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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС
С ВСИЧКИТЕ СИ
ПОСТИЖЕНИЯ И
ПРОБЛЕМИ В.”ЕХО”
“РАСТЕ, НО НЕ
СТАРЕЕ”
Вестник “Ехо”, издание с повече от
60 години история, винаги е имал значение и популярност в българския туризъм. Тази пролет, в тежките месеци
на Ковид-пандемията, той бе спрял да
излиза в печатен вариант, но се появи
отново с обновено съдържание и визия.
Изданието имаше нужда от обновление
и печели все повече сподвижници и доброжелатели.
„Ехо“ може да прави и рубрики на
живо, да показва повече красота, пряко или косвено свързани с туризма, да
провокира и търси нови територии в
рамките на европейското бъдеще на родината. Да отвори туристическия прозорец повече както към България, така и
към света.
Днес вестникът има и се стреми да
поддържа значително повече рубрики
и тематичен обхват. Те целят не само
увеличаване на читателската му аудитория, но и привличането на все повече
млади хора към туризма. За да има приемственост между отколешните традиции и изискванията на съвремието.
Бъдещето на туризма в България,
особено на фона на развихрящата се
пандемия, все повече изисква обединение на усилията на всички организации
в сектора. В този смисъл, наред с традиционните ни партньори – туристически дружества, федерации, държавни и
неправителствени институции, национални и природни паркове и др., имаме
амбицията да сътрудничим и с утвърдени в туристическия бранш организации
като Националния борд по туризъм,
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българския съюз
по балнеология и СПА туризъм, Асоциацията на българските туроператори и
туристически агенти, БАТА, Българската асоциация за алтернативен туризъм,
сдружение „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в България“, Асоциацията на екскурзоводите в
България , Европейската асоциация за
пешеходен туризъм (ERA), новоучредените от БТС кооперации за спортно-туристически услуги и др.
Ползотворните връзки на Българския
туристически съюз с Министерството на
младежта и спорта, Министерството на
туризма, Министерството на околната
среда и водите, общините и други държавни институции ни дават основание
да смятаме, че засилената поддръжка
от страна на правителството ще спомогне за развитието на съюза като национално представена туристическа
организация, а с това и в. „Ехо“ ще има
поле за бъдещо развитие. И да реализира своите девиз и концепция, които
в голямата си част приличат на тези на
нашата столица – “Расте, но не старее”.

КООПЕРАЦИИТЕ ЩЕ
ОСИГУРЯВАТ ДОХОДИ
И ПО-ДОБРО
ОБСЛУЖВАНЕ

Г-н Драганов, в публичното пространство за първи
път се коментира толкова
широко темата за създаване
на кооперации за спортно-туристически услуги? Как те се
вписват в работата на БТС?
Ако погледнем в исторически план, БТС е особена
организационна форма. Нейното създаване и развитие
се основават на прилагането
на общовалидни кооперативни принципи, формулирани
на базата на предварително
възникнали общи идеи, свързани с изграждане и маркиране на планинските пътеки,
изграждане на заслони и хижи
и развитие на спртно-туристическите дейности. В днешно
време наблюдаваме през всеки сезон абсолютното кооперативно участие, макар че до
сега не сме го наричали така
директно, на хиляди членове
на туристическите дружества
и БТС, от маркиране на туристически пътеки, поправка на

покриви, стени и дограма на
заслони и хижи, безвъзмездно
участие в доставката на стоки
и товари, до организирането на
различни събития по календара за спортно-туристическата
дейност, обучението на планински водачи, организатори
и инструктори, тържествата и
песните, които всички заедно
пеем. И тук не става въпрос за
пари, а за безвъзмезден труд
и ползване на плодовете от
този труд, разпределени между
участниците.
Какво ново дават кооперациите и каква цел преследва
БТС?
Управителният съвет на БТС,
вземайки предвид необходимостта от освежаване на организацията и вдъхване на нова
енергия, която да подпомогне
възстановяването на разрушени и погинали обекти, обновяване или изграждане на нови
хижи и заслони, създаване на
професионални
кооперации
на екскурзоводите, планински-

НЕ ЧАКАЙТЕ
ЕХОТО,
АБОНИРАЙТЕ
СЕ ЗА
в. “ЕХО” !
КАТ. № 255
ДИСКУСИОННО
ЗА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ
КООПЕРАЦИИ
Уважаеми читатели,

