Брой 6/юни 2020 г.

АКТУАЛНО
НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА
ИНСПЕКТОРАТА НА БТС, НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И
УПРАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Уважаеми членове на УС на БТС, на Инспектората на БТС, туристическите дружества
към БТС и управителите на местата за настаняване, хранене и развлечения,
Моля всички членове на УС на БТС и
Инспектората на БТС, туристическите
дружества и обектите представляващи
места за настаняване, хранене и
развлечения по смисъла на Закона за
туризма (2013) да спазват стриктно
Указанията за функциониране на местата
за настаняване и заведения за хранене и
развлечения в условията на риск от
заразяване с COVID-19 в България в
системата на БТС, публикуван на сайта на
БТС на 14 май 2020 г.
Съгласно Указанията на БТС всички
обекти трябва да съобразят своя План за
действие с указанията на министъра на
туризма ( последно публикуван Вариант 3
от 25 май 2020 г., съгласувани с Министерството на здравеопазването). Указанията са
съвсем ясни и систематизирани така, че всяко отговорно длъжностно лице да разработи
План за действие така, че да изпълни указанията. Изискването туристическите
дружества сами да изготвят План за действие за поверените им туристически обекти
произтича от Указанията на Министерството на туризма.
Планът за действие е конкретен за всеки обект и се изготвя и прилага от отговорното
лице, Указанията се актуализират в съответствие с развитието на COVID-19 в страната
и отговорността за актуализацията на Планът за действие в съответствие с всяка нова
актуализация е отново отговорност на "отговорното лице" по смисъла на Указанията за

функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в
условията на риск от заразяване с COVID-19 в системата на БТС, публикуван на сайта
на БТС на 14 май 2020 г.
Ръководните органи на БТС - изпълнителен секретар, отговорника за хижите и хижната
дейност, както и председателя на УС са готови да предоставят съдействие на членовете
на БТС и методическа помощ по въпроси, свързани с дейността на БТС, отнасящи се до
преодоляване на последствията от COVID-19 и първи измежду всички организации в
туризма публикуваха "Указания" към своите членове.
Уверени сме, че туристическите дружества на БТС са знаещи, опитни и можещи.
Заедно с Ръководните органи на БТС - изпълнителен секретар, отговорника за хижите и
хижната дейност, както и председателя на УС ще се справим с изискванията, посочени
в Указанията на Министерството на туризма, ще победим заплахата от COVID-19 и ще
имаме успешен летен сезон.
Успех и успешен сезон на всички!
Доц. д-р инж. Румен Драганов,
изпълнителен секретар на БТС

ОТ 1 ЮНИ 2020 Г. БЪЛГАРИЯ ПРИЕМА ТУРИСТИ ОТ 29 ДЪРЖАВИ
От 1 юни 2020 г. на територията на Република България с цел туризъм без поставяне
под 14-дневна карантина могат да влизат през всички гранични пунктове пристигащите
от: Република Австрия; Кралство Нидерландия; Федерална република Германия;
Република Полша; Република Гърция; Кралство Дания; Румъния; Република Естония;
Република Словакия; Република Словения; Унгария; Република Финландия; Република
Кипър; Република Франция; Република Латвия; Република Хърватия; Република Литва;
Република Чехия; Велико херцогство Люксембург; Исландия; Кралство Норвегия;
Княжество Лихтенщайн; Конфедерация Швейцария; Република Сан Марино;
Княжество Андора; Княжество Монако; Държавата град Ватикана; Република Сърбия;
Република Северна Македония.
Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието на
епидемичната обстановка и решенията на правителството на Република България.
Мярката важи за пристигащите от гореизброените държави, които са граждани на ЕС,
Шенген, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република
Сърбия и Република Северна Македония.
Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават
транзитно през територията на страната, представят на органите на граничния здравен
контрол декларация по образец, с която се задължават да спазват въведените
противоепидемични мерки, както и че са запознати с рисковете от COVID-19.

2 юни – Ден на Ботев и на загиналите
за свободата и независимостта на България
ПАМЕТ ЗА ПОДВИГА И САМОЖЕРТВАТА
Тази
година
отбелязваме
144
години от подвига
на Ботевата чета и
гибелта на Христо
Ботев, но 2 юни се
чества по различен
начин
заради
пандемията
от
коронавируса.
Точно в 12 часа в
цялата страна със
сигнал на сирени
се отдаде почит на
поета
революционер и на
загиналите
за
свободата
и
независимостта на

България. Десетки останаха в минута мълчание пред паметника на Христо Ботев в
Борисовата градина в столицата.
От Козлодуй до Околчица тръгна щафета от спортисти, колоездачи, футболисти, които
донесоха четническото знаме на върха. Преди поклонението на връх Околчица са били
наградени с грамоти участниците в състоялата се в Деня на Ботев щафета - дуатлон
"Козлодуй - Околчица", която да продължи традицията на Националния туристически
поход "По стъпките на Ботевата чета", отменен заради извънредното положение.
Щафетата е започнала от козлодуйския бряг, където дългогодишният ботевски
поклонник от Козлодуй Цветан Гунев е връчил зеления флаг на героичната чета на
колоездача от врачанския клуб "Велообщество" Цветан Гьонов. В различните участъци
от щафетата са се включили лекоатлети на спортен клуб "Мизия" и колоездачи от
Търнава и Бяла Слатина. В подножието на село Паволче знамето е било предадено в
ръцете на футболисти и спортисти от Враца, а от село Челопек до връх Околчица
отново е поето от велосипедистите. На върха, при завършване на щафетата, то е било
връчено от най-малкия участник в щафетата - деветгодишният Мартин Йорданов, на
кмета на Враца Калин Каменов.
Врачанският митрополит Григорий е отслужил заупокойна молитва в памет на
загиналите
за
свободата
на
България.
В Калофер, родното място на Христо Ботев, имаше възпоменателна церемония за
загиналите за свободата и независимостта на България. На мемориалния комплекс
„Христо Ботев“ се събраха стотици, за да отдадат почит. Там беше и президентът Румен
Радев, който поднесе венец на паметника. В словото си държавният глава припомни, че
свободата е в ръцете на днешните младежи и от тях зависи бъдещето на страната ни.

ЗА ПРЪВ ПЪТ ОТ 73 ГОДИНИ СЕ ОТМЕНИ НАЦИОНАЛНИЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ
ПОХОД „ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА - КОЗЛОДУЙ - ОКОЛЧИЦА“
Областна администрация Враца, като основен организатор по провеждането на
проявата съвместно с Българският туристически съюз информираха, че туристическата
проява през тази година няма да се провежда.
Идеята за поход по пътя на Ботевата чета е на трима изтъкнати туристически деятели
Павел Делирадев – писател и революционер, Димитър Осинин – писател, форклорист,
преводач и историк и Иван Велков – историк и баща на археологията в България. През
1946 година те тръгват „скромно и без шум” от козлодуйския бряг, проучват и
отбелязват местата, през които става придвижването на четата към Враца. Свързва ги
преклонението пред подвига на Ботевата чета и обичта към родната земя. Сформирана
е държавна комисия и под ръководството на Димитър Осинин е направена маркировка
с 54 каменни знака и 6 малки възпоменателни паметника. След окончателното
определяне на мястото маркировката се довършва и знаците стават 68. Тяхна е
инициативата за организиране през следващата година на група от 12 души от София,
към които се присъединяват 4 ученици от Лом и един неизвестен. Така на Околчица
пристигат 17 души.

