Брой 7/юли 2020 г.
Актуално
БТС ЗАПОЧНА СЪЗДАВАНЕТО НА КООПЕРАТИВИ

Българският туристически съюз
започна
създаването
на
кооперативи съобщи в интервюто
за Радио Благоевград доц. д-р
Румен Драганов, изпълнителен
секретар на Сдружението. Той
посочи, че първият е "БТС –
екскурзоводи",
ще
има
кооперативи
за
планинските
водачи,
за
поддържане
маркировката
на
различни
туристически
маршрути
и
изграждане
на
туристически
обекти. Драганов заяви, че БТС се
стреми да се справи с кризата в
резултат от пандемията. За целта е
въведена Програма „Чистота и
сигурност”
в
базите
на
Сдружението и на регистър на
всички
туристически
обекти,
които отговарят на изискванията
на тази програма. „Туристическото движение ни дава сили да направим това. Ние
работим много усилено и по създаването на националната младежка организация за
спортно-туристическа дейност към БТС, искаме да разгърнем това движение“, каза още
Румен Драганов. Той посочи, че обектите, които стопанисва БТС, са отворени,
изпълняват програмата “Чистота и сигурност“ и спазват всички противоепидемични
мерки.
БТС се подготвя активно и за отбелязване на 125-ата годишнина от организираното
туристическо движение в България. В тази връзка са планирани поредица от събития,
като кулминацията е на 30 август на Черни връх в Деня на националния туристически
събор.

ПОДПИСАНА Е ХАРТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ - 2020
Ръководствата на браншови организации и висши училища подписаха в Медийния
център на БТА Харта на българския туризъм - 2020. Документът е съвместна
платформа, която обединява туристически и професионални организации, български
производители и академичните среди. Хартата цели да рестартира българския туризъм
своевременно, отговорно и чрез координираното въвеждане на нови здравословни и
безопасни
условия
след
пандемията
от
СOVID-19.
Хартата на българския туризъм - 2020 беше подписана от ръководителите на:
Националния борд по туризъм (НБТ), Съюза "Произведено в България", Асоциацията
на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА), Българската
хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българската асоциация на
заведенията (БАЗ), Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БУБСПА),
Българското конгресно бюро (БКБ), Българския туристически съюз (БТС), Българската
туристическа камара (БТК), Университета по библиотекознание и информационни
технологии (УНИБИТ), Университета по хранителни технологии (УХТ),
Международното висше бизнес училище (МВБУ), Българската асоциация на
професионалните готвачи (БАПГ), Ваканция и СПА Eкспо.
Мартин Захариев, зам.-председател на УС на НБТ, изтъка, че Хартата няма
политически характер. Нейният смисъл като документ и подписването й имат за цел
представителите на неправителствените организации в сектора и академичните среди
да покажат загрижеността си и общото виждане в условията на световна пандемия като
принципи, ценности и отговорности, които ни обединяват за възстановяването на
туризма своевременно, отговорно и чрез координирани действия за въвеждане на нови
здравословни и безопасни условия и протоколи за всяка част от веригата на
туристическата дейност, включително пътуване, настаняване, храна, свободно време и
забавление, каза Захариев. Хартата на туризма не е и нормативен документ и на нейна
база не може да се търси юридическа отговорност, но тя ангажира морално всички
туристически предприятия и организации, които я подкрепят, допълни той.
Захариев посочи, че Хартата на туризма адресира както входящия, така и вътрешния ни
туризъм с идеята да мотивира целевите групи в България да изберат своята почивка и
пътувания, дестинации у нас и да стимулират потреблението на производствата на
български производители.
Мартин Захариев изтъкна още, че последствията от кризата ще продължат и след
отзвучаването на пандемията и посочи, че безспорен факт от кризата е "намаляване и
направо изчезването на входящия туризъм", което, според него, при добра и ефективна
информационна кампания, би могло да се обърне и в позитив за популяризиране на
вътрешния туризъм сред групи, които потенциално предпочитат съседни дестинации.
Подаването на ясен сигнал от подписалите днес Хартата организации, от сектора към
правителството е, че изоставаме в темпото, въпреки консолидираните усилия за
спасяване на туристическия сезон, заяви Захариев.

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ” В ПАРТНЬОРСТВО С
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ В СЕКТОР „ТУРИЗЪМ”
На 23 юни в Мултимедийния център на БТА се проведе кръгла маса във връзка с
изпълнението на проект „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество
при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм”,
финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. Изпълнител на проекта е
Сдружение „Национален борд по туризъм” в партньорство с Министерство на туризма.
Проектът стартира през 2019 година и ще завърши през 2020-та. Негов ръководител е др Полина Карастоянова, а координатор – адвокат Янита Тончева. В кръглата маса
участваха представители на държавната администрация в лицето на Лиляна Арсова –
директор на Дирекция „Туристическа политика” в Министерство на туризма,
академичната общност, представители на неправителствени, професионални и
синдикални организации. Сред присъстващите бе и членът на Сдружение „Национален
борд по туризъм” и изпълнителен секретар на Българския туристически съюз доц. д-р
Румен Драганов, който взе участие в дискусията.
Целта на събитието бе да се представят
обобщените резултати от изпълнението на
две от основните дейности на проекта, а
именно: Проучване на добри практики в
държавите членки на Европейския съюз и
региона на Балканите и изготвяне на
анализ, относно съществуващите модели
на
финансиране
на
националния
маркетинг и реклама и Създаване на
механизъм
и
инструментариум
за
граждански мониторинг от страна на
бизнеса и осъществяване на граждански
мониторинг
върху
действията
и
политиките на държавата при разходване
на средствата за националния маркетинг и
реклама.
Константин Занков – преподавател в
Международното
бизнес
училище,
представи два доклада: „Добри практики
на
националните
туристически
организации на Австрия, Гърция, Дания,
Сърбия, Финландия и Хърватия” и „Механизми и инструменти за мониторинг, контрол,
оценка и обратна връзка от страна на гражданите и бизнеса за действията на
администрацията при осъществяване и разходване на средствата за национален
маркетинг и реклама”.
Докладът „Добри практики на националните туристически организации на Австрия,
Гърция, Дания, Сърбия, Финландия и Хърватия” съдържа информация за това как
функционират националните туристически организации с цел създаването на модел на
Национална туристическа организация в България. Мисията на тази нова организация
ще бъде да популяризира страната като туристическа дестинация, да развива и

подобрява имиджа й, като координира и подкрепя мрежата от регионални и местни
туристически организации, както и останалите представители на туристическия сектор,
стремейки се към устойчив туризъм на всички нива на дестинацията. Основната цел на
Националния туристически офис на България ще бъде увеличаване броя на
посещенията в страната и приходите от туризъм, обединяването на усилията, целите и
интересите на различните участници в туристическия сектор. Стратегическите цели на
Националния туристически офис ще бъдат:
- Стратегическо планиране и управление на маркетинговите и рекламни дейности
за популяризиране на България като туристическа дестинация;
- Развитие и подкрепа на системата от туристически офиси на различни нива;
- Насърчаване сътрудничеството между публичния и частния сектор по
отношение на маркетинга, брандинга и рекламата на дестинацията;
- Представяне на актуална информация, анализи, тенденции и прогнози за целите
на всички участници в туристическия сектор;
- Разпространение и насърчаване на методи и инструменти за развитието на
устойчив туризъм на всички нива на дестинацията.
Докладът „Механизми и инструментариум за мониторинг, контрол, оценка и обратна
връзка от страна на гражданите и бизнеса за действията на администрацията при
осъществяване и разходване на средствата за национален маркетинг и реклама”
съдържа механизми и инструменти, насочени към добрата връзка на бъдещата
Национална туристическа структура с гражданското общество, държавата, бизнеса и
останалите заинтересовани страни от гледна точка на осъществяване на маркетинга и
рекламата на националния туристически продукт и разходването на финансовия ресурс,
с който организацията разполага. Предложените в доклада механизми и
инструментариум, съществуващи в повече от десет държави, обект на проучването, се
основават на съвременните технологични възможности и изисквания на мониторинга,
контрола и оценката на публични проекти и политики и в частност на политиките в
туристическия сектор на местно, национално и международно ниво.
Както каза Мартин Захариев – зам.председател на Управителния съвет на
Сдружение „Национален борд по туризъм”,
туризмът
има
нужда
от
цялостно
приоритизиране и е необходимо в условията
на COVID криза това да се отрази в
програмните документи, които са с хоризонт
до 2030 година. Според Световната
туристическа организация започва една нова
декада, която може да се нарече Декада на
Действията. Дигиталната трансформация е
една от нейните ключови характеристики. В
този период според М. Захариев не
атракциите и преживяванията ще бъдат
доминиращи, а доверието в правителството и
дестинациите. Той акцентира върху факта, че
в условията на пандемия Националната
стратегия за устойчиво развитие на туризма в
България до 2030 година трябва да бъде
цялостно преосмислена. „Чака ни много

работа по програмните документи, които ще изработи държавата, а ние наесен ще
предприемем законодателен маньовър” – каза той.
Мартин Захариев представи на участниците в кръглата маса документ на световна
организация, който формулира целите и произтичащите от това препоръки за
устойчиво развитие в сектор „Туризъм”, които са концентрирани в три основни
области: Управление на кризата; Осигуряване на стимули за възстановяване от кризата
и Развитие в бъдещето.
По проекта се предвижда да се инициира създаването на Национален туристически
офис на България с участието на властта и бизнеса, който да бъде търговско и пазарно
ориентирана структура. В края на годината ще се проведе разгърнат форум, на който
ще бъдат представени и законодателните инициативи, които са в резултат от него.
20 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „РИЛСКИ МАНАСТИР”
На 26 юли преди 20 години със Заповед на Министъра на околна среда и водите е
създаден Природен парк „Рилски манастир“. За да отбележи своя юбилей, Дирекцията
на парка представи най-новото си печатно издание. Книгата е посветена на двадесетата
годишнина на парка и представя уникалната красота, изключителното биоразнообразие
и богатото културно-историческо наследство на защитената територия. Тя е издадена с
любезното съдействие на Югозападното държавно предприятие.
Природен парк “Рилски манастир”
заема площ от 25253,2 ха и е един от
най-големите природни паркове в
България. Той изцяло попада на
територията на община Рила и
обхваща средно и високопланинските
части на западния дял на Рила
планина. На територията му се намира
резерватът „Риломанастирска гора“ с
площ 3665 хектара.
В парка са установени 1400 вида висши растения, 38,88% от висшата флора в България,
както и около 2600 вида безгръбначни животни и 202 вида гръбначни животни.
В сърцето на парковата територия се намира и включеният в Списъка на ЮНЕСКО за
паметниците на културата от световно значение – Рилски манастир, на който
природния парк дължи името си.
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.