те водачи, аниматорите и впоследствие на ски -учителите,
реши да насърчи създаването
на кооперации за спортно-туристически услуги. Тези кооперации са самостоятелни юридически лица. Особеността им
се състои в това, че функциите им са разнообразни и се
простират от организирането и
осъществяването на стопанска
дейност до подобряването на
социалния, културния и образователния статус на техните
членове. Това разнообразие от
функции предопределя т.нар.
двойствена природа на кооперацията. Тя се изразява в това,
че от една страна, в рамките
на общата структура „кооперация” функционира кооперативното стопанско предприятие,
което е демократично организирано и има за цел икономически да подпомага членовете
си, а от друга страна, действа
доминираното от човека обединение на хора.
На стр. 6

В публичното пространство
широко се коментира темата
за създаване на кооперации за
спортно-туристически услуги. В
миналия брой на в. „Ехо“ предложихме на вниманието ви темата
за дискусия. При изграждането
на кооперации по места може да
бъдат включени разнообразни
дейности, от маркиране на туристически пътеки, поправка на покриви, стени и дограма на заслони и хижи, безвъзмездно участие
в доставката на стоки и товари,
до организирането на различни
събития по Календарния план за
спортно-туристическа
дейност,
обучението на планински водачи,
организатори и инструктори, търговия и снабдяване на членовете
на съюза с екипировка и всякакви
други стоки и услуги и др.
В редакцията на в. „Ехо“ получихме материали по темата от
професионалисти с дългогодишен практически и управленски
опит в професията „Планински
водач“, които публикуваме в настоящия брой на вестника.
Още по темата на стр. 6 и 7
Б.р.: Очакваме и вашите
отзиви, мнения и предложения по темата за кооперациите. По-интересните от тях
ще бъдат публикувани във в.
„Ехо“

БТС СТАНА АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ
БОРД ПО ТУРИЗЪМ
Българският
туристически
съюз бе приет за асоцииран
член на сдружение „Национален борд по туризъм” (НБТ)
на разширено заседание на
Управителния съвет, Контролния съвет и членове на НБТ,
проведено на 5 ноември 2020 г.
в Гранд хотел Милениум в София.
Националният борд по туризъм представлява обединения
интерес на туристически сдружения (браншови, регионални
и продуктови организации), общини, инвеститори в областта
на туристическата индустрия
и свързаните с нея отрасли в
икономиката. Той е конструктивен партньор и взаимодейства

ЗДРАВЕ ЧРЕЗ СПА №81

(SPA – Sanus Per Aquam – здраве чрез вода)
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с всички държавни институции, които имат отношение
към формиране на национална
туристическа политика, стратегия и съответната законова
регламентация за развитието
на туризма в България. Сдружението е легитимен правен
субект, най-големият в неправителствения сектор в областта на туризма, регистриран в
обществена полза.
Изпълнителният секретар на
БТС доц. д-р Румен Драганов
представи в кратко експозе
БТС и неговите дейности. Членовете на УС на НБТ единодушно гласуваха „ЗА“ приемането на БТС. Изпълнителният
директор на НБТ д-р Полина

100 НТО

СЛАВЕЙКОВОТО
УЧИЛИЩЕ
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Карастоянова поздрави новоприетите асоциирани членове.
Тя изрази увереност, че заедно ще преодолеем кризата в
бранша,
чрез консолидация
при разработването на родни

и европейски проекти в областта
на туризма, както и чрез сътрудничество в медийното отразяване
на дейностите чрез общи комуникационни канали.

ОТИДЕ СИ ЕДИН ОТ ГОЛЕМИТЕ
ПРИЯТЕЛИ НА ВЕСТНИК „ЕХО“
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БАНГКОК
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ДРУЖЕСТВА
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Държавното първенство по
скално катерене на Българската федерация по катерене и
алпинизъм (БФКА) "Пепелина
2020" се проведе в началото на
октомври на новооткрит катерачен обект край град Две могили,
недалеч от Русе, където за първи път у нас е използвано алпийско въже за катерене. След
оспорвана, динамична и коректна надпревара по прекрасно
подготвените от съдиите маршрути с категория на трудност от
5С до 8С, на скалния бастион
от седиментни скали и варовик,
примесен с пясък, край село
Пепелина, се оформи следното
класиране:

Ноември 2020 г.

РОДНОТО СКАЛНО КАТЕРЕНЕ
ПОКРИВА ВИСОКИ СТАНДАРТИ

Мъже: първо място - Николай
Русев – НСА, второ място - Слав
Киров – Спортен клуб „Алтиус”,
София и на трето място Росен
Русев - НСА. При жените - първо място - Александра Тоткова
- НСА, второ място – Юлия Керемедчиева – АК „Трапезица", Велико Търново и трето място - Десислава Христова от АК „Планинец",
София. Честито на всички състезатели с призово класиране и на
най-малката участничка Биляна
Петкова!
Европейската купа по спортно
катерене за младежи в дисциплина “Трудност” се проведе през
септември в Аугсбург, Германия.
В категорията "Юноши 14-15 г."