През 1947 г. се полага началото на най-голямата родолюбива проява в българското
туристическо движение – националният туристически поход „По стъпките на Ботев и
неговата чета - Козлодуй - Околчица”. Ръководител е Борис Минковски – председател
на Централния туристически комитет, а ръководен орган е Републиканската секция по
туризъм при Върховния комитет за физкултура и спорт.
До 1956 г. походниците достигат цифрата 1306 и намаляват на 128 през 1957 г.
През същата година е възобновен Българският туристически съюз като самостоятелна
организация, която да работи за развитието на масовия туризъм и внедряването му в
бита на народа.
Още в първите години БТС поверява домакинството на Окръжния комитет за
физкултура и спорт – Враца, а по-късно на ТД „Веслец” – Враца.
През всичките години, макар и с много трудности и недостиг на средства, Българският
туристически съюз е намирал начин да осъществява утвърдилата се във времето
национална проява с помощта и съдействието на Областна управа – гр. Враца,
Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и
др.
125 години организиран туризъм
ОПОЗНАЙ РОДИНАТА, ЗА ДА Я ОБИКНЕШ

Под това заглавие, девиз на Българския туристически съюз от самото му основаване и
до днес, си позволявам да изкажа своите мисли и оценки за историята и настоящето на
Съюза, чиито председател имах честта да бъда в
началото на 21-ви век.
БТС е национална патриотична организация на
любителите на природата и най-вече на планинарите,
които свързват своя отдих или работата си с родните
планини, щедро обхванали голяма част от територията
на България. Поколенията туристи са силно
заинтересовани не само от красотите на планините
(пък и на равнините), но и от тяхното усвояване,
опазване и развитието на човешката дейност в тях.
БТС възниква по-малко от две десетилетия след
Освобождението на България от османско владичество
като израз на националния дух и характер. Нашите
предци – основатели на Съюза и самият Алеко
Константинов, приемат европейски модели от
Германия, Австро-Унгария и Франция. Те решават да
изведат градското население сред природата, за да покажат нейната красота и благодат.
Тези стремежи попадат на благоприятна почва – българинът е любопитен и не се бои от

усилията, които трябва да положи, за да види нови места в Родината си и извън нея.
Специално по развитието на планинарството в края на 19-ти и началото на 20-ти век
ние изпреварваме почти всички съседни страни. Прелюбопитна е реакцията на Алеко
след паметното изкачване на Черни връх и основаването на БТС (август 1895 г.):
„Невероятно, но факт: триста души на Черни връх”. Бурното развитие в следващите
години с основаване на туристически дружества в почти всички големи градове и в
някои села (Долна баня), с туристически събори почти всяка година и с туристически
прояви демонстрира националния подем и манталитета на свободния българин.
Възходящото движение на България е смутено и прекъснато при трите войни (1912 –
1918 г.) и двете национални катастрофи. Тъй като историята на БТС е пряко свързана с
историята на България, не може да не отбележа, че катастрофите са резултат от
погрешни, а в някои случаи престъпни решения на правителствата и на цар Фердинанд
(а Междусъюзническата война презд 1913 г. представлява откровена политическа
глупост на българските управляващи).
Първото десетилетие след войните е период на сериозни политически и социални
сътресения в българското общество. Но в туристическото движение се случва чудо. В
победената изолирана България, загубила всякаква надежда за национално обединение,
започва усилено строителство на хижи – „Момина скала” на Витоша (1920 г.), хижа
„Скакавица” (1922 г.) на Рила, хижа „Алеко” (1924 г.) и др. Съграждането в трудни
икономически условия на планински домове е отново израз на националния дух. В края
на 20-те години на 20-ти век възникват като самостоятелни организации, отделно от
БТС, Българският алпискийски клуб (БАК) и Българското спелеоложко дружество.
Създава се и Юношеският туристически съюз, призван да изведе младежта в
планината. Засилват се връзките и посещенията на планините в други страни (Алпите).
Усиленото хижестроителство продължавна през 30-те години и дори в годините на
Втората световна война, когато са изградени и наблюдателниците на планинските
първенци Мусала, Черни връх, Юмрукчал (връх Ботев). Важна роля в изграждането на
хижите, а може би и решаваща, са усилията на местните туристически дружества и
ентусиазмът на туристите.
Превратът на 9 септември 1944 г., възвеличаван и като „революция”(вероятно
основателно независимо от общия неположителен ефект) представлява коренен завой в
българската история. Периодът 1944-1989 г. в националната история и в историята на
туристическото движение може да се раздели на два подпериода: Сталиниски –
приблизително до 1955-1956 г. и Живковистки – след това. В първите 10-12 години
промените в туристическото движение са стъписващи. Около 1947-1948 г. хижите се
отнемат от туристическите дружества и практически са одържавени. В съответствие с
общата политика към гражданските организации, независимо от техния предмет на
дейност, БТС, БАК, Българското спелеоложко дружество са закрити (1949-1950 г.).
Истинските причини за закриването са опасенията от възможните „отклонения от
партийната линия” в дейността им и желанието да се редуцират обектите за
контролиране. Официалните обяснения са, че функцията на гражданските организации
ще се изпълняват от Отечественият фронт – една неизпълнима мисия. Туризмът попада
под егидата на Върховния комитет за физическа култура и спорт (ВКФС), който има
съвсем различни приоритети, но отделя известно внимание и на строителството на нови
хижи, заслони и др., а също организира туристически прояви. Запомнил съм
впечатляващото възстановяване на похода Ком – Емине (1953 г.).

БТС бе възстановен през 1957г., а алпинизмът и спелеологията бяха включени като
федерации в неговите рамки. В трите десетилетия до 1989 г. БТС се превърна в една от
т.нар „масови организации” с милионен членски състав. Управляващата БКП правилно
прецени, че туризмът може да бъде известен отдушник за обществената енергия и да се
използва като място за насочване на възпитанието на широки слоеве към партийните
идеи. Характерни бяха многолюдните туристически събори с десетки хиляди
участници, организирани на места и на дати, свързани с партийната история (с
неизменно появаване на Тодор Живков в туристическа екипировка). Така
туристическото движение се превърна в част от партийната пропаганда, а съставът на
Централния съвет се контролираше от ЦК на БКП, като за председател се лансираше
високопоставен или бивш член на Политбюро. Съставът на ръководствата на
туристическите дружества се контролираше от местните партийни комитети. Като общ
бюджет на БТС, финансиран от държавния бюджет, от големи предприятия и др., се
даваха от 15 до 30 милионта лева годишно.
През този период бяха построени огромен брой хижи с финансиране от бюджета и
отново – с труда и активността на туристическите дружества. Въпросът за
собствеността на хижите изглеждаше безпредметен. Около 1973 г. беше направен опит
хижите да се прехвърлят за стопанисване от туристическите дружества към Комитета
за отдих и туризъм. За щастие, практиката показа на партийното и държавно
ръководство, че тази функция е непосилна за Комитета и бе възстановено
стопанисването от туристическите дружества или на някои хижи – на Централния съвет
на профсъюзите.
Ще спомена, че профсъюзите организираха т.нар. екскурзионно летуване – един от
пътищата за привличане и възпитание на планинари. Една характерна особеност на
„реалния социализъм” бе предпочитането на ново строителство, включително на хижи
и слаби грижи за поддържане и модернизация на съществуващите обекти.
Не е точно да се смята, че туристическата общност пасивно приемаше партийните
директиви. Без да има организация (като „Екогласност” в края на периода до 1989 г.),
туристическите деятели защитаватха природата във вестник „Ехо” и в други медии. В
края на 70-те години тези реакции на общността спряха построяването на шосе през
билото на Витоша (планирания път „Алеко” – Златни мостове).
Оценката за туристическото движение пред т.нар. тоталитаризъм е двойствена:
контролирана от БКП масова организация – лост на партийната пропаганда и от друга
страна – масовизиране на туризма и хижестроителството.
Годината 1989-та ознаменува нов поврат в историята на Източна Европа и на България
– започна периодът на преход към пазарна икономика и на демократични промени.
Институциите и организациите на предишната система трябваше да се преустроят
според новите условия или да изчезнат. БТС продължава да изживява своя преход от
държавно финансирана организация към доброволна структура за социален туризъм,
която трудно осигурава материалното си съществуване и изпълнението на функциите
си като съюз на планинари. Държавното финансиране бе силно намалено през 1992 г.,
като се насочи към осигуряване на радиовръзки и към туристическа маркировка. Тези
финансови мерки не бяха особено продуктивни с оглед значителните
капиталовложения, направени при строителството и стопанисването на почти 400