Съюзен живот
С ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ПЪРВОСЪЗДАТЕЛИТЕ
Спазвайки препоръките във връзка с пандемията на СOVID-19 туристическото
дружество "Мадарски конник" в Шумен организира празник, посветен на 118 години от
учредяването си. Група туристи на различна възраст дойдоха в лесопарка
„Кьошковете", където е паметната плоча, която разказва за първосъздателите на
туристическата дейност в града. Те отдадоха заслужена почит към онези, които на 16
юни 1902 година поставят началото. Това са били 24 ентусиазирани туристи, които
след обсъждания решават дружеството да носи името "Висока поляна", а за
председател е избран Иван Кравков, негов заместник е Дончо Стрезов и секретар Петър
Скопаков. Създаденото дружество става член на Централното туристическо дружество
в София като негов клон и е внесен встъпителен членски внос от 48 лева. Първият
организиран от шуменското дружество излет е проведен в началото на октомври 1902
година до Каспичанските бърда, а това са северните склонове на Мадарското плато.
Има сведения, че още в далечната 1857 година учителят от Шумен Сава Доброплодни
организира със своите ученици екскурзия до град Преслав, където се запознават и
изучават българските старини. В тази група са участвали Васил Друмев, В. Стоянов и
някои по-будни родители на учениците.
Във
възпоменателното
тържество през този юни
участваха туристи, които
членуват в клубовете по
пешеходен туризъм на
дружество
"Мадарски
конник".
Представителният
хор
"Планинско ехо" - с
диригент
Наташа
Христова и корепетитор
Димитър
Кукушков,
откри
тържеството
с
изпълненията си "Марш
на шуменските туристи ветерани", „Прекрасна си, мила Родино" и "Стани турист".
Председателят на дружеството Ангел Филипов поздрави всички участници в проявата
и припомни началото, поставено преди 118 години, както и за многото активисти,
които имат дял през годините за възраждането и успехите на туризма в Шуменския
край. Поставени бяха цветя пред паметната плоча в знак на признателност към
първооснователите. След това пешеходните групи преминаха по няколко маршрута в
Природния парк "Шуменско плато", за да стигнат на туристическата база на
дружеството "Мадарски конник", където сред природата в приятния юнски ден
премина самият празник с много веселие и наздравици.
Георги Ников

125 години организиран туризъм
НАУКАТА В ПЕРИОДА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ В
БЪЛГАРИЯ
Научноизследователската и научноприложната дейност, свързани с организираното
туристическо движение в България, имат многолетна история. Наши проучвания
(Кр.Кръстев и Б.Маринов, 1985) очертаха два основни периода в развитието на
научната мисъл през времето на организирания туризъм, които имат следните
специфични характеристики:
Първият период обхваща времето от възникването на организирания туризъм до 1962
година. В ранните години научната дейност има епизодичен, предимно литературен и
научно-популяризаторски характер. Не липсват облаче задълбочени и днес много
интересни научни изследвания.
През последните 10-12 години на този период научноизследователската работа е поцеленасочена, за което спомагат Централният научноизследователски институт за
физическа култура и Катедрата по „Туризъм и алпинизъм” във ВИФ. Към първия
период се отнасят ограничен брой разработки, които се явяват предвестници на
бъдещата по-задълбочена научноизследователска работа в областта на туризма,
алпинизма, ориентирането и пещерното дело.
Ярки представители на научната мисъл през този период са Георги Златарски (1886),
работил върхфу геологията на пещерите в Карлуковския и други карстови комплекси;
Стефан Юринич (1890), който открива останки от Неолита в пещерата „Полички” край
Дряновския манастир; проф. Рафаил Попов (1924 -1926 г.), който открива първи
находки от Палеолита на Балканския полуостров в пещерата „Темната дупка”; проф.
Жеко Радев (1911), изследвал карста и пещерите; акад. Иван Буреш (1920),
основоположник на българската биоспелеология и пръв откривател на пещерни
организми в България, проф. д-р Стефан Петков (1930), пръв проучил пещерни
водорасли в нашите пещери; проф.д-р Любен Телчаров работил върху етиологията и
патогенезата, симптоматиката и клиничните проявления на планинската болест; проф.
д-р Драгомир Матеев (1934), който изследва също планинската болест, но на основата
на гравитационните явления в кръвообращението; инж. Радушев въвел първите научноинструментални методи за измерване на пещерите в България; проф. д-р Кръстьо
Кръстев изследвал едновременно въздействието на специфичните физиологични
натоварвания при туризъм и алпинизъм и на планинския климат върху организма.
Вторият период обхваща времето след 1962 година и съвпада изцяло с дейността на
БТС. В него се очертават следните два етапа, които са коренно различни по динамика
на развитието на научната мисъл за туризма: Етап на ускорено развитие на научната
мисъл (1962-1990) и етап на рязко снижение на достигнатото научно равнище (19901995).
Етапът на ускорено развитие на научната мисъл е по-продължителен и благоприятен.
По-важните негови особености са: многообразие на разработените проблеми и теми,
свързани с дейността на БТС и с нейното въздействие върху отделния човек и
обществото; внедряване на обществени начала на значителен брой научни работници,

треньори, учители, специалисти от различни области на научните знания в
разработката на важни за туристическото движение и спортното майсторство въпроси;
осъществени научноизследователски и научноприложни разработки на договорна
основа с други научни институти, лаборатории и програмни колективи, които са
потребни, а на обществени начала не могат да бъдат реализирани; научно обезпечаване
на учебно-тренировъчния процес и на организираните от БТС спортни и туристически
прояви; приоритетно провеждане на теренни научни изследвания в рамките на
тренировъчни лагери, туристически и спортни прояви; създадена е собствена на БТС
структура за научноизследователска дейност на обществени начала (към ЦС на БТС –
Научно-методичен съвет, Медицинска комисия, научно-приложна лаборатория; към
ОС на БТС, българските федерации и по-големите туристически дружества – комисии
за научноприложна дейност; към ОС на БТС във Видин – научно-приложна
лаборатория; за 7 окръга – щатни методисти по научно-приложна дейност);
стимулиране на научноизследователската дейност в БТС.
Използвани са следните форми за стимулиране на научната дейност: Първа форма:
национален конкурс за най-добри научно-методични и приложни разработки,
провеждани периодично по Правилник на ЦС на БТС. Втора форма научни форуми:
през етапа на ускорено развитие на научната мисъл Научно-методичния съвет към БТС
(председател Кръсьо Кръстев и научен секретар Борис Маринов) е организирал 42
научни конференции, от които 9 международни, 17 национални, 5 регионални и 11
местни. Изнесени са повече от 800 научни доклада и разработки от над 1300 автори.
Първата национална научна конференция е проведена през 1962 година в София и е
посветена на въпросите на туризма, алпинизма и пещерното дело. Изнесени са 17
доклада от 16 автора. Последната научно-практическа конференция е проведена в
Хасково (1990) посветена на туризма в детските градини. Изнесени са 81 доклада от 98
автора.
Резултатите от тези изследвания имат висока научна стойност и научен принос. Без да
подценяваме постигнатите ценни резултати от научните изследвания в областта на
туризма, алпинизма и ориентирането от българските научни работници и специалисти
ще посочим за илюстрации само някои научни приноси на българските спелеолози и на
Българската федерация по спелеология: открити, проучени и картирани са над 4000
пещери и пропасти у нас и в чужбина; приноси със стопанска насоченост, свързани
например с водоснабдяването на село Емен, село Мусина, село Добромирка, село
Горско Сливово, село Карлуково, село Церово, град Котел и др.; изследвани са
биоспелеоложки 646 пещери, от които са събрани 704 вида животни. Само плевенският
пещерен клуб „Студенец” е събрал над 240 вида пещерни организми, от които 10
неизвестни в България; в лабиринтната пещера край село Драшан пещерняци откриха
третото находище в света (след САЩ и Австралия) с вкаменелости от неозавър, живял
преди 30-40 милиона години; съставяне каталог на средновековните графити в
пещерите край село Царевец, Врачанско; открито е второто у нас находище (след
Магура) на монохромна живопис от Бронзовата епоха в пещерите – светилища край
село Байлово. Принос към физиологията и психологията на човека са проведените за
първи път в пещерата „Лепеница” (1970) научни изследвания върху промените на
някои физиологични и психологичнти параметри у пещерняци при различно
времетраене на работа в нея. Значими комплексни научни резултати са получени и при
други за първи път проведени научни изследвания върху физическото развитие и
функционално състояние на българските ориентировачи (1962, на участниците в

похода Ком – Емине (1960); на алпинистите, участващи в Републиканската алпиниада в
Рила (1992) и редица други
През втория етап от втория период развитието на научната мисъл в системата на БТС е
силно ограничена и не съответства на порасналите потребности и създадените от
Съюза възможности.
Изключително голяма активност проявиха Бюрото на ЦС на БТС, Българската
федерация по алпинизъм, Оперативното бюро и специалистите от работните комисии в
периода на подготовката на националната експедиция „Еверест 84”. Научният подход
беше приложен приоритетно в следните посоки: във връзка с натрупването на
необходимата предварителна информация за Хималаите и височинните експедиции; за
подбора и подготовката на участниците; изработването на специалната екипировка и
осигуряването на необходимите съоръжения; подбор на хранителните продукти,
разработване на порционите и храненето и много други. И всичко това бе успешно
реализирано от отделни специалисти, институти, които на практика внедряваха
научните резултати.
Изключително полезни например за успеха на експедицията са резултатите от
проведените изследвания върху алпинистите от целия разширен състав на
експедицията от специалистите на Републиканския център по спортна медицина в
София. Особено ценни са изводите от изследванията, проведени стационарно върху две
групи български алпинисти, готвещи се за експедицията в Институтата за
медикобиологични проблеми при Министерство на здравеопазването в Москва (СССР).
Световно известните съветски психолози и физиолози разкриха индивидуалните
характеристики на всеки алпинист, височинната поносимост чрез барокамера,
студовата проба, колективната съвместимост и много други.
Анализът показва, че БТС е осъществявал научната си дейност през този етап при
използването на два основни подхода. Първият подход се характеризира с
осъществяването на широка научно-познавателна дейност по време на туристическите
прояви. За втория подход са типични провежданите конкретни целенасочени научни
изследвания, а също така и внедряването на отделни научни резултати в практическата
дейност на българските федерации и на отделни туристически дружества и клубове.
Научните интереси през този период излизат от границите на нашата страна и
постепенно се реализират и в други държави. Комплексни научни изследвания са
проведени през етапа на ускорено развитие на научната мисъл (1962-1990) през време
на алпийски и пещерни експедиции, състезания по ориентиране и многодневни
туристически походи.
Третата форма, която стимулира научно-творческата активност на специалистите, се
отнася до научните публикации. През етапа на ускорено развитие на науката са
отпечатани в различни издания голям брой научни и научно-популярни разработки.
Само в областта на ориентирането те са 278, от които 93 научноизследователски. БТС е
издал 17 специализирани научни сборника, в които са поместени 506 научни труда с
обем 3221 печатни страници.
В редица публикации се разкриват важни за науката и практиката физиологични,
здравни, методически характеристика на пешеходния туризъм, алпинизма,
ориентирането и пещерното дело (Кр. Кръстев и Ил. Илиев, Г.Атанасов, Хр. Христов,

Ст. Колаксъзов, Об. Обретенов, Ив. Янакиев, Г.Жълтов, П.Трантеев, П.Недков).
Многогодишни са теренните изследвания и експерименти, които провежда Б.Маринов
с цел цялостно изграждане и научно аргументиране на системата „пешеходен туризъм”.
Полезна информация в това отношение се съдържа в книгите: „Туризъм и физическа
дееспособност”, „Пешеходен туризъм за ученици”, „Двигателна активност на туриста”,
„Физическо натоварване при пешеходен туризъм”, „Двигателна активност в природна
среда”, „Туризмът в детските градини”, „Двигателна активност, училище, семейство” и
др. В сборника ”Туризъм” се съдържат над 60 научни и научно-популярни статии.
Интересна информация се съдържа в поредица от научно-популярни статии и в отделни
книги на Сандю Бешев. На практика в тях се проследяват в дълготраен план
проведените от българските алпинисти прояви в наши и чужди планини. За нашата
спортно-историческа наука те са едно богатство, което покрива изцяло алпийското
направление на спортната наука.
С помощта на специализирани методики Б.Маринов и Н..Попов изследват научно
конкретни въпроси, свързани с катеренето по алпийски стени, които са отпечатани в
(над 60 статии) в сборника „Алпинизъм и наука” (2018). В цялост в тях се разкриват
редица промени, както с физиологичен, така и с психологичен характер, които
настъпват у катерачите при придвижване по скалите.
През последните години у нас се обособи като научно направлението „височинен
алпинизъм”. В отделни книги авторите К.Долабчиев, Д.Бърдерев и др. публикуват
резултатите от своите изследвания, проведени по време на участие в хималайски
експедиции.
Въпросите на безопасността на човека в природната среда е елемент на главния
проблем „безопасност”. За туристите, алпинистите и спортуващите или работещи в
природна среда здравето и живота, оцеляването особено в планината е основно
изискване. В тази посока са и усилията на ПСС към БЧК, на БТС и на други институти
и отделни специалисти. Поради това този проблем изисква не само формулиране на
отделни правила и съвети за безопасност, но и изграждане на научнообоснована
цялостна система. В това направление определено място има науката. Вече са
разработени целенасочено отделни въпроси, кото имат определено място и са основни
елементи на безопасността на човека, когато се придвижва или пребивава сред
природата.
Особеностите на лавинната опасност са разработени задълбочено от К.Масларски,
К.Петров, Ив.Живков, П.Москов и много други. В книгите: „Проблеми на
безопасността в планината”; „Безопасност в природна среда”; „Сигурността при
алпийските изкачвания”; „Екстремни ситуации в туристическата дейност” и др. са
разработени от Б.Маринов.
БТС полага грижи за популяризирането и внедряването на научните резултати в
дейността на различните звена. Само за периода от десет години (1963-1972) са
отпечатани повече от 30 книги и сборници в обем над 200 коли с учебно-методично,
спортно и научно съдържание, свързани с туризма, алпинизма, ориентирането и
пещерното дело. През периода 1960-1961 година в издадените от Научно-методичния
съвет при ЦС на БТС три сборника с научни трудове са отпечатани 31 научни статии, в
списание „Въпроси на физическата култура” – 9, в сборника „Научни трудове на ВИФ –

11, а в други научни сборници повече от 30 статии. Само за три години (1970-1972) в 8те книжки на изданието на ЦС на БТС „Туристически организатор” са публикувани 9
научни статии. Значителен е броят на научно-популярните статии в съюзните органи
списание „Турист” и вестник „Ехо”.
Внедряването на научните постижения в практическата дейност на Съюза, свързана с
масовия туризъм, повишаването на спортното майсторство, осъвременяването на
учебно-спортната работа следва още по-широко да се насочат и към главната задача на
БТС.
Справедливо е да се подчертае, че постигнатите особено през периода 1962/1990
година
резултати
в
научнообразователната,
научноизследователската,
експерименталната,
методическата
и
практическо-приложната
област
от
многостранната дейност на БТС са добра основа за нови успехи. Те се дължат
предимно на факторите:
- положителната подкрепа оказвана от ръководството на Съюза (особено под
председателството на Андрей Луканов);
- активността на помощния обществен орган към Бюрото на ЦС на БТС Научнометодичен съвет (1961-1982 г.) с председател проф.д-р Кръстьо Кръстев и
научен секретар доц., ст.н.с. Борис Маринов;
- подчертаните интереси у отделни специалисти от други научни, учебни, здравни
и производствени звена към туризма и спортовете, развивани от БТС.
А липсата на целево финансово осигуряване и на подготвени кадри, които все още
трудно осмислят научните резултати и подходи неоправдано задържат внедряването
на научните резултати в практиката.
Доц., ст.н.с. Борис Маринов
Прояви
ПОКЛОННИЧЕСКИ ПОХОД „СВЕТИЯТ ПЪТ”
Той е в чест на 551-годишнината от връщане мощите на Свети Йоан Рилски в Рилската
света
обител.
Миналата
година
се
проведе
Поклонническият пешеходен поход „Светият Път”,
който за първи път премина изцяло по маршрут,
максимално близък до пътя на пренасяне мощите на
Свети Йоан Рилски от Търново до Рилския манастир.
Походът бе организиран с цел отбелязване на 550
годишнината от връщане мощите на светеца в Рилската
света
обител
през
1469
година.
След получаване чудодейните мощи на Свети Йоан
Рилски във Велико Търново участниците изминават пътя
от старата българска столица през град Никопол,
манастира "Св. Георги" при Плевен, Садовския
манастир, Карлуковския манастир, Долнобешовския
манастир, Тържишкия манастир, манастира "Св. Йоан

Пусти" при Враца, Черепишкия манастир, Курилския манастир при гр.Нови Искър,
ротондата "Св.Георги" в София, Владая. Посрещнати са тържествено в Дупнишко и
достигат метоха "Орлица", оттам и Рилската света обител. Денят на връщане мощите на
Рилския чудотворец е превърнат в един от празничните дни в православния календар.
Поклонническият поход "Светият път" се провежда от 1 до 31 юли. Организатори са
Клуб по пешеходен туризъм към ТД "Трапезица - 1902", ТД "Академик - ВТУ" и
Фондация "Дякония и мисия". Ръководител на похода е Паскал Пиперков.
ДО ТРИТЕ КАИ С ПРИЯТЕЛИ
Неделно утрото започва с ранно пробуждане и приготвяне на сандвичи след, което
надяваме туристически обувки, които отдавна стояха в шкафа. Те с почуда пускат
краката ни да се върнат в тях, защото от началото на февруари не бяха обувани, защото
през последните три месеца навън върлува COVID-19 и хората бяха изолирани за дълго
по домовете си.
Излизаме от домът си и поемаме към пиацата за таксита, където ни очаква групата от
ТД „Патлейна“, днешната дестинация бе планувана за края на март или началото на
април, но по обективни причини не се състоя, но беше заложена в календара на
дружеството и ето днес в началото на месец юни, съвместно с още две туристически
дружества от Провадия и Шумен, като основната организация е от председателя на ТД
„Орлови скали“ - гр. Провадия, Петър Маджаров. Поехме по криволичещия и
живописен път към с. Билка, община Руен, обл. Бургас, за да покоряваме Трите каи
(трите скали), скалисти хълмове с надморска височина около 400 м и 600 м.
Маршрутът, който преминахме, минава през най-голямата Коджа кая, после средната
скала - Ортакая и накрая най-малката – Учкая. Дължината на маршрута е около 15 км
при качване върховете, а при тяхното заобикаляне 12 км и не е трудно. Всеки от
върховете може да бъде заобиколен, ако решите, че не сте достатъчно подготвени. Но
за да ги изкачим трябва да тръгнем от центъра на с. Билка. Оставихме превозните
средства на големия мегдан на селото, където щъкаше народ, група ни наброяваше
около 80 души и след цялата тази изолация си беше нещо много странно да видиш
толкова радостни лица, хората да се здрависват и да не спазват голямо разстояние един
от друг, говореха с патос и настроение. Всички бяха се затъжили за покоряване на
върхове.
От центъра на селото хванахме един стръмен асфалтов път, които извеждаше от селото,
минахме покрай ремонтирани и красиви китни къщи, с подържани дворове с красиви
розови храсти, а зад някои огради се виждаха подържани лехи, засети с боб и картофи и
правеше впечатление, че ни една тревичка не се виждаше освен посетите растения,
работни хора са жителите на село Билка! След като излязохме от селото започнахме
плавно да се изкачваме по коларски път и да следваме бяло - жълтата маркировка, като
правеше впечатление, че има и маркировка с зелено - бял цвят, но нашата беше тази.
Пътят нагоре започна да криволичи по тесни пътечки, които минаваха през гориста
местност, но на места вървяхме и по оголени скали, времето беше задушно, не
подухваше никакъв ветрец и макар по-често сенчестия маршрут се усещаше маранята
на лятното време, скоро беше валяло и влагата беше голяма, но това не ни пречеше да
бъдем щастливи, че отново сме сред зелената природа, далече от делничните проблеми
и ежедневното напрежение, с което ни заливат от всякъде. На места пътя излизаше и

на чудни поляни, не случайно селото носи името Билка, аромата на мащерка се разнася
навсякъде, пълно е и с бял кантарион и жълт равнец и с малки прекрасни ягодки, които
току-що са се зачервили и утоляват жадните за вода устни, имаше и храсти от къпини,
но те са за по-късно лято.

До като се качваме към първия връх се чу някак страховит шум, нещо разпори облаците
и над няколко метра над нас прелетя един изтребител, все едно бяхме в някой
холивудски филм, премина толкова близко над нас, че можехме да видим дори пилота
и каската му, звукът от самолета така изплаши децата, а някой на майтап каза „Нападат
ни“, мъничета ревнаха, след като осъзнаха, че никой не ни напада продължихме към
първия връх – Учкая, но не всички решиха да го качват, някой решихме да продължим
напред, но бъдете внимателни, лесно може да ви заблуди маркировката. На едно място
показва, че е надолу, но след известно време установяваш, че липсва и се питаш, дали
не си обърка и се оказва точно така, така че спазвайте правилото не се отделяйте много
от групата. Връщайки се в правилната пътека цялата група се събра пред едно самотно
дърво на една полянка, на което са поставени табелки, коя пътека към кой връх ходи и
една червена циганска керемида с надпис вода и стрелка на дясно, това е и пътя към
чешмите, видяхме няколко. Казаха, че по пътя има около 10 чешми, но не видяхме
толкова много, може би 6 на брой, но само една не беше пресъхнала и от нея капеше
живителната течност. Представете си каква опашка стана за вода предвид броя на
групата, след двучасов преход до чешмата. От там поехме обратно към селото, а пътя
беше ту нагоре, ту надолу, от някъде се чуваше звън на хлопки, а по пътя беше
минирано с изпражнения от крави. Пътят надолу към селото е около 2 часа от чешмата,
на която напълнихме вода и селото не се вижда. През цялото време на хоризонта се
вижда друго село в далечината и оставаш с впечатление, че това е селото, в което ще
слезем, но към края на втория час пътя не продължи направо, а рязко зави на дясно и се
озовахме в край гробищният парк на с. Билка. Трябва да отбележим също, че
задължително трябва да си носите шапка, защото, ако решите да покорите върховете, те
са на открито и няма сянка. От върховете има страхотна гледка и се виждат съседните
села Струя, Добромир и Вишна. След, като се завърнете в с. Билка, може да утолите
жаждата и да заредите батериите с вкусен сладолед от машина и турска лимонада,
която бързо свърши от магазините. Също така може да си отнесете и бурканче с
лековит билков мед. А поемайки в обратна посока към дома, не пропускайте да се
отбиете при Чудните скали, колкото и да се чувствате уморени! Природата зарежда и
дава сили и енергия за утрешния ден!
Ваня Недева,
ТД „Патлейна“, Велики Преслав