Александра Тоткова спечели златен медал, а катерачите Слав Киров и Николай Русев се класираха съответно на четвърто и пето
място. Николай Русев е и първият
българин, преминал 9-а категория скали в България. В същата
категория Христо Урумов се класира на 22-ро място, а Димитър
Русев - на 26-то място.
Поздравления за добрата организация на Държавното първенство по скално катерене заслужиха главният ръководител
инж. д.т.н. Николай Петков, изкачил два пъти връх Еверест и
зам.-председател на БФКА, на
главният съдия Ивайло Радков
(Фазата), главния секретар Елисавета Първанова - майстор на
спорта по алпинизъм, Таня Иванова - медийни връзки и на всички с принос в тази проява. Благодарности за подготвянето на състезателните маршрути отправяме
към Николай Петков, Ивайло
Радков - Фазата, Дойчин Боянов
(изкачил Еверест без кислород),
Венцислав Костов, Стефан Стефанов, Мартин Маринов и алпинистите Теодор Кисимов Тео

– Пещерняка и Теодор Стойчев Тонката. Бих искала да благодаря
още и на Дарина Петкова, която
активно помагаше на Секретариата на състезанието; на двата
русенски алпийски клуба за тяхното съдействие; на Кметския наместник Георги Корчев, който се
опитва да съживи село Пепелина,
намиращо се близо до пътя на ис-

ихастите и скалните манастири;
на община Две могили; на Българската федерация по катерене и алпинизъм (БФКА) с председател Петко Тотев (изкачил
Еверест) и на изпълнителния
секретар на БФКА Дора Маринова. На състезанието присъстваха и ветераните алпинисти
Стоян Икониев и Йонко Владимиров от Русе, които с радост в
очите гледаха младите таланти.
Това бе едно състезание атестат за зрелост, класа и покриване на високи стандарти за
участие в международни изяви.
Най-много усилия и ентусиазъм
в подготовката и провеждането
на първенството вложи главният ръководител и зам.-председател на БФКА Николай Петков.
Благодарение на него катерачните обекти на естествени
скали в различни региони на
България се разрастнаха и това
държи жив спорта скално катерене.
Елисавета Първанова,
Председател на Контролния
съвет на Българската федерация по катерене и алпинизъм

ЕДНА ИНИЦИАТИВА, КОЯТО ЧАКА СВОИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
Тя е на туристи от ТД „Средногорец” - град Брезово. От
няколко дни високите върхове на планините побеляха, а
това значи, че есента предава
своите пълномощия на зимата. Специално за Стара планина и най-вече за Централна
Стара планина и връх Ботев
сезонът крие много опасности в суровите зимни дни. Все
още помним дългите, трудни
и рисковани спасителни акции, проведени в предишните
зими и най-вече последната.
Добре знаем за нежеланите
последици от безотговорното
навлизане зиме в планината.
Помним и дори множество отчаяни опити за изкачване на
старопланинския
първенец
Ботев (2376 м).
За да помогнат на нуждаещите се при внезапни влошавания на атмосферните
условия в Балкана четирима
колоездачи: М. Муевски, Е.
Бумбовски, Я. Мусенов и Л.
Иванов и петима пешеходци

– Ив. Тачев, зам. кмет на Брезово, Ив. Муевски, В. Пищийски, А.
Продански и юношата Асен Трампов осъществиха една своя идея
– зареждане на заслон „Михайлов” с най-необходимите неща,
които да предотвратят нежелани
последствия при влошени атмосферни условия.
Както е известно, по зимния
маршрут към връх Ботев, от юг
през м. „Параджика” има три за-

слона – „Бункера”, „Михайлов” и
„Маринка”. Групата е заредила
втория от тях с най-необходимото,
а именно: газова лампа, ветроупорен фенер, съдове за храна,
кафе, чай, сокове, GPS кординати
и топографска карта на района,
най-необходимите
медикаменти
и лекарства, както и номерата на
някои телефони, които биха могли
да бъдат използвани в случай на
нужда.

Всичко това, както ни съобщи Иван Муевски, председател на ТД „Средногорец”, не би могло да се
осъществи без помощта на
редица хора, организации и
бизнесмени, сред които кмета на град Брезово Христо
Енков; Таня и Деян Колеви,
осигурили
хранителните
продукти; Георги Чоновски,
осигурил необходимите лекарства; Гено Добревски,
доставил горивни и осветителни материали, както
Митко Дедевски, осигурил
строителните материали за
ремонта на заслоните. ЗнаЛинията, която минава през
чителна помощ оказаха и
служителите на Природен трите заслона, очертава зимния
път към вр. Ботев
парк „Централен балкан“.
В заключение инициаторите на колеги, които имат възможтова благородно начинание мо- ност, да ги последват в тази
лят всички туристи, които пред- благородна инициатива, за да
приемат преходи към критични- спасят изпадналите в беда в
те зимни дестинации, да пазят настъпващата зима. А това в
На преден план е Ясен Мусенов с жълтата фланелка. На вто- заслоните, и да ги оставят така, района на връх Ботев се случри план са - Любо Иванов, Иван Тачев /зам кмет на гр. Брезово/, както са ги заварили. Брезовските ва често.
доц. Сандю Бешев
Марин Муевски и Веско Пищийски.
туристи призовават всички свои