хижи, заслони и др., които оставиха на самоиздръжка. Членският състав и съответно
членският внос, също рязко намаляха.
На преден план излезе освен финансовият и проблемът за собствеността на хижите.
Неуредените въпроси за държавна, общинска или собственост на туристическите
дружества възбудиха много апетити и част от хижите се „разбягаха” към частни лица
(наивно повярвали, че от хижите може да се печели, без да се полагат целенасочени
усилия) или към дружества, някои от които излязоха от Сдружение „БТС”. Сериозни
проблеми създава разбирането от държавни органи и туристически деятели, че
планинският стопански туризъм е свързан само със ски курорти, а не и с
планинарството в толкова разнообразните български планини. В самият БТС
съществуваше неразбиране на неговата роля като изразител на туристическата общност
пред държавните и общшински власти. Дълго надделяваха локални интереси и моят
призив „За силен Съюз от жизненоспособни дружества” не беше възприет. Негативните
тенденции в българския планински туризъм често отчайват туристическите дейци и
любители на планините.
Според мен място за отчаяние няма. БТС е необходим на българското общества като
традиционна организация за социален туризъм, с многобройни прояви, походи,
инициативи. Разбирането за необходимостта от планински туризъм разширява своята
младежка територия. Толкова по-необходим ще бъде в близките едво-две десетилетия
социалният туризъм като източник на активен отдих и здраве.
Но планинарството трябва да се изгради в бъдеще като отрасъл на туристическата
индустрия – създател на работни места и доходи. Необходимо е модернизирането на
планинските туристически обекти, които да привличат млади и стари от България и от
чужбина. Наличните хижи и 20 000 километра туристическа маркировка (която също
трябва да се обнови) са добра база за възход на планинския туризъм. Вероятно
модернизирането на хижите трябва да стане в рамките на европейска или национална
програма. БТС трябва да се вгледа в собствените сили може ли да бъде активен и
честен участник в такава програма. И още нещо – необходима е широка рекламна
кампания сред българските и чуждестранни туристи за запознаване и информиране за
българските планини, за техните красоти и маршрутите в тях.
БТС може да изпълни своята структура като единен съюз, ако привлече в своите
редици млади туристи и туристически деятели и ако усили и хармонизира
сътрудничеството с държавните и общински институции.
Гаранция за бъдещето на БТС е цялата му история от 125 години. Съюзът през
различните исторически периоди е отговарял на нуждите и въжделенията на
любопитната и с интерес към планините част от българското общество. Сегашното
време поставя нови предизвикателства пред нас. Да се надяваме, че днешното
поколение с ентусиазъм, патриотичен дух и професионализъм щи следва заветите на
Алеко в името на България.
Проф. д-р на физическите науки Иван Йотов Лалов,
председател на БТС (1999 – 2002 г.)

Конкурс
СЛЕД 4 ДЕСЕТИЛЕТИЯ "ТАНГРА" ИЗПЛУВА ОТ "ТИЧА"
Много ентусиазъм имаше у секретаря на туристическото дружество "Патлейна" във
Велики Преслав Пенчо Петров, който преди 40 години направи всичко възможно да
докара доста големия кораб "Тангра" във водите на язовир "Тича", разпрострял се край
горите на Герловото. Много трудности изживява по онова време, но постигна мечтата
си, като корабът бе докаран при специални мерки за сигурност поради големите си
размери от река Дунав край Русе по пътищата до най-големия язовир в Североизточна
България -"Тича", който е между общините Велики Преслав и Върбица. Известно
време водните туристи от този край се радваха на хубавата придобивка, а край брега на
язовира се изградиха и бунгала за отдих на туристите от дружество "Патлейна". За
което като съвременник и кореспондент за Шуменска област бях публикувал
репортаж със снимки в любимия ни вестник "Ехо".
После дойде неподходящото време, когато една буря стана причина да се потопи
корабът и до този момент, когато нивото на язовир "Тича" спадна заради
продължителното засушаване
и
така
минаха
четири
десетилетия. Това лято той
показа
на
повърхността
снагата си и група доброволци
от Велики Преслав, които
много успешно от известно
време
се
занимават
с
почистването
на
района,
попаднаха
на
ценните
останки. Много се зарадвахме,
когато открихме кораба, каза
Албена Параскевова, която е
една от най-дейните по
почистването на районите на
Великопреславския балкан и
долината на Герловото. Много
боклуци, може би над 150
чувала, сме събрали от брега и
от водите на "Тича", всичко
което е изхвърляно през
годините,
допълва
ентусиастката. Свързахме се и
с Пенчо Петров, който
прекарва пенсионерските си
години в родното си село
Кочово, недалеч от Велики
Преслав, който каза, че се
радва за откритието, което е стояло толкова дълго време в язовирните води.
Корабът "Тангра" е 15-метров плавателен съд с двутонен двигател, докаран преди 40
години до язовир "Тича" с танков влекач. Бил е уникална туристическа атракция през

80-те години на миналия век. Открит е на северния бряг на язовир "Тича" в пълен
размер. Албена Параскевова сподели, че се търсят снимки от онова време и ще се
направи всичко възможно да се запази това водно съоръжение като атрактивно за
туристите от старата българска престолнина Велики Преслав.
На снимката Албена Параскевова край останките на корабата "Тангра".
Георги Ников
Съюзен живот
АВТОБУСИТЕ ТРЪГВАТ КЪМ ВИТОША
Oт 1 юни ce възcтaнoвиха aвтoбуcнитe линии c нoмeрa 63 и 66 дo местността Злaтнитe
мocтoвe и хижа „Aлeкo” нa Витoшa, cлeд кaтo дocтъпът дo плaнинaтa бeшe oгрaничeн
зaрaди eпидeмиятa oт кoрoнaвируc.
Прeз дeлничнитe дни aвтoбуcитe щe ce движaт c дoпълнитeлeн oбeдeн курc, a в cъбoтa
и нeдeля c нaмaлeни интeрвaли. Възcтaнoвявa ce и движeниeтo нa aвтoбуcитe с номера
505 дo пaрк „Врaнa“ и 103 дo мecтнocттa Бoнcoви пoляни.

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ВЕСТНИК „ЕХО”
Българският туристически съюз – издател на вестник „Ехо”, стартира дарителска
кампания за набиране на финансови средства за отпечатване на съюзното издание.
Банковата сметка е: BG71STSA93000012485719 в банка ДСК.
Благодарим на всички, които ни подкрепят в тези трудни времена. Имената на
дарителите ще бъдат публикувани.
ПОКАНА
Управителният съвет на ТД “Момини двори“ - гр.Гоце Делчев, на основание Чл. 26 ал.1
от ЗЮЛНЦ и чл. 22 т.1 от Устава на сдружението, кани всички редовни членове на
сдружението на редовно Общо събрание, което ще се проведе на 16.07.2020 г. от 17.30
часа в залата на читалище „Просвета“ - град Гоце Делчев при следния Дневен ред:
1.Отчетен доклад за дейността на сдружението за 2019 г.
2.Финансов отчет за 2019 г.
3.Доклад на КК за 2019 г.
4.Приемане бюджета за 2020 г.
5.Разискване и гласуване по т.1,2,3 и 4.
6.Приемане програмите на клубовете за 2020 г.
УС на ТД “Момини двори“ - гр.Г.Делчев
ПОКАНА

Управителният съвет на Туристическо дружество „Осогово” - гр. Кюстендил, свиква
Общо отчетно събрание на 09.07.2020 г. (четвъртък) от 18.00 часа в голямата зала на
Читалище „Братство” - гр. Кюстендил.
Събранието ще се проведе при следния Дневен ред:
1. Отчет на УС за дейността на дружеството за 2019 година.
2. Отчет на Контролния съвет за 2019 г.
3. Приемане на проектобюджета на дружеството за 2020 г.
4. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.
5. Разни.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе
същия ден в 19.00 ч., на същото място независимо от броя на присъстващите членове на
сдружението.
Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото отчетно събрание.
Право на участие имат само членове, които към 30.06.2020 год. са заплатили членския
внос и носят белите си книжки.

ОБЯВА
УС на ТД „Калабак” - град Петрич, на основание член 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и
решение от протокол №4 от 29. 05. 2020 г. на УС свиква Обшо годишно-отчетно
събрание на 11.07.2020 г. от 18:30 часа в залата на Община Петрич при следния Дневен
ред:
1. Отчет за дейноста на дружеството за 2019 г.
2. Отчет за финансовия резултат от нестопанска и стопанска дейност за 2019 г.
3. Приемане на проектобюджета за 2020 г.
4. Промени в Управителния съвет – избор на нови членове.
5. Промяна в устава на ТД „Калабак”.
6. Избор на делегат за Общото събрание на БТС – София.
7.Разни.
Елена Милушева, председател на ТД „Калабак”

ПОКАНА

От ТД „Осогово” - гр. Кюстендил
Уважаеми колеги,
Каним ви на традиционното изкачване на връх Руен (Осоговската планина), което ще се
проведе на 28 юни 2020 година. Изходен пункт 8.00 ч. от хижа „Осогово”. Преходът е 4
часа в едната посока.
Тази година поради коронавируса в проявата няма да участват туристи от Република
Северна Македония и Република Сърбия.
Резервация за нощувка може да се направи на:
хижа „Осогово“– телефони: 0896 68 84 84, 0888 22 79 68, 0882 815 515 – Росен и на
Комплекс „Три буки“ – телефони: 0895 625 020, 0887 564 265. Има възможности и за
желаещите
да
кампират
в
района
на
„Три
буки”.
Внимание: носете лична карта в граничната зона!

170 години от рождението на патриарха на българската литература
Иван Вазов

НА КАРАНТИНА
Десетина бели бараки, усамотени една от друга, стоят на полето, в подножието на една
гориста полегата рътлина. На значително разстояние зад тях, в своята теснина, мътно се
мержелее сънливият Цариброд. Влакът изпищя и спря при бараките.

Пътниците меланхолически излязоха из вагоните с куфари и вързопи в ръце, по заповед
на стражарите всички се натрупаха пред една барака, построена до самата железна
линия, след като оставиха багажите си накуп.
В това време, надясно от линията, на поляната, тълпи карантинопазци гледат
любопитно на нас и викат „ура“. Един сериозен господин, с черна овча шапка, стои при
някаква си металическа тулумба и крепи в ръцете си една тръба църкалка. Лицето му е
важно, като че ще върши някакво свещенодействие.
— Господа, моля ви, дохождайте тука един по един да се напръскате — обяви
карантинният доктор.
Случи се, че бях аз първият, който бях подложен на дезинфекциране. Изправих се
покорно пред важния чиновник църкател и тозчас една широка струя от карболови
пръски обля ми дрехите и лицето.
— Извърни се! — заповяда авторитетно чиновникът.
Аз се изгърбих. Нов дъжд от миризлива карболка накваси ме пак от врата до краката.
Няма съмнение, всичките холерни микроби, случайно донесени от Австрия, Унгария и
Сърбия, бяха убити. Но излезе, че церемонията не беше свършена.
— Извърни се пак! — поръча ми важният господин.
Извърнах се.
— Извади ръката от джоба си! Църкк! — Свали си шапката! — Църкк! — Простри си
омбрелата!… Църкк!
Аз бях цял къпаник. Заредиха се и другите пътници.
— Господа — обяви докторът, — моля дохождайте да ви запиша.
И всеки попръскан си казваше името, мястото, отдето иде, и мястото, където отива.
Един стражар простираше един голям тенекиен съд.
— Пусни си тука паспортът.
И всеки си пускаше там паспортът, за да бъде дезинфекциран.
Па влазяне в бараката. Скоро стадото я напълни. Когато всички се натъпкаха вир-вода
от карболка, излезе, че сме двайсет и осем души от разни езици и племена. Между тях
само една дама, една хубава госпожица от Париж.
— Се n’est pas trop — забележи тя усмихната.
— Сега елате подир мене да ви разпределя по бараките — каза докторът.
***

Стадото послушно тръгна подир доктора. На поляната карантинопазците пак ни викат
„ура“. Триумфална среща. Минаваме край няколко бараки, здрависваме се с
познайници, но отдалеко: запретено е сбирането на нови пътници със стари. Ние сме
опасни. Едно неприятно чувство свива сърцата ни, ние фигурираме като хора може би
заразени от холера: и приятели, и стражари странят от нас.
В бараката, която носи №14 и прът с жълто знаме — цвят зловещ, — докторът
настанява българите, които са седем души: другите пътници настанява по други
бараки.
Парижанката, заедно с петима немци, които после излазят австрийски евреи, влазят в
съседната нам барака — №15. Българи с българи, европейци с европейци, нищо пологично. Но това разпределение предизвиква недоволство в бараката №14 и мръщене
по някои чела.
И наистина, пет дни карантина трябваше да се държи. Пет дена уморителна досада на
тоя кър, а едно приятно другарство — госпожицата — би било така освежително, така
би съкратило дългите часове на пленението ни.
Ах, тоя доктор, несъобразителен, даже не патриот.
Преди да ни остави, той ни показа пределите на нашата държава, извън които нямахме
дозволение да прекрачваме. Видяхме, че тя беше най-малката в Европа: нещо около
хиляда квадратни метра, сиреч всичката вътрешност на едно укрепление, направено от
нашите войници в навечерието на Сръбската война, без да бъде употребено от тях.
Ако то не можа тогава да спре нахлувът на сърбите, сега то с пълен успех варди земята
ни от много по-опасен враг, който никакви сливнишки „ура“ не могат да спрат
холерата.
От всичките европейски държави само България и Турция не зеха участие в санитарния
дрезденски конгрес, който отмени карантината в холерно време и постанови зимането
други мерки за борба със страшната гостенка. Това решение на конгреса стана
задължително за господарствата, участвували в него, и днес в цяла Европа само ние и
турците имаме развързани ръцете си да туряме, колкото щем, дълга карантина на
границата си.
И ето защо аз имам приятния случай да пиша днешния очерк.
***
Едвам влязохме в бараката си, стражаринът ни покани да идем да отворим куфарите си,
за да бъдат дезинфекцирани и вещите ни. По същия ред слезнахме към железната линия
и се упътихме към една осамотена друга барака, която се различаваше от другите по
това, че от коминя ѝ излизаше към небето висок, гъст, дебел сноп дим, както из един
локомотив в движение. Вътре един огромен железен цилиндър — казан, който ревеше и
пъхтеше под огъня.
Куфарите се разтвориха. В няколко минути бараката се превърна на едно изложение,
безброй неща и дреболии от най-разни цветове, форми и произхождения красяха подът

и пленяха погледа с необикновена пъстрота. Едно малко Чикаго (тогава имаше
всемирно изложение в Чикаго).
Вещите се отделиха на два купа: дребните, като книги, стъкленца, четки и пр., се
напръскаха просто с карболка, а дрехите, платовете, припирът и там подобни се свиха в
платна, за да се фърлят в казана, дето трябваше да направят парна карболова баня.
Отчаяни викове от ония пътници, които носеха някакви скъпи и копринени материи и
армагани. Но нямаше изход. Половината Чикаго влезе в казана.
Когато се завърнахме в бараката си с измокрените и свити от карболовата кислота
неща, ние узнахме с ужас, че има да претърпим още една последна дезинфекция:
трябваше да се облечем в съвършено чисти дрехи — горни и долни — а ония, които
имахме на гърба си, да ги пратим в търбуха на минотавра, за да си направят парната
баня. Някои от другарите, като нямаха други дрехи вместо съблечените, завиха се с
юрганите, докато им ги повърнат, както правеше Пелопид, старият гръцки полководец.
***
— Господа, утре можете да тръгнете! — обяви ни на четвъртия ден докторът —
карантината се намалява от пет на три дена — по ходатайството на господина
министра.
— Ура! — изгърмя из всичките уста и се разнесе по околните висоти.
Народът в бараката №14 беше във възторг. Вечерта се организува нова веселба на
открит въздух. Тя се увенча с едно хоро — ние празнувахме едновременно два
празника,
нашето
освобождение
и
Съединението.
Тоя знаменит ден беше 6 септември.
Сръбският сержант води хорото, умножено от гости от другите бараки. Хорото играеше
и пееше:
Надяваш ли се, Калино,
бачо ти Колю да доде?
Бачо ти Колю да доде,
армаган да ти донесе:
за бяла гушка герданче,
за равна снага коланче…
Дявол да я вземе, скоклива песен!
………………………………………
Да, à la guerre comme à la guerre, мили господа!
***
Заранта още рано голямо движение из укреплението. Всички се стягат, вещи се връзват,
куфари се изваждат навън с бързината, свойствена на спешните приготовления за
пътуване. Тая заран даже арменецът не съгледа, че се обръсва с мокър пешкир:
фамилиарният старец беше се дигнал по-рано от него… И огледалцето в портфелчето
игра по-малка роля днес. Измайването не беше благоразумно.
— Представете си какво би било, ако докторът дойдеше и ни кажеше сега: „Господа,
днес няма да тръгнете, утре ще тръгнете?“ — казваше един.

— Невъзможно, умираме!
— Бунт направяме, но не стояваме.
— Представете си — повтори същият, — ако, недай Боже, се появеше холера у някого
тук, тогава по никой начин нямаше да ни пуснат, а карантината ще стане най-малко
единайсет дни, както лани.
Тия заплашителни предположения, които наумяваха известният разговор между
Афанасия Иванича и Пулхерия Ивановна на Гоголя, приведоха в трепет бараката.
— По-скоро, по-скоро, една минута по-скоро да слезем при железницата с нещата си,
да ни няма тука.
Когато се озовахме на казаното място, ние с очудване видяхме там вече тълпа от
другите бараки с куфарите им — които се освобождаваха също днес — много по-рано
дошли от нас.
Значи, и между тях бил произлязъл разговорът между Афанасия Иванича и Пулхерия
Ивановна. Благоразумен народ.
Влакът ще пристигне след един час, но всичкият народ е сбран вече накуп. Сериозният
чиновник с тулумбата и с църкалката пак излазя на мегдан. Зафаща се ново и последно
оросяване с карболка. Тоя път всичките се бутат и надварят кой по-напред да приеме
благословението. Докторът преброява по списък клиентите си. В няколко минути около
петдесет „тук“ изтупват пред него. Никой не липсва на спасителния призив. Всеки
получава лист освободителен. Подир това се нареждат един след друг като ученици,
които излазят от училището и тръгват по железничния мост, за да чакат в една ближна
постройка, извън чертата на карантината, влакът, който ще ги приеме и закара в София.
Оттук ние пак видяхме нашата блажена барака №14. Как тя сега зееше грозна и
печална, изпразнена от гостите си!
Но при всичките добри спомени на карантинния ни живот, никой измежду нас не се
намери да усети съжаление, както Байроновският Шильонски затворник, за напущането
затворът си.
Напротив, ура!
Текстът се публикува със значителни съкращения
София, септември 1893 г.

Прояви

РАЗХОДКА ВЪВ ВЛАХИНСКА ПЛАНИНА
Най-красивият сезон в планината
е пролетта. Този път туристите от
Туристическо
дружество
„Осогово“ - гр. Кюстендил,
избраха разходка из дебрите на
Влахинска планина. Тази малка
планина е истинско съкровище,
където за минути човек може да
се освободи от градската среда
напълно. Само на около 3 часа от
село Пастух има 600-годишнен
цер (вид
дъб).
Уникалният
феномен е с обиколка 8.90 м и
височина 19 м. Девет човека
хванати за ръце обгърнаха
дървото.
След
множество
снимки, заредени от красотата и
енергията на дървото, туристите
се отправиха към следващия
обект от програмата за деня.
На няколко километра от
вековното дърво се намира
Руенският манастир “Св. Йоан
Рилски”, зад чиито стени се крият
множество предания, свързани с
покровителя на народа ни - Св. Иван Рилски.
„Наслаждавайки се на тишината в манастирският двор ние посетихме и други
интересни места в района“ - споделиха туристите от дружеството. От манастира по
живописна пътека се стига до пещерата, в която според преданието, е живял Свети
Иван Рилски. Малко след нея, в източна посока, пътеката продължава до голям метален
кръст, поставен върху скала, извисяваща се почти над пътя и от която се разкрива
панорамна гледка. Кръстът обозначава мястото, от което според преданието една
девица Косана, на чието име е наречена цялата местност, се е хвърлила за да се спаси от
гонещите я турци. В тази местност в двора на манастира се намира
природната забележителност "Находище на турска леска" (Corylos colurna L.). Не далеч
на запад от манастира е и Светата вода – манастирското аязмо.
Силвия Михова, секретар ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил

НАЦИОНАЛЕН ВОДЕН ПОХОД ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА СТРУМА 2020
Клубът по воден туризъм “Струма 2012” към Туристическо дружество “Осогово” – гр.
Кюстендил, за поредна година посрещна гости от София, Пловдив, Хасково,
Димитровград, Кърджали, Стара Загора, Нова Загора, Русе, Варна, Троян, Враца и
Калофер в традиционния Национален воден поход по горното поречие на река Струма.
Основните цели и задачи на клуба са да се популяризира водния туризъм, запознаване с
природните забележителности в района, усъвършенстване на техническите и физически
умения
на
практикуващите
воден
туризъм
в
бързотечащи
води.
В местността Чардака при село Раждавица се събраха около 60 участника от различни
възрасти. Дните приключваха край огнището в базовия лагер, където всеки споделяше
впечатленията и емоциите от деня. Да не забравим и гостоприемството на
организаторите, които се погрижиха да поддържат доброто настроение.
„Благодарим на всички за ентусиазма, с който са пропътували не малко километри, за
да споделят с нас емоцията от преживяното. Смятам, че всички които вече веднъж са
дошли, ще продължават да ни посещават и ще водят със себе си нови ентусиасти, които
за сега може само да слушат историите, оставили незабравими спомени във всички
наши гости“- сподели Гергана Нешева – член на клуба по воден туризъм “Струма
2012” – Кюстендил.

100 национални туристически обекта
№ 34 А РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. МОНТАНА
Музеят в град Монтана се появява през 1953 г. Тогава е открит тържествено „Музей на
Септемврийското въстание 1923 г.“, просъществувал до август 1991 г., когато става
Исторически музей и постепенно губи част от експозиционните си площи и
стопанисвани сгради. През 2006 г. Историческият музей в Монтана е преобразуван в
Регионален исторически музей, осъществяващ културна дейност върху територията на
област Монтана. Той разполага с експозиционни площи, помещения за
административни нужди и фондохранилища в няколко сгради.
Най-често музеят в Монтана се отъждествява с Експозиционната зала на ул. „Граф
Игнатиев” 3. В края на април 2018 г., в основно реновираната сграда е подредена
временната
изложба
„Монтана през вековете –
делници
и
празници“.
Хронологическият обхват
на
изложбата
е
изключително широк – от
първите свидетелства за
човешко присъствие през
халколита
(Каменномедната епоха) до началото
на 21-ото хилядолетие.
Посетителите могат да
видят още копие на
Якимовското съкровище и
оригинална статуя на Тракийския конник (Херос). Експозиционното пространство
предлага достатъчно възможности за исторически екскурзии благодарение на
експонираните артефакти, изработени от различен материал и с изключително
разнообразно предназначение. Посетителите имат възможност да сравнят какви
бижута са се носели от Античността до края на 20-и век, да проследят бързата
еволюция в сферата на научно-техническия прогрес чрез невинаги разпознаваеми
артефакти, като пишещи машини, радиоапарати, касетофони, магнетофони, телефони,
да видят плакети, медали, купи и други свидетелства за това, как са били отличавани
обществени заслуги и спортни постижения през втората половина на миналото и
началото на настоящото столетие.
Специално внимание заслужават „предметите“, които благодарение на
научноизследователските усилия на музейните специалисти вече „разказват
увлекателни и любопитни истории“: калаено-оловна кана от края на XVII век, донесена
в региона от представител на благородническия род Шонборн, който воюва срещу
османците; саморъчно рисуваните икони на известния поп Пунчо от с. Мокреш;
аптекарски пособия от първата половина на 20-и век и др.
Освен визираната временна изложба, върху която се работи за превръщането й в
постоянна експозиция, в Експозиционната зала на РИМ - Монтана се подреждат и
други временни изложби: „Учебници и учебни пособия от края на XIX век до днес“,
„Памет за Апостола“, „Съкровища на Земята“ и др.

Гостите и жителите на град Монтана могат да продължат своята разходка из времето,
посещавайки и останалите експозиционни пространства: т.нар. „Михайлова къща“,
намиращия се в непосредствена близост до нея Лапидариум, и накрая, но в никакъв
случай не на последно място, Художествена галерия „Кирил Петров“.
„Михайловата къща” (ул. „Черковна“ № 17) е най-старата запазена сграда с
възрожденска архитектура върху територията на днешна Монтана. Започва да
функционира
като
музеен обект през
1955 г. под името
„Къща-музей Христо
и Иван Михайлови”.
Понастоящем
„Михайловата къща”
предлага
на
посетителите
изготвената
през
2001 г. изложба „В
света на баба и
дядо”, представяща
градския и селския
бит в областта от
края на ХІХ и
началото на ХХ век.
„Лапидариумът” (ул. „Черковна“ № 17) - археологическа експозиция на открито включва 56 епиграфски паметника от римската епоха, открити в Монтана. Артефактите
са експонирани в паркова среда (т. нар. „Попска градина”), разположени върху площ от
700 кв. м.
В постоянната изложба на Художествена галерия „Кирил Петров” (ул. „Цар
Борис III” № 17А) са включени около 150 творби: произведения на графиката,
живописта и пластики, представящи различни етапи от развитието на българското
изобразително изкуство. Това са творби на класици на българската живопис, както и на
пловдивската живописна школа. Сред тях са Иван Мърквичка, Ярослав Вешин,
Николай Павлович, Александър Мутафов, Атанас Михов, Владимир ДимитровМайстора, Стефан Иванов, Бенчо Обрешков, Иван Милев, Георги Божилов, Димитър
Киров, Енчо Пиронков. Присъстват и творби на съвременни автори – земляци: Галилей
Симеонов, Теодоси Антонов, Венелин Захариев, Николай Пенков и други.
Експозиционното пространство на галерията се използва активно за представяне на
различни временни изложби, домакин е на концерти, литературни и краеведски
четения, исторически лекции, представяне на книги и много други. Художествена
галерия „Кирил Петров“ става част от структурата на РИМ – Монтана от 2011 г. с фонд
от над 2500 творби: живопис, графика, плакати, художествена фотография, малка
пластика, скулптура, карикатури, детско изкуство, икони.
Античната крепост (Кастра ад Монтане/н/зиум) се намира в югозападния край на
град Монтана, на височината „Калето”, или „Градището”. Издига се на 40 м над нивото

на днешното селище и през 2011 г. получава статут на недвижима културна ценност с
национално значение.
Военната крепост е построена от римляните, многократно преустройвана и поправяна
до разрушаването й в края на VI век от нахлуващите отвъд Дунава авари. В найдолните културни пластове са разкрити жилища от камено-медната епоха, а след
бляскавия разцвет от римската епоха през ІІ-ІІІ век в крепостта има славянско езическо
селище (VIІ–VIІI век), случайни археологически находки свидетелстват и за население,
живяло по времето на Втората българска държава.
В непосредствена близост до крепостта, в подножието на хълма, е действало древно
езическо светилище.
Обликът на античната крепост се променя тотално след „нейната етапна консервация,
реставрация, експониране и социализация на археологическите структури” по проект
„Интегрирано развитие на културно-исторически туризъм в община Монтана”,
финализиран през лятото на 2014 г.
Археологическият комплекс, който включва порта с кула, голяма кула, базилика,
казармени и други помещения, се стопанисва понастоящем от Община Монтана.

Маршрути
ЩРИХИ ОТ ЕТРОПОЛЕ
Не, не ме мами паметта ми – бях ходил в Етрополе преди години. Спомням си
просторният му градски център и забележителната часовникова кула. Само това. Но с
групата, която водих тогава, посетихме известния Етрополски манастир и близкия до
него водопад Варовитец.
Затова сегашната екскурзия с познатата ни туроператорска фирма, очаквах с интерес да
събуди вече позабравените ми спомени от този предбалкански край. И действително
видяното тук сега не само възроди впечатленията ми, допълни ги и им придаде нова
форма, ново виждане от призмата на изтеклите години.
Ето, градският център си е същият, сградите на общината, на читалището, на
настилката по площада – вече остаряла и е започнал ремонта й. Но шадраванчетата в
басейна все така весело бликат за освежаване на гледката в летния зной. Кафенетата
също примамват посетителите си. И музеят гостоприемно отваря вратите на красивата
си постройка, за да покаже сбирките си по различни теми: историческо минало и
археология, етнография, железодобив и металообработване, минерали от етрополския
край, производство на тютюн, различни марки цигари, кибрити и запалки и ред други
предмети от бита на местното население през изминалите години.
Слизаме от горния етаж по една от двете вити дървени стълби на музея, сбогуваме се с
любезната екскурзоводка и продължаваме разходката си по улиците на градчето. Часът
е три – три удара се чуват от часовника на кулата в горния край на главната улица. Той

е дело на местен майстор от началото на 18-и век, забележителност, която трябва да се
види.
Следва посещението на Етрополския манастир „Св.Троица” – една твърдина на вярата
и българския дух. Тук ни впечатлява скривалището на Васил Левски, вкопано дълбоко
в земята, без стълба, само с един дървен капак отгоре. Напомня ни за Дякона и
неговото дело за свободата на България.
Водопадът
Варовитец е в
долния
край
отвън високата
каменна ограда
на
манастира.
Облива
на
струйки
варовиковите
скали,
зеленясали
от
свежия мъх по
тях.
До
подножието му
се
слиза
по
стръмна каменна
пътека,
обезопасена
с
дървени
парапети.
Тук
цари дълбока сянка, влага и усамотение за фотографите.

Екскурзоводката Милена ни съветва да си налеем
вода от аязмото край манастира. От хубава каменна
чешма блика ледено студена вода. Може наистина
да е лековита! А до чешмата откриваме малка
каменна пирамида. Върху нея има мраморна плоча
с надпис, който от лишеите трудно се чете. Текстът
е: „Радка П. Семова, 5.V.1944 г.”. Това е името на
жената на големия габровски индустриалец и
благодетел, построил величествения параход в
гората – болница за страдащите от заболявания на
дихателните органи. Навярно жена му е посетила
манастира по онова време. И сега ние сме нейни
следовници...
Христо Мандев

ВОДОПАДЪТ СКОКА

Водопадът Скока край Реселец е сравнително малък, но е един от най-красивите в
България. Намира се по течението на река Белилката, между селата Реселец и Бресте.
Водният пад е с височина 9 метра. Пръските на реката се разтварят като ветрило и се
стичат по обраслата със зелен мъх скала.Зад водопада се е образувал тесен тунел, който
обаче е достатъчно голям, за да мине през него човек. Така можете да минете от
другата
му
страна,
без
да
се
намокрите.
Село Реселец се намира на 122 километра североизточно от София. Кара се по
магистрала "Хемус", като се следват табелите на Луковит и Червен бряг. После се
хваща отбивката за Реселец. Водопадът се намира на половин километър след изхода
на селото в посока
Бресте.
Районът на Реселец е
изпълнен
с
впечатляващи скални
фигури.
Найизвестните от тях са
Купените,
които
представляват
двайсетина кули с
височина от 20-30
метра.
Гледани
отдалеч, те приличат
на огромни купи
село.
Това са варовикови
скали,
образувани
преди около 70 млн. години в някогашното плитко и топло море, което е съществувало
тук. Дебелината им варира от 30 до 150 метра. Намират се на десния бряг на река
Белилката,
която
съвсем
наблизо
образува
и
водопада
Скока.
По-нагоре в гората съществува втора група скални фигури, наречени Куклите. Те са
много подобни на Купените, но са със заострени върхове.
Алпинизъм
КОЙ Е НАЙ-ВИСОКИЯТ ВРЪХ В СВЕТА, ВСЕ ОЩЕ НЕИЗКАЧЕН ОТ
АЛПИНИСТИ
Това е Гангкар Пуенсум – най-високият връх на територията на Бутан с надморска
височина от 7570 метра. По височина сред всички върхове на нашата планета той се
нарежда 40-то място. Намира се на границата между Бутан и Тибет, въпреки че точната
гранична линия се оспорва. Според китайските карти Гангкар Пуенсум е разположен на

границата, докато другите източници го поставят
изцяло
в
пределите
на
Бутан.
Първите алпинисти, които решили да се опитат да
изкачат върха, не могли да го открият.
Между 1985 година и 1986 година били направени
четири опита да се покори Гангкар Пуенсум, но
всички завършвали с неуспех. През 1994 година пък
правителството забранило катеренето на планини повисоки от 6000 метра, в знак на уважение към
местните
духовни
убеждения.
От 2004 година насам алпинизмът в страната е
забранен напълно. Заради тази причина, както и
фактът, че липсва специализирана спасителна
помощ, изглежда върхът още дълго време няма да
бъде покорен.
Знаете ли, че
28 ИНТЕРЕСНИ ФАКТА, ЗАРАДИ КОИТО ЩЕ ОБИКНЕТЕ ПЪТУВАНЕТО
Знаете ли, че пътуването се отразява страхотно не само на психическото, но и
на физическото
здраве на
човек? Да, това наистина е така!
Когато пътувате вие не само си
отпочивате от рутината и
ежедневието, но и помагате на
вашето тяло. Това обаче не са
единствените причини, заради
които си струва да пътувате
колкото може по-често.
Истината е, че красивите,
интересни и невероятни места
по света са толкова много, че на
човек не би му стигнал и един
живот, за да ги види всички.
Въпреки това е хубаво да
пътувате винаги, когато имате тази възможност.
Предлагаме ви 28 интересни факта, заради които ще обикнете пътуването:
1. Почивката може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания.
2. Изследвания показват, че парите, изразходвани за пътуване, карат хората да се
чувстват по-щастливи, отколкото парите, изхарчени за материални блага.
3. Една от ползите от пътуването се усеща много скоро след неговото започване - само
след ден или два 89% от хората се радват на значително по-ниски нива на стрес.
4. Доказано е, че пътуването помага на хората, страдащи от депресия.
5. Доказано е също така, че пътуването насърчава цялостното здраве на мозъка.
6. Двойките, които пътуват заедно, се радват на по-голяма интимност.

7. Пътуването може да ви направи по-креативни.
8. Пътуването може да ви направи по-умни.
9. Франция е най-посещаваната страна в света.
10. Най-посещаваният град в света пък е Банкок – над 21 милиона туристи само през
2016 година.
11. Хонолулу – столицата на щата Хавай, е единственото място в САЩ, което има
кралски дворец.
12. Русия е страната, която произвежда най-много кислород в света.
13. Франция обхваща най-много часови зони – общо 12. Това е така, благодарение на
бивши френски колонии, които днес все още се причисляват към територията на
страната.
14. Канада е държавата, която има най-много езера, а именно – 3 милиона.
15. Монголия е най-малко населената страна в света.
16. Нигер има най-младото население в света.
17. Площта на Монако е по-малка, отколкото тази на Сенръл Парк в Ню Йорк.
18. В Папуа Нова Гвинея се говорят най-много езици.
19. 99% от площта на Либия е пустиня.
20. .В САЩ има най-голям брой затворници.
21. Летището Hartsfield-Jackson в Атланта в САЩ е най-натовареното летище в света.
22. 1/3 от летищата в света се намират на територията на САЩ.
23. Хотелът San Alfonso del Mar resort в Чили се гордее с най-големия плувен басейн в
света. В него има над 250 милиона литра вода.
24. Най-много хотелски стаи в света има в Лас Вегас.
25. Всички пари, които се хвърлят във Фонтана ди Треви в Рим се събират и се даряват
на различни благотворителни организации.
26. Най-големият хотел в света се нарича Izmailovo и се намира в Русия. Той може да
събере 7500 посетители.
27. Нощувката в най-скъпата хотелска стая струва 83 000 долара. Срещу тази сума
желаещите могат да се настанят в най-луксозния апартамент в хотел President Wilson в
Женева.
28. Световният ден на туризма се отбелязва на 27-ми септември.
ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ЕКОТУРИЗМА:
"ВЗИМАЙ САМО СНИМКИ, ОСТАВАЙ САМО СТЪПКИ!"
Други важни принципи, които следва да спазвате, са:
- Оказвайте минимално въздействие върху местата, които посещавате.
- Уважавайте мястото, на което сте и неговите особености.
- Опознайте предварително мястото, до което ще пътувате - политическите, природните
и културните му отличителни черти.
- Направете, каквото можете, за да подобрите (дори и финансово) положението на
местните хора - вашите домакини.
- За да станете такъв турист, съвсем не е необходимо да харчите много пари. Дори
напротив - можете да спестите пари.
7 СЪВЕТА КАК ДА СТАНЕТЕ ЕКОТУРИСТ
1. Пътувайте с малко багаж - само най-необходимото.

2. Пестете вода. Къпете се, но си взимайте кратки душове и ползвайте една кърпа в
продължение на два-три дни.
3. Пестете енергия - изключвайте светлините и електроуредите, когато не ги ползвате.
4. Ползвайте една бутилка за вода и рециклирайте отпадъците, които правите.
5. Купувайте си продукти от местни производители.
6. Винаги събирайте боклука си и го хвърляйте само на определените за това места.
7. Ако пътувате до бедна страна, направете, каквото можете, за да помогнете на
местните хора. Включете се в кауза, дори това да увеличи времето на престоя ви.
Свят
ИНТЕРЕСНИ ГЕОГРАФСКИ ФАКТИ
Най-дългото име на населено място в света е Llanfairpwllgwyngyll gogerychwyrndrob
wllllantysiliogogogoch. Втората по дължина на наименованието географска дестинация е
хълм в Нова Зеландия, чието име се състои от 85 букви и е “Taumatawhakatangihangak
oauauotamateaturipukaka
pikimaungahoronukupokaiw
he nua kitanatahu”. Това е
маорска фраза, означаваща
“място, където Tamatea,
човекът с големи колена,
който се плъзна, изкачи се
и
погълна
планините,
познат като гълтач на
земите,
свири
на
с
флейтата си на своята
любима”. Хълмът е на
първо място, докато не го
измества
тайландска
дестинация
със
163
символа – “Krung thep
maha nakorn amorn ratana kosinmahintar ayutthay amaha dilok phop noppa ratrajathani
burirom udom rajaniwesmahasat harn amorn phimarn avatarn sathit sakkattiya
visanukamprasit”.
Най-краткото име е на градче, което се намира едновременно в Швеция и Норвегия и
се нарича “Å”. На скандинавските езици това е думата за “река” или “поток”.
Австралийският град Перт е най-изолираният град на Земята. Най-близкото населено
място
се
намира
на
320
километра
през
пустинята.
В света има три държави – анклав, тоест обградени отвсякъде от друга държава. Това
са Лесото, обградена от ЮАР; най-малката държава в света – Ватикана, обградена от
италианската столица Рим; и Сан Марио, обградена от Италия. Лесото е и единствената
независима държава в света, която се разполага изцяло на надморска височина над 1000
метра – най-ниската й точка е на 1400 метра надморска височина, а над 80 % от
страната
са
разположени
на
над
1800
метра.

Най-големият град в света според площта в квадратни километри е Hulunbuir във
вътрешната част на Монголия, който е с площ от 263 953 квадратни километра.
Кралство Бутан има странна традиция – на Нова година всички негови поданици
официално
остаряват
с
една
година.
Въпреки че Еверест е
най-високият връх на
Земята,
то
това
изчисление е спрямо
нивото на Световния
океан
–
връх
Чимборазо
в
Еквадор се счита за
най-близо до Луната
и
най-отдалечен
спрямо центъра на
Земята. Що се отнася
пък до вторият по
височина в света –
К2,
понякога
снеговалежите
го
правят за няколко седмици по-висок от Еверест. Ако се потопим в дълбините на океана,
повечето хора знаят, че най-дълбокото място на Земята е Марианската падина, но
малцина са наясно, че хавайският вулкан Мауна Кеа е най-високата планина на
планетата,
измерена
от
морското
дъно.
Аляска е едновременно най-западният, най-северният и най-източният щат на
Съединените американски щати, на територията на Северна Америка. Това е така,
тъй като той е единственият щат, който навлиза в Източното полукълбо.
Ледниците съхраняват около 70-80% от сладката вода на Земята. Около 99% от
тези ледници се намират в
Арктика
и
Антарктида.
Най-дълбоката
дупка,
пробита от човек, се нарича
Колски свръхдълбок сондажен
кладенец. Тя е с дълбочина 12
261 метра и е в Русия.
Направена е с изследователска
цел и от нея учените научават
доста интересни факти за
устройството на Земята. В нея
те
откриват
огромно
натрупване на водород –
толкова мощно, че водородът
излизал
на

повърхността

с

калта.

През 1811 и 1812 година три големи земетресения, с магнитуд около 8 по скалата на
Рихтер, причиняват странен феномен – река Мисисипи започва да тече на обратно.
Тези земетресения са и причината за оформянето на езерото Рийлфут в щата Тенеси.
По информация на http://idi.bg
Експедиции
ПЪТИЩАТА НА НОРМАНИТЕ
В откриването и усвояването на Северния Атлантик през VІІІ-Х век важна
роля изиграли норманите - „северните хора“. Така средновековните
западноевропейци наричали даните (датчаните), норвежците и свеите
(шведите). Етнографите и лингвистите ги обединяват с общия термин
„скандинавци“.
През VIII век норманите заемали полуостров Ютландия, веригата малки
севернофризийски острови, граничещи с него на запад, и хълмистата
равнина Сконе. На север живеели гьотите и свеите, които обитавали района
на големите скандинавски езера Венерн, Ветерн и Меларен, както и
балтийските острови Готланд и Еоланд.
Норвежците
заемали
югозападната
част
на
Скандинавия
при
залива
Бохус
и
пролива
Скагерак,
както
и
бреговете на
западните
фиорди заедно със съседните острови. Върху южния бряг на фиорда
Тронхаймс те основали своята древна столица Нидарос; сега това е град
Тронхайм. Крайбрежната ивица между 65 и 67 градуса с.ш., заселена през IX
век, наричали Хелголанд.
Основните професии на древните нормани били животновъдството и
морските занаяти. В търсене на риба и морски животни те извършвали дълги
плавания из северните морета. Земеделието в Скандинавия и равнините на
Дания не осигурявало на населението хляб, дори в годините с добра
реколта. Затова норманите поемали по море, за да обменят кожи, риба, мас и
мед за хляб и други селскостопански продукти от Европа. Те съчетавали това
с търговията с роби, тъй като в някои европейски региони робите тогава
били най-ценната стока.

В скандинавските страни след смъртта на главата на знатно семейство
имотът според обичая ставал собственост на най-големия син. За да
обезпечи по-малките синове, бащата предварително им осигурявал оръжие, а
ако бил богат – и кораб, който те трябвало да напълнят с бойци, обикновено
техни роднини и приятели. Така синовете на по-богатите нормани събирали
дружини, качвали ги на корабите и тръгвали да грабят и поробват
населението от крайбрежните страни на Европа. Водачите на тези отряди –
конунгите, понякога действали и като търговци, но все пак по-често като
пирати, според обстановката.
В началото на IX век основният им плавателен съд бил „кньор“ – едномачтов
плитко газещ платноход, изработен от дъб, с 16 чифта гребла, дължина
приблизително 24 м и широчина около 5.5 м, който показал добри качества в
морски и речни плавания. По-късно се появили по-големите „дракари“. По
време на пътешествията си норманите се ориентирали по слънцето и
звездите, по-специално Полярната, която наричали Лейдар.
Самите скандинавци наричали участниците в пиратски експедиции
„викинги“, а европейците пренесли това название въобще върху
норманите. Произходът и първоначалното значение на този термин не са
напълно разбрани. Сега повечето историци споделят мнението на онези
шведски учени, които извеждат термина „викинг“ от глагола „викья“ завивам, отклонявам се. Така „викинг" – това бил човек, който се е отклонил,
отделил от родната земя и я напуснал. Тоест, морски воин, пират, който
тръгва на поход за плячка.
От бреговете си норманите плавали и извършвали набези във всички
посоки. Придвижвайки се на изток, те (главно шведите) преминавали през
Балтийско море, навлизали в Рижкия залив и Финландия и, използвайки
древноруските търговски пътища, стигнали по реките на Източна Европа,
Черно и Каспийско море чак до Византия и Средна Азия. Оттам в Европа
доставяли коприна, подправки, вино, скъпоценни украшения и сребърни
монети.
Напредвайки на запад, норманите (предимно норвежците) се заселвали на
островите в Северния Атлантик, първи прекосили океана, открили
Гренландия и посетили североизточния бряг на Америка.
Датски и норвежки викинги се заселили на някои от по-малките Британски
острови и в Източна Ирландия. В Британия те отчасти подчинили
англосаксите, отчасти вземали от тях огромни откупи или ги облагали с
тежък данък - „датски пари“. С други думи, упражнявали активно онова,
което в наши дни обикновено обозначаваме с термина „рекет“. Два пъти
завладявали Англия, после временно се оттегляли.
Придвижвайки се на юг към бреговете на Франция, норманите завладели
долното течение на Сена, полуостров Котантен, който оттогава се нарича
Нормандия, и близките острови Джърси и Гернси – тях до ден днешен ги
наричат Нормандските острови.

След като се укрепили по крайбрежието на Северна Франция, те се
претопили и загубили езика си. Френските крале им дали днешната
Нормандия в тяхно владение като херцогство при условие, че признаят
властта им. Именно тези „френски“ нормани, предвождани от Вилхелм
Завоевателя, през 1066 г. завладели Англия за трети път, но вече
окончателно.
Любомир Атанасов

Творчество
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