БИСТРИШКИ ВОДОПАД – РИЛСКАТА ПЕРЛА
Заредени с много очаквания и голяма доза нетърпение, ние - туристите от туристическо
дружество „Осогово“ - град Кюстендил, се запътихме към новото ни предизвикателство
- еднодневно пътешествие до водопад „Бистрица”. Той се намира в затънтената
и криволичеща клисура на Бистришката река. Екопътеката започва от с. Бистрица и
завършва в местността Самоковището. Пътят е изключително живописен. Окъпаната в
зелено Рила планина изглежда още по-величествено, а погледът ни се рее в обвитите в
зеленина върхове. От дясната ни страна се чува веселия грохот на реката, виеща се през
големи и малки камъни, скриваща се сред храсти и паднали дървета. По маршрута има
дървени беседки и пейки, много удобни за кратка почивка или пикник сред природата.
За любителите на скарата на открито има дори оградени с камъни огнища. Особено
впечатляващо е скалистото плато с невероятната гледка към долината на Дупница.
Неусетно
след
множество
снимки и сладки приказки и ето
го и него…приказен, буен,
шумящ… с цялото си величие.
С нетърпение преминаваме през
мостчето и чуваме шума на
водата, примамливо канеща и
подсказваща
за
своята
красота… Усещането е странно.
Всяко
природно
чудо
е
уникално
и
несравнимо….
Колкото и прилагателни да
наредя едно след друго ще са
малко, за да опишат красотата
му, красотата на една малка
частица от богатата природа. Колкото и да си чел, колкото и снимки да си гледал, не е
достатъчно…просто трябва да се види, да се усети…. Даваш си сметка колко велик
творец е природата и се чувстваш толкова малък и незначителен. Чувстваш се толкова
запленен, че не може да си тръгнеш просто така…затваряш очи и оставяш капките
вода, обляни от слънчевите лъчи, да измият сивотата от душата ти и да внесат радост и
желание за живот… Просто стоим и гледаме…забравили за момент дори и
фотоапарата, който до преди момент използвахме така ожесточено. Сякаш вкусваш
първата лъжичка от много вкусен десерт и знаеш, че следващата ще е още по- хубава.
Опитваме се да запечатим тази приказка в няколко снимки, но накрая се усмихваме
като си мислим колко невъзможно е това…Всичко се мени всяка минута, а слънчевите
лъчи придават нови и нови краски…. Макар височината му да не е повече от 35 метра,
красотата му ни поглъща от пръв поглед. Въпреки, че на пръв поглед изглежда
непристъпен, пръснатите из подножието му скали примамват да се докоснеш до него
съвсем отблизо. Посядаме за миг, точно в подножието, където се изсипва с пълни шепи
водната благодат. Попиваме водните капки, носещи напевната, весела песен на
водопада, неговата красота и емоция. Вдишваме дълбоко, сякаш се опитваме да поемем
колкото можеш повече от тази красота. Усещането е приятно, просто
прекрасно…Всяко природно чудо е уникално и несравнимо….

Оставаха още около 3 км. До местността Самоковището, където след кратка почивка и
обяд поехме по обратния път назад. Тръгваме си усмихнати с приповдигнато
настроение, като отнасяме с нас частица от тази красота. Денят вече е към своя край и
героите са уморени. Всяко природно чудо е уникално и несравнимо…. С нетърпение
очакваме следващата среща с красотата на природата.
Силвия Михова, секретар на ТД „Осогово“, гр. Кюстендил
ПЕТИ ВЕЛОТУР „ЗЛАТИЦА
На 20 юни ТД
,,Свищи плаз 2013“ проведе
Пети
велотур
„Златица“.
Мероприятието
премина
под
ръководството
на планинските
водачи Стоян
Зяпков и Ваня
Велчева.
Проявата е част
от Календарния
план
на
Дружеството за
2020 г. Походът
се проведе при
спазване на противоепидемичните мерки. За целта всеки участник получи специален
подарък от организаторите - бъф с новото лого на дружеството. Дизайнът на новото
лого е по идея на Стоян Германов, един от талантливите млади членове на
дружеството.
Походът се осъществи по маршрут: гр. Златица - с. Църквище - с. Челопеч - с.
Карлиево, и част от пътя Златица - Панагюрище в посока гр. Златица. Велообиколката
започна и завърши в Посетителски информационен център - гр.Златица, а в с. Челопеч
организаторите бяха предвидили кратка почивка и вкусни дюнери за възстановяване на
силите. Общото времетраене на велотура беше с продължителност 3 часа и половина
или от 10:00 до 13:30. Участниците бяха 12, като имаше представители на всички
възрастови групи - от най-малките, до най-големите. По време на похода всички се
наслаждавахме на прекрасните природни гледки на любимото ни Средногорие.
След продължителната карантина велосипедистите бяха много ентусиазирани, но
имаше и един лек инцидент. На изхода на с. Челопеч едно от децата падна и си ожули
леко ръката и колената, но нашите водачи реагираха своевременно и детето беше
откарано с кола до гр. Златица.
На входа на гр. Златица по посока на гр.Панагюрище патрул на МВР спря движението,
за да може групата да премине безопасно по главния път. Специални благодарности на

органите на МВР за оказаното съдействие, на водачите на групата Стоян Зяпков и Ваня
Велчева за хубавото настроение и отличната организация и не на последно място и на
ръководството на туристическото дружество за възможността да бъда участник
традиционната велобиколка на Средногорието.
Георги Герджиков, ученик от 11 „а” клас
на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица

ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ РУЕН
Туристи от цялата страна тръгнаха за поредна година да изкачат първенеца на
Осоговската планина - връх Руен.
Руен (2251 м) е най-високият връх в Осоговската планина. Нарежда се на пето място по
височина сред планинските върхове в България. При ясно време от него се открива
красива панорама. Малко са върховете, от които можеш да видиш толкова много
планини: Малашевска, Влахина, Огражден, Беласица, Рила, Пирин, Верила, Конявска,
Голо бърдо, Плана, Люлин, Лисец, Чуденска, На северозапад туристите, изкачили
върха, могат да видят Шар планина и планини в Южна Сърбия.
Всяка година Туристическо дружество
„Осогово” - град Кюстендил, съвместно
с планинарски спортен клуб „Руен” от
град Крива Паланка от Република
Северна
Македония,
организират
изкачването на първенеца на Осогово.
Тази година поради създалата се
ситуация заради COVID-19 нямаше
туристи от съседните държани.
Най-нетърпеливи да изкачат върха бяха
учениците от 11 „а” клас към ПМГ
"Проф.
Емануил
Иванов"
гр.Кюстендил.
След песните и хората и обещания за
следващи срещи, поехме обратно –
пътят ни чакаше. А най-хубавото бе, че
се чувствахме пречистени, заредени с
поредната порция планинска мъдрост.
Силвия Михова, секретар на ТД ”Осогово”, гр. Кюстендил

ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ ОТ ТД „ПРИСТА” ОТКРИХА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН
Туристите
ветерани
от
Туристическо
дружество
„Приста“ – Русе, с
ръководител Иван
Марков,
нямаха
търпение отново
да тръгнат по нови
маршрути
и
екопътеки. На 24
юни те откриха
туристическия
сезон с посещение
на малкото, но със
славно минало градче Бяла Черква, Хотнишкия и Зараповския водопади.
До Зараповския водопад - невисок, но пълноводен и мощен, падащ в красиво езерце, се
стига по екопътека. Тя преминава през скали, продължава по мостче над реката и се
спуска по стръмна дървена стълба. Изкачвайки се до горе се откроява неописуемо
красива
гледка.
А до Хотнишкия водопад се стига по живописна екопътека с изненадваща панорама.
По пътеката се редуват каменни и дървени стъпала и мостчета. Хотнишкия водопад със
своите 30 м е най-високият около Велико Търново. Водите му падат сред високи скали
в синьозелените води на езерото, което жадно ги поглъща.
Туристите ветерани не забравиха и празника на билките - Еньовден. Така съчетаха
полезното с приятното!
Пепа Палежева
МАГИЯТА НА РИЛА ПЛАНИНА
Рано сутринта на 21 юни
(неделя) ние - туристите от
ТД
„Осогово“
гр.
Кюстендил,
бяхме
вече
на Кирилова поляна. Бяхме
планирали да стигнем до
Сухото езеро.
Преди много, много години,
единственият начин кервани
със стоки и поклонници да
стигнат
до Рилския
манастир бил по една тясна

планинска пътека, която пресичала планината. Пътеката преминавала през Кирилова
поляна, стигала до Сухото езеро, продължавала до „Кобилино бранище” и стигала
до хижа „Мальовица” и едноименния връх. Оттам се спускала и стигала чак до
долината на река Бели Искър. Днес пътеката все още съществува, но вместо
поклонници и кервани по нея минаваме ние - туристите. Сухото езеро е едно от найниско разположените езера в Рила. Тъй като се пълни основно от топящите се снегове,
през лятото то често пресъхва и затова и носи името „Сухото езеро”.
Маршрутът Кирилова поляна – Сухото езеро се нарича още и Ботанически маршрут,
тъй като преминава не само през изключително красиви местности, но по пътя ние се
насладихме на голям брой ботанически видове, които се срещат единствено в Рила.
След почивка и множество снимки на езерото се отправихме към пещерата, аязмото и
молитвената скала до гроба на ,,Св. Иван Рилски". Не ни се тръгваше от това свято
място, но ни престоеше да се насладим на тишината и покоя на Рилски
манастир. Колкото и пъти да сте посещавали Рилския манастир, Светата обител има с
какво още да изненада. Винаги има какво още да се види, винаги има нещо, което
предния път е пропуснато или за което не е останало време.
Вкусили от красотите на Рила, кюстендилските туристи са категорични: „Гледките са
неземни! Ще идваме отново, и отново!”
Силвия Михова, секретар ТД „Осогово“, гр. Кюстендил
ЗАКЪТАНИТЕ КЪТЧЕТА НА ЕРУЛСКАТА ПЛАНИНА
Ако смятате, че сте видели всичко по трънския край и че няма какво още да ви
впечатли е голяма грешка. Цялата група от ТД „Осогово“ - гр. Кюстендилq с
нетърпение очакваше предстоящото пътуване. Програмата беше много наситена.
Първата ни спирка в село
Кошарево се оказа истински
шедьовър. В музея „Къщата
на маските“ с усмивка ни
посрещна
уредничката,
която беше в отпуск, но
заради нашата група отвори
музея.
Поздравление!
Никъде другаде това не ни
се е случвало. Позволи ни
не само да се снимаме, но и
да
се
облечем
в
атрактивните
костюми.
След множество снимки и
смях ни очакваха пясъчните
пирамиди при с. Банище.
Закътани в гората над
селото пирамидите истински ни изненадаха. Височината им достига едва до няколко
метра, но по нищо не отстъпват на тези, които привличат туристи край село Стоб,

Благоевградско или Мелник. Картините, които се разкриваха пред нас, приближавайки
се към тях подбуждаха в нас желанието за снимки... снимки и пак снимки. Тук може да
се събере богата палитра от цветове, усещания и емоции. Но изненадите ни не
свършваха до тук. Очакваше ни връх Каменитица в Ерулска планина. Той е една доста
непопулярна дестинация. Това е едно от най-лесните и същевременно живописни
изкачвания, които може да предприеме човек. Преходът трае тридесет минути в едната
посока, но на върха гледката е зашеметяваща. Безкрайното Краище е навсякъде около
теб, но панорамата се простира и отвъд него. А от едната страна е топлият пейзаж на
село Ерул, сгушено в обвивките на едноименната планина. Сред приказната зеленина
Краището ни прегръща с меките си гънки. Едно запомнящо се място. Място, което
вдъхва сили, вяра и надежда. В махалата Мучи баба ни очакваха туристи от трънското
дружество. Почерпиха ни с ароматен планински чай. Изиграхме заедно няколко
кръшни хорца на фона на красивата панорама. Истинско удоволствие беше да се видят
на едно място толкова много позитивни и щастливи хора.
Отбихме се до средновековния Ерулски манастир „Света Троица“.
На връщане към родния край посетихме и Чепинския манастирски комплекс "Св.
Петка", разположен край голям карстов извор в планината Рудини.
Оставихме планината, заредени с енергия и емоции и се отправихме към паркинга,
където ни чакаше автобуса.
Ако имате път натам, непременно ги посетете. Освен страхотна почивка, там може да
се насладите и на много красиви места, които да посетите. Като за един ден разходка
хич не е зле, нали!
Силвия Михова, секретар ТД „Осогово“, гр. Кюстендил

Маршрути
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ДОЛМЕН В БЪЛГАРИЯ Е В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БРЕЗОВО
На местните жители от с. Златосел, община Брезово, този уникален древнотракийски
каменен гроб е известен като „Плочата” и се намира само на 40 км от Пловдив. Найудобно до него може да се достигне с лично превозно средство. Отбивката за с.
Златосел е в началото на гр. Раковски (22 км). Следват Отец Кирилово, Дрангово,
Златосел и само на още 3-4 км в дясната страна на шосето две големи туристически
платна ще ви предупредят, че с автомобил е до тук. Първите 15-20 минути са по лек и
много приятен коларски път. След това започва леко и постепенно изкачване по добре
оформена и маркирана пътека. Не се притеснявайте, че тя става все по-стръмна, защото
след не повече от 35-40 минути трудно свършва. Вече сте на „Гроба”.
Спираме! Не само, за да отдъхнем от стръмната пътека, но и да отдадем почит на Велко
Кръстев – един от четниците, които в продължение на много дни носят тежко ранения
си войвода Хаджи Димитър. Но за този подвиг засега толкова, защото той заслужава
много повече внимание. Обещавам ви го друг път, защото за това, което той и

другарите му са направили за своя войвода, отделих доста часове в библиотека „Иван
Вазов” в Пловдив. Остават ни още двадесетина много приятни минути – леко слизане,
десетина минути равен път и още толкова съвсем леко изкачване. И ето, че след около
час и половина сте достигнали това, което ви е довело тук. В миг забравяте умората,
ако все пак сте я имали, защото в следващите минути заставате пред едно чудо, дали
само на природата или и на човешката намеса, което ще помните дълго, ако не и цял
живот.
Не се наемам да го
описвам,
защото
снимките говорят
много повече от
това,
което
речникът
ми
позволява. И все
пак. Два огромни
близки един до друг
каменни
блока
възправят снага в
небесата. И ... над
тях
„Плочата”,
чийто
размери
специалистите
са
изчислили – малко над 25 кв. м. Кой, как и по какъв начин я е поставил над двата
каменни блока?...Отговорът е много труден, но възможен. От десетина години едни от
най-добрите
ни
археолози
под
ръководството лично на
проф. Валерия Фол са се
заели
с
това.Към
настоящия
момент
специалистите считат, че
това е поне от две
хилядолетия
преди
Христа и представлява
фамилна гробница на
тракийска
царска
фамилия или най-малко
на
местен
парадинастичен род. Спирам до тук. Отидете, за да го видите и да продължите това,
което не довършвам аз. Не се притеснявайте, ако денят е много горещ, защото целият
маршрут е в красива вековна гора.
Доц. Сандю Бешев

Конкурс „Моята първа хижа”
ДА ДОКОСНЕШ СПОМЕНИТЕ
Родопите са ми любима планина, признавам си. Наред с другите ми любими планина от
нашето планинско царство. Може би, защото за пръв път до нея се докоснах преди
повече от половин век – точно преди 53 години. И не бях сам, а с моята Маргарита.
Тогава, по повод на първата годишнина от сватбата ни, за пръв път вкусихме от чара на
тази планина. Заедно с тридесетина „сватбари” от групата за екскурзионно летуване.
Така беше поставено началото на моята привързаност към Родопа планина, за да
преведа отпосле през нея десетки групи екскурзианти и походници на ученическа
възраст. Маршрутите ни бяха повече през рида Чернатица, но и Перелишкия дял
неведнъж преминавахме с вдъхновение. За да се наслаждаваме на китните гори, на
шуртящите потоци, на сенчестите пътеки и на разкошните поляни с разцъфтялата
омайна растителност. Из този Божествен кът!
Сега, след толкова години, влечението ми към планината на Орфей още не е стихнало.
Само че вече търся друг да ме поведе по незабравимите ми пътеки. Така открих една
известна търновска фирма, с която от години ходим с моята Маргарита из найкрасивите кътчета на България.
И ето, този път ни се отдаде възможността отново да се потопим във вълшебството на
Родопа, като участваме в двудневна екскурзия до Чудните мостове, Пампорово и…
Каньона на водопадите. Възможност в разгара на лятото да се докоснем до познатите
ни Чудни мостове и прохладните ширини на Пампорово. С очакването това да бъде
едно наистина вълшебно преживяване.
Но за Каньона на
водопадите
нямахме
никаква
представа.
Само отпреди няколко
години научихме от
фирмата за тази нова
дестинация.
Затова
любопитството
ни
беше голямо, мамещо
към непознатото.
И ето, сутринта на един
топъл августовски ден
десетина туристи от
Габрово се качихме в
неголям
бус
при
дошлите с него още
толкова екскурзианти от Велико Търново, Павликени и Горна Оряховица. Водачът от
фирмата Слави ни приветства, а шофьорът Николай подреди багажа ни с пожелание за
приятно пътуване. И тръгнахме.
След Шипченския проход пътешествието ни продължи през гр. Шипка и Казанлък.
След това минахме край Стара Загора и Чирпан, като през селата из този район се

наслаждавахме на изобилието от плодове и зеленчуци, отрупали пазарите им край пътя.
Неочаквано на една поляна между селата видяхме ято щъркели, подготвящи се за своя
далечен полет на юг.
После минахме по улиците на Асеновград, където преобладават магазините за
булчински рокли. А на изхода от него, високо в скалите, смълчана се издигаше
прочутата Асенова крепост.
След това по нашия път се заредиха Бачково с Бачковския манастир, Наречен и
Нареченските бани. Вече беше време за обяд, затова в село Баните спряхме за почивка.
А аз разказах на дружката си Маргарита за някогашната експедиция на Скаутския
туристически клуб, която бях организирал за наблюдение на екологичното състояние
на река Чепеларска от устието на река Марица до изворите й под връх Снежанка на
Пампорово. Тогава в Нареченски бани беше една от нощувките ни.
След хубавия асфалтов път за с. Забърдо, бусът ни се отклони по тесния каменлив път
за Чудните мостове. От многобройните ми посещения на този природен феномен, не си
спомням някога да съм идвал с превозно средство. Затова сегашното ни пътешествие по
тесния разнебитен път през пролома сред скалистите урви, ми се стори твърде
романтично. И опасно! Защото точно по многобройните завои нашият шофьор
трябваше да прави фантастични маневри за разминаване със слизащите със скорост
насрещни автомобили.
– Поздравявам те за спокойствието – му рекох, когато той ни спря на уширението на
пътя над хижата.
А той ми отвърна:
– Какво друго да правя? Излишно е да се ядосвам някому.
Беше напълно прав.
Когато всички наскачахме на откритото пред хижата и аз се огледах наоколо, стана ми
мило от спомените. Сълзи напираха от очите ми и едва ги сдържах. Неповторимо беше
първото ми идване тук!
Водачът ни поведе по каменните стъпала нагоре по гърбицата на Малкия мост. Беше
все същият, под който в миналото се провирахме из препятствията от край до край.
Беше удивително тогава!
Върнахме се надолу, а аз поведох половинката си под огромния свод на Големия мост.
Там сварихме млад гайдар да разлива волни звуци, които отекваха надалеч из
каменните сводове.
Сега досами хижата търговците бяха отворили павилиони и ресторант. Подмами ме
мисълта да почерпя с чаша чай моята Маргарита, за да си спомним, кога за пръв път с
нея сме били тук. Но и да й разкажа преживелиците си по тези места с учениците през
една далечна пролетна ваканция.
Историята на тогавашното ни туристическо проявление беше не толкова романтична,
отколкото изпълнена с трудности и опасения за успешен край. Накратко казано, тя се

състоеше в един преход от хижа „Изгрев” до Чудните мостове по непознат за мене
маршрут. Понеже духаше свиреп вятър по познатата ми билна пътека, хижарят ни
посъветва да преминем отдолу, по ниското. Послушахме го и тръгнахме по заснежения
път през гората, следвайки едва видимата маркировка по дърветата. Скоро обаче
маркировката изчезна и пътят също. Все пак трябваше да продължим напосоки, за да
слезем до дълбоката долина, по която се надявах да минава пътят за Чудните мостове.
За щастие слънцето просветна и ние бързо се спуснахме на широкия асфалтов път,
където с изненада открихме маркираната пътека по посока на хижата. Беше станало
време за обяд, затова похапнахме накрак, след което продължихме през дълбоко
заснежената гора. Вървяхме дълго и изморително – снегът на места стигаше до
коленете ни. Без път, без маркировка! Започна да се свечерява, което засили тревогата
ми. Най-подир щастието ни се усмихна – излязохме на височинка, по склона на която
се спускаше пътека. Билната! Наблизо открихме и очакваната маркировка. Засилихме
темпото и скоро пред нас проблеснаха светлинките на хижата. Бяхме спасени!...
Това беше някога и Маргарита не се учуди на разказа ми за необичайното планинско
пътешествие – познаваше приключенския ми характер. А сега трябваше да продължим
нашата екскурзия към Пампорово.
Хотелът, в който трябваше да нощуваме, беше към края на курорта по пътя за Смолян.
Но по програмата трябваше засега да го подминем и първо да посетим екопътеката
„Невястата”. Тя започваше от един разклон с паркинг на 3-4 км по-нататък по пътя за
Смолян, където се намира малкият манастир „Св. Пантелеймон”.
Отначало всички заедно вървяхме по равното из старата смърчова гора. На много места
виждахме информационни табели за флората и фауната из района. От една проломна
падина между скалите пред нас се откри Смолян, затаен в маранята в ниското. Според
легендата навярно в тези скалисти пропасти се е хвърлила българската невяста, за да не
бъде поругана от богатия турски владетел на смолянския край.
Тук групата ни се поразкъса, повечето от хората останаха да се любуват на гледката, а
по-настроените за вървене продължихме нататък. Знаехме, че еднопосочно пътеката се
изминава за около половин час, но пак побързвахме и скоро стигнахме до края й,
където от една открита площадка имаше опъната въжена линия на алпийския тролей
измежду скалите. Разбира се, за такава атракция сега нямахме време.
Когато всички отново се събрахме на разклона край манастира, качихме се на малкия
ни автобус и се върнахме за настаняване в хотелския комплекс „Forest Nook”, което в
превод ще рече „Горски кът”. Учудващо, не – възмутително беше това предателско
наименуване на английски език на всичко около нас. И само на английски! Без
транскрипция и никакъв превод. Да, в Евросъюза сме, модерни сме, ама чак толкова да
залитаме, не бива! Не е ли по-правилно първо наименованието на даден обект да бъде
на български език, а след това на чуждия? Както е в другите страни от нашия „ранг”,
помислих си аз. Затова спонтанно изрекох:
Не, не трябва, не искам, не мога
да срамя езика свещен,
като гледам аз толкова много
чуждици да бликат край мен!...
Три звездният хотел е разположен на 4 км от центъра на Пампорово и на 10 км от
Смолян, отляво на пътя. Според мен не ще е етично да описвам какви условия ни

предложиха в него, нито пък каква вечеря и закуска ни бяха осигурили тук. Затова само
ще кажа, че почивката ни след изминатия нелек път през този ден, беше чудесна.
Заслужена! Като за истински екскурзианти.
На сутринта екскурзията ни продължи до Смолян. Още в покрайнините на кв. Райково
бусът ни зави надясно и скоро стигна до резервата „Сосковчето”, в който през 2004 г.
била изградена забележителната родопска екопътека „Каньонът на водопадите”. Тук
групата ни се разедини – една част отиде с превозното средство да разглежда Смолян, а
с другата поехме пеша нагоре към каньона по изровения от пороите каменлив път. В
разкъсана колона скоро стигнахме до малък паркинг, където натрапници предлагаха
извозване с джип до Информационния център в началото на атрактивната екопътека. В
този Инфоцентър дежурният служител предлагаше на гостите си да отпочинат и
изгледат видеофилма за забележителностите около Смолян, включително и Каньона по
река Герзовска, както той я нарече. Някои го послушаха, а другите отложиха това за на
връщане. По такъв начин пешеходната ни група още веднъж се раздели на няколко
части.
Нагоре всеки вървеше в безредица. Пътеката беше привлекателна с многобройните си
мостчета, стълби, парапети, с кътчета за отдих и панорамни площадки. Виеше се по
долината и непрекъснато разкриваше пред погледа през клоните на дървесата
чудесната водна каскада измежду скалите от различни водопадчета, бързейчета,
скокове и водни пързалки. И всяка гледка беше очарователна. Затова всеки от
любителите на природните красоти вървеше сам, тук-там спираше за отдих, правеше
своите снимки на по-интересните водни обекти и пак поемаше нагоре. За да онемее
пред дивата красота на сравнително големите водопади „Сърцето” и „Орфей”,
независимо като какво ги оприличаваше със собствените си очи.
Така – за два часа догоре. И още толкова надолу. Но не във времето и в усилията е
значението на преминаването по пътеката. Очите да се напълнят с красота, дробовете –
с чист въздух, а душата – с благодат от преживяното в лоното на Майката Природа! И
така е било с всеки един човек – дете, младеж или възрастен, които, в този незабравим
неделен ден,.вървяха тук в неспирен поток. А за мен най-радостното беше, че по
пътеката срещах много млади хора и цели семейства с малки деца. Затова си рекох с
възхита: Има бъдеще България!
За пешеходците този път Смолян остана непознат – нямахме време да го посетим. Но
омаята от Каньона на водопадите ни беше достатъчна. И безропотно се качихме при
останалите си спътници в микробуса, за да поемем по обратния път към дома. Само че
сега пропътувахме повече време по магистрала „Тракия”. И пак се наслаждавахме на
жълтеещите се слънчогледови полета, на черните угари, на царевиците с натъкнати
едри мамули и на цялата зеленина около нас. И неволно един през друг възкликвахме:
Райско кътче е България!
Христо Мандев

100 национални туристически обекта
№ 16 ПЕЩЕРА „ЛЕДЕНИКА”
Пещерата „Леденика” е разположена
на 16 км от град Враца, на територията
на природен парк „Врачански Балкан”.
Намира се на 830 м надморска
височина.
„Леденика” е отворена за посетители
през 1961 г., а през 2005 г.
инфраструктурата
й
е
изцяло
обновена. В нея живеят 53 животински
вида, сред които и насекомото
Светломразец, което се е адаптирало
толкова добре към тъмнината, че ако
излезе на светлина, умира.
Името си „Леденика” носи от ледените сталагмити, сталактити и сталактони, които се
образуват през зимата близо до входа. В пещерата има малко езеро, което според
поверието изпълнява желанието на всеки, който потопи ръката си в него.
Туристическата обиколка на пещерата трае час, а маршрутът обхваща 350 м от
пещерните галерии. Разходката започва със залата „Преддверие” – това е и най-ниската
част на пещерата, в която се образуват ледените скулптури, откъдето идва името й. От
„Предверието” посетителите преминават през ниския проход “Плъзнята” и стигат до
малка кръгла зала. След нея следва още едно стеснение, за да се достигне до „Голямата
концертна зала”. В нея всяка година по време на „Ботевите дни” се провежда концерт.
„Ботевите дни” се провеждат всяка година от 24 май до 2 юни във Враца и са посветени
на революционера-поет Христо Ботев (1848 г. – 1876 г.) и неговата чета. В тази зала
посетителите могат да видят интересни образувания като „Дядо Коледа”, „Главата на
Великана”, „Къщичката на Баба Яга” и др.
След „Голямата концертна зала” маршрутът преминава през
железни мостове, през малката и голяма пропаст и коридора
„Завеските”, за да се достигне до „Бялата зала”.
С Постановление на Министерския съвет от 28.11.1960 г.
пещерата „Леденика” е обявена за природна забележителност
и е вписана в Списъка на защитените територии и защитени
зони в България.

ВРАЦА - РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Началото на музейното дело във Враца е сложено в зората на Българското Възраждане.
Свързва се с ръкополагането на Св. Софроний за епископ Врачански и с неговата мисия
на духовен и политически пастир сред населението из северозападните български земи.
Създател на първата колекция от старини във Враца, достигнала обема на
общественозначима музейна сбирка, е богатият врачански търговец хаджи Тошо Ценов.
Тя е обогатявана и от сина му Димитраки Хаджитошев – изявен борец за църковна и
национална независимост. Своя разцвет обаче колекцията постига при наследника му
Тодораки Хаджийски, а за значимостта й говори с възхита унгарският пътешественик
Феликс Каниц. През 1894 г. същата е предадена на Народната библиотека и Народния
музей в София.
Идеята
за
създаване
на
музей се подема в
средата на 20-те
години на ХХ
век. През 1925 г.
се
полагат
основите
на
музейна сбирка
във врачанската
мъжка гимназия
„Цар Борис ІІІ”.
Малко след нея
се ражда идеята
за създаването на
музейна сбирка в
Ученолюбивото
дружество
„Развитие”. През
1939-1940 г., при
построяването на новата сграда на дружеството, двете сбирки са обединени, но
англоамериканската бомбардировка на 24 януари 1944 г. засяга сградата и музейната
зала,
унищожавайки
част
от
експонатите.
След 9 септември 1944 г. музеят е преместен в ремонтираната и пригодена за
експозиция Кула на Мешчиите. През 1953 г. във Враца е създаден Окръжен народен
музей. Три години по-късно в Кула на Мешчиите е открита първата му експозиция,
като част от нея е обявена за художествена галерия. Постепенно – до края на 60-те и
началото на 70-те години – се доизгражда и оформя музейната структура.

По повод 100-годишнината на Ботевата чета, през 1976 г. е завършен и открит
Етнографско-възрожденски комплекс „Никола Войводов” във Враца. През 70-те години
уредниците създават редица музейни сбирки в читалищата, училищата и домове на
известни личности. По брой на сбирките Врачански окръг се нарежда на едно от
първите места в страната.
През 1977 г. на основата на Окръжния исторически музей е структурирана Дирекция
„Културно-историческо наследство”, която административно обединява и ръководи
музея, художествената галерия, мероприятието „Ботев път”, историческия музей в гр.
Оряхово, художествената галерия в гр. Мездра, музейните сбирки в окръга, всички
звена, които имат пряко отношение към културно-историческото наследство в региона.
През 1980 г. са завършени и открити новите експозиции в новата музейна сграда,
явяваща се обособена част от комплекса Дворец на културата в гр. Враца.
През 1987 г. Окръжният исторически музей увеличава сградния си фонд с още един
квартал – открит е за посещение Етнографско-възрожденския комплекс „Св. Софроний
Врачански”, включващ в себе си Възнесенското училище, Хаджийската къща, къщата
„Иван Замбин”, къщата „Григорий Найденов”, църквата „Св. Възнесение”, шапрона с
транспортните средства, занаятчийските работилници и един навес за земеделска
техника.
По повод завръщането на Рогозенското съкровище във Враца, през 1999 г. е изградена
и открита специално оборудвана за целта зала.
През следващата година пространствено се оформя и обособява Лапидариум. Това
позволи ценни експонати, като мозайката от с. Галатин, надгробни стели, посветителни
ари, колони и други архитектурни детайли, каменна пластика и епиграфски паметници
да бъдат организирани и показани в експозиция на открито, която е приобщена и
органически свързана с останалите експозиции в централната сграда на музея.
През 2000 г. Историческият музей с художествена галерия е превърнат в Регионален
исторически музей.

Антология „Ехо”
9 юли 1850 г. – 9 юли 2020 г.
170 години от рождението на Иван Вазов
ИЗ ПРОЛОМА НА СТАРА РЕКА. ПЕЩЕРА
Един четвърт час на север от Батак Стара река се
завира в пролома, който разсича до дъното
родопската верига и тутакси се скрива из
неговите усойни завои. Само когато се озовах в
них, оградени от всякъде между техните високи
стени, аз получавах повечко облекчение;
зловещият призрак на окървавения Батак
оставаше зад мене, като че спрян от невидим
вардач при портата на пролома. Тоя затулен
пролом действуваше успокоително на нервите
ми. Може би и той знаеше някои кървави сцени
от баташката драма, но за мен те бяха неизвестни
и нищо не го свързваше с Батак, освен реката,
която сега влечеше безгрижно шумящите си бистри, като сълза, вълни към свободната
долина на Марица.
Рядко съм виждал пролом по-див и по-величествен от този.
Две шеметно високи, прави, почти надвиснали урви, цели покрити с борики. Тия
борики стърчат една над друга, едвам закрепени на отвесните стени, по които са
озъбени страшни канари А Старата река шуми лъкатушно и с безбройни пенести
водопади из дълбокото си гранитно легло. Погледът възхитен хвърчи по зелените
стени, чиито рунтави върхове се потапят нежно в небесната синина; него го поразяват
все нови, все разни и все величави картини, що на всеки завой му представя проломът,
цял ехтящ от ручението на реката.
Шосето върви край реката, като я минува на много места по добри мостове, но само то
е ужасно лошо на повечето си пространство. Върлите му спускове и стръмнини правят
вървежа на коня твърде мъчен, а на файтон – невъзможен. Само волските кола –
едните, за които не съществува препятствие, защото аз видях дирите им дори до
върховете на всички родопски бърда, по които минах – могат свободно да пълзят по
този път, който има претенцията на шосе. Застигнах някои, които влачаха с едно адско
скърцане, предълги греди – по една или две: човек не знаеше, от какво им е душата на
бедните волове, разчекнати и мартиризирани под тежестта на тоя товар, утрояван от
лошотата на пътя.
Вървяхме около три часа и половина все така. Някъде през пролуките на пролома
виждах на север Пазарджишкото поле и зад него върхове от Средна гора. Когато
заприближавахме към северния му край, скалите от сивожълт камък зачестиха да
шарят стръмнините по твърде живописни начини. Някъде те изображаваха някакви
дълги зидове на криви линии, или тераси, правилно подзидани, стотина метра високо
над пропастта, по които се притискаха групи от кичести борики: тъмни дупки