СПЕЛЕОЛОЗИТЕ ОТ СТАРА ЗАГОРА ЧЕСТВАХА 60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

В края на септември Спелео клуб „Саламандър“ към
ТД „Сърнена гора“ отбеляза
60-годишния си юбилей на
палатков лагер в един невероятен район на Елено-Твърдишкия дял на Стара планина
и по-точно на „Хайдушка поляна“.
Въпреки епидемиологичната
обстановка в страната, кой за
по-кратко, кой за по-дълго вре-

ме, участваха близо 60 души от
цялата страна. Събитието събра
инструктори, активни и по-малко активни пещерняци, курсисти,
кандидат пещерняци, гости и приятели на пещерната общност и на
Спелео клуб „Саламандър“.
В официалната част, състояла
се вечерта на 26-ти септември,
Алексей Стоев запозна пещерняците и гостите със зараждането
на спелеологията в ТД „Сърнена гора“ в далечната 1960
г. Първи председател на
клуба е бил Георги Данаджиков.
По време на празничния
коктейл Цветан Остромски,
представител на Българската федерация по спелеология, поднесе поздравителен
адрес и плакет на председателя на клуба Димитър
Нейчев.
Направено бе проникване
в гордостта на СК „Саламандър” - пещера „Мъгливия сняг“. През 1996 г. група
пещерняци от СК „Саламандър“ прави първото влизане
в пещерата. С внушителния
си вход с 96 м отвес, то е
приключило поради недостатъчно въже. Следват няколко експедиции и отвесът
е преминат в хоризонтални

части на пещерата. През 2000 и
2001 г. Пещерен клуб „Саламандър“ организира и провежда Национални експедиции за проучване на пещера „Мъгливия сняг“
и района около нея. За онова
време тя се нарежда на четвърто
място в България с дължина на
галериите над 3500 м и денивелация -146 м. В пещерата изникват
нови галерии и проучването продължава.
Така в годините на проучвания в Елено-Твърдишкия дял на
Стара планина, Спелео клуб „Саламандър“ е проучил и изготвил

карти на 35 пещери и пропасти
и е допринесъл за попълването
на Главната картотека на пещерите в България към Българската федерация по спелеология.
Изказваме благодарност на
ТД „Сърнена гора“ за финансовата и материална подкрепа
при провеждането на 60-годишния юбилей на Спелео клуб
„Саламандър“, както и на всички пещерняци и гости на събитието, които се отзоваха на
поканата. Получи се хубав празник, който няма да забравим.
Димитър Нейчев

ДРУЖЕСТВА
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Втори национален туристически поход „Освободителите на град Неврокоп”

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЧЕСТВА 108 ГОДИНИ
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ
16:30 следобед на 18-и октомври. Площадът пред паметника на Гоце Делчев в центъра
на едноименния град е оживен.
Хората очакват завръщането
на участниците във втория Национален туристически поход
„Освободителите на град Неврокоп“, организиран от ТД „Момини двори”.
И ето ги, задават се четирите колони от четирите лъча на
похода. Едната идва от село
Ковачевица и връх Голак, другата – от Харами бунар и селата
Брезница и Баничан. Третата се
задава от противоположната посока – от Попови ливади и село
Драгостин. Четвъртата също
идва откъм Попови ливади, но е

минала през село Делчево.
Така, 108 години след Освобождението на Неврокоп, днешните
му жители преминават пътя на
войводите Стоян Мълчанков и
Стоян Филипов, генерал Ковачев
и разложката дружина, четите на
Пейо Яворов, Александър Буйнов
и Тодор Паница.
В похода се включват от деца до
туристи ветерани, общо 180 души.
Освен гоцеделчевци, в него участват и туристи от Разлог и Петрич,
както и ученици от трите основни
училища и ПМГ „Яне Сандански“
в Гоце Делчев. Пъстра е и групата
от петричкия клуб „Млад планинар“.
На възвишението Голак учителката по история Цветанка Димова
обсъжда с учениците разигралите се тук военни действия. А при
паметника на Гоце Делчев в старото село Баничан секретарката
на местното читалище „Изгрев“
Румяна Джибова разказва за посещенията на безстрