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Общо събрание на БТС

ТУРИЗЪМ ЩЕ ИМА, СЪЮЗ - СЪЩО

Поздравителен адрес от Красен
Кралев - министър на младежта и
спорта

На 3 октомври т.г. в Националния дом на науката и техниката в София се проведе общо
събрание на сдружение „Български туристически съюз” .
Делегатите гласуваха дневен
ред: Отчет на Управителния
съвет на БТС за 2019 г.; Отчет
на работата на Инспектората
на БТС за 2019 г.; Отчет за изпълнение на бюджета на БТС
за 2019 г., утвърждаване на
бюджета за 2020 г. и приемане
на проект за бюджет за 2021 г.;
Приемане на изменение и допълнение в Устава на сдружение „Български туристически
съюз”, Вземане на окончателно
решение за отпадане и приемане на нови членове на сдружение „Български туристически
съюз”; Съвместно стопанисване с Министерство на младежта
и спорта на хижа-хотел „Трещеник”.

Събитието започна с едноминутно мълчание в памет на починалия член на Управителния
съвет на БТС акад. Стефан Воденичаров.
Сред гостите на събранието бе
заместник-министърът на Министерството на туризма Любен Кънчев, който приветства присъстващите и прочете Поздравителен

адрес от името на вицепремиера
и министър на туризма Марияна
Николова. В него се посочва: "
Вашата организация, натрупала
дългогодишни традиции ... притежава безценен опит и много знания за по-бързото възстановяване
на отрасъла в условия на пандемия от COVID-19...
на стр. 8-9

С общи усилия ще утвърдим България
като конкурентна дестинация

Поздравителен адрес от Марияна
Николова - Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на
туризма

Русенци по тихия
бял Дунав

на стр. 6

100 НТО
АЛТЪН СОПОТ
ИЛИ ВАЗОВГРАД

№43

170 години от рождението
на Иван Вазов

на стр. 4

Б ъ л га р с к и я т
туристически
съюз е изключително важен
партньор на Министерството на
туризма за утвърждаване на
България
като
цел огодишна
здравословна и
сигурна дестинация в днешните
условия на глобална Ковид-криза. Това заяви вицепремиерът и
министър на туризма Марияна Николова на работна среща с председателя на организацията доц.
д-р Венци Росманов. Разговорът
се състоя в навечерието на общото
събрание на съюза, което ще обсъди актуалните му проблеми.
Правителството на България
предприе спешни социално-икономически мерки за рестарт
на отрасъла, който пострада
най-тежко от пандемията. Не можем обаче да ги реализираме без
съвместните усилия на държавата, местната власт, професионал-

Танзания

ните сдружения, неправителствения сектор, посочи министърът.
Тя обърна внимание върху ролята
на т.нар. социален туризъм, който
насърчава вътрешните пътувания
и здравословния отдих на българите. По време на срещата бяха
обсъдени въпроси по поддръжката на материалната база на хижите в България и стопанисването
на пещерите, с които страната ни
е много богата.
Министерството ще изиска подробна информация за тях и ще
насърчи публично-частното партньорство за привличане на повече посетители, както и за улесняване на достъпа до тях. Ние
като институция сме готови да
съдействаме според правомощията си, за да се намери по-бързо
най-добрият изход по тези и други
дискусионни теми. Така туристическите региони с обекти на БТС
ще могат да приемат повече български и чуждестранни туристи,
посочи министър Николова. Доц.
Росманов приветства подновения
диалог между държавата и БТС,
което ще улесни решаването на
неотложните проблеми.

ДИСКУСИОННО
Туристическата
кооперация необходимост за БТС
Малцина си спомнят за туристическите кооперации от 30-те години на миналия век, за техните
магазини с евтина екипировка за
любителите на планината. Изненадващо, техните обнародвани
баланси сочат значими печалби
дори и в бедни военни години.
Заедно с много други икономически субекти, след 1947 г. те са
били ликвидирани.В днешно време Законът за кооперациите дава
възможност да бъдат възстановени.Кооперациите са сдружения
на физически лица, които търсят
защита на интересите си чрез
взаимна помощ, солидарност и
сигурност в днешната сложна пазарна и епидемиологична обстановка. Те не могат да разчитат на
особени субсидии от бюджета,но
могат да кандидатстват за финансиране на проектите си по различни европейски и международни фондове и програми.Затова
кооперирането е адекватен начин
за запазване на БТС и на туристическите дружества като цяло.
При изграждането на кооперации, съобразно устава им, ще
може да бъдат включени дейности по: ремонт и възстановяване
на разрушени хижи, но и за строителство на нови туристически
домове, дейности на професионални кооперативи на екскурзоводи, планински водачи и ски учители; изграждане и поддържане на
туристическата маркировка и др.
БТС може да оказва методическа
помощ при регистрацията и управлението на кооперациите. Така
ще се създаде пряка връзка между членовете на съюза и неговата
организационна и икономическа
дейност, както и основа за сътрудничество между отделните
туристически дружества и кооперации. То може да се основава
на договорна основа и сдружаване. Всичко това може да създаде
икономическа основа за бъдещото развитие на съюза, която да
осигури не само неговото съществуване занапред, но и да съхрани
високохуманните му цели.
Още по темата на стр. 8 и 9
Б.р. Очакваме вашите отзиви, мнения и предложения
по темата за кооперациите.
По-интересните от тях ще
бъдат публикувани във в.
„Ехо“

Зелени лагери

Пътепис
на Максим
Минчев

на стр. 12-13

на стр. 7
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Хотел „Мальовица“ще посреща туристи
за предстоящия ски-сезон
Разговор с Веселин Симеонов, управител
на фирма Ви Ай Хънтинг ООД, наемател
на хотел „Мальовица“

Г-н Симеонов, в хотела тече
ремонт, какви части се обновяват?
В момента тече планов ремонт на хотелски комплекс „Мальовица“ съгласно предвидените дейности в инвестиционната
ни програма, неразделна част
от договора с БТС. Извършва
се цялостен ремонт на покрива на тяло А (четириетажното
тяло) - подмяна на топлоизолация, греди и ламперия, пароизолация и ламаринено покривно
покритие, подмяна на обшивка
на стрехите. Също и подмяна
и изграждане на изцяло нова
електроинсталация, ВиК инсталация, отоплителна инсталация
и ново котелно съоръжение,
доставка и оборудване на отоплителен котел, резервно ел.
захранване с генератор. Проектирана е и се изгражда пожароизвестителна система, както
и охранителна система и ново
окабеляване за интернет и телевизия.
Тече процес на обединяване на малките стаи в хотела,
като от две стаи се образува

едно студио, тъй като квадратурата им до момента беше по 12
кв.м. заедно с преддверието и
банята. Също и цялостна реконструкция на стаите, коридорите
и стълбищата - подмяна на подови покрития, реконструкция
на бани и санитарни помещения,
пълна подмяна на обзавеждане,
оборудване, интериорни врати
и вътрешно обзавеждане и дизайн. Подменят се парапети и
обшивки по терасите, изгражда
се външна топлоизолационна
система.
Общата инвестиция в хотела от
подписването на договора с БТС
до момента надхвърля 1 000 000
лева. До пускането му в експлоатация сме предвидили инвестицията да достигне 2 200 000 лева
само за първата година.
Приблизително кога очаквате
хотелът да бъде отворен за туристи?
Планираме хотелът да отвори
врати в началото на новия ски
сезон, не по-късно от средата на
месец декември, като се надяваме да не възникват форсмажорни
обстоятелства.

Каква ще бъде категорията
на хотела и какво ще предлага
като база за настаняване? Ще
разчитате ли на туроператори?
На този етап сме прекатегоризирали хотелски комплекс „Мальовица“ от хижа в хотел с една звезда,
тъй като освен услугите, които
имаме готовност да осигурим за
по-висока категоризация, има и
специфични изисквания за квадратура на стаи, балкони, височини,
наличие на асансьори и пр. съгласно Наредбата за категоризация на туристическите обекти. При
тях строително-монтажните работи подлежат на друг режим, предвиден в нормативната база на Закона за устройство на територията. След реконструкцията на тяло
А за началото на зимния ски-сезон хотелът ще предлага следните помещения за настаняване:
Тяло А – 4 апартамента, 6
стаи с 1/2 легла, 16 студиа
Тяло Б – 33 стаи с 2/3 легла
Хотелът ще разполага и с основен ресторант, кафе-бар, сауна и
релакс зона, пицария, барбекю с
беседки, зони за игри, детски кът,
конферентна зала, ски-гардероб,

външен осветен паркинг с видеонаблюдение.
Инвестирали сме средства в
система за управление на хотелския комплекс и неговите сателитни заведения, както и за резервационна система, позволяваща
работа с онлайн резервационни
платформи и с туроператори. Надяваме се пандемията да не провали предстоящия зимен сезон.

Какви са взаимоотношенията с БТС ?
Към настоящия момент дружеството ни поддържа нормални бизнес отношения с БТС,
като своевременно обсъждаме
и съгласуваме всички възникнали проблеми или въпроси, свързани с нормалното функциониране на хотелския комплекс и
курортния комплекс като цяло.

Европейските пешеходни маршрути у нас ще се
обслужват с интелигентни информационни системи

Българският туристически
съюз ще окаже съдействие
на Университета по библиотекознание и информационни технологии по проект към
фонд „Научни изследвания“
за провеждане на фундаментално научно изследване на
тема "Интелигентно информационно брокерство в процеса
на социализация на информационните ресурси на туризма в България". Проектът е
изцяло положен в тематиката
на „Политики, дейности и мерки за тяхното реализиране”
на Актуализираната националната стратегия за развитие на научните изследвания
в Република България 2030.

Прилагат се политиките за фундаментални научни изследвания
и насърчаване на върхови научни
постижения, за нормативни промени и насърчаване на приложни
научни изследвания. Стимулира
се децентрализираното партньорство, използването на потенциала на туристическите пешеходни
маршрути за развитие на социалния туризъм, обхващане на всички възрастови групи, включително
и хора в неравностойно положение, въвеждане на интелигентни
технологии при ориентацията,
свързана с планинската маркировка и подобряване на институционалния капацитет в областта
на социалния туризъм. Изследователската работа включва:

- проучване и анализ на европейските пешеходни маршрути
Е-3, Е-4 и Е-8 на територията на
Република България - обезопасяване, описание на целите и задачите на маркировката, видовете
маркировка, класификацията на
маркировката и маркировъчните
знаци, съхраняването и поддържането на маркировката по европейските пешеходни маршрути ;
- предложения за прилагане на
интелигентни
информационни
системи за маркиране на пътищата чрез вграждане в елементите
на съществуващата маркировка
на интелигентни информационни
устройства с автономно захранване и осъществяване в реални
условия на интелигентното ин-

Предстои възстановяване на
Юношеския туристически съюз

Тази година Българският туристически съюз чества 125-годишен юбилей. Изминали са
125 години от знаменателната
дата 27 август 1895 година,
когато по идея на Алеко Константинов на Черни връх се
учредява Клуб на българските туристи. Целта е била, чрез
организиран туризъм хората да
укрепват здравето и духа си и
да опознават природните красоти и културно-историческото
наследство на България. Председател на туристическия клуб
става Иван Вазов, а секретар
- Алеко Константинов. След
убийството на Алеко Константинов движението заглъхва, но
отново се заражда през 1899
година, когато се създава Първото българско туристическо
дружество. Следва откриването
на други туристически клонове
в страната, започва маркиране

съюз, към който
се изграждат детски подготвителни
чети. Съюзът получава подкрепа
и съдействие от
страна на държавните институции
– Министерството
на железниците,
Министерството
на народната про-

на пътеки в планините.
През 1908 г. в Русе се
създава първото юношеско
туристическо
дружество.
Примерът
се възприема от другите туристически клонове в страната и от 1911
г. те се обединяват в
Юношески туристически

формационно брокерство в процеса на социализация на информационните ресурси.
Предвижда се теоретично описание на модел за изработване обекти на индустриална собственост
и изработване на приложение на
Аugmented reality (AR , в буквален
превод - увеличена реалност) като
технология, която създава компютърно генерирани изображения на
съществуващата реалност в условията на нулева видимост. То
цели да направи видими трасетата
на туристическите пътища в планината чрез способността да взаимодейства с интелигентната туристическа маркировка. AR ще се
развива в по-съвършени приложения и ще се използва на мобилни

устройства, ще може да смесва
цифровите компоненти, подадени от интелигентната туристическа маркировка от реалният
свят, с цел да се подобри ориентацията, но също и лесно да се
възстанови посоката при пълна
загуба на видимост. В проекта участват проф. д.и.н. Стоян
Денчев, проф. д.н. Ирена Петева, доц. д-р Тереза Тренчева,
доц. д-р Дияна Стоянова, доц.
д-р Силвия Ставчева, гл. асистент Камелия Нушева и докторантите Деница Димитрова и
Стелияна Йорданова. За ръководител на проекта е определен
доц. д-р инж. Румен Драганов,
изпълнителен секретар на БТС.

свещение, читалища, кметства
и др. Политически събития като
Балканската, Първата и Втората
световни войни оказват влияние
на числеността, но дейността на
ЮТС не се преустановява. Продължава маркирането на маршрути, залесяването, строителството
на хижи, главно с доброволчески
труд. Създава се Първата спасителна служба, издават се туристически списания, вестници, пътеводители. През 1945 година БТС
и ЮТС се обединяват в Народен
туристически съюз, заедно с Български алпийски клуб и Български
спортен съюз. ЮТС преустановява своето самостоятелно съществуване.
В днешно време детските и
ученически прояви добиват все
по-голяма популярност – излети,
екскурзии, зелени училища, екскурзионни летувания. Назряла
е необходимостта от създаване
на младежка туристическа организация. По предложение на изпълнителния секретар на БТС и
взето решение на Управителния
съвет на организацията предстои
възстановяването на ЮТС. С подкрепата и помощта на туристическите дружества идеята ще добие
популярност и ще бъдат създаде-

ни младежки туристически клубове там, където още няма такива. Това ще помогне младите
хора да бъдат приобщени към
природата, да опознават красотите на България, нейните културни, исторически, археологически и природни дадености,
уникалността и разнообразието
на бита и фолклора на българина в различните краища на
страната. Подготвят се програми за организирани екскурзии и
лагери – летни и зимни. В тази
връзка предстои подписването
на Меморандум за съвместна
дейност на БТС с Министерството на образованието и науката. Програмите ще бъдат обогатени не само с развлекателни,
но и с учебни практически занимания - оказване на първа
помощ в планината, оцеляване
в екстремна ситуация, ориентиране, ски, изграждане на иглу
и др. Преподаватели ще бъдат
добре обучени специалисти –
планински спасители, планински водачи, алпинисти, ориентировачи, аниматори. След
приключване на обучението
участниците ще получават удостоверение за завършен курс.
Тони Ушева
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Марияна Илиева - председател на туристическо
дружество „Мусала“ - Самоков пред в. „Ехо“

Марияна Илиева е родена през 1965
г. в Самоков. Зодия близнаци. Семейна,
има син и дъщеря. Притежава дипломи
от няколко университета. Специалности
– Предучилищна и начална педагогика,
Гражданско образование, Международно право и външна търговия, Образователен мениджмънт. Завършила е
курсове за инструктор по ориентиране,
туризъм, организация на туристическата дейност в училище, поддържане на
маркировка. Тя е и планински водач, регистриран в Националния туристически
регистър.
Занимава се с ориентиране от 10-годишна възраст, а с туризъм – от 15-годишна. В архива на постиженията й са
десетки върхове над 3000 и 4000 м в
Европа, Азия и Африка. Незабравими са спомените от изкачванията на върховете Брайтхорн, Монблан, Гранд Парадизо, Доломити, Монте Чинто , Тубкал, Елбрус, Дамаванд, както и на вулканите Етна и Везувий.
Тя е и основател, съвместно с Драган Маркелич от планинарското дружество "Конюх" в град Тузла, Босна и Херцеговина, на
Младежка туристическа организация на Балканските страни.
Дълги години е била председател на ТД „Рилски турист“. Почетен
член е на сдружението на планинарските клубове и дружества от
Балканските страни.
Работи като старши учител в начален курс в град Самоков.
Тази година е сред носителите на приза „Стани учител за пример“. Работи и като медиатор „Семейна и училищна медиация“.
Г-жо Илиева, как бе създадено ТД „ Мусала“ преди две
години? Какви са основните
дейности, проблеми и достижения?
Туристическо дружество за
планинарство, екология и спорт
„Мусала“ - Самоков бе вписано
в Търговски регистър през м. август 2018 г. В основата му е Клубът за ученически и младежки
отдих и туризъм „Мусала“, създаден през август 2004 г. и функционирал до 2016 г. към ТД „Рилски турист“, Самоков. Значителни различия във възгледите за
дейността и развитието на дружеството накараха младежите
да напуснат ТД „Рилски турист“
и две години по-късно регистрирахме ново сдружение.
Тъй като клубът имаше изградена добра структура, активна
спортно-туристическа дейност и
много контакти и съвместни прояви с ученици и младежи в страната и чужбина, новото дружество бързо се разви и заработи
добре. Последните две години
бяха изпъстрени с редица изкачвания в Рила, Витоша, Пирин и
Стара планина, ежеседмични излети до м. „Ридо“, паркът „Лаго“,
Боровец, посещения на хижи в
района, участия в традиционни
прояви на туристически дружества и в инициативи за Деня на
земята и Деня на ходенето. Зимния ученически спортно-туристически събор „Снежен рай“, организирахме с подкрепата на БТС
и предложихме всичките четири
сезонни събора да се провеждат
съвместно с националната организация.
Работим и в посока на екологичното възпитание на подрастващите, реализираме дейности за почистване на различни
райони в и около Самоков и Боровец. Имаме участия и в залесявания в м. „Лаго“.
Наше безценно богатство са
учителите, които се занимават с
туристическа дейност в училищата, както и активните млади
хора, които организират и провеждат желани от тях преходи.
Оказваме методическа помощ
на учителите, работещи по проекти с екологични и планинарски
клубове. Сътрудничим и обменяме опит с активни туристи и
колеги от страната и чужбина.
Съвместно провеждаме походи и с няколко Центъра за личностно развитие. Осъществихме
партньорски взаимоотношения
и обмяна на опит с учители от
Северна Македония, Сърбия и
Босна и Херцеговина. С тях об-

съждаме много и интересни идеи
за съвместни прояви.
През 2009 г. младежите ни станаха инициатори за провеждане
на първата Балканска младежка туристическа среща и до сега
продължават да участват в подобни инициативи. В последните
две години домакини бяха Босна
и Херцеговина и Северна Македония, като и двете домакинства дадоха нов тласък и смисъл на това
движение.
Имаме
спечелени
призови
места, купи и медали по спортно и планинско ориентиране и от
спортно-туристически щафети, не
само от национални състезания,
но и от надпревари в Сърбия и в
Босна и Херцеговина. Най-голяма
заслуга за това имат ученическите
отбори и ветераните ориентировачи.
Ежегодно участваме в Походите за здраве на хълма Авала край
Белград, Ден на чистите планини
на Раяц - Сърбия, традиционните походи на приятелските планинарски дружества от Северна
Македония, Сърбия, Черна гора,
Босна и Херцеговина, Хърватска и
Словения. Заедно с тях проведохме многодневни прояви в Турция,
Гърция, Чехия, Мароко и Иран.
През юли т.г. успяхме да осъществим съвместни преходи в Хърватска, в т.ч. и на остров Корчула,
У нас посрещаме планинари от
различни страни, като им оказваме логистична и водаческа помощ.
Тази година ни гостуват планинари
предимно от Сърбия и Хърватска.
През последните месеци разработихме и кандидатствахме с проект
по програма „Еразъм+“ съвместно
с колеги от Северна Македония,
Сърбия и Турция.
През 2019 г. една от най-впечатляващите прояви бе международния поход за деца от 6 до 14
години до първенеца Мусала и до
Седемте рилски езера под наслов
„За мене това е върхът“. Участие
взеха 178 участника от три държави. Проявата бе приветствана и от
БТС.
Най-голямата ни мотивация,
пример и гордост за нас е почетния член на дружеството и член
на Управителния съвет Атанас
Скатов. Каквото и да кажа за него
ще бъде малко и бледо пред всичко, което той прави на дело. Щастливи сме, че е сред нас и оказва
неоценима морална помощ и подкрепа.
Ежедневието ни е изпълнено и
с редица трудности и проблеми.
Ние не стопанисваме материална
база и нямаме регулярни приходи,
затова участниците сами запла-

щат всички разходи в проявите.
Това особено затруднява учениците и семействата, от които участва
повече от едно дете. Трудности
срещаме и по отношение на тежката административна процедура
по организация на ученическите
прояви и липсата на съгласуваност между институциите.
Вие сте една от малкото жени,
председатели на туристически
дружества, това пречи ли или
помага?
Знаете ли, смятам че няма значение пола. Жените обикновено
имаме повече ангажименти и задължения в ежедневието си, но
това пък ни прави по-гъвкави,
комбинативни и динамични. За
да бъдеш добър председател е
важно да си силна личност. Необходимо е да обичаш и познаваш
добре планината, да умееш да
мотивираш хората около себе си,
да си добър мениджър и организатор. Да бъдеш лидер. Важното е в сърцето и душата си да
носиш онази тръпка, която не
ти дава мира да стоиш в затворени пространства, а те води
към горските пътеки и към нови
върхове.
Какви са амбициите ви за бъдещето?
Настоящата ситуация
накара всички нас да преосмисляме
плановете и мечтите си. Но ние
неизменно ще продължим приоритетно да работим за развитието и
масовизирането на ученическите
и младежки спортно-туристически
дейности у нас, на Балканите и в
европейски мащаб. Огромните ми
надежди са за едно добро съгласуване и съвместни действия на
МОН, МТ, ММС, БТС, туристическите дружества и училищата, за
да постигнем успех. Сега настъпи времето и се наблюдава бързо
развитие на семейния туризъм.
Нашата задача е да съдействаме
за това развитие, като обучаваме

по темите за основи на планинарството, насочваме желаещите към
подходящи за тях маршрути, осигуряваме планински водачи. Амбициите ми за бъдещето са свързани
и с желанието за по-бързо възстановяване на международната
дейност, за да можем да осъществим съвместните планове
и програми с приятелите от балканските и европейските клубове, дружества и федерации.
Смятам, че в България имаме капацитет за въвеждането на водните и плажните игри, планинското
ориентиране и други спортно-туристически
предизвикателства,
които представляват интерес и
бързо се развиват от планинарските организации в редица европейски страни. Очаквам разработки и
кандидатстване по нови проектни
предложения. Изключително важно за нас е да постигнем финансова стабилност и устойчивост.
Не на последно място е и дейността по разрастване на клубовете ни, развитие в нови направления, например на приключенски
туризъм и превръщането на ТД
„Мусала“ в едно желано място за
всички поколения. А в личен план
– да осъществя още няколко изкачвания на върхове над 5, 6 , а
защо не и над 7 хиляди метра.
Г-жо Илиева, Вие сте работила дълги години в системата
на БТС, какъв според Вас трябва да бъде съюзът днес, каква
трябва да бъде посоката му на
развитие, с какво трябва да се
занимава? Как да игнорираме
„оцеляването“ като начин на
мислене?
Всички знаем, че в последните
няколко години съюзът изживява голяма криза. В организацията има много знаещи, можещи и
инициативни хора, които вярват
и работят за осъществяването на
основната цел на сдружението. За
съжаление обаче има и значите-

лен брой мними туристи, „мъртви души“, които много компетентно и упорито се стремят да
доведат до разпад и ликвидация
на съюза.
Моето мнение е, че трябва да
се вземе всичко добро, което е
постигнал БТС като опит и дейност от миналото, да се осъвремени облика и съдържанието на
дейностите, да се следват европейските и световни алтернативи на развитие на планинарството и спортно-туристическите
дейности.
Изключително важен е въпроса за материалната база - обектите на БТС. Трябва да се намери правилният начин за тяхното
владение и стопанисване и използването им по предназначение, който да доведе до най-висока ефективност.
Изключително много въпроси стоят за разрешаване и по
отношение на туристическата
маркировка и поддържането на
пътеките.
В съвременните условия на
конкуренция няма време за
разтакаване и бездействие.
Вярвам, че ако в сдружението
се създадат експертни екипи,
които да работят в различни
направления едновременно и
бъдат контролирани и направлявани от ръководството на организацията, ще постигнем бърз
напредък и стабилизиране.
БТС трябва да запази позициите и авторитета си в международните организации.
Всички мисли и усилия трябва
да бъдат насочени към стабилизиране, развитие и просперитет. Все пак да не забравяме, че
БТС е сдружение с нестопанска
цел, регистрирано в обществена полза и за реализирането
на неговите цели сме отговорни
всички негови членове.
Интервю на Петя Иванова
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‘’Там - наший дом благословени, там - кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени, където аз съм се родил’’ ...
Иван Вазов

№43

АЛТЪН СОПОТ ИЛИ ВАЗОВГРАД
Сопот - живописен кът
от нашата родина, в който пристъпваш с вълнение,
трепет и благовение... В
този град всичко е спомени...
Дали като вървиш по тесните калдъръмени улички,
дали като се взираш в китните дворове с вити лозници и потъваш в романтиката на миналото... дали като
пиеш горещо кафе под някоя
стряха... дали като се любуваш на Радиното школо...
навсякъде сякаш оживяват
безсмъртните Вазови герои...
Представяш си как седиш наред с многолюдната челяд на
чорбаджи Марко, преживяваш
Радините вълнения, тръпнеш в
очакване с преживяванията на
Бойчо Огнянов... А прекрачиш
ли двора на девическия метох,
сякаш долавяш стъпките на
Апостола. Това са спомени за
едно бунтовно минало - споме-

ни, които и до днес сопотненци
свято пазят.
Сопот е едно от старите български селища. Историята му
като населено място води началото си отпреди около три хиляди години. По време на възрожденския период градът е бил
известен с името Алтън Сопот
(Златен Сопот) и тогава се развива като важен занаятчийски и
търговски център. Жителите му

се занимавали основно с производството на аби, гайтани и кожи
от най-високо качество, с които
търгували в границите на Османската империя.
Турското наименование Акче
клиса или Акче клисе на Сопот е
дала

църквата “Света
Богородица”

- бялата черква, която се виждала отдалеч на възвишението
“Трапето”. Тя е построена още
преди турските нашествия. През
юли 1877 г. е опожарена и разрушена заедно с почти целия град.
През Възраждането Сопот се
слави със своите килийни и класни училища - едни от първите в
поробена България. Няколко години в него се списва и издава
ръкописния хумористичен вестник “Остен”.
През 1869 г. Васил Левски основава тук таен революционен
комитет. Сред съзаклятниците са
Ганчо Попниколов, Сребрьо Стойновски, Фратю
Попов,
дякон Богослов Макриев и др.
През 1870
г. в града е
основано
женско дружество “Постоянство” с
председател
Съба
Вазова.
През
1871 г. будни родолюбиви младежи основават сопотското читалище “Братство”.
По време на освободителните
борби Сопот е напълно опожарен, като по-голяма част от жителите му са убити, а останалите
- прогонени. В периода от 1950
до 1965 г. селището е известно
под името Вазовград, но по-късно
възвръща старото си име - Сопот.
Активната подготовка на Април-

Виктория Динева е на
11 години от Бургас. Има
сто печата от Националното одвижение „Опознай
България – 100 НТО” и е
носител на златна значка.
Сред любимите й обекти
са Перперикон, родната
къща на Васил Левски,
връх Шипка, Художествената галерия в София,
кораба „Радецки” и Басарбовския скален манастир.

ското въстание в града е отразена във Вазовия роман “Под игото”.
Разположен е в плодородната
подбалканска Карловска котловина, само на 5 км. западно от
Карлово. В близост до града е началната станция на лифт до хижа
Незабравка, най-дългият на Балканите. Сопот е богат със своите
чешми, около 15 на брой, от които
тече бистра изворна вода, а вадите им ромолят през целия град и
създават неповторимо романтично очарование. Неслучайно името на града идва от старобългарската дума “сопох” - извор, чиято
вода е прекарана през дървена
или метална тръба.
Едно от местата, представляващи особен интерес за гостите на
града е

родната къща на Иван Вазов

построена през XVIII в. от неговия прадядо, където великият писател е проплакал за пръв
път на 9 юли 1850 г. По време
на Руско-турската война къщата
е опожарена. През 1920 г., в навечерието на тържествата в чест
на 70-годишнината от роджението на поета, е взето решение за
възстановяване на родната му
къща и през 1932 г. тя е напълно
реставрирана. Вътрешната уредба на дома е направена под ръководството на директора на Етнографския музей в София и въз
основа на сведения от вазовите
братя и Въла Вазова - Фетваджиева. Като източник за възстановка
на оригиналния интериор на къщата е ползвано и Вазовото творчество, особено романа му „Под
игото”. В една от стаите, по идея
на директора на софийския Етнографски музей, е възстановена
бръснарницата на хаджи Ахил с
колоритните герои от разказа „Хаджи Ахил” и повестта „Чичовци”.
На 6 юни 1935 г. музеят е открит най-тържествено. В целия
град кипяло празнично настроение. Къщата-музей “Иван Вазов”
носи атмосферата на възрож-

денската епоха със своя несравним колорит от неповторимите
багри на сопотските черги и китеници, тъкани от сръчните ръце на
Съба Вазова - майката на великия поет и писател. Музеят е съхранил ценни реликви, свързани
с Иван Вазов и неговото семейство. През 1964 г. къщата-музей
“Иван Вазов”
е обявена за
паметник на
културата от
национално
значение. Гостите на музея са добре
дошли. Таксите на билетите са 1.00
лeв за ученици, студенти
и пенсионери,
3.00 лева за
въ з р а с т н и ,
а цената на беседата е 10.00
лева. Телефон за контакти:
0878694734.
По време на гостуването си в
Сопот можете да посетите и сопотския

манастир „Въведение
Богородично”

по-известен като Девическия
метох. Намира се само на 150
м северно от центъра на града.
През 15 в. на мястото на малката църква „Св. Въведение Богородично” съществувал параклис.
През 1665 г. около него били издигнати жилищни сгради, с което
било поставено началото на основаването на самия манастир.
През 1877 г. той бил опожарен от
турците, а игуменката Христина
жестоко убита. Оцелели църквата, чешмата, част от килиите и
скривалището на Васил Левски.
Лозницата в двора на манастира е на повече от 350 години и е
считана за една от най-старите в
България. След Освобождението манастирът е възстановен и
понастоящем е постоянно действащ.

В близост до девическия метох е църквата “Свети Апостоли
Петър и Павел”,

строена от брациговски
майстори през 1846 г.

Друго място, където отново ще
се пренесете в атмосферата на
романа „Под игото”, е Радиното

училище. На прага на пресъздадената класна стая оставате с
усещането, че всеки момент насреща ще се появи миловидната
девойка Рада Госпожина. Открито като взаимно девическо училище през 1851 г., прераснало в
класно през 1874 г., то съхранява духа на възрожденската епоха. Можете да се насладите и
на експозицията на просветното
дело в Сопот и постоянната графична изложба “Вазовият Сопот” на Бинка Вазова - племенница на поета.
Всъщност, този малък град
може да ви предложи много
повече забавления и възможности за оползотворяване на
свободното време, отколкото
бихте могли да си представите.
Най-дългият лифт на Балканите само за двайсетина минути
ще ви пренесе в Централен
Балкан, насред прохладна планинска зеленина. За любителите на екстремните спортове
Сопот е най-доброто място за
парапланеризъм,
планински
маратон, скално катерене и
други силни преживявания.

Детелин
Ангелов е на 29 години
от Ловеч. Събрал
е 100 печата и има
златна значка от
Националното движение
„Опознай
България – 100
НТО”. Сред любимите му обекти са
тези в област Смолян и в Северозападна България.
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ХИЖЕСТРОИТЕЛСТВОТО - УНИКАЛНО ЯВЛЕНИЕ
В ИСТОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ

Продължение от миналия
брой
В края на 1989 г. материалната база, стопанисвана от БТС,
достига своя максимум в историята на организирания туризъм: 405 хижи, заслони, домове, спални и къмпинги с около
23 000 легла. За сравнение до
1957 г. туристическите обекти са
123.
С настъпването на демократичните промени започват преломни събития за България. Пазарните правила и механизми
налагат вече други принципи.
Коренните промени в стопанския живот се отразяват негативно върху цялото състояние
на БТС. Започва най-трудният
период в цялата история на организацията, продължил приблизително до 2000-2001 г. Това
са години на големи загуби на
материална база и множество
финансови удари. Повече от 30
години съюзът е бил финансово подпомаган от държавата.
Отменят се фискалните преференции, намаляват и постепенно се преустановяват държавните субсидии, както и всякаква
друга материална и финансова
подкрепа. С новите закони, засягащи собствеността на туристическата база, започват и
първите загуби на туристически
обекти. Всички тези фактори
заварват неподготвени кадрите както в Централата, така и в
страната. БТС изпада в дълбока
и тежка организационна, финан-

1990-1993 г. са отнети в полза на
общините 7 обекта, между които
туристически комплекс „Антонивановци“, туристическите спални
в Бургас, Батак и Белово и реституирани – 33. Отдадените обекти
под наем са 61.
Така в средата на 1993 г. БТС
стопанисва 351 обекта с 20 540
легла.
През 1995 г. в чест на 100-годишнината на организираното туристическо движение с неимоверни усилия е довършена и открита
хижа „Яна“ над Бобошево – последният нов туристически обект,
построен изцяло с държавно финансиране.
През 1996 г. с Решение на Министерски съвет държавата връща на БТС собствеността върху
15 хижи, отнети преди повече от
40 години.
През този период организацията продължава да губи туристически обекти по различни причини.
В края на 1996 г. те намаляват на
330 с около 18 400 легла. В края
на 1999 г. БТС вече стопанисва
321 обекта с 18 120 легла, което в
сравнение с 1989 г. е намаление с
84 броя и с 4880 легла.
От извършения в последствие
анализ на материалната база се
установява, че към средата на
2002 г. БТС стопанисва 348 хижи,
заслони, домове, спални и къмпинги с около 17 900 легла. Но
анализът установява и друго – за
отминалия десетгодишен период
по различни причини съюзът е загубил над 130 обекта.

Въпреки тежкото финансово
състояние са извършени наложителни, макар и частични ремонти
на Учебен център „Мальовица“ и
Национален пещерен дом – Карлуково. Открива се нов туристически обект в партньорство с община Благоевград на базата на
общински имот – хижа „Бодрост“.
След 2000 г. организацията заема важно място в два основни
за дейността й закона: Закона за
физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Закона за туризма
(ЗТ). В новия ЗФВС, излязъл през
2012 г., БТС заема още по-значимо място, най-вече с регламентиране статута на туристическите
обекти и реда за разпореждане с
тях.
В ЗФВС, обнародван в края на
2018 г., вместо „социален туризъм” се въвежда изразът „спортно-туристическа
дейност”,
а
структурата Национална спортна
организация се заменя с Национална организация за спортно-туристическа дейност. Членове на
тази организация са туристическите дружества, които, освен
организирането на спортно-туристически прояви, управляват,
изграждат и поддържат обектите
за спортно-туристическа дейност: хижи, учебни центрове,
спални, заслони и прилежаща
инфраструктура. Предвидено е
компетентните държавни органи
да подпомагат финансово дружествата за спортно-туристически
дейности. В закона обаче не е
предвидено финансово подпомагане на дружествата за изграждане, обновяване и управляване

х. „Яна“

на туристически обекти, отпадат
туристическите обекти с национално значение, както и защитата
на техния статут със забрана за
промяна на предназначението им.
В Закона за туризма от 2002 г.
се предвижда изготвяне на наредба за категоризация на хижите.
За първи път в историята си съюзът е поканен и активно участва
в нейната подготовка. В следващите години с последвали изменения и допълнения в закона,
туристическите хижи са изведени
като самостоятелен вид туристически обекти, а с поредната промяна на наредбата по предложение на БТС за хижите се въвежда
уникална категорийна символика
– еделвайси. В закона са дефинирани като обекти туристически
хижи, спални и учебни центрове,

х. „Извора“
и прилежащите към тях заведения за хранене: туристически
бюфети, туристически столови и
туристически столови със сервитьорско обслужване.
Изготвените анализи показват,
че към 2015 г. най-голям дял имат
обектите с нотариални актове за
собственост на БТС и туристическите дружества, следвани от
обектите – държавна собственост.
В края на 2012 г. БТС стопанисва
254 туристически обекта, в това
число 185 хижи, 15 заслона, 38
туристически спални, 6 учебни
центъра, 5 хотела, 2 къмпинга, 2
туристически комплекса и една
ски база, с общо около 13 000
легла.
В този период са загубени не-

х. „Конгур“
сова и материална криза.
В търсене на изход за излизане от кризата, все повече
дружества започват да отдават
туристически обекти под наем
(аренда), в много случаи при
неблагоприятни условия. Събираемостта на наемите обаче нерядко е компрометирана.
Липсата на финансови средства
засилва безотговорността и задълбочава безстопанственото
отношение към материалната
база. Започват и опити за разпродажба на имущество, появяват се амбиции за нерегламентирана приватизация. Според архивни данни в периода
х. „Беласица“
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х. „Славянка“
Национален пещерен дом - Карлуково

малко обекти, като причините за това са не само външни
фактори, но и проблеми вътре
в системата на БТС: неадекватни действия за защита на
имоти или бездействие и умишлени продажби от туристическите дружества. Към 2007 г.
по горепосочените причини са
загубени хижа „Лескова“ – община Своге, хижите „Орлите“
и „Момин кладенец“ – община
Радомир (по-късно върнати на
туристическото дружество в Радомир, но като общински имоти), хижите Селимица, Славей
и Кралев дол – община Перник.
Продадени са хижа „Прилеп“
– община Добрич, къмпинг „Попина“ – община Силистра, хижа
„Братан“ – община Брезово, туристически дом – Тетевен, хижа
„Петрича“ – община Белослав.
Продадени са от туристически
дружества хижите „Елешница“
от ТД „Рила“ в град Рила, „Луда
Камчия“ – от ТД „Ален мак“ – гр.
Бургас, туристическа спалня
„Калето“ – от ТД „Алеко Константинов“ – Свищов, туристическа спалня „Асеновград“ – от
ТД „Безово“ – Асеновград.
За да спаси част от изоставените или безстопанствени обекти, ръководството на БТС се нагърбва с трудната и неприсъща
за неговите функции дейност да
поеме за пряко стопанисване и
управление над 30 туристически обекти и други имоти.
През 2003 г. БТС придобива
4 нови имота – бивши гранични застави. Морално и физически крайно амортизирани, те са
преустроени в действащи туристически хижи от местните туристически дружества с финансова подкрепа от БТС. Това създава условия за опознаване на
планините Беласица, Славянка
и района около изворите на
река Арда в Родопите. Няколко
туристически дружества от Благоевград, Карлово, Батак, Елхово и Велики Преслав поемат за
стопанисване общински имоти,
като ги превръщат в комфортни
туристически обекти.
В периода 2005-2006 г. са
ремонтирани общо около 110
обекта. Финансовата подкрепа от държавата продължава и
през следващите три години 2007, 2008 и 2009.
Започват
довършителните
дейности на хижа „Мусала”. Изоставена на груб строеж в началото на 90-те години, в периода
2007-2009 г. БТС предприема
дейности за осигуряване на
държавно финансиране. По различни причини понастоящем,
въпреки че е в завършен вид,
не приема туристи.
С цялостната си политика
БТС показва на българската общественост, че продължава и
поддържа традициите и безпримерния идеализъм на нашите
предшественици в хижестроителството, наричано от тях „материално творчество“.
Йордан Йорданов
дългогодишен началник отдел „Хижи, маркировка и комуникации“ – БТС
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ТД „Приста“ - Русе

Русенци катерят алпийски скали,
спускат се по реки и в дълбоки пещери

Въпреки ограниченията, които ни налага противоепидемичната обстановка, русенските туристи успяхме в голяма степен
да реализираме заплануваните
спортно-туристически събития.
Годината започна с няколко
зимни похода в Стара планина и Рила, като изкачването на
връх Ботев през януари и традиционното изкачване на връх
Мусала в началото на февруари. По случай националния
празник 3-ти март проведохме
лъчевия поход по билото на
Балкана от Ботев до Шипка.
Бяха реализирани и няколко

водни похода с каяци по р. Дунав, като сезонът на вода бе открит още през януари. Пропадна
републиканската среща на каякарите през май по реките Янтра
и Дунав, по-късно не се състоя и
международната гребна регата
ТИД, но неофициално отделни
групи водни туристи преминаха
маршрутите от Видин до Русе и
от Русе до Силистра. По време
на затварянето на градовете русенските туристи сe възползваха
от възможностите за еднодневни
походи по долината на Русенски
Лом и Образцов чифлик.
След разхлабване на мерките

срещу корона вируса започна активно наваксване на пропуснатите походи, регати, алпиниади, пещерни експедиции...
Съвместно с Българското пещерно дружество (БПД) участвахме в изследователски спелео-обход в района на с. Свещари и
Демир Баба теке в Лудогорието.
По-късно, отново с БПД, участвахме в пещерна експедиция в Света гора на Атонския полуостров,
където заснехме и картографирахме множество естествени и
изкуствени пещери, скални църкви, подземни тунели, манастири.
Екип на ТД „Приста“ – Русе завърши проект за работа с
ученици със заглавие “Училище по природа”. Десетки
деца бяха изведени сред
природата на походи в окол-

ностите на града, гребаха по Дунава с каяци, катериха се по въжената градина при х. Минзухар.
Една от най-интересните атракции на Поломието е т. нар.
“Пътека на исихастите” в скалите
при с. Пепелина. Възстановихме
екстремна вертикална монашеска
пътека, която води до средновековен манастир високо в скалите
и после продължава до горе, отново с вертикални пасажи и провирания през неголеми пещери.
За се изкачи човек по този екстремен маршрут са необходими
водач, осигурително въже и малко
кураж.
Русенският пещерняк и алпинист Теодор Кисимов бе водач
на българска група, участвала в
международна пещерна експедиция “Морджа 2020” в Турция. Там
те достигнаха и работиха на дъното на пещерата, преминавайки
магическата граница от 1000 м
дълбочина.
Клубът на планинаря към ТД
„Приста“ прие името на трагично

загиналия в Хималаите русенски алпинист Иван Томов. Приятелите и колегите на Иван поставиха мраморна плоча в негова памет на Втора тераса на
Мальовица.
Освен множеството пешеходни преходи в българските планини, членовете на дружеството
участваха в различни доброволчески акции:
- за почистване с каяци на дунавските острови от пластмасови бутилки,
- за събиране на дърва за
огрев за х. Тъжа и ремонт на водопровода. Тя е и най-посещаваната от русенци старопланинска хижа, защото се стопанисва
от ТД „Приста“.
В началото на ноември м.г.
на скалите край русенското с.
Пепелина се проведе годишна
среща на катерачите, организирана от Българската федерация по катерене и алпинизъм,
с активното съдействие на русенските алпинисти. Мястото е
ново и непознато в алпийските
среди и предизвиква определен
интерес.
И накрая няколко думи за туристите-ветерани в ТД „Приста“.
Техните събития са винаги многобройни. Участват в различни
срещи, походи, екскурзии, културни събития...
Сашо Попов - председател
на ТД „Приста“ - Русе

Туристи-ветерани от ТД „Приста“
– Русе посетиха местността Демир
Баба теке край с. Свещари. Текето
е част от ИАР- Сборяново и е сред
100-те национални туристически
обекти. Гробниците край с. Свещари са в списъка на световното културно и природно наследство на
ЮНЕСКО. В град Исперих те разгледаха паметника на хан Аспарух,
основател на Дунавска България.
Туристите останаха впечатлени
от къщата-музей по дърворезба
в с. Малък Поровец. Тя е дело на
местния самобитен майстор-дърворезбар Марин Кръстев. Всяка стая
от къщата е изцяло декорирана с
изящна дърворезба. Ръката на майстора е оставила своя отпечатък
върху всяко кътче - мебели, стени
и тавани. Стаите имат свои имена:
"Тронна зала", "Арабската стая",
"Бялата стая" и "Семеен олтар".
Пепа Палежева

Тд Еделвайс“- София
”
навърши
95 години

Влажната и хладна утрин на
27 септември не спря любители
на планината да почетат тържеството по повод 95-годишния
юбилей на ТД “Еделвайс“- София, което се проведе на поляната до хижа „Еделвайс“ на Витоша. Сред множеството гости
бе и Н. Пр. г-жа Каридад , посланик на република Куба с нейния
екип. Домакините почерпиха с
бонбони и меденки гостите, а управителят на хижата Владимир
Владимиров предложи безплатно на всички ашуре с плодов
сироп и ароматен чай от планински билки.
Тържеството започна с приветствие от почетният председател на дружеството, 91 годишният Никола Добрев, известен в
туристическите среди като „Кольо френски”. След него председателят на дружеството Илия
Стоянов разказа любопитни
факти от неговата история. То
е създадено през септември на
1925 г. от единадесет младежи,
току що завършили гимназия.
Скоро членският състав бързо
нараства. Първоначалната мечта е била да се направи заслон.
Дълго време търсят подходящо
място. През 1927 г. започва акция за набиране на средства и

за кратко време се събират около 10 000 лева. Така е поставена
основата на „Фонд хижа” при дружеството. По-късно младежите се
обръщат и към самия Министър
на земеделието, който разрешава
да се построи заслон на Витоша
в местността „Мачевото”. Новата
мечта е за построяване на хижа.
Правят се чертежи и кроежи.
През цялото време се изпречва
липсата на средства. За член на
дружеството се привлича архитектът Лука Иванов, който изработва проекта безплатно и дава
спецификация за необходимите
материали. През есента на 1930
г. започват първите изкопни работи. Много от членовете на дружеството прекарват свободното
си време на строежа. На помощ
откликват и учреждения. Софийската община отпуска 20 000
лева, а Земеделска
банка - 10 000. Работи се с голям ентусиазъм. През м. юли
1931 г. започва усилен
строеж. Нацепени са
150 кубика камъни,
които са изнесени на
поляната. Похарчени
са около 50 000 лева.
През 1932 г. строеж-

ът спира заради липса на пари!
Продължават довършителните
работи, като вече са изразходвани 100 000 лева. Хижата има
покрив. В края на 1932 г. тя е
готова. Работи се и вътре върху
обзавеждането. Така на 1771 м
н.в. са застроени 94 квадратни
метра. С течение на времето х.
„Еделвайс“ става любим кът на
множество туристи. Седем години на всеотдайност, упоритост и
непосилна борба дават своя резултат.
Дружеството заема почетно
място в обществения живот. Прието е за член на Българския туристически съюз. В членския му
състав влизат все повече елитни
граждани. На 29.VІІ.1932 г. Цар
Борис ІІІ изпраща телеграма от
двореца Евксиноград със съдържание: „Моите най-искрени благопожелания за изграждане на
хижата „Еделвайс”, гдето туристът на величавата Витоша ще намери приятен отдих и подслон.”
В днешно време хижа „Еделвайс“ е дадена за стопанисване на дружеството. Тя е една от
най-посещаваните хижи на Витоша, известна сред туристите с
гостоприемство и добра кухня.
Сред бурни овации на сцената се качиха представителите
на хор „Планинарска песен” с
ръководител Калин Балкански и
изпълниха любими туристически
песни. След техните изпълнения
тържеството продължи с хора и
танци до късен следобед.
Христо Стойков

ТД „100-те войводи” проведе
общоградски поход
На 27 септември - Международния ден на туризма, в Сливен
се проведе първият общоградски
поход, организиран от ТД "100-те
войводи”.
С голямо желание и ентусиазъм
се включихме и ние със сина ми.
Събрахме се в 10 часа на градския площад, откъдето тръгнахме
към квартал" Комлука". Там стигнахме до небезизвестните стъпала, водещи към местност "Свети
Георги".
Тръгнахме по обновената, прекрасно изчистена пътека, която
дружеството се беше погрижило да възобнови. Имаше хора от
всички възрасти! Родители с малки деца, по-възрастни, желаещи
да си спомнят доброто старо време, прекрасни млади хора и деца
с грейнали очички, крачеха бодро
нагоре. След около час вървене,
пристигнахме до мястото, където
е полупостроената църква в местност "Свети Георги".

Горичката беше чиста и уютна. Клубовете "Млад планинар"
и "Малчуган" се бяха подготвили за един истински празник с
децата. Имаше игри за всички.
Емоцията беше прекрасна. Нямаше как да минем и без хубави кръшни хорца с малки и големи!
Денят беше чудесен. Истински общоградски празник, в
който взе участие и експертът
от БТС Иван Тодоров. Пред децата той изнесе лекции на теми
„Маркировка” и „Екипировка”.
Ваня Гидикова

Празник на хижа „Свищи плаз”

На 19 септември се проведе
традиционият годишен празник на
хижа „Свищи плаз“, организиран
от Община Златица и ТД „Свищи
плаз – 2013 г. гр. Златица“.

Група ученици, представители
на туристическото дружество и
Marching bend, водени от планинския водач Стоян Зяпков,
преминаха по маршрут от „Спасовото кладенче“, през „Изсипания път“ до хижа „Свищи
плаз“.
Традицията да се чества
в края на месец септември
празника на хижа „Свищи
плаз“ беше спазена въпреки
корона-вируса и хладното време. Още един път златичани
потвърдиха желанието си да
поддържат здрава връзка с
природата и да се грижат за
нейното опазване.
Георги Герджиков
Снимка: Тодор Цачев
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ПРИРОДАТА И СПОРТЪТ

НИ ЗАРЕЖДАТ С ДОБРО НАСТРОЕНИЕ

Жечка Карова - председател на ТД „Родни балкани“ - Варна, разказва за работата на множеството различни клубове към
дружеството по проекти, свързани с децата, учениците и младежите, за партньорството с местната власт и НПО
Г-жа Карова, бихте ли запознали нашите читатели със
структурата и дейностите на
дружеството? С кои организации си партнирате?
В ТД "Родни балкани" членуват над 20 клуба, развиващи
пешеходен, вело и морски туризъм, както и туристически дейности и спортове – ориентиране,
спелеология, скално и спортно
катерене, алпинизъм. Успешно
сътрудничим с местната власт
и с други неправителствени организации. Основен партньор
е община Варна - дирекциите
"Спорт" и "Образование и младежки дейности ".
Дружеството е член на Български туристически съюз, Българска федерация по туризъм,
Черноморска прежа на неправителствените организации, приятел е на ПП „Златни пясъци“,
партньор е на Национален алианс за работа с доброволци.
Как премина лятото на 2020
г. за дружеството?
И през тази учебна година ТД“
Родни балкани“ спази традицията от 2002 г. насам да провежда
излети в крайградските зони
за отдих на гр. Варна. Първата проява бе на 6 септември по
маршрут кв. Виница – Шатрата
край чешмата Гюл пунар, а последната е предвидена за 30-ти
май 2021 г. Към момента броят
на участвалите е 524.
Излетите, организирани от нашия „Клуб за ученически отдих
и туризъм“ се радват на голям
интерес в последните години.

В хубаво време участват над 120
човека, което затруднява организацията на придвижване. Това ни
принуди в програмата за новия сезон да включим и съботните дни.
Информация за плана стигна до
всички чрез сайта на дружеството www.rodnibalkani.com., фейсбук
страницата ни и диплянки.
За излетите не се изисква да
се записваш предварително и те
са безплатни. Трябва само да се
явиш в 10 часа на определеното
място, да имаш подходящи обувки и облекло, да си носиш храна,
вода и, разбира се, добро настроение.
Като основа на маршрутите се
използват маркираните пътеки
около Варна. ТД „Родни балкани“ е изградило и се грижи за 15
маршрута, разделени в три крайградски зони за отдих. Общата
дължина на маркираните пътеки е
163 километра. Излетите започват
от спирка на градски автобусен
транспорт, което ги прави достъпни за всички. Някои от трасетата
са кръгови, а други стигат до друга крайна точка, също с достъп до
автобусен градски транспорт. За
водачи са включени организатори,
водачи и инструктори от седемте
пешеходни клуба към дружеството. За тези, които искат самостоятелно да минат маршрутите, в
сайта ни могат да намерят карта
на всички маршрути около Варна
с цветовете на маркировката, както и подробна характеристика на
всеки от тях поотделно. Възможно
е и изтегляне на GPS-трак, който може да заредите във вашето

навигационно устройство. Всички тези функционалности дават
възможност маршрутите да се използват за велопоходи или трейл
рън тренировки.
С атрактивна програма за всички любители на приключенията и
силните усещания, в района на
местност “Арката“ в Тюленово започна дейността си най-новият
клуб в голямото семейство на ТД
“Родни балкани“ - Варна.
На 1 август

клуб “Екстремен
туризъм“

направи първото си събитие на
екзотичния скалист бряг. По време
на проявата бяха приети заявления за членство. Новите членове получиха право да се включат
безплатно в алпийската атракция.
Дейността на клуб “Екстрермен
туризъм“ ще е свързана с целогодишни посещения на красиви
местности, скални образувания,
каньони, пещери, мостове, парапети, тролеи, „виа ферати“, бивакувания и др. Програмите ще осигуряват техническа и психическа
устойчивост и ще развиват лидерски качества. Те ще се организират и водят от квалифицирани инструктори и спасители в пропасти
с дългогодишен опит.
Завърши и сезон 2020 за Зелени градски лагери „Млад турист“. За деветнадесет години,
откакто ТД “Родни балкани“ запознава децата на Варна с красотите в околностите й, през лагерите
преминаха над 16 000 малчугани.
По време на излетите опитни пе-

дагози, алпинисти, ориентировачи
и планински водачи ги обучават
в различни туристически умения
и сръчности. Главната цел, която
сме си поставили, е чрез различни игри да ги научим да работят в
екип, да оцеляват сред природата
и да я опазват.
Тазгодишната ситуация около
пандемията се отрази само на
броя на децата, които се втурнаха в лятното приключение с нас.
Свикнахме броят за всички смени
да е над 1000, а тази година бяха
по-малко от половината. За сметка на това така се наиграхме, налудувахме и отпочинахме... Беше
истинско удоволствие, за което
безкрайно благодарим на нашите
водачи и доброволци, на родителите, които не се уплашиха, и на
децата... децата, които си знаят:
следващото лято, рано сутрин,
слагат жълтите шапки и забавлението започва! Заредихме се много положителни емоции и разбрахме, че усилията си заслужават.
Приключи проектът, по който работихме през последните месеци,
с наименование

„Към сърцето на гората
по любима екопътека“

реализиран с финансовата подкрепа на община Варна – „Младежки проекти 2020“. Проектът
включваше две основни дейности. Първата полага основите по
пожарна безопасност за придобиване на първоначални познания
за предотвратяването на пожари,
както и способности за правилни
действия при възникването им.

Открит урок по родолюбие в Каменица

Членове на туристическо
дружество „Осогово”, гр. Кюстендил се докоснаха на 4 октомври - Деня на интензивното
ходене, до изпълнената с история и природни дадености физикогеографска област Каменица. Село Гюешево – началната точка на похода, е широко
известно с граничния пункт със
Северна Македония. Навярно
мнозина са минавали транзит
от тук, без да подозират за наличието на едно свято кътче с

национална значимост – храм-паметникът „Света Троица”. Той е
изграден в памет на загиналите
български воини в Междусъюзническата и Първата световна
война в боевете около Гюешево. В долната част на черквата
е оформена и костница, в която
почиват костите на загиналите 18
офицери и близо 1500 войници,
дали живота си за българското
обединение. Храмът впечатлява
и с внушителните картини и икони, дело на изтъкнати майстори

– Димитър Гюдженов, Дечко Миндов, проф. Никола Кожухаров,
проф. Георги Христов. Цветните
витражи пък „хвърлят” меки сенки с преобладаващ розов цвят и
присъстващите могат да направят
аналогия с прочутата Розова джамия в Иран. „Света Троица” е осветен на 3 август 1930 г. от митрополит Стефан Софийски и само
преди два месеца е чествал своя
90-годишен юбилей.
Заредени с патриотичен дух,
туристите поеха към съседното
село Преколница. Там се отбиха до язовир „Руен“, където се
порадваха на красиви папури.
Някои си спомниха, че допреди
двайсетина години над селото
е функционирала флотационна
фабрика. Сега има Дом за хора с
умствена изостаналост. Основната цел на посещението в селото
бе разглеждането на още една
светиня – възрожденската черква
„Св. св. Петър и Павел”, най-голямата в областта Каменица.
Красивият иконостас е дело на
майстор Коте Гюви от Сапарева
баня, а колоните са изрисувани
с флорални мотиви. В двора пък
е запазена част от някогашното
килийно училище. За съжаление,
внушителният комплекс тъне в
забрава и има нужда от спешни

мерки, за да се запази за бъдещите поколения. Кюстендилци
намериха прилики при градежа
на двата храма, които са издигнати с помощта на доброволен
труд и дарения, включително на
земите под тях, на родолюбиви
българи. Обядът в Преколница
– точно до войнишкия паметник,
завършващ с каменен макет на
черешово топче, вдъхна нови
сили на походниците. Така те поеха с бодра крачка по тясното асфалтово шосе към Долно село и
крайната дестинация за деня – с.
Кутугерци. Пътьом туристите се

Дейността се осъществи чрез
организиране и провеждане на
обучение за „Пожарна безопасност в горите и тяхното опазване“ от Върбан Петков – инженер
по пожарна и аварийна безопасност. С основите на пожарната
безопасност бяха запознати 37
младежи от 15 до 29-годишна
възраст.
Втората дейност по проекта
предвиждаше изграждане на
екопътека чрез поставяне на
маркировка на 16-километрово трасе с начална точка хижа
„Черноморец” и завършваща
при устието на река Камчия.
Това е 15-та дестинация, която
маркираме в крайградските зони
на Варна. Тя се явява продължение на вече съществуващите
маршрути от кварталите Аспарухово и Галата до хижата. В тази
дейност помощ на младежите
оказаха планинските водачи Росица Димитрова, Денка Калоферова и Лилиян Тодоров.
На 13 септември се осъществи и първото преминаване по
екопътеката. Служители на „Елдоминвест“ ООД, с помощта на
водачи от клуб „Нови хоризонти“
към ТД „Родни балкани“, изминаха 33 км по маршрута по случай 33 години от създаването на
фирмата.
За 31 октомври т.г. сме планирали акция за почистване на туристическите пътеки и на плажа
в близост до х. "Черноморец",
което ще завърши с празник и
почерпка с курбан в района на
хижата.
подкрепиха с дарове от богатия Кюстендилски край – орехи, ябълки, глог, и заключиха,
че не случайно по същото
време в общинския и областен център течеше Празник
на плодородието. Любителите
на народната медицина попълниха запасите си с шипки
и черен бъзак за силен имунитет, който е особено важен
в днешната епидемиологична
обстановка. Природните красоти съпътстваха всяка крачка на туристите и те заключиха, че колкото изминати километри и маршрути да имат
в региона, то все още не са
опознали напълно този чуден
край на България.
Делян Василев
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ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА КООПЕРИРАНЕ МЕЖДУ
БТС И АСОЦИАЦИЯТА НА
ЕКСКУРЗОВОДИТЕ СА ГОЛЕМИ

РЪКОВОДСТВОТО НА БТС СЕ СРЕЩНА С
АКТИВА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Николай Миндов - председател на Асоциацията
на екскурзоводите в България пред в. „Ехо“

Г-н Миндов, бихте ли представили накратко дейността на
Асоциацията на екскурзоводите
в България“?
Към момента в Асоциацията на
екскурзоводите в България, което
е най-голямото професионално
сдружение на екскурзоводи членуват около 500 души. Това са
хора професионалисти от цялата
страна, сертифицирани за правоспособност от Министерство на
туризма и владеят над 20 езика.
Членовете на АЕБ са на различна
възраст, с разнообразни интереси и широк спектър на образование и специализация. Много от
тях са дипломирани филолози по
основния си работен език или са
възпитаници на престижни езикови средни училища. Общото звено между тях е професионалната
екскурзоводска
квалификация
– придобита от завършен сертифициран курс и от дългогодишна
практика.
Нашите екскурзоводи са профилирани в културно-историческия
туризъм и познават отлично България и нейните забележителности. Те са изградили професионалния си облик в работата с групи от различен тип, включително
специализирани по интереси по-

сетители, бизнес-пътувания и ВИП
гости.
Голяма част от членовете ни имат
също така значителен опит като
водачи на български туристи за екскурзии в чужбина.
Създаването на кооперации е
част от Стратегията за развитие
на БТС, какви според Вас са възможностите за коопериране между двете организации?
БТС се готви да създаде кооперативи с участието на екскурзоводи. Възможностите за участие на
екскурзоводи и коопериране между
двете организации са големи. Колегите ни познават перфектно стоте
национални туристически обекта,
както и много от обектите, които не
са включени в тази кампания. В голяма част от обектите няма екскурзоводи. С появата на пандемията

от Ковид 19 работата на екскурзоводите чувствително намаля. Едно
от най-важните неща, които сме си
поставили е да върнем по един или
друг начин екскурзоводите към работа. Големите групи чужденци все
още ги няма, но българите са тук и
целта на кооперативите е да покаже, че екскурзоводите могат да споделят своите знания първоначално
на българите, а впоследствие и на
чужденците. Стремежът ни ще е да
бъдат показвани и разказвани интересни истории за по-малко известни обекти, за да се развие туризмът
ни и към тях. Оказва се, че много от
българите не познават собствените
си градове. И тук има голяма ниша.
Да запознаем софиянци със София
или гостите на София от провинцията със столицата са само част от
идеите.

По традиция от години ръководството на БТС се среща с актива
на туристическите дружества. Тазгодишните семинари се проведоха
на 12 и на 19 септември в Учебен
център „Момина крепост” във Велико Търново. Председателят доц.
д-р Венци Росманов, изпълнителният секретар доц. Румен Драганов
и експерти от Централата на БТС,
заедно с председатели и секретари
на туристически дружества, членове на сдружението, ообсъдиха редица проблеми, споделиха идеи и
добър опит и дискутираха по следния дневен ред: информация за
цели и задачи на БТС като организация за спортно-туристическа дейност; споделяне на добри практики
за възстановяване на Юношеския
туристически съюз; създаване на
кооперативи за спортно-туристическа дейност; споделяне на опит от
туристическите дружества за организиране на мероприятия по спортно-туристическа дейност за спортен календар.
Председателят на БТС доц. д-р
Венци Росманов започна експозе-

то си с три ключови въпроса„Какво е БТС за всички нас? Какво му
е състоянието? Какво искаме да
направим, за да съществува сдружението?" Той информира присъстващите за свършената работа
от ръководството по отношение на
собствеността на БТС. Фундаментален според него е и финансовия
въпрос. Предприети са необходимите действия за щателен и добросъвестен преглед на собствеността,
за превръщането на Учебен център
„Мальовица” във второ Шамони в
Европа с Музей на алпинизма, обсъжда се създаването на фонд за
подпомагане на по-бедните туристически дружества.
Според доц. д-р Росманов на
дневен ред е и въпросът какво
трябва да представлява едно туристическо дружество. „Според мен
в дружеството задължително трябва да има три клуба - по пешеходен
туризъм, юношески клуб и такъв по
спортно ориентиране, защото това
е най-евтиният и ефективен начин
да се грижим за здравето и да формираме морално-волеви качества
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планинските водачи, екскурзоводи
и аниматори.
Възобновява се дейността на
Юношеския туристически съюз към
БТС, основан през 1911 година.
Във финансовата сфера - поставят се входящите и изходящи парични потоци стриктно в рамките на
законите и правилата. Назначен е
цялостен одит на БТС на законова
основа , който е трябвало да стане
още през пролетта на 2019 г.
Установена
е връзка с други
национално представени неправителствени организации, ангажирани със социален туризъм и
начертани посоките за съвместна
дейност. Възстановени са връзките
с федерациите по спелеология и
пешеходен туризъм. Възстановен
е диалогът с държавата, в лицето
на Министерството на младежта и
спорта, на неговото ръководство.
Установихме непрекъснат контакт
с ръководството на Министерство-

плодове... БТС има своя принос
за реализиране на националната
политика за опазване на околната
среда и на културно-историческото
наследство. Уверен съм, че партньорството ни ще продължи да се
развива в нужната посока, за да се
постигне необходимата стабилност
и устойчивост на организацията”.
Поздрави към участниците във
форума отправиха и алпинистите Методи Савов и Атанас Скатов.
Доц. д-р Венци Росманов уведоми
присъстващите в залата, че Управителният съвет на БТС е взел решение БТС да подпомогне финансово Атанас Скатов, за да направи
зимно изкачване на втория по височина връх на Земята К2. Той се
обърна към делегатите с призив да
се включат в акцията по набиране
на средства за тази проява на именития ни алпинист.
В ръководството на Общото събрание бяха включени д-р Иво
Лачев, член на УС, който ръководи първото заседание на Общото
събрание, доц. Румен Драганов –
изпълнителен секретар на БТС и
проф. Атанас Георгиев – член на
УС, почетен председател на Българската федерация по ориентиране, който ръководи второто заседание.
По-важните моменти в анализа
на дейността на УС на БТС в периода 16.11.2019 – 30.09.2020 година в отчета, представен от доц. д-р
Отляво надясно: проф. Огнян Герджиков - член на УС на БТС, Венци Росманов, са: за една годиЛюбен Кънчев - зам. министър на Министерство на туризма, доц. на УС на БТС е провел 13 редовни
д-р Венци Росманов - председател на БТС, доц. д-р Румен Драганов заседания, на които са гласувани
137 точки по дневен ред , взети са
- изпълнителен секретар на БТС
от стр. 1
Убедена съм, че с общи усилия
можем да реализираме тези цели.
Нека направим така, че достъпът до всички природни и културно-исторически забележителности
бъде открит, а хижите заработят
така, че да привличат още туристи. Това е възможност повече
деца и младежи да бъдат по-често
сред природата, да се закаляват
и спортуват, опознавайки в същото време своята държава. Така не
само ще стимулираме вътрешния
туризъм, но ще възпитаме информирана, здрава и патриотично на-

строена нация", подчертава още
вицепремиерът Николова.
Доц. д-р Венци Росманов , председател на сдружението, връчи на
заместник-министър Любен Кънчев
плакет по повод 125-годишнината
на организирания туризъм в България и 170 години от рождението на
Иван Вазов.
Прочетен бе и Поздравителен адрес към делегатите на Общото събрание от министъра на младежта
и спорта Красен Кралев, в който се
отбелязва: „Радвам се, че диалогът между Министерството на младежта и спорта и БТС дава своите
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управленчески решения и се следи тяхнното изпълнение. На всяко
заседание на Управителния съвет
е разглеждан финансов отчет за
приходи и разходи на база паричен
поток през периода между двете
заседания, а изпълнителният секретар прави отчет за извършеното
между двете заседания от ръководството и експертите в БТС. Амбицията на УС на БТС са положителни
промени в няколко направления.
Стабилност и устойчивост на организацията чрез ясни правила за
организация и управление и в единство с националните приоритети за
развитие на спортно-туристическа
дейност. Възприет е принципът да
се прекрати каквото и да е разграбване и продажба на собственост на
БТС. Започнат е щателен и добросъвестен преглед на състоянието
на собствеността, включително
нейното движение през годините.
Въведен бе за първи път конкурсният принцип за избор на партньори за стопанисване на обекти на
съюза. Тече системен преглед на
сключените договори и степента на
тяхното изпълнение. В ход е процес
на задълбочен преглед на организационното състояние на дружествата, съществуването или липсата на клубове с реални членове и
документирана дейност.
Започват пилотни проекти, с които да се възстановят базите по места по Закона за кооперациите, така,
както нашите предци са започнали
хижното строителство преди повече
от век. Насърчава се създаването
на професионални кооперации на
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у децата и юношите”. Идеята на
ръководството на сдружението да
възстанови Юношеския туристически съюз, създаден през далечната
1911 година, бе оценена високо от
присъстващите, защото така БТС
ще изпълни една от своите основни
функции: да възпитава здраво, родолюбиво и с позитивно отношение
към природата младо поколение, а
това може да се разглежда като демографски въпрос и въпрос на националната сигурност.
„Отношенията ни с държавата
се движат в правилната посока.
Трябва да намерим собствените си
ресурси и с желание, почтеност и
разум да продължим да работим” –
категоричен бе д-р Росманов.
Изпълнителният секретар на БТС
доц. д-р Румен Драганов заяви пред
участниците в работните срещи, че

няма нито едно негово решение,
което да не е гласувано от Управителния съвет. Той направи своеобразен отчет на извършеното досега:
за регистъра на БТС „БТС - чистота и сигурност” като актуална мярка
в условията на пандемия и разказа
подробно за някои вече започнали действия. Драганов информира
участниците за възможността да
кандидатстват за финансиране по
европейски фонд за възстановяване
на щетите от Ковид-пандемията и
призова да изпратят разчети - всяко
дружество от какви средства се нуждае за възстановяване на хижите и
обектите си. В глобалната за съюза
сума всички тези необходими средства ще бъдат предявени за финансиране от БТС пред Министерството
на младежта и спорта от този европейски фонд. За целта сдружението

много скоро трябва да получи статут
на национално представена организация за спортно-туристическа дейност.
Изпълнителният секретар заостри вниманието на присъстващите върху два аспекта, в които БТС
изостава – собствеността и дигитализацията. Той разказа за перспективите, които се отварят в бъдеще,
а именно за развитието на интелигентен туризъм. Едно от тези направления са т.нар. smarth (умни)
стълбове. Предвижда се такива да
има на Мальовишката пътека. Колкото до създаването и функционирането на кооперациите, той подробно обясни, че те са много добър
инструмент не само за възстановяване на разрушени хижи, но и за
строителство на нови, като собствеността не се променя. Разказа и за

позиционирането в помещенията на
Информационния център на БТС
на три кооператива – на екскурзоводите, на планинските водачи и на
ски учителите. Там ще бъде и представителството на възстановения
Юношески туристически съюз. Проведени са и разговори с кметове на
общини във Велики Преслав, Поморие и Ботевград с цел създаването
на кооперации. При стартирането на
кооперативи туристическите дружества ще бъдат подпомагани от БТС
– юридически, счетоводно и организационно, ако решат да използват
тази много ефективна нова форма
за извършване на общественополезни дела, поясни Румен Драганов.
Ръководството на съюза работи и
в посока на други два други актуални въпроса – промяна в Закона на
туризма, като в него да се създаде
раздел за туристическите точки, туристическите места и туристическите зони, и активен диалог с Министерство на образованието и науката. Направено е предложение да се
работи в посока на възстановяването на Модул „Туризъм” за учениците
в събота и неделя.
Участниците в семинарите се
обединиха около предложението за
създаване на междуведомствена
комисия с участието на експерти на
Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието
и науката, Министерство на околната среда и водите и от БТС, която
да осъществява контрол върху това
кой има право да прави маркировка
по туристическите пътеки, за да отговаря тя на стандартите, записани
в Правилника за маркировката на
БТС, одобрен от Европейската асоциация по пешеходен туризъм.
„Да измием името на БТС с почтеност, с умни решения и с общо
съгласие. Това е формулата” – заяви доц. д-р Росманов и добави:
„За да съживим БТС трябва да се
обърнем към същинския смисъл
на нашия съюз – към работата с

клубовете и организирането на
спортно-туристически прояви”. Но
за да стане всичко това е необходимо да се гласуват промени в
Устава на БТС, които да го направят адекватен на новия Закон за
физическото възпитание и спорта
и БТС да получи статут на национално представена организация
за спортно-туристическа дейност.
"Последващ момент е министърът на ММС да направи изменение и допълнение в Закона за
физическото възпитание и спорта
и там да се запише, че нейни членове са не само туристическите
дружества, както е записано сега
в Закона, а и спортните федерации – уточни членът на УС на БТС
проф. Атанас Георгиев, почетен
председател на Българската федерация по ориентиране.
Акцент в програмата на работните срещи бе обмяната на добри
практики и споделянето на опит в
спортно-туристическата дейност.
Сред туристическите дружества,
които от години развиват активна
дейност, са дружествата в Стара
Загора, Велико Търново, Плевен,
Варна, Казанлък и др.
Участниците в семинарите взеха решение вече създадените комисии по отделни направления от
дейността на БТС да се допълнят
с нови представители на туристическите дружества и да започнат
да функционират по-ефективно.
Проведените два семинара
бяха оценени високо от участниците като ефективна форма на
съюзния живот. Срещите „очи в
очи” са същностна част от диалога, в който информацията от
Централата към дружествата и
от дружествата към Централата
е пряк и въздействащ на ниво поставяне на актуални проблеми и
търсене на точни и навременни
решения, в които ключовата дума
е „заедно”.
Емилия Матеина

то на туризма. Участваме активно в
работата на Националния съвет по
туризъм и комисиите по категоризация, туроператорска и туристическа
агентска дейност.
Със структурите на Министерството на образованието работим

за възстановяване на юношеския и
младежкия туризъм, чрез съвместни дейности при провеждане на организирания отдих на учащите.
Разширяваме връзките с областните управители и органите на
местното управление в общините

за решаване на въпроси свързани
със собствеността, управлението
на обекти предоставени за стопанисване и управление от Министерски съвет на БТС и насърчаване на
спортно-туристическата дейност по
места.
За първи път БТС бе приет в конфедерираните структури на организациите на стопанския туризъм,
търсят се и се намират контактните, продуктивни зони за съвместна
работа.
В края на отчета на УС доц. д-р
Росманов обобщи: „Нашата задача
днес е да превърнем БТС в национално представена организация

за спортно-туристическа дейност
и ние сме абсолютно уверени, че
това много скоро ще бъде потвърдено”.
Важни акценти в изказванията на
делегатите и гостите бяха по темите за собствеността, състоянието
на материалната база, статутът на
БТС, развитието на Учебен център
„Мальовица”, финансовото състояние на сдружението, организационни въпроси по различни направления, в т.ч. и на спортно-туристическите дейности, маркировката и др.
Изпълнителният секретар на БТС
доц. д-р Румен Драганов заяви, че
БТС има значителен принос за раз-

виване на пешеходния туризъм в
България и предложи занапред за
сдружението да се изготвя консолидиран баланс.
Не бяха обсъждани изменения
и допълнения в Устава на Сружението, тъй като на събранието не
присъстваха необходимите 2/3 от
броя на членовете му, които до
момента на неговото провеждане
бяха 164.
С гласуване бе прието отпадането от съюза на следните
туристически дружества:
ТД
„Велека” –Царево; ТД „Радецки”
Козлодуй; ТД „Добруджански
турист” - Добрич; ТД „Тодорини
кукли” - Вършец; ТД „Здравец” –
с. Климент; УТС „Академик” –София; ТД „Черни връх” – София;
СТД „Кабиле” – Ямбол; ТД „Академик” – Бургас; ТД „Белите брези” – Ардино; ТД „Рила фарм”
–Дупница; ТД „Руй” –Трън; ТД
„Драгойна” –Първомай и ТД „Венеца” – Ботевград.
Делегатите
гласуваха
приемането на три нови членове на
Сдружение „БТС”, а именно ТД
„Вихрен” – Банско, ТД „Амбарица” –Троян и Сдружение „Пещерно дело и спасяване” –София. С
днешна дата членовете на БТС
стават 153.
На гласуване бе подложено и
съвместното стопанисване на хижа-хотел „Трещеник” с Министерството на младежта и спорта. Делегатите гласуваха с болшинство
с ясното съзнание, че този акт ще
ускори диалога на ръководството на съюза с Министерството на
младежта и спорта с цел придобиване от БТС на статут на национално представена организация за спортно-туристически дейности по Закона за физическото
възпитание и спорта.
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ЕСЕННИЯТ МАРАТОН НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ

Тазгодишният есенен планински маратон на туристите
ветерани, започна с изкачването на връх Ботев. Организатор,
спонсор и водач на проявата
беше Диана Банчева от КТВ
„Здравец“ - Ловеч. Стара планина е климатична граница не
само за България, но и за Балканския полуостров. Тук по билото в рамките на 10 минути температурата може да падне с повече от 10 градуса, а при бурен
вятър и мъгла изпитанието си е
сериозно. Затова винаги се отнасяме отговорно към походите
в Стара планина и най-вече към
преминаването през връх Ботев.
Избрахме класическия маршрут – м. „Паниците”, нощувка на
хижа „Рай”, връх Ботев и нощувка на заслон „Ботев”, нощувка
на хижа „Плевен” и слизане до

Връх Ботев /2 – 5 септември/
м. „Мазането”. В групата бе и Илина Маринова от Троян, най-опитният водач на БФТВ , на която винаги може да се разчита.
Сборният пункт е жп гара Карлово, където се събрахме туристи
от десет клуба. Предварително
уговорен превоз ни откарва до
м. Паниците. Пред нас се открива величественото било на Стара планина с върховете Ботев и
Параджика. Тръгваме бавно, но
бодро по пътеката, теглени от величавата гледка. Времето е ясно
и горещо, често се спираме за почивка и за да разгледаме планинските красоти. После навлизаме в
прохладата на гората и след час
и половина излизаме на поляната
до хижа „Рай”. Посреща ни любезният хижар Митко и ни настанява.
Отпочинали и освежени излизаме
навън. Нужна е поетическа дарба,

за да се опише омайващата красота на топлата септемврийска
вечер под Райските скали, шума
на гората, звездното небе… Който е пренощувал тук е очарован
за цял живот! На сутринта, в хубаво време, тръгваме към връх
Ботев. Отдясно е величественото
Райско пръскало, но за съжаление, поради сухия период протича
само едва забележима струйка.
Обещаваме си, че ще дойдем пак
в по-влажен месец. Изкачваме се
по живописната „Тарзанова пътека“. На връх Ботев отпочиваме в
туристическата спалня. Правим
снимки, обясняваме кои планини и
върхове виждаме в четирите посоки. Скоро слизаме до заслон „Ботев”. Чисто, уютно, гостоприемно.
Една незабравима вечер - хижарят Вальо свири с акордеона, ние
пеем, играем хора. През нощта

ОГРАЖДЕН - НЕПОЗНАТАТА ПЛАНИНА

/14 – 16 септември/

Под това възбуждащо любопитството мото премина двудневният
поход в тази погранична на България южна планина. Организатор
на проявата е ТД „А-21” – Троян
със съдействието на Клуба на туристите-ветерани – Благоевград.
Участваха 26 туристи ветерани от
12 клуба. Водач бе Илина Маринова от Троян.
От Петрич групата се отправя
към с. Долна Рибница, докъдето ни извежда тесен, извиващ се
стръмен път до 696 м н. в. От тук
започва същинската част на проявата. Слизаме от автобуса на
малкия мегдан, зареждаме шишетата с вода, получаваме последни напътствия
от кмета за маршрута и
тръгваме нагоре. Нещо
ни подсказва, че преходът ще се превърне в
истинско
приключение
и в следващите два дни
подозренията ни се оправдават. Огражден се
оказва една суха, знойна,
дива, пуста и по своему
красива планина, тиха и
вече почти безлюдна.
Вървим по стръмен път
без маркировка, но засега уменията на водача
все още не са поставени
на големи изпитания. Нашата първа цел е връх
Маркови кладенци (1523
м н.в.) и настъпателно набираме височина.
Скромна табела ни отклонява
от пътя и ни отвежда до лобното
място на Мануш войвода, деец на
българското национално-освободително движение в Македония и
войвода на Вътрешната македоно-одринска организация. Поставяме цветя на каменния обелиск.
В подножието на върха в м.
„Маркови кладенци” спираме за
почивка край изоставена ловна
хижа. Зареждаме силите си с малЗаради
пандемията
от
COVID-19 много от планираните мероприятия за 2020 г. претърпяха промени. Туристите-ветерани едва дочакаха 8 септември, когато по инициатива на
ТД „Айгидик” - Благоевград, се
състоя среща на клубовете от
Сандански, Разлог и Самоков.
Големият брой желаещи да се
включат в проявата бе истинско
предизвикателство за организационния екип с оглед ситуацията около коронавируса. Изказваме специална благодарност
за съдействието и помощта,
които оказаха колеги от ТД „Момини двори”, Гоце Делчев.
В първия ден от автогарата в
Гоце Делчев два буса с туристи от пет клуба потеглихме към
хижа „Славянка”. Пътят минава
покрай селата Мусомище, Ляски, Копривлен. Навлязохме в
почти безлюден район – села
с изоставени училища, с почти

ко храна и студена планинска вода.
Продължаваме към с. Зойчене.
И тук започва изпитанието на водача. Вървим по трудно различими
пътеки, обрасли с висока трева и
препречени от къпинови храсти. С
изключителното си чувство за ориентация, умение за работа с карта
и навигация в планината, търпеливо и спокойно Илина ни превежда
през непознатия Огражден и се добираме до с. Зойчене.
Последната ни цел за този ден е
Чуриловския манастир „Св. Георги”, където ще нощуваме. Вече е 17
часа, а дотам ни чакат още часове
преход по необозначен път.
И тук късметът ни проработва. В
това пусто, почти изоставено село

със занемарени каменни къщи
и колиби, случайно попадаме на
най-точния човек. Кирил или бай
Кико, както свойски се обръщаме
към него, ни води по свое желание
до манастира по най-прекия път.
По неразличима пътека сред папрати, високи треви и храсти за два
часа стигаме до портите на светата
обител. Вече се здрачава. Помощта му е безценна!
Игуменът на манастира отец Ки-

рил ни посреща с вкусен боб
и ни разказва за историята на
православния храм. През 1857
г. султан Абдул Меджит издава
ферман за разширяването и
построяването на църквата „Св.
Георги”. В манастира е запазена
и сградата на килийното училище, което е обслужвало дванайсетте махали на някогашното
село Игуменец. Вечеряме под
манастирската лоза, слушаме
сладкодумния отец Кирил и се
пренасяме във възрожденската
епоха. Спим направо на пода
върху рогозки и черги.
Утрото идва бързо. Слизаме
за час и половина до с. Гега.
Кметът Симеон Китанов ни посреща с огромна пита
ухаещ козунак. Разказва ни с гордост за миналото на родното село
и с тъга за упадъка му.
„До преди 30 години тук
кипеше живот. Имаше
училище,
читалище,
три самодейни състава, болница. Демократичните промени не
донесоха нищо добро
за огражденци. Започна упадък на региона,
населението
намаля
десетократно.
Няма
поминък, няма вече
деца и млади хора. Закриха цехове, кооперации, училища, здравни
служби. Върнахме се
100 години назад.“ За
останалата
искрица
живот в селото говорят китните дворове и отрудените хора,
тръгнали отрано по баирите,
кой с магаре, кой със стадо, да
вършат своята работа. Докато
могат.
Слизаме до Петрич. Всички
сме единодушни. Огражден
беше едно изпитание за издръжливост и нов приятел, с когото пак ще се срещнем.
Снежана Иванова

ПИРИН

/16 – 20 септември/
Туристи ветерани от 13 клуба
в страната се включиха в поредната проява от Националния
календарен план на БФТВ, организирана от ТД „ А-21” – Троян с
ръководител Румен Узунов и водач Илина Маринова.
Срещите с бялата планина
винаги са били вълнуващи, емоционални, впечатляващи и зареждащи. Тръгваме с раниците
по долината на река Демяница и
се наслаждаваме на песента й.
Неусетно стигаме до едноименната хижа. Обичайното суетене
около настаняването, вечеря,
съобщения за следващия ден,
спане и ранно ставане.
Предвидени са два маршрута.
Първата група с водач Илина Маринова тръгва в осем часа
към връх Газей (2761 м).. Колкото повече набираме височина,
толкова повече гледките стават
все по-величествени. Не знаем
какво е състоянието на пътеката, бяха ни казали, че е обрасла
с клек и е трудно проходима. Затова мимоходом „хвърляме” око
на околните исполини и пестим
време с движение напред. След
гората с облекчение виждаме,
че клекът е просечен и пътеката е проходима, а маркировката

тите глинени къщи. Последната
ни транспортна спирка бе село
Нова Ловча. По пътя за хижа
„Славянка” водач на групата бе
Атласка Шишкова. Трудности при
изкачването нямаше. Крайпътната чешма някъде по средата на
пътя приветливо ни подкани за
кратка почивка. На плочата й бе
изписан надпис: „Бистра водица
от Чоковица”. Придвижването не
бе екстремно, а спокойно. Срещи
със стари приятели туристи, споделени спомени, запознанство с
нови членове от дружествата. Наслаждавахме се на гледките и изпитнвахме удоволствие от прехода. След около два часа пристигнахме в приветливата хижа „Славянка”. По стар български обичай
бяхме посрещнати с красива пита
и шарена сол, приготвена с планоси името „Омая”.
нински билки.
Местните хора ни информираха
На следващия ден направихме
– недалеч от пътя, зад боровата излет до местността „Огледалогора, се крие комплекса с прочу- то”, която се намира в Парилска-

Ехо от югозапада
хижа „Слявянка”

девствена природа. Там, измежду немного гъстата гора, видяхме
две от прочутите глинени къщи на
новото време. Неслучайно терена

върхът показва своя нрав –
вали град, после дъжд, пада
гъста мъгла. Но в заслона е
топло и сигурно! На сутринта
мъглата се вдига, слънцето
се показва и ние поемаме
надолу към хижа „Плевен”.
На всички страни погледът
се спира на чудни красоти.
Често спираме за снимки и
боровинки. На хижата дълго
стоим на терасата, омаяни
от гледката към страховития
Северен Джендем. Поредна
хубава вечер. На другата сутрин слизаме по лека и приятна пътека до м.„Мазането”.
От там с автобусче пристигаме в Троян. Много от нас
скоро щяхме да се срещнем
отново на Огражден, Пирин
и Родопите.
БФТВ
е съвсем нова. Минаваме покрай полупресъхналите долни
Газейски езера и продължаваме нагоре. В подножието на
връх Газей спираме, за да се
насладим на върховете Полежан, Малък Полежан и Газейско езеро. Зад нас е куполът
на връх Газей. В 13 часа вече
се любуваме на панорамата
от върха. Долу се е сгушила
хижа „Демяница”.
Фотографираме успеха си в
планината. Слизането от върха
е не по-малко трудно и го правим бавно и внимателно. Прибираме се в 18 часа. Вътрешно
всеки триумфира с поредното
си планинско постижение.
Втората група с водач
Вълко Манолов поема през
Василашки езера към връх
Тодорка (2746 м) Усилията
са възнаградени с прекрасна
панорамна гледка на цяла поредица от върхове, планински
масиви и релефи: от Каймакчал и Стражите до Вихрен и
Кутела. Следобед групата се
прибира превъзбудена от впечатления и с преситени сетива.
На другия ден преходът ни е
до заслон „Тевно езеро” с нощуване. В остатъка от деня
част от групата се разхожда по
билото над езерото и наднича
към Валявишки циркус и Валявишки езера, а други изкачват
връх Каменица (2822 м).
Сутринта на 19 септември
ни посреща облачна, ветровита и студена. Бързо се съвземаме, чака ни дълъг преход от
заслон „Тевно езеро” до хижа
„Безбог”. Катерим стръмно нагоре към Кралевдворска лява
порта, следва екстремно слизане към Самодивски езера и
Попово езеро. От него пътят
ни върви нагоре и надолу по
пресечен терен до Безбожкото
езеро и хижа „Безбог”. Последната ни нощувка е в Банско.
Последна вечер с приятели,
веселие и песни и завръщане у дома. До следващото
предизвикателство.
Снежана Иванова
та седловина, на границата
между Пирин и Славянка. Насладихме се на гледката към
цялата Парилска котловина.
В далечината пред нас се синееше връх Боздаг в Гърция.
Гласовете ни се сляха в песен.
Атласка Шишкова се оказа не
само добър водач, но и цяла
енциклопедия от туристически и народни песни. А лекият
планински ветрец подемаше
песента, издигаше я и я понасяще над котловината.
Преживяхме
незабравима
среща и преход, който си заслужаваше пътуването. Групата пое по обратния път. Разделихме се със село Парил –
най-малкото село в страната,
обитавано от 4 жители...Там,
близо до границата с Гърция.
На сбогуване си пожелахме
„До нови срещи!“
Снежанка Филчева
Благоевград

пътеки
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ТУРИСТИЧЕСКАТА МАРКИРОВКА -

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ МАТЕРИАЛНАТА
БАЗА НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ

Изграждането на туристическата маркировка е осъзната
необходимост далече преди
строителството на туристическите хижи. В средата на 1901 г.
Българското туристическо дружество „Алеко Константинов“ –
Централен клон - София изгражда първата маркировка на Витоша. Тя започва от моста на Драгалевския манастир като стълб
№ 1 на очертания с 15 маркировъчни жалона маршрут от Драгалевци до Черни връх, но скоро
след това е унищожена.
През 1922 г. е трасиран първият туристически маршрут от
Рилския манастир през връх
Баучер до първата високопланинска хижа „Скакавица“.
С построяването на хижа „Кумата“ на Витоша през 1927 г. е
трасиран с 50 дървени маркировъчни кола пътят от Княжево
през местността „Бели бряг“ и
туристически дом „Боерица“ до
хижата.
В отчет на Централното настоятелство на БТС от 1939 г.
се отбелязва, че в Рила са маркирани пътеките, свързващи
Боровец с хижа „Мусала“, връх
Мусала, дворците Ситняково
и Саръгьол и тогавашните заслони „Заврачица“ и „Грънчар“
– общо над 50 км. Като втори
етап от общата съюзна маркировка Централното настоятелство е определило Централен
балкан, като за целта отпуска
определена сума на клона в
Карлово за маркиране с винкелни стълбове и железни табели
на маршрутите от Карлово през
хижите „Хубавец“, „Юмрук чал“
(Васил Левски) до заслон „Ботев“ и от хижа „Хубавец“ през
връх Купена и хижа „Амбарица“
до Троянския манастир.
В края на 1939 г. се маркира
от Столична голяма община
пътеката от заслон „Грънчар“
през хижа „Рибни езера“ до
Рилския манастир. До 1940 г. на
Витоша са маркирани пътеки,
свързващи хижите „Планинец“,
„Кумата“, „Боерица“, „Фонфон“,
„Момина скала“ и „Селимица“.

В Пирин е маркиран маршрутът
между хижа „Бъндерица“, и връх
Вихрен, пътеките от хижа „Бъндерица“, от хижа „Демяница“ за
Валяшките езера и Попово езеро,
както и трудният маршрут от хижа
„Яворов“ през Кончето до хижа
„Бъндерица“, съответно през връх
Вихрен до седловината Кабата.
Освен по финансови причини,
маркирането се затруднява и от
липса на правилник, с който да се
определят видът и размерите на
маркировъчните знаци, редът и
начинът на маркиране.
През 1957 г. се възстановява
Българският туристически съюз.
Една от първите задачи, които му
се поставят, е „… да маркира туристически маршрути и обекти“
През 1958 г. е изработен и одобрен правилник за маркировката.
За извършването на маркировъчна дейност се привличат щатни
служители, доброволни сътрудници, обществени деятели, активисти на туристическите дружества,
студенти, организирани бригади. По архивна информация към
1962 г. в Стара планина, Рила,
Пирин, Родопите и Средна гора
маркировъчните стълбове (нови,
укрепени и стари) са около 6650.
Само по Стара планина те покриват около 790 км, по Рила – около
220 км, а в петте планини са маркирани около 1460 км туристически пътеки, включително лентова
маркировка.
През 1967 г. туристическата
маркировка се регламентира нормативно от държавата чрез Разпореждане №163 на Министерски
съвет.
До 1970 г. вече е била завършена билната маркировка в Рила и в
Стара планина от връх Ком до Котел с няколко важни отклонения.
Частично са маркирани някои от
билните маршрути в Родопите,
Средна гора, Осогово. Предстоящо е било маркирането на билните маршрути в Пирин.
В периода 1970-1985 г. съвместно с местните структури на
БТС и доброволци се извършва
огромна по обем работа, като са
положени маркировъчни знаци

във всичките им разновидности.
Така към 1985 г. трайната стълбова и лентова маркировка достига
20 000 километра.
Важна задача е обезопасяването на трудни за преминаване
участъци от туристически пътеки.
Поставени са парапети от стоманени въжета в Рила, Пирин и
Стара планина. Започва да се обръща внимание и на визуалната
маркировка. В много хижи са поставени обзорни цветни панорамни карти или схематични карти на
планините и отделните дялове по
тях. По заявка на БТС в тогавашната държавна фирма по картография започват да се отпечатват
обзорни туристически карти с цел
широк достъп до туристическата
общественост, с което фактически
се затваря цялостният маркировъчен цикъл.
След настъпилите промени у
нас в края на 1989 г. кризата се
отразява и върху маркировъчната
дейност. За отбелязване обаче е,
че в тези тежки години на финансов недостиг БТС се справя достойно с една от най-отговорните
и значими задачи в историята на
тази дейност – маркирането на
европейските туристически маршрути на наша територия.
През 1990 г. БТС става редовен
член на Европейската асоциация за пешеходен туризъм (ЕRА)
наред с още 55 сродни организации от 27 страни. Рационално и
гъсто разположената мрежа от
хижи, както и широкият обхват от
над 20 000 км трайна и лентова
маркировка по всички планини е
високо оценена от асоциацията.
От създадените дванадесет евромаршрута единствено за България е определено маркирането
и поддържането на три от тях –
изключително признание за БТС.
Въпреки недостига на финансови
средства БТС достойно се справя
с тази задача и в три последователни години – 1991, 1992 и 1993
маркира маршрутите Е 3 – Стара
планина (от Ком до Емине), Е 4 –
Витоша – Верила – Рила – ПиринСлавянка и Е 8 – Рила – Родопи.
Трите маршрута (обхващащи око-

ло 90 туристически хижи) заедно
с подходите към тях са с обща
дължина около 1700 км.
В следващите години маркировъчната дейност е съсредоточена главно по поддръжката на
съществуващата и изграждане
на нова маркировка само при доказана необходимост. Основната
причина е сведеното до минимум
и крайно недостатъчно финансиране от Държавния бюджет,
което към 2004 г. е окончателно
преустановено. Затова се поставя
акцент главно върху евромаршрутите, някои от подходите към тях,
както и по-важните билни маршрути по други планини. Към 2000
г. са отчетени извършени частични новомаркирани маршрути, а
равносметката е, че са изградени
над 9000 км трайна маркировка
и около 20 000 км лентова. След
приемането на България в ЕС отпадат много ограничения в пропусквателния режим със съседни
страни и БТС започва мащабна
програма по маркирането на нови
маршрути по граничните планини
в Южна и Западна България.
Съществена част от маркировъчните дейности по планините е
партньорството на БТС с националните и природните паркове. В
следващите години това сътрудничество придобива реално изражение чрез съвместни действия в маркировката на маршрути
на териториите на националните
и природните паркове, в които
БТС участва с материална база,
доброволен труд от местните туристически дружества и частично
финансиране, съобразно възможностите.
През 2003 г. е актуализиран
Правилникът за маркировката,
извършени са персонални промени в републиканската комисия
по маркировка. Правилникът е
представен на Европейската конференция за туристическа маркировка по покана на Европейската
асоциация за пешеходен туризъм. Обменът на опит с няколко
чуждестранни системи за обозначения показва, че нашите стандарти са качествено най-добри и

получават всеобщо признание.
В
годините
2004/2006 БТС печели
няколко проекта и със
средства, получени от
Министерството на младежта и спорта, за които е
кандидатствал, започва обширна маркировъчна дейност
по нови маршрути в граничните
планини Славянка, Беласица,
Огражден, Руй и Осогово. Опреснени, разчистени и ремонтирани са отделни участъци по
международните маршрути Е
3, Е 4 и Е 8. Изпълнената нова
маркировка в Славянка извежда
Е 4 до първенеца Гоцев връх. С
направените нови маркировки
по тези планини в съчетание с
откритите туристически обекти
се дава възможност да стартира
обогатеното вече с нови върхове национално движение „Покорител на 10-те планински първенци“. По спечелени проекти
някои туристически дружества,
подпомогнати от БТС, обновяват
маршрути в Среден и Южен Пирин, в някои планини около София, на Витоша от Драгалевци
през Черни връх до седловината
Бука преслап. Маркирани са няколко коломаршрута в Средна
гора, опознавателни екомаршрути край Дряновския манастир,
Велико Търново и Елхово, туристически маршрути в Родопите и Средна гора.
След 2008 г. дейността по
маркировката заема полагаемото й се място в най-новата нормативна уредба. С изменение и
допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,
а по-късно и в следващият закон от 2012 г., е регламентирано отпускането на средства от
бюджета на Министерство на
младежта и спорта за подпомагане на проекти за изграждане
и поддържане на туристическата маркировка на европейските пешеходни маршрути,
преминаващи през територията
на нашата страна, което обаче
реално не получава финансова
подкрепа от държавния орган.
В обнародвания в края на 2018
г. Закон за физическото възпитание и спорта отпада текста
за финансиране от държавата
за маркировката на европейските туристически маршрути.
БТС продължава усилията си
да търси други варианти за финансиране и съдействие чрез
ангажиране на компетентните
държавни органи, имащи отношение към маркировката. В
излезлия през 2013 г. Закон за
туризма като нов вид туристически обекти са включени туристическите пътища/пътеки.
През 2009/2010 г. е извършена сериозна маркировъчна дейност по Е 3 и подходите
към него в участъка от хижа
„Планински извори“ до Троянския проход – обновяване и
окомплектоване на маркировъчни стълбове, опресняване на лентовата маркировка,
монтиране на информационни
табла, осигуряване на пътеки с
въжени парапети и т.н. Подобни дейности се извършват и по
продължението на Е 3 от Троянския проход до х. „Дерменка“.
Поради влошаване на икономическите условия и липсата на
финансови средства в последните години БТС подпомага туристическите дружества само
с материална база, а също и с
консултантска дейност.
БТС, извършващ почти 120 години маркировъчна дейност, остава единственият гарант за изграждане, маркиране и поддържане на една изключително богата материална база: 35 000 км
маркирани туристически пътеки,
от които 1700 км евромаршрути.
Йордан Йорданов дългогодишен началник отдел
„Хижи, маркировка и комуникации“ – БТС
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Вазовата екопътека

Вазовата
екопътека
се намира в
Искърското дефиле и води началото си от село
Бов., което се намира на 50 км. от
София. До селото
се стига с автомобил или с влак.
Началото на пътеката е на 300 м.
по шосето след жп
гара Бов. Тя свързва селата Бов и
Заселе. По нея се
преодолява около
550 м денивелация, а дължината й е около 2 км.
Преминава се през
гористи местности,
а на откритите
места се разкриват
огромни
скални
венци и канари. В средата й се
намира живописният водопад
Скакля, до подножието на водопада се стига за около 30-40
минути. Водопадът Скакля е известен още като Вазова Скакля.
Висок е 120 м.Водите му скачат
през три каскадно разположени
скока, най-високият от които е
85 м. Като стигнете водопада се
преминава под него и пътеката
продължава от другата му страна. От там пътеката става доста
стръмна. На места има стъпала

и парапети. В края на пътеката се
излиза на билото на Понор планина при с. Заселе. През 2007 г. пътеката е обновена и в определени
участъци са изградени мостч ета,
пейки и парапети в по-високите и
стръмни участъци.
На билото има парапети и две
беседки, от които се открива невероятна панорамна гледка към
цялото дефиле. На високото е
разположено и с. Заселе, където можете да хапнете и пийнете в
сравнително добър ресторант, до

който има автобусна спирка. Оттам има шосеен път до главното
шосе през Искърското дефиле.
Екопътеката е създадена по
идея на Станимир Тодоров през
70-те години на миналия век. Тук
Иван Вазов пише едни от най-красивите си произведения, сред
които е и разказа “Дядо Йоцо гледа” и „Из мала Стара Планина“.
В ново време край с. Очин дол
е построен и паметник на дядо
Йоцо от разказа. Запазена е и къ-
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Пътешествията са своеобразно
” училище за живота“

Макпатент на неуморимия фесиоПътеписите отдавна са
ик, про
ант
атл
,
тел
писа
,
ист
вече сесим Минчев – журнал
рален директор на БТА меж
дунанален пътешественик и Гене
и FUJET СБП
,
СБЖ
на
е
н
Чле
демнадесет години.
налистите, пишещи
жур
и
ите
тел
писа
на
в. „Ехо“
родна организация
т е, че е бил сътрудник наалия век.
за туризма. Интересен фак
ни на мин
годи
тте
десе
осем
през
!“ , Макоще като студент
й планетата, за да я обикнеш
Следвайки мотото „Опозна 158 държави на петте континента.
вече
тил
посе
ка, сред
сим Минчев е
еписи с туристическа темати
Той е автор на книги и път мусона“ „Възторгът на Марко Поло“,
„Три
а“,
тор
еква
III
„47 по
които „XV
Safari“ , „Дюна 45. Намибия“,
„Търсачи на миражи“, „Alo Boo фотоизложби. Заедно с увеличаваГринуич“ и др. Открил е осема му се увеличават и неговите хобиолюбинето на печатите в паспорт
история, археология, природ
та – география, философия,
и туристелство…
три пъти 100-те националн
Максим Минчев е обиколил Посетил е всички български градове,
я.
тически обекта в Българи е планинските ни първенци, спуснал се
всички манастири, изкачилпещери, заснел е по-голямата част от
е в над тридесет родни
е обекти.
водопадите и археологическит

Г-н Минчев, какви са спомените Ви от времето, когато активно създавахте материали за в. „Ехо“?
За вестник „Ехо“ започнах да пиша още като студент в бившия
тогава Съветски съюз. Първият ми материал (1975 г.) се казваше
„Оптимизъм за „Оптимистическая“ и бе разказ за най-дългата гипсова пещера в света, която се намира в Западна Украйна. Последваха материали за манастири в България, множество пътеписи. С
„Ехо“ ме свързват не само мили спомени, но и общи, фундаментални за БТС идеи, свързани с моята ценностна система – това е
вестник за туризъм, пътешествия, за красотите на България. „Ехо“
е и учебник, и родолюбиво помагало. С него ме свързват и имената на хора, работили в него. Виждам в последния му брой разказ
на Ясен Антов - не само голям български писател, рецензент на
книги, дългогодишен председател на АБУЖЕТ, но и голям ерудит.
И най-важното – до последния си дъх той пътуваше из България
и разкриваше тайните й. С вестник „Ехо“ свързвам и още много
планинари, писатели, художници, карикатуристи, фотографи… Той
е част от моята младост , но и част от моето духовно и интелектуално израстване. С удоволствие и занапред ще споделям общи
ценности с това прекрасно издание.
Какво научихте от многобройните пътешествия по света?
Аз съм щастлив човек, посетил 158 държави от всички континенти по света. За това допринесоха и опитът ми в международната
журналистика, и работата в Българска телеграфна агенция. Австралия, Океания, Фиджи, Палау, Свазиленд, Ботсуана, цяла Латинска Америка… Светът е красив, различен, пъстър и многообразен, затова
постоянно имам усещането, че съм първооткривател за нещо.
Пътешествията са и своеобразно училище за живота.
Те разширяват кръгозора и помагат за взимане на верни решения в ежедневието, във взаимоотношенията с хората, в работата,
в семейството. Дават едно богатство, защото при всяко пътуване
срещаш хора, виждаш отделни съдби, и всеки от тях може да бъде
учител, да дава някаква формула за човещина, доброта и други
черти, свързани с човешкото многообразие. Пътуванията неизбежно правят човека по-добър. Освен това дават много аргументи, че
живеем в една изключително хубава и прилична държава, в която,
наред с историята, хората, кухнята, културата и природните красоти, може да откриеш още много неща.
Хубаво е да си и патриот, и космополит, но да спазваш границата,
зад която човек се превръща в чуждопоклонник или националист.
Да обичаш едновременно света и хората и да оценяваш България
като хубаво място. Един от изводите ми като човек с опит е, че
колкото повече пътувам по света, толкова повече обичам България. Въпреки кусурите в политически или икономически план.
Ковид-19 ни учи да не правим дългосрочни планове в материален план, приземява ни и размества целия ни живот, кара ни да се
вглеждаме в себе си, да бъдем по-мъдри, по-добри. И най-важното
– да пренаредим ценностната система и приоритетите си. Ясно е,
че този период ще отмине, и ако научим дадения от Ковид-19 урок,
това ще посее и хубави неща у хората. Нямам амбиции да посетя
всички държави по света, това е нереалистично и ненужно.
Пандемията ни накара да преоткрием България. Има хора, които
по различни причини почти не познават Дунава или югозападната
част на България, други – Северозапада, трети – Балкана, четвърти – Средногорието или например самобитните Ямболски села.
Хората трябва да пътуват, да откриват нови интересни кътчета,
да използват невероятните дадености, които ни предлага родният
край. Когато отиваш да видиш определено място, трябва да посветиш време, душа и сърце, а не да го отмяташ. Това прави пътешественика и туриста по-различни от хората, които са превърнали
посещенията в статистика. И по възможност да се пишат разкази
за тези забележителности, защото не всички имат възможност да
ги посетят. Хубаво е човек добросърдечно да споделя видяното с
други хора.
Наскоро посетих Дуранкулак, Дуранкулашкото блато, Поручик
Чунчево, Шабла, Крапец, край чиито плаж в морето плуваха осем
лебеда. Видях новите ветрогенераторни паркове в Добруджа и
още много любопитни места на Североизтока. На остров Белене –
най-големият български Дунавски остров, имах възможност да наблюдавам много видове птици във възстановена влажна зона.
Планирам да посетя свиленградското село Мандрица и други
забележителности в района на Свиленград и Ивайловград. Следващите цели са Велики Преслав, изба Бургозоне в Оряхово, екопътека в района на В. Търново… Непрекъснато откривам нови
интересни кътчета – малко познати манастири западно от София,
пещери, хубави къщи за гости, крепости, винарски изби. Ако почна
да изреждам всички, вероятно може да се напише нов учебник по
българска география.

ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ
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ЙОХАН, СИНЪТ НА ВОЖДА

Януари в Северна ТАНЗАНИЯ. Ден след ден, мечта след
еземечта. Върхът Килиманджаро, кратерът Нгоронгоро,
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рото Виктория, националният парк Серенгети... Да,
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Едричък. И почти учуден: Какво правиш вътре? До него
Леко се
един, една идея по-дребен. Посягам към фотоапарата. космастягат. Щрак! Но със ставането от екзотичното легло
. С
тите ми гости изчезват в клоните на цъфтящите акации
празни ръце.

Павианите не са единствените, които наобикалят бунгалото
ми. Редовно се засичам с огромна и шумна фамилия от трийсетина мангусти, с две влюбени
антилопи „дики-дик” и с дузина
нощни зайци. Истината е, че
още с идването ми в Серенгети съм надлежно предупреден
- лоджът „Серена” е изграден
в самия парк, огради няма, животните са наоколо, те са диви,
всичко околовръст им принадлежи и въобще чувствай се у
дома си, но не забравяй, че си
на гости. Задължително всяка

вечер петдесетте метра от ресторанта до бунгалото изминавам заедно с въоръжени масаи.
Щото често пъти нощем лъвове и слонове идват да пият
вода от басейна. Африка!
Тези упражнения с дивите
животни вече съм ги играл. В
Кения имах хотелски срещи с
биволи и хипопотами, в Шри
Ланка се залоствах срещу крадливи маймуни, в Коста Рика се
разминавах с еднометрови игуани по двора. Но това с въоръжените масаи и жадните лъвове ми идва в повече. И понеже
африкански животни бол, сега
ми се иска да опозная по-отблизо масаите. Преди време
попаднах на книгага „Бялата
масайка” от Корине Хофман.
Младата и симпатична швейцарка при едно пътуване из тия
земи се влюбва безпаметно в
атлетичния масай Лкетинга и
зарязва Европата. Омъжва се
за него, ражда му дете, заживява с родата му в селото, въобще роман-романтика-мелодрама-трилър. По-късно цивилиза-

ционни различия и изпепеляваща
ревност прекъсват любовната
история и Корине се връща на
брега на Женевското езеро. Пише
три книги, които днес са световен
бестселър и преведени на десетки езици.
Пак преди време се подвизавах
в кенийския резерват Масай Мара
и едно утро заедно с приятели изненадахме жителите на масайското село Олбома. Палихме огън,
танцувахме, смесвахме кръв и
мляко. Сега ми се иска да приключа с масайския период, че ме
чакат и други племена и народи.
Всеки ден дудна на
водача си Джоузеф
да ме заведе в някое
село, по възможност
по-малко туристическо.
- Акуна матата,
сър!
Ще рече „няма
проблеми” - най-популярният израз в
Източна
Африка.
Джоузеф, който е от
племето нямвези, от
четвърт век води из
саваните такива като
мен. Симпатяга, ама
забравя. И все се обяснява.
- В Серенгети и Нгоронгоро не
живеят хора. Всичко е за животните. Това са били изцяло масайски територии, но когато се
създават резерватите, земите им
са били изкупени на безценица и
сега те живеят отвън.
- Какво им пука къде са, нали са
номади?
- Така е, ама сега на пасищата
им вместо техните крави, се разхождат зебри и антилопи гну.
Масаите продължават да са
едни от най-загадъчните племе-

на в Африка. На пръв поглед са
сдържани, консервативни и дори
враждебни, неподвластни на модерния свят. В същото време в
последните десетилетия някои
напускат селата си, учат в града,
работят по курортите, но винаги
се връщат там, където са се родили.
След няколко серенгетски дни
придумвам Джоузеф да им гостуваме.
Всъщност масаите са навсякъде из саваната. Високи, стройни,
с бръснати глави и продупчени
уши. Наметнати с типичните карирани одеяла, най-вече в червено.
Копия, боздугани или дълги пръчки. Сандали, спретнати от кожа
и разрязана гума. Обикновено в
комплект със стадо мършави и
гърбати говеда. Външният им вид
внушава едновременно войнственост и спокойствие.
Накрая тръгваме да ги търсим.
Сбогом на павианите, мангустите,
влюбените антилопки и мухата
це-це, срещу която на много места в саваната и горите местните
са опънали парчета плат метър
на метър. Те са с цветовете на
естонското знаме (?) - синьо-черно-бяло. Някой е изчислил, че
тази комбинация привличала досадните хвъркати и те, подмамени, попадали в капан. Местни цецеловки.
Вече сме в открита савана.
- Джоузеф, чакай малко, това
не е ли лъв?
„Това” се оказва цяла лъвска
фамилия. Баща, майка и два ситнежа. На десетина метра от пътя,
под рехавата сянка на акация.
Нещо са неспокойни. Спираме. И
в същия миг мъжкарят се изправя, тръгва към нас и се просва в
сянката на джипа.
- Какво му става, Джоузеф?
- Ще видим - почесва се водачът, - вероятно има някакъв дразнител.
И сякаш да потвърди думите
му, лъвицата (каква красавица!)
става, събира четирите си крака в една линия и надава мощен
рев, гледайки през нас. Малките
притихват, а мъжкарят задишва
учестено. Обръщаме се. От другата страна на пътя бавно пристъпва друг самец. Със зализана
от вятъра грива. Реакцията на
майката го спира. Въобще всички вкупом застиват. Ситнежите се
маскират зад надеждния гръб на
майката.
- И сега какво?
- Има няколко варианта - не
спира да се чеше Джоузеф, - това
да е лъв от друг прайд, който ще
се бие за женската. Ако победи,
ще я вземе, ще използва първото й отсъствие, когато ловува, ще
убие лъвчетата и ще си спретне
свое потомство. Ама като гледам в сянката, тоя съпруг си го
бива, поне 7-годишен
е и няма лесно да се
даде... Друг вариант е
онзи да е от младите
лъвове на същото семейство. Третият - да
са братя... Ама казва
ли ти някой...
Предчувствайки патакламата, предлагам
да изчакаме развръзката.
- А масаите?
- Масаите ще почакат или, ако са истин-

ски масаи, те ще дойдат тук.
Да, ама в следващия половин
час ситуацията е патова. „Нашият” дреме активно до дясната
гума. „Пришълецът” с неизяснен
статут се е изтегнал на петдесетина крачки и уж нехае. Майката
– красавица през цялото време
е нащрек и току изпраща безгласен рев. А малчуганите, бъдещите царе на животните, от които,
уви, нищо не зависи, започват да
се боричкат. След още половин
час всичко и всички се усмиряват.
Джоузеф врътва ключа: „Няма да
има нищо.“ И май е прав.
След две-три мили, нова, този
път зловеща атракция. Досами
макадама - умряла зебра, накачулена от десетки лешояди и грозноватите щъркели марабу. Чистачите на африканската природа са
я надушили за нула време и сега
пикират на талази. Още преди да
се появят хиените, от раираната
ще останат само
бели кости.
- Давай сега
към
масаите!
Ама аз ще ти
покажа къде да
спрем.
Целта ми е
наистина по-автентично село.
Подминаваме
три-четири
от
двете страни на
пътя и накрая
посочвам едно
по-навътре
в
саваната. Няма
утъпкани коловози, не се виждат други джипове,
това е!
Засега конспирацията успява.
В Лондоку, така се казва селото, не ни очакват, но забелязват
пушилката, нещо зад трънената
ограда се раздвижва и изведнъж
пред нас се изсипват двадесетина души. Слезли са от пощенските картички. Високи, наметнати с
цветните одеяла, с боздугани и
копия. Правят полукръг, един излиза отпред и протяга ръка:
- Добре дошъл, аз съм Йохан,
синът на вожда.
Следва кратка и вероятно неведнъж отигравана церемония.
Здрависвам се юнашки с всички
мъже на племето и тържествено
минавам през тръните. На „площада” ни чакат жените. Със същите голи глави и продупчени
уши, но с повече украшения и мъниста. На гърбовете им - вързопи
с малки сополиви деца, които са
безсилни срещу наглите мухи.
Господи, какви изящни черепи и
правилни черти! Подемат песен.
Йохан ме дърпа настрани:
- Визитата при нас струва 20
долара. Сам разбираш, имаме
проблеми с водата и ни трябват
пари.
Разбирам и си плащам. Йохан
прави знак и мъжете започват
техните си танци - подскоци от
място. Всеки следващ все по-високо.
Лъщят масаите.
Влизаме в самото селце. То се
казва инканги и се състои от двадесетина колиби. Разположени в
кръг, направени от кравешка тор и
без прозорци. Като син на вожда
Йохан ми оказва честта да вляза
в неговия дом. Слага ме да седна
в преддверието и започва до болка познатия разказ:
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- Ние сме скотовъди и всичко
при нас се измерва с броя на
говедата. Месо ядем по-рядко,
основното ни меню е мляко с
кръв. Сега пасищата са добри
и повечето от момчетата са навън със стадата. Като дойде сушата...
Кимам от уважение и оглеждам покоите на старейшината.
Огнище, което въпреки 30-те
градуса навън дими, няколко
нахвърляни одеяла и изсъхнали кожи, купчина съдове и комай това е. Как ли е живяла тук
швейцарката? Йохан прехвърля от ръка в ръка боздугана си
(като за син на вожда той е облепен с цветни мъниста) и продължава урока - вече сме стигнали до етапа на посвещението в степен воин, което става,
след като юношата убие лъв.
- В справочниците пише, че в
района има не повече от 3000

лъва, а масаите са над 70 000,
не ми се връзва...
Йохан пропуска великодушно
думите ми. Някакъв си бледолик нещо си се съмнява, и подема тирада за обрязването и
многоженството. Накрая ми подава амулет - „истински лъвски
зъб!”
Излизаме на чист въздух. По
„разписание” сега следва училището. То, разбира се, е на
открито, под клоните на дъхава
акация. Черна дъска, няколко
чина и една сюрия сладури от
5 до 8 годишни, които се радват
истински на появата ми. „Гив
ми файв”. Учителят не е щастлив, ама щом съм си платил.
В касичката - празна кутия от
кока-кола – натиквам зелен „гущер”. Вече не съм натрапник!
Колкото и да е познато, пак
е архиинтересно. Ето, аз ще
си тръгна, а тези странни хора
остават. Заедно със стадата
си, окаяните колиби и оградите
срещу лъвовете, които наистина се разхождат наоколо. Ще
пият кръв с мляко, ще се лекуват с урина, ще си почитат техните езически богове и ще скачат все по-високо и по-високо.
Войнствените масаи.
Когато след час ме изпровождат с песни и танци, зървам
как Йохан и Джоузеф тайно си
разменят банкноти. Значи все
пак се познават. В джипа не се
стърпявам:
- Успя да ме преметнеш, нали
уж за първи път си в Лондоку?
- За първи път съм, повярвай,
ама и масаите не са онова, което бяха.

Лондоку, Серенгети,
ТАНЗАНИЯ
Максим Минчев
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По стъпките на Алеко
”
с приятел“












се проведе по нови маршрути
Третото издание на единственото по рода си отборно
планинско състезание със
социален характер “По стъпките на Алеко с приятел”, се
проведе на 3 октомври. Тази
година освен в досегашните категории “Семейство” и
“Приятели” имаше и новосъздадена категория “Колеги”.
Инициативата се организира
от ТД “Боерица” в партньорство със Столична община,
район Витоша, район Панчерево, Природен парк „Витоша” и Фондация „София – европейска столица на спорта”.
Тази година състезанието се
състоя по две трасета – късо
(11 км по маршрут с. Владая –
хижа „Панчо Томов” – с. Владая) и дълго (28 км по маршрут
с. Железница – заслон „Синята стрела” – Черни връх – м.
Офелиите – с. Владая). Денивелацията в по-лекия вариант
е 800 м, а времето за изминаване – около 5 часа. Във втория случай денивелацията е
над 1200 м, а времето – около
9 часа. По двете трасета бяха
предвидени контролни пунктове с вода и медицинска помощ, като в цялата организация бяха приложени мерки за
сигурност спрямо ситуацията с
COVID-19.
"Въпреки че състезателният елемент е налице и с всяко
следващо издание конкуренцията между отборите е все
по-голяма, основната цел на
“По стъпките на Алеко с приятел” е по-различна – да окуражим хора на различна възраст,
с различен профил, подготовка
и физически възможности, да
усетят радостта от срещата с
природата на Витоша. Освен
това отборният елемент насърчава хората да прекарат повече време с близките си и да
развият екипния дух", обясни
Димо Христов, главен органи-

затор на проявата.
На база опита от предходните
две издания, за да насърчат участието на хора от различни възрастови групи и с различна подготовка, организаторите определиха
две трасета. Участието на отбори
на работещи от различни компании пък води до създаването на
новата категория “Колеги”. “Това
е една добра възможност за компаниите да насърчат служителите
си да се движат, да бъдат на чист
въздух и да заздравят връзките си
като екип. Така нашето състезание
е един от най-здравословните и
ефективни тиймбилдинги и се надяваме бизнесът да насърчи своите отбори да се включват”, категоричен е Димо Христов.
И тази година традиционно
част от средствата, събрани чрез
таксите за участие и доброволни
дарения, бяха предоставени за
социална кауза – “Един различен
ден за хората с увреждания” за
разходка с всъдеходи до водопада Скаловитец в Рила.
Състезанието “По стъпките на
Алеко с приятел” е посветено на
първото туристическо изкачване
на Черни връх, направено от Алеко Константинов и Никола Тантилов. През лятото на 1889 година
двамата преминават разстоянието
от Орлов мост през Панчарево,
Железница, Черни Връх до Вла-

дая. Тези няколко дни са крайъгълният камък на организираното
туристическо движение в България и популяризирането на Витоша като дестинация за отдих. То
е възобновено през 2018 година,
като в двете му издания до момента са участвали над 600 човека.
Проектът е съфинансиран от
“Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
физическото възпитание и спорта” на Столична община, и се реализира в подкрепа на инициативата “София – Европейска столица на спорта”.
Tуристическо дружество „Боерица”, кръстено на едноименната
местност на Витоша, има за цел
развитие на туризма, грижа за
планината и природата, насърчаване на спортовете на открито
и привличане на подрастващите към тези каузи. От 2011 година чрез доброволчески акции
съдейства за поддържането на
маршрутите в западната част
на Витоша и организира стотици специални събития за деца и
възрстни, както и за хора в неравностойно положение. ТД “Боерица” е отличено от БТС с награда
за най-добро туристическо дружество без туристическа база за
2018 година.
Християн Андреев
Зам. председател на ТД "Боерица"














ИЗ ПЛАНИНАРСКИЯ ФОЛКЛОР
Планинарството е пренасяне на неимоверни товари, на немислими разстояния, без видими причини.
Планинското притегляне е обратно на земното - не надолу,
а нагоре!
Върви с краката си, ходи с главата си!
Ако не е ходенето, туризмът цена няма да има!
На туриста раницата е тежка, но главата е лека!
Всички туристи носят радост. Едни с пристигането си, други
с отиването си!
Няма нищо по цветно и шарено от екипировката на туриста!
Приготви полезното, вземи необходимото!
Екипировката не прави туриста ... само помага!
Който си носи - яде, който си води ...
Туризмът предпазва от забременяване. Особено ако не се
прави секс!
На кръгла маса, в хижа и в женско сърце винаги има място
за още един!
Почивките се правят с лице към изминатия път!
Кавалерството остава в изходния пункт. В планината е необходимо свръх-кавалерство!
Туризмът е над дребните неща. Дори когато дребните неща
са непреодолимо много!
С алпийски котки трудно се играе футбол!
Всеки пешеходен турист е преболедувал (рано или късно)
дъждовен пешимазохизъм!
Туристът винаги трябва да се държи добре - дори когато се
е хванал за главата!
Всеки турист е човек. Но не всеки човек е турист. Следователно туризмът е по-висше благо!
Няма пряк път дотам, където си струва да отидеш, но си
струва да опиташ!
В планината няма лошо време, има неподходящо облекло!
Пътеката е най-умна. Тя е научила от много хора през къде
да се провре!
Хигиената няма нищо общо с чистотата.

ВИЦОВЕ
Счетоводител решил внезапно да напусне жена си. Оставил й
писмо, в което се казва: „Скъпа, аз съм на 54 години и никога през
живота си не съм правил нищо необмислено. Но сега те напускам заради ослепителна 18-годишна манекенка. Ще отседнем в
„Савой”. Когато пристигнал в хотела, на рецепцията го очаквало
съобщение от жена му: „Скъпи, и аз съм на 54 години. Последвах примера ти и ще отседна в „Роял” с 18 годишен италиански
жребец. Сигурно като счетоводител ще оцениш, че 18 влиза в 54
много повече пъти, отколкото 54 в 18 ...”
Български туристи казали: „По-добре да ни тресне буря в Халкидики, отколкото сметка в Слънчев бряг!“
Две мутри отишли на почивка в планината, качили се на лифта
и единият казал на другия:
- Яяя, брато, скивай к`ва гледка!
- К`ва бе, брато, от тия борове нищо не мога да видя!

ТД „Камен дел 1934 - Бояна“

Витоша. Той бе отслужен от отец
Радко от Бояна. Точно преди година само за два месеца доброволци от ТД „Камен дел 1934-Бояна” изградиха камък по
камък рушащия се повече от 20 години заслон и
вградиха в зида иконата
на християнския светец
св. Василий Велики. Тя е
изографисана от местния
иконописец Георги Чаушев. Навесът бе издигнат
по снимки и спомени във
Три поколения жители на кв. „Васильова ливада”, за да участ- вида, в който го помнят
Бояна се събраха в събота (19 ват в тържествения водосвет на стари боянци. С планисептември 2020) в местността възстановения от тях заслон на нарски песни и хора жите-

Осветиха възстановен заслон на Витоша

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙОРИГИНАЛНА СНИМКА НА ТЕМА:

„ДЕ Е БЪЛГАРИЯ!“

Първите три най-добри снимки ще бъдат наградени
и публикувани на страниците на вестник “Ехо“!

ТД ” Е Д Е Л В А Й С” ГР . Л О З Н И Ц А

ул.” Васил Левски” № 6, Булстат 116563624
тел: 08475/ 25-51; 0885 / 919674, e-mail: lz_edelvais@abv.bg

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество
Еделвайс” гр.Лозница,област Разград на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ
и чл.15 ал.1 от Устава на дружеството свиква Общо събрание на
20 ноември 2020 година от 17.30 часа в Заседателната зала
на Общинска администрация гр.Лозница , област Разград , улица
„Васил Левски” № 6 при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за 2019 г.
2 .Отчет на Инспекторатът / Контролен съвет / за 2019 г
3. Приемане на нови членове на дружеството
4.Избор на нов УС и председател на УС
5.Избор на Инспекторат/ Контролен съвет/ и председател на КС
6.Избор на делегат за Общото събрание на сдружение „ Б Т С „
7.Разни
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 ал.5
от Устава на дружеството събранието ще се проведе същият ден в
18.30 часа на същото място и при същият дневен ред , независимо
от броя на присъстващите членове на сдружението.
Гр.Лозница , 11 Септември 2020 година
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

лите на квартала отбелязаха и
86-та годишнина на ТД „Камен
дел 1934-Бояна”, което те възродиха преди 6 години.

откри

дарителска
кампания

за набиране на
финансови средства за отпечатване
на вестника
чрез банкова сметка:
BG71 STSA 9300 0012
4857 19 в банка ДСК,
Румен Драганов - изпълнителен секретар на БТС

търси рекламни консултанти при следните условия:
1/ заплата плюс процент от обема на договорите
2/ висок процент от обема на договорите
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ехоДЪЛБИНИ

ПОДЗЕМНИТЕ ПЕРЛИ НА БЪЛГАРИЯ

Благоустроените български пещери
дължи на свойството на
Образуването на пещери се тварят от водата. Валераз
карбонатните скали да се стват химически върху варожите от дъжд и сняг въздей повърхността им. Водата
виковите скали и разтварят натини и се развива процес
чна
прониква в естествените пук
чрез разтваряне и механи
на тяхното разширяване ърхността на варовиците и
ерозия. В резултат на пов азуват различни по големина
надолу в недрата им се обри кухини, наречени карстови.
и размери релефни форми ми са кари, въртопи, валози,
Повърхностни карстови фор карстови форми са пропасдолини и каньони. Подземни еворзионни котли и др.
ти, пещерни галерии, зали,

Основните фактори за образуване на пещери са:
- Географското разположение
на варовиковия масив - климат,
респективно количество на валежите и движението на повърхностните и подземните води, почвената и растителната покривка.
- Литоложките особености на
карбонатните скали - големина
и напуканост на блокове или обратното тънки и силно напукани
пластове с прослойки от по-слабо разтворими скали.
- Геоложката структурата на
карстовия масив - мястото му в
синклинала, антиклинала и т.н.,
къде и как са разоположени водонепропускливите
пластове,
определящи движението на подземните води.
- Тектонските нарушения - на-

ки, структурни и хидро-геоложки
особености, които предопределят
развитието на повърхностния и
подземен карст.

Североизточна
България

Карстът в Дунавската хълмиста равнина е типично равнинен. Той е подразделен на 8
района. Свързан е с разпространението на различни по възраст
варовици, като около 75% от
площта им е покрита с льос и
наслаги. Окарстените скали се
разкриват предимно по долинните склонове и скалните откоси
на реките и отвесните брегове на северното Черноморие в
участъка между носовете Калиакра и Шабла.
Един от най-интересните

гашното Сарматско море. Пещерните галерии са оформени
много по-късно в резултат на
карстовите процеси, настъпили
през кватернера. Предните части на пещерата са благоустроени през 1957 г. От 1963 г. тя е
със статут на природна забележителност.
Обектът е разположен между
гънките на отвесно изсечените
скали на левия бряг на р. Черни
Лом, на 40 м височина от коритото на реката. Пещерата има едва
забележим отвор, обърнат на
запад. През 1961 г. тук са извършени археологически разкопки
под ръководството на един от големите познавачи на българската
праистория - Николай Джамбазов. Обект на проучване тогава
е малка ниша до входа, за която
е възможно да е била странична
галерия на пещерата в дълбоката древност. Направен е сондаж
с максимална дълбочина 4,40 м,
вследствие на което са разкрити археологически свидетелства
от няколко епохи, разположени в
шест различни по състав културни напластявания. Благодарение
на това става известно, че първото заселване на човека в пещерата става в средата на старокаменната епоха (Среден палеолит,
200 000 - 40 000 г. пр. Хр.). Тя е
използвана с известни прекъсвания като удобно място за малко
поселение чак до ранножелязна-

от керамични съдове
със сивочерен цвят,
което е показател за
поселение тук и през
желязната епоха. Напластяванията са с дебелина около 8-12 см,
което също подсказва
за краткотрайност на
живота в пещерата по
времето на траките
(първо хилядолетие пр.
Хр.).
В пещерните галерии
пред погледа се редят

каменни феерии

сътворени сякаш от
магьосници, на които
не е липсвало въображение. Сталактити, сталагмити и сталактони,
изваяни от милиарди
капки в течение на хиляди години, са главните колони в храма на
майката Природа. Тази
неръкотворна архитектура е елей
за сетивата на човека, усещащ диханието на Вечността под сводовете на пещерните галериии. При
почукване върху Пеещия сталактон се отронват звуци като от вълшебен музикален инструмент. В
Големия вестибюл, между красиви
сталактити въф форма на завеси
и драперии, се откроява Големият
сталактон, висок 3,5 м. Десетте каменни войници, Безлистата гора,

пещерните образувания; не се
изостава след групата; не се минава пред екскурзовода; не се
пипат командните тъбла за осветлението. Движението става
само по благоустроените туристически пътеки, и то внимателно, защото поради голямата относителна влажност на въздуха
на места пътеките са хлъзгави и
опасни. Движението извън благоустроените пътеки крие опас-

Сталагмит
до Дяволското
огледало

личието на разломи и пукнатини,
разседи и други, които имат особено важна роля в пещерообразуването.
В резултат от влиянието на изброените фактори започва образуването на различни по форма,
положение, линейни и обемни
размери, подземни кухини.
Любопитно: Най-голямата
пещерна зала в България е
входната зала на Деветашката
пещера, чиято дължина е 359
м., площта й е 20 300 кв.м.,
а обемът - 632 548 куб.м.

Разпространение на
карста и пещерите в
България

Карстът в България заема
22,7 % от територията на страната и е развит върху различни
по възраст, дебелина и напуканост карбонатни скали (варовици, доломити и мрамори).
За неговото по-пълно изучаване, в периода 19681978 г. ст.н.с. Вл. Попов
от Географския институт
при БАН разработва географското райониране
на пещерите и на тази
основа съставя карта на
пещерните райони в България. Като има предвид
морфоложките и геоложките фактори и съществуващото
физикогеографско райониране на
страната, авторът разделя страната на области,
райони и подрайони. В
този смисъл територията
ни е поделена на 4 физикогеографски области и райони: Дунавската равнина с 8 района,
Старопланинска с 19, Преходна
(Средногорско-Тракийска) с 10
и Рило-Родопска с 13 района.
Всеки един от тях има своите
специфичен геоложки, литолож-

карстови райони е този на Ломовете, който обхваща площта
около р. Русенски Лом и притоците й Бели, Черни, Малки и
Банински Лом. Тук пещерите са
образувани в отвесните склонове на речните долини и са близо
до селата Басарбово, Красен,
Иваново, Нисово, Писанец, Сеново, Червен, Табачка и Пепелина.
Край последното от тях намира
най-дългата пещера в района Орлова чука, която е и втората
по дължина в страната (13437
м.), както и системата “Ал.
Блажев” (около 1200 м.). “Темната дупка” край с. Широково е с
дължина 878 м., а “Кулина дупка”
до с. Кривня - 326 м.

Пещера Орлова чука

Намира се на 45 км. от Русе,
на 11 км. източно от град Две
Могили и на 3 км. северно от с.
Пепелина, в скалистия пролом

на р. Черни Лом. Това е една от
най интересните пещери в България. Откриването на пещерните галерии е станало съвсем
случайно от пастира Стоян Димов през 1941 г. Пещерата е образувана в кредни варовици,
отложени на дъното на няко-

та епоха.
Освен кремъчните артефакти, в
нишата до входа на Орлова чука
са открити и останки от пещерна
мечка (Ursus spelaeus) - два черепа, мандибула, пет ходилни кости
и гръбначни прешлени, наредени
в анатомичен порядък. В непосредствена близост до тях са открити и горепосочените кремъчни
изделия. Във връзка с тази ситуация проучвателят Н. Джамбазов
изказва хипотезата, че тук става
въпрос за извършена през дълбоката древност

култова церемония

Това според него е така, защото религиозните обреди през старокаменната епоха са били свързани най-често с успешен лов
за племенната общност, живяла
по тези места. Мечките са били
убивани в определени сезони,
по всяка вероятност през късна
есен, когато се прибират в леговището си.
През палеолита пещерната мечка е била
важен обект за набавяне на храна. В края
на последния ледников период (плеистоцен, 14 000 - 10 000 г.
пр. Хр.), тя изчезва от
пределите на Европа.
Четвъртият пласт е
определен като хиатусен, липсват културни
останки.
Петият
културен
пласт от пещерата
Орлова
чука
принадлежи към каменно-медната епоха (халколит, 5
000 - 4 200 г. пр. Хр.) и е с дебелина 10 см. Открити са малко на
брой фрагменти от керамични
съдове, както и кости от домашни и диви животни. Последният
най-горен културен пласт съдържа незначителен брой фрагменти

Семейството, Трионът, Гейзерът,
Ледникът, Водопадът, Грамадата,
Стряхата, изящното Вретено, калцинирано в бяло, всички тези приказни фигури се редят пред смаяните посетители на пещерата.

Изворчето

се сочи като най-хубавото място в Орлова чука. Както при много
други пещери, и тук има поверие,
че който пие вода от него, може
да очаква сбъдване на едно голямо и хубаво желание. Няма човек,
посетил пещерата, който да не е
опитал вкуса на варовитата вода.
Сталагмитите край Изворчето
са млечнобели и рядко красиви.
Следват Сухото езеро, Самотният
сталактон, Малката гора, Монасите, Еленчето, Близнаците, Кошерът, Раят, Адам и Ева...
шСипеите представляват две
големи зали, високи по 30 и дълги
от 50 до 70 м. В някои галерии са
открити много красиви игловидни
кристали, които са истинско
предизвикателство за законите на
гравитацията.
Пещерата е обитавана от голяма колония от около 10 000
прилепа. Тези пещерни летящи
мишки са три вида - обикновен
писклив прилеп, голям и малък
подковонос.
До пещерата се стига по
асфалтиран път, има поставени указателни табели и паркинг. Посещенията стават с
предварителни заявки, поради
необходимостта от квалифицирани водачи-спелеолози.

ВАЖНО!

Посетителите в благоустроените
пещери трябва да знаят следното:
По време на подземната разходка не се говори, не се пуши, не
се ядат бонбони, семки и др.; не
се хвърлят отпадъци, не се чупят калцитни образувания, не се
поставят подписи по стените и

ност, защото кабелите, по които
тече ток (380 V), на места са открити и опасни за живота на нарушителите при пряк контакт.

ПРИЗИВ КЪМ
ВСИЧКИ
ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ!

Да обичаме красотата на българските пещери от сърце и с
разум, защото това, което водните капки са сътворили в продължение на милиони години,
може за миг да бъде разрушено. При посещенията в пещерите трябва да се ръководим от
древната мъдрост: “Възхити се
от подземната прелест и я остави непокътната, за да могат да
се възхитят и онези, които ще я
посетят в утрешния ден!”

ТРЕВОГА ЗА
БЪЛГАРСКОТО
ПЕЩЕРНО
БОГАТСТВО!

Българските пещери са в
опасност! Рушителите на тяхната красота са много. Рушат
особенно злостно иманярите.
Техните изкопи така са надупчили подовете на някои пещери, че те наподобяват бомбардирано бойно поле. Борбата с
многобройните иманярски групи
е много трудна, защото те работят нощем. С изкопите си те
обръщат наопаки ценни за науката археологически и палеонтологически находки - оръдия
на труда и оръжия от кремък,
кости, глинени съдове, кости от
животни, обитавали пещерите,
по които археолозите и палеонтолозите дешифрират праисторията им. Освен това, те чупят
по най-вандалски начин безценната калцитна украса, която се
превръща в каменен трошляк.
д-р Алексей СТОЕВ
спелеолог