изведнъж се отваряха в някои стени, сякаше че бяха леговища на някои хвъркати
чудовища: имаше някои съвсем с форма на врати; Тия дупки все повече се
намножаваха по урвите и зловещо гледаха от непристъпните си височини. Това са
прочутите пещери на града Пещера, комуто са дали името си. Любопитно е, че това
архибългарско название е дало възможност на гърци и турци да ги преиначат – всеки в
полза на своята националност: гърците са ги променили в Περιστερά (гълъб), а турците
– в Бешдере (пет-реки), Тия многобройни пещери, които местното население нарича
просто дупки, Ушатова дупка: Накърджийска дупка, Шантова дупка, Страшинова
дупка, са богати със сталактити, резултат на многовековната работа на водата която
капе от сводовете им. До самия град в планината има една изкуствена дупка, изкопана
в скалата във вид на килийка, гдето извира лековита вода, която в петък привлича
болни от вред и от всички народности. Тя е свързана с едно предание, нелишено от
мистическа поезия. Според него, там живели някога двама калугери постници, святи
хора. Някои злодейци ги убили, и като се смесила кръвта с водата, направили я от
тогава лековита. Който и днес идел твърде рано в тая дупка, можел да чуе таинствени
гласове, които пеят черковно пение и звук на клепало.
На едно по-голямо разстояние от града има рът, називаем Костева могила. Тя
изобилва с человечески кости, и произхождението им се обяснява, както и на ония на
Костенополе при Костенец, чрез битките на българите с турците при завоеванието. И
тук, както в мъчнодостъпния пролом на Искъра, (при Урвич), Момина клисура и
други горски усои, трябва да са имали място последните епизоди от агонията на
погибающето Шишманово царство. Тия горски теснини не са били вече надеждни
убежища на дребните уломки от политическата ни независимост, изчезнала найнапред от равнините. Природните твърдини са били слаби да защитят едни борци,
които вече не се надявали на силата на меча си, сломен от стихийния напор на
неудържимия азиатски нахлув...
Надвечер влязох в тесните, кални, постлани с лош калдъръм улици на Пещера, инак
така живописно и спокойно разложени между полите на Родопите и низки гористи
хълмове от север, които я правят съвършено планински град. Беше пазарен ден и
едвам си пробивах път между навалицата граждани и селяни – българи, турци,
цинцари, каракачани, – що се тласкаше по улиците. Съвсем друг вид има тоя градец от
оня, който оставих преди пет часа в недрата на планината – Батак. Тук видиш
навсякъде признаци на благосъстояние, интензивен живот и напредък. Никъде следи
от опустошение. Пещера не е била ни най-малко покътната през времената на борбите
и кланетата; тя е мирувала и е живувала добре с турците. Тя е видяла кръв само,
когато Стара река я докарала от Баташката касапница.
Влезнах в гостилницата "Чепино". Гостилницата доста прибрана и весела. Постелки,
завивки чистички. Шум голям няма. Вид към планината. Аз я препоръчвам на всеки
турист, комуто падне път през Пещера.
Едвам се намерих в стаята си, изгладнял като вълк, премалял и разбит от самара и
вървежа на помашкия кон, аз се търтих на леглото и спах три часа непробудно. Гладът
можеше да чака, но сънят не. Разбудих се под шума на пороен дъжд, който с бяс
тупаше по покрива и в прозорците, всред нощната тъмнина. Понеже полудата за сън
не ми даде време да се разпоредя по-рано за вечеря, аз я приех каквато се намери в
гостилницата, на която дъждът сега бе пресякъл всяко съобщение с града.

Сутринта първата фигура, която се показа на вратата ми, беше Медю, водачът ми. Той
идеше да му броя осемте лева кирия от Лъджане до тука.
Току подир него се яви друг турчин – файтонджия, и ми предложи да ме закара до
Пазарджишката станция. Като си обезпечих кола, поразходих се из града. Мисля, че
ще ви кажа всичко, като ви кажа, че Пещера е турски град, както всичките турски
градове. Те са неизменни и все същи – било, че се викат Пещера, било Стамбул, било
Коня в Анадол, било Казан – при Волга, било Бахчесарай – в Крим. Можеш да вземеш
чаршията на този последния и да я туриш наместо чаршията на Пещера, без да
измениш нито на косъм типичната физиономия на града, без да се познае размяната.
В Бахчесарай, всред тесните му криви калдъръмлии улици, с ниски от два метра
дюкенчета, с кепенци, прилупени на стряхата, с апатично спокойни мюсулмани,
коленичили пред столицата си – сарачи, седлари, табаци, сапунджии, люледжии,
халваджии, дребни бакали, или – насядали на рогозки на пътя с чибучки в ръцете; със
струпани къщички и мръсни ханчета, зад които се изтака високо и се белее тънката
форма на излупено минаре – с всичкия тоя възточен колорит – аз си помислих на
минута, че някой вълшебник ме е пренесъл в Карловската чаршия – каквато я знаех в
турско време. И трябва да си призная: странно, мило и добре ми беше в тая
обстановка, с която така близко са свикнали очите ни и сродени душите ни. Първи път
в оня далечен предел, толкова чужд по всичкия свой битови строй, наредби, форми на
живота за българина, аз се почувствувах сякаш в една своя, родна атмосфера,
замириса ми на България при тия дюкенчета с кепенци, при тия аги, наседнали на
рогозки на улицата, с изути емении при тях, които разправяха важно същото онова,
което техните деди преди четири века пак са разправяли на подобни рогозки – тук,
или при 3латния рог – все едно.
По 9 часа колата ме носеше през зелената горска бърдчина, от север, към равнината на
Марица. Когато възлязох на върха на бърдото, аз се обърнах назад. Веригата на
Родопите, грандиозна и лъснала от зеленина под блясъка на утринното слънце,
затваряше кръгозора от юг; проломът и той беше затворен сега от един рът на
планината, така щото мъчно би отгатнал човек, че там я просича дълбок канал до
самите недра на Родопите.
И аз чувствувах добре, че вече съм вън от тях, от техните картини, поезия, тъмни
борове и мрачни възпоминания, виждах, че е време да им кажа сбогом, както е време
сега да го кажа на читателя.
Иван Вазов
София, 11 октомври 1892 г.

Алпинизъм
С ЮНКО ТАБЕЙ „ЗАЕДНО” НА ЕВЕРЕСТ И НЕ САМО НА НЕГО
През 1985 г. за втори път разпънах палатка в подножието на пик Ленин, днес връх
Авицена. Първият път бе през август 1967 г., когато заедно с още 5-ма български
алпинисти осъществихме първото българско изкачване на седемхилядник и това бе
точно този връх. Сега задачата ми бе по-лека, но не по-малко задължаваща. Водех 8членен състав на представителен отбор на ОС на БТС - Пловдив.
Като редовен сътрудник на вестник „Ехо” решихме да изградим временен
кореспондентски пункт на Лукова поляна 3750 м н.в. в базата на Международния
алпийски лагер „Памир-85” По това време вестникът излизаше в 150-хиляден тираж и
се четеше в почти всички европейски държави, та дори и в САЩ, а в СССР той се
радваше на особено внимание от страна на стотици абонати.
В „приемната” на пункта прекарвах почти всичкото си време, когато не бях по
маршрута към върха. Тази година в лагера присъстваха 62-ма български алпинисти от 6
алпийски клуба, поради което някои на шега казваха, че това бе своего рода една
републиканска алпиниада, която вместо на Рила се провеждаше в Памир. Освен това в
лагера имаше още стотина алпинисти, от десетки държави..
В един прекрасен ден на входа на Кореспондентския ми пункт застана една лъчезарна
алпинистка, на която трудно можех да определя годините. Много дребна на ръст, не
повече от 150 см и около 40 кг. С широка усмивка тя се представи - Юнко Табей... В
първия момент не знаех какво да отговоря. Опомних се бързо. Да, пред мен стоеше
самата тя - първата дама на световния алпинизъм. Дамата, чието име на 16 май 1975 г.
влезна в емисиите на всички новинарски издания. Японката, която първа от всички
алпинистки стъпи на заветните 8848 метра и погледна света от най-високата му точка.
Оставих я да разгледа вестниците, аз през това време да разбера, че не сънувам, а
всичко е в действителност. След като получих от нея поздравление за идеята да
представя вестника, за който тя знаеше, а аз „дойдох на себе си” започнахме разговора.
На помощ повиках Мартин Маринов от моя отбор и Александър Илиев от състава на
ВМЕИ, защото не се справях с нито един от езиците, коиго Юнко владееше отлично. И
съвсем естествено „тръгнахме” към Еверест. Не се получи интервю, а един непринуден
разговор, който могат да водят само алпинистите.
Разговорът
ни
започна в
палатката,
продължи
на
поляната и не само там, но и по
маршрута към връх Ленин.
Точно 10 години след Еверест
заедно с още 3 приятелки Юнко
бе дошла в Памир, за да прибави
още един рекорд към тези, които
вече имаше. Първо женско
изкачване
на
върха
на
върховете. Първа дама, стъпила
на два върха, пробождащи
небето – първия на 8848 м, а

втория на 8013 м (Шища Пангма).
Пътят на Юнко Табей към Еверест е дългъг и труден. С планината тя се среща още
когато е на 10 години. Харесва й и след 5 години най-добрата й приятелка Люмие Сасо
я въвежда в алпинизма. За съжаление, когато Люмие вече е станала най-добрата
алпинистка на Япония, загива при падане от скала. Юнко преживява тежко голямата
загуба. В нейна памет тя поема идеята за учредяване на чисто женски алпийски клуб
(1969 г.). Членовете на клуба бързо нарастват. Не закъсняват и успехите. Заражда се
идеята и за Еверест.
Пет години клубът прави постъпки за женска експедиция до първия връх на планетата.
„Опашката” за върха е дълга. По това време непалското правителство не разрешава
повече от една експедиция в даден сезон. През 1974 г. три членки на клуба – Миеко
Мори, Масако Ушида и Наоко Нагасако осъществяват първото женско изкачване на 8хиляден връх -. Манаслу. Юнко няма късмет, но това не я отчайва. Вече е получено
разрешение за Еверест и 15 дами започват усилена подготовка. С тях са само няколко
шерпи.
Трудностите към първия връх са много. Изграждане на
междинни лагери, изнасяне на тонове багаж – храна,
екипировка и съоръжения, неприятности с времето.
Коварна лавина едва не погребва половината
участнички. Самата тя е на косъм от смъртта. Личният й
шерп с риск на живота си я изтегля от снежно-ледения
капан. В последната атака тръгват 3 свръзки. Успява
само Юнко с шерпа си Циринг. Денят е 16 май. Годината
1975-та. Юнко Табей става първата жена, изкачила найвисокия връх на планетата. Изпреварила е тибетката
Фантонг, която в същото време върви към върха от
север. Името й обикала световните осведомителни
агенции.
Шест години по-късно (30 април 1981 г.) Юнко изкачва
втория си осемхилядник Шиша Пангма и става първата
дама с два осемхилядни върха
Тук, на Памир, тя бе дошла с намерението в един сезон да се изкачи и на 3-те памирски
седемхилядника - Комунизъм, Корженевска и Ленин. Първите два вече бе направила.
Оставаше й и последния. И тук успя и стана първата чуждестранна алпинистка,
изкачила три седемхилядника в един сезон. По това време такъв успех, особено в
СССР, се ценеше твърде високо. По късно това направиха и две български алпинистки
– през 1987 г. Камелия Василева, а през 1988 г. Пепина Станчева дори стъпи 4 пъти на
трите памирски върха.
Седем години след срещатата ни Юнко прибави още едно много високо постижение.
На 28 юли 1992 г. събра и пълната колекция на най-високите върхове на 7-те
континентални първенци „Севън съмитс съмитърз”.

Юнко Табей имаше още една
мечта – да изкачи най-високите
върхове на всичките 150 държави
по списъка на ООН. Трябваше да
дойде и на Балканите. Изкачи
обаче само 76 от плануваните
върхове, защото най-коварната
болест на века прекъсна не само
мечтите й, но и живота й и това
стана на 26 октомври 2016 г.
На 3750 м н.в. и малко по-високо
с първата дама на световния
алпинизъм разговаря доц. Сандю Бешев

ХИЖА „ФЕНЕРА” ВИ ОЧАКВА
Хижа „Фенера”- 1300 м н.в. ви очаква.
Подходи към хижата от хижите
„Бунтовна”
и
„Средногорец”
с
маркирани маршрути и по четири
маршрута от община Хисаря и община
Карлово.

На 500 м и 1600 м от хижата се намират двете
археологически разкопки Кози Грамади.
От връх Кози Грамади се открива отлична
панорама към Стара планина с връх Ботев,
Карловска и Казанлъшка долини, Източна
Средна гора, Тракия, Родопа, Пирин - връх
Вихрен и Рила - връх Мусала и Белмекен.

IN MEMORIAM
На 8 юни на 75-годишна възраст
почина
академик
Стефан
Воденичаров. Той е бивш
председател на БАН и директор
на Института по металознание,
съоръжения и технологии с
Център
по
хидрои
аеродинамика при БАН.
Академик Воденичаров е бил
министър на образованието,
младежта и науката в първото
правителство на Бойко Борисов.
Участвал е в реализацията на многобройни значими проекти и благотворителни каузи,
свързани с българския туризъм и в подкрепа на Сдружение „Български туристически
съюз“. Като член на УС на БТС акад. Воденичаров бе инициатор и партньор на
Българския туристически съюз в работата по разработване на иновационните политики
в развитието на съвременния български туризъм. Неговото последно участие беше
свързано с подготовка на Закона за изменение и допълнение на закона за туризма и
обединение на туристическия бранш в България.
Награждаван е многократно за постижения в различни области с орден „Стара
планина”, Почетен медал на Министерство на отбраната „Свети Георги”, Почетен знак
„Марин Дринов” за значителни заслуги към БАН и др. Той е почетен гражданин на
София и Доктор Хонорис Кауза на Техническия университет във Варна.
5 ГОДИНИ БЕЗ ЖЕЛЕЗНИЯТ СТАМЕН СТАНИМИРОВ - СТАМБАТА
Майстор
на
спорта
по
алпинизъм, дълги години в
националния ни отбор. Изкачил
върховете Грос Глокнер в
Австрийските
Алпи
(1980),
Чивета, Доломитите в Италия
(1980), Елбрус (1981), Монблан и
Матерхорн (1982), Пти Дрю
(1986), Гран Жорас (1987),
Ленин, Корженевска, Комунизъм
в Памир. В експедицията до
Еверест достига до 8120 м
височина (лагер 5).
Кюстендилци не могат и няма да прежалят Стамбата. Както не прежалват и другия наш
съгражданин и герой от "Еверест 84" Людмил Янков.

"Тръгна си Стамбата, за когото благородният жест беше принцип, а планината религия. Алпинизмът му даде много, но и много му отне - най-близките му приятели.
Сега те го чакат в небесните планини. Пак заедно ще катерят върховете, алпийското
въже като мълния ще разсича нощта и ще осветява лицата им, изсечени от гранита на
мъжеството, приятелството и порива към висините!" Това вълнуващо изрази по повод
смъртта на Стамбата кюстендилският поет и писател Михаил Калдъръмов.
Последните години тренираше ентусиасти и падащи си по екстремните дисциплини по
катерене и парапланеризъм. Организира и кръг от еврошампионата по парапланеризъм
в Кюстендил. Беше един от най-активните в доброволния екип за действия при
бедствия, аварии и катастрофи към Българския Червен кръст в Кюстендил.
Екоактивист, непримирим срещу замърсяването по планините и парковете.

Дестинации
ОСТРОВ БОРАКАЙ
Природата щедро е дарила Филипинските острови: тропически климат, невероятен цвят
на морето, богата подводна фауна и крайбрежие, покрито с искрящ бял пясък. Вероятно
така туристите си представят рая.

Малкият филипински остров Боракай се намира на 2 км северозападно от по-големия Панай. Площта му е около 10 кв. км, а дължината – само 7 км. Но въпреки малките си
размери Боракай е един от основните туристически региони на Филипините, център за
плажен отдих и кайт-сърфинг (сърфиране с помощта на специално платно хвърчило).
До тук можете да стигнете с директен полет от Манила или остров Себу – пътят трае
около час. След това трябва да вземете билет за катер, който ще ви вози още 30 минути.
Дълго време островът бил слабо известен в туристическия свят - едва през 1970-те
години този „земен рай“ бил открит случайно от чуждестранен снимачен екип. Днес

Боракай е един от най-търсените морски курорти. През 2011 г. бил обявен за втория
най-добър плаж в света според туристическия сайт Tripadvisor и влязъл в класацията
„топ 10“ на най-привлекателните острови, съставена от редакцията на международното
списание Travel+Leisure.
Любителите на активната почивка също ще намерят нещо, което да харесат на Боракай
– тук можете да наемете лодка с 6 весла и да се разходите „на мускули“ из близките
острови и островчета. За занимания с уиндсърфинг (сърф с платно като на лодка) и
кайтинг си струва да отидете на плажа „Булабог“ на източния бряг на острова, където
почти винаги има постоянен вятър. Всяка година през януари този плаж е домакин на
седмични състезания за Купата на Азия по уиндсърфинг. Освен това към почти всеки
хотел има голф-игрище.
Любителите на природата могат да отидат на една от еко-обиколките, за да се запознаят
с местната флора и фауна. Например можете да посетите така наречената „Мъртва гора“
- дървета, които някога били потопени под океанските води, или да разгледате пещери с
прилепи. Централните хълмове на острова, високи не повече от 100 метра, са покрити с
мрежа от пешеходни и велосипедни пътеки, откъдето се разкриват прекрасни гледки
към околностите.
Боракай се смята за един от най-красивите острови в света заради белите си пясъчни
плажове, тюркоазеното море, екзотичната тропическа природа и необичайно
разнообразната подводна среда с уникални сини корали. Най-много туристи го
посещават от декември до юли.
Главният плаж на острова „Уайт бийч“ - „Белият плаж“, който привлича хиляди
любители на спокойната почивка, се простира по протежение на западния бряг на
Боракай. Той представлява 4-километрова ивица ослепително бял пясък с цвят на
кокосово мляко, който плавно преминава в кристално чиста водна повърхност. По него
минава пешеходна зона. Хотели, ресторанти, нощни клубове, кафенета - всичко е в
непосредствена близост или директно върху самия плаж. Тук можете да наемете
шезлонги за 250-300 филипински песос (1 песо = 0.034 лв.). Но ако поръчате евтина
напитка в някой от баровете на плажа, клиентът има право на безплатен шезлонг.
Развлеченията продължават през цялата нощ – на разположение на туристите са десетки
барове, ресторанти и дискотеки с караоке.
За сувенири си струва да отидете на базара „Талипапа“, където се продават изделия на
местни занаятчии.
Но далечната екзотика на Боракай и невероятният наплив от туристи в един момент се
превърнали в негова беда. През април 2018 г. островът бил затворен за посещения в
продължение на 6 месеца поради екологична катастрофа, предизвикана от огромния
брой почиващи. За това време той бил почистен от отпадъците, а крайбрежната ивица и
курортните зони приведени в ред.
Властите съзнателно понижили привлекателността на Боракай, като наложили строги
ограничения за туристите. Били забранени временно или постоянно гмуркането
(дайвинга), водните ски, морските екскурзии, пиенето на алкохол по плажовете. Освен
това затворили казината и магазините за сувенири.

Така „прероденият” Боракай ще се превърне в рай за любителите на спокойната почивка
и семейните курортисти. А слънцето, фантастично прозрачният океан и блаженото
усещане за покой си остават все така магнетични и очарователни.
За разлика от „Белия плаж“, върху плажа „Пука Шел“ в северната част на Боракай няма
хотели, ресторанти, нито шезлонги – но голямото предимство тук е, че мястото е доста
безлюдно и много живописно. Закуски се предлагат в малки кафенета с покриви от
палмови листа. Местните жители продават на туристите кокосов сок, сладолед и
всевъзможни други разхладителни напитки и закуски.
По крайбрежието на Боракай има
многобройни
кафенета
и
ресторанти, предлагащи кухни на
различни народи по света, както и
местни свежи деликатеси. Доста
заведения се специализират в
европейската кухня, което е
необичайно
за
АзиатскоТихоокеанската зона. Филипинска
бърза храна се приготвя буквално
на
всяка крачка в заведения за
хранене, чието разпознаваемо лого е рисунка на кокошка. За по-солидно хапване се
предлагат различни видове месо със сос и ориз. Ако вкусът на храната ви изглежда
необичаен или неприятен (това също се случва), тогава можете да ядете в McDonald's
или Subway на „Белия плаж“. Най-широк избор от ресторанти е представен на
територията на търговския център The Mall.
Почитателите на кулинарията ще попаднат в местните гурме-заведения на истински
празник на международната кухня. Много е трудно да се направи избор между японски,
марокански, португалски и индийски ресторант – но по време на почивката тук може
спокойно да посетите различни заведения и да опитате менютата им.
Един обилен обяд или вечеря с няколко бири или чаша вино за сам човек ще струва не
повече от 500 филипински песос, което е около 17 лв. Във филипинска закусвалня може
спокойно и пълноценно да се нахраните за 150 песос, а в „Макдоналдс“ сандвич с кокакола ще ви излязат около 180 песос.
Въпреки цялата привлекателност на плажовете на Боракай и желанието да не напускате
тези магически кътчета на брега, все пак си заслужава да се разходите и сред красивите
места навътре в острова.
Така, например в село Дин-Ивид, разположено до плажа „Булабог“, гостите ще вкусят
традиционни филипински ястия на крайно ниски цени. Мнозина опитни туристи казват,
че това е почти единственото място на острова, където се готви оригинална
традиционна кухня. Тук може да видите боеве на петли и ще ви посрещнат с истинско
гостоприемство, като ви поканят на местно парти. По време на разходка сред колибите
на малките улички можете да разговаряте с жителите и да наблюдавате ежедневието им.
Друга забележителност на Боракай е „Камъкът Уили“ в океана, недалеч от „Белия
плаж“ – до него може да се отиде, като газите във водата. „Камъкът Уили“ представлява

вулканични скали с малък параклис и статуя на Света Богородица върху тях. Стълбата
започва директно в морето и води до върха на скалите, където трудно може да застанат
няколко души едновременно. Това е една много романтична атракция, затова
младоженците често избират „Камъка Уили“ за сватбени фотосесии, а туристите тук си
правят много ефектни снимки.
Любопитните гости на острова могат да посетят католическата църква „Свети Росарио“.
На външен вид тя не е нещо особено – но посещението си заслужава поради
обстоятелството, че филипинските свещеници провеждат религиозните обреди и четат
своите проповеди много емоционално.
Велимир Христанов
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