейностите замрели.
Битките между двете
научни хипотези продължават, но без съмнение
гостите-туристи, дошли в
Бразилия, ще се заинтересуват и от необикновените природни гледки в
Серра да Капивара, и от
рисунките на първобитния
човек.
Мариана Ангелова
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анада е страна на редки природни красоти и
феномени, което е нормално за такава огромна площ
- втората по територия страна
в света. Свикнали сме да я
асоциираме с планини, гори
и прерии, златотърсаческите разкази на Джек Лондон и
вечно заснежените скалисти
върхове на Юкон.
Но в нея, освен чудесата на
природата, се намират и изненадващо любопитни туристически артефакти, сътворени от
човешки ръце.
Такава е например, колкото
и странно да звучи, една улична стълба в Торонто.
Болдуиновата стълба е популярен туристически обект в
този град и сред най-известните му забележителности - не
на последно място и заради
споменаването й в известната комиксова поредица “Scott
Pilgrim”, както и във филмовата екранизация на режисьора
Едгар Райт “Скот Пилгрим срещу света” (2010 г.).
Названието си е получила в
чест на канадския адвокат и
политик Робърт Болдуин, чието семейство по-рано владеело терена, върху който е построена.
Болдуиновата стълба започва в пресечната точка на две
улици и се издига до върха на
стръмен хълм. Била построена, за да свързва две части на
улица Spadina Road - тъй като
е много трудно да се проправи
директна връзка поради спецификата на терена и скалните
породи. В резултат уличното
платно заобиколило хълма, а
за пешеходци построили дървена стълба, която значително
съкращавала пътя им.
Към 1913 г. старата стълба
вече била напълно амортизирана и я заменили с нова бетонна конструкция.
През 1960-те години Болдуиновата стълба била заплашена от демонтиране, защото
се планирал високоскоростен
тунел като част от бъдеща
магистрала. Но гражданите
се вдигнали на протест, за да
защитят любимите си стъпала,
с които цели поколения били
свикнали - и проектът си останал нереализиран. Акцията на
хората привлякла общественото внимание и така Болдуиновата стълба се превърнала не
просто в местна, но и в национална туристическа забележителност, символ на грижливо
отношение към традициите на
миналото.
Днес, след като преодолеят
110-те стъпала на Болдуиновата стълба, туристите могат да
се насладят на прекрасна панорамна гледка към Торонто,
а след това да посетят други
местни забележителности имението на Спедайн и замъка
“Каза Лома”.
Ботаническата градина “Ван
Дусен” е красив парк в самия
център на Ванкувър. Тя е сред
най-интересните и популярни
туристически атракции на града, както и една от най-добрите ботанически градини в Северна Америка.
С изключение на коледните
празници Ботаническата градина “Ван Дусен” е отворена
за посетители през цялата година. Площта й е 22 хектара.
Нейната история започва
през 1970 г., когато една местна организация, правителството на провинция Британска
Колумбия и кметството на град
Ванкувър подписват споразумение за превръщането на
част от старото голф игрище
“Шонеси” в обществена градина. Официалното откриване се
състояло на 30 август 1975 г.
Новата ботаническа градина

Туристически изненади в

Канада

била кръстена на известния
индустриалец и филантроп
Уитфорд Джулиън ван Дусен,
който дарил за създаването й
1 милион долара.
Днес в Ботаническата градина “Ван Дусен” са представени
7 хиляди вида растения, обитатели на най-разнообразни
екосистеми в света - от Хималаите до Средиземноморието,
от Луизиана до тихоокеанския
Северозапад. Градината е разделена на малки тематични
участъци, сред които най-интересни са китайско-хималайската градина, алпинеумът,
градината с многогодишни
растения, розовата градина
и алеята на рододендроните.
Обмисленият до най-малки
детайли ландшафт се украсява от живописни езера, големи
каменни скулптури, индиански
тотемни стълбове и един много популярен сред туристите
зелен лабиринт. Ботаническата градина е дом и за множество представители на фауната - дребни бозайници, риби,
влечуги, насекоми и птици.
В новия посетителски център, открит през 2011 г., има

сувенирен магазин и великолепна библиотека, оборудвани
са лекционни зали и редовно
се провеждат различни специализирани изложби. Освен
посетителския център, на територията на Ботаническата

градина са разположени административна сграда, павилионът “Floral Hall” и луксозният ресторант “Шонеси”.
Замъкът “Фронтенак” (официалното му название е
Fairmont Le Ch�teau Frontenac)

е луксозен грандхотел в град
Квебек.
Хотелът е разположен в историческия център на Квебек
на нос Диамант и предлага
невероятна панорамна гледка към река Свети Лаврентий
и Стария град. Това е една от
основните архитектурни забележителности и визитната
картичка на града - както и
един от най-фотографираните
хотели в света.
Замъкът “Фронтенак” е един
от първите хотели в елегантния стил “шато”, построен по
поръчка на Канадската тихоокеанска железница в края
на ХIХ и началото на ХХ век.
Първата фаза от строителството по проект на известния
американски архитект Брус
Прайс е завършена през 1893
г., когато и самият хотел бил
официално открит. През 1894
г. е построено още едно крило, а нови пристройки са били
добавяни през годините 19081909 и 1913. Крилото “Сейнт
Луис” и централната кула са
построени през 1920-1924 г. от
канадския архитект Уилям Съдърланд Максуел. През 1926
г. хотелът пострадал сериозно
от пожар, но бързо бил възстановен. През 1993 г. е построено крилото “Клод-Прат”
с великолепна открита тераса,
фитнес център и закрит плувен
басейн.
Замъкът “Фронтенак” е кръстен така в чест на френския
военачалник и губернатор на
Нова Франция, живял в края
на ХVII век - граф Луи де Бюад
Фронтенак.
По време на Втората световна война именно в замъка “Фронтенак” са проведени
известните Квебекски конференции (през 1943 и 1944 г.), а
през 1953 г. хотелът се превръща в снимачна площадка при
заснемането на филма “Признавам” на световноизвестния
режисьор Алфред Хичкок.
През 1981 г. замъкът “Фронтенак” получи статут на Национален исторически паметник на Канада.
Велимир Христанов
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Активни заедно
Да продължим да сме активни заедно, означава и през Новата 2017
година да напишем заедно поредния брой на вестник „Ехо” и поредната страница от Историята на БТС,
за която започнахме да събираме
материали още през 2015 година.
В навечерието на 125-годишния
юбилей на организираното туристическо движение в България, който
ще отбележим през 2020 година,

Историята на нашата любима организация – Българския туристически
съюз - ще стане публичен факт. Ако
имате в личния си архив снимки и
документи, свързани с организираното туристическо движение във
всичките му значими прояви, моля,
изпращайте ги. Издателската къща
и редакцията на вестник „Ехо” поемат ангажимент да ги пазят в архива
си, а ако настоявате – да ви ги вър-

нат, след като те бъдат обработени.
БТС ще приема тези дарения с благодарност.
Приканваме ви да бъдете активни
и в писането на текстове за туристически прояви, защото от кореспондентската мрежа на туристическите
дружества по места зависи колко
значима и разнообразна ще бъде
публикуваната информация в печатния орган на БТС и в единствения

Реновираният офис
на БТС в подлеза до
Министерството на
младежта и спорта -

с нови предложения към
туристите и пътешествениците
Добро осветление и елегантна
графична визия привличат любопитните минувачи в подлеза до
Министерството на младежта
и спорта в столицата. Любезният персонал знае чужди
езици, а голяма част от рекламните материали са безплатни. Освен най-популярните национални движения
на БТС “Опознай България –
100 национални туристически
обекта” и “Покорител на 10-те
планински първенци”, тази година ще се набляга за възраждане
на вече полувековните екскурзион-

ни летувания между планинските
хижи на БТС: 5 маршрута в Пирин,
6 в Рила, 3 в Родопите и 2 в Стара планина. В хижите цената
включва “планинска храна” и
при 2 до 5 нощувки варира от
90 до 290 лв.
Предлагат се планинарски
пешеходни маршрути в съседни балкански държави:
около Охрид, Дракула (Румъния), Адриатика (Хърватия) и
Метеора/Олимп в Гърция.
Илия Чернев

вестник, който изпълва със съдържание понятия, като „социален туризъм”, „родолюбие”, „историческа
памет” и „национална идентичност”.
И през 2017 г. продължава конкурсът на името на Щастливеца за
стихотворения, разкази, пътеписи,
есета и снимки. Най-добрите от изпратените материали ще бъдат публикувани на страниците на вестник
„Ехо”.

Имиджов клип ще
популяризира Сандански
като EDEN дестинация
Десет рекламни видеоклипа за Луковит, Враца, Каварна, Казанлък,
Кърджали, Кюстендил,
Сапарева баня, Природен парк Странджа, Сандански и общ триминутен клип ще
популяризират
българските
EDEN дестинации.
Кратките рекламни видеоклипове
са изработени по
проект “Комуникационна кампания
за популяризиране на дестинациите EDEN в България – второ издание”,
и се изпълнява от Министерството на туризма.
Видеоклипът за община Сандански, с продължителност 1 минута и 29
сек., разкрива магията
и красотата на едни от
най-емблематичните за
курортния град места,

заснети с дрон.
Имиджовият
клип,
заедно с останалите 9
дестинации, включени
в проекта, ще бъдат по-

казвани на
предстоящите
международни
туристически
изложения през 2017
г. За рекламните цели,
туристическите
борси,
форумите и събитията са
издадени 2000 записа на
DVD носител - на английски и български език.

Покана

ПОКАНА

Дарителска кампания на Българския туристически съюз

На 25 февруари
(събота) 2017 г. ще
се проведе отчетно-изборно събрание на ТД “Чудни
скали” – гр. Айтос.
Събранието ще започне в 10.00 часа в
Общинския съвет.

УС на ТД „Еделвайс" - гр. Сандански, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, свиква
годишно
отчетно-изборно
събрание
на
10.03.2017 г. от 17,30 часа в сградата на
дружеството при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на дружеството
за 2016 г.
2. Отчет за финансовия резултат от нестопанската и стопанската дейност за
2016 г.
3. Приемане на проектобюджет за 2017 г.
4. Избор на председател, Управителен съвет и
Контролен съвет на дружеството.
5. Избор на делегат за Конгреса на БТС.
6. Разни.
От Управителния съвет на
ТД „Еделвайс", гр. Сандански

Да възстановим заедно
хижа „Богдан”

БТС благодари на
Сашка Методиева
Стоилова, която
дари 50 лв. за
възстановяването
на хижа “Богдан”.

2017-а - Международна година на
устойчивия туризъм за развитие
Генералната асамблея на ООН обяви
2017-а за Година на устойчивия туризъм за развитие.
Акцентът на Годината е промяна на
политиките, бизнес практики и потребителски навици, които да доведат до
по-устойчив туризъм.
Предвижда се през 2017 г. да се насърчи и популяризира ролята на туризма в 5 основни области: 1. Приобщаващ и устойчив икономически растеж;
2. Социално включване, заетост и намаляване на бедността; 3. Ефективно

използване на ресурсите, опазване на
околната среда и борба с климатичните промени; 4. Културни ценности, многообразие и културно наследство; 5.
Взаимно разбиране, мир и сигурност.
Световната организация по туризъм
(СОТ) е упълномощена да улесни организирането и провеждането на Международната година, в сътрудничество
с правителствата, съответните организации от системата на ООН, международни и регионални организации и други заинтересовани страни.

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”.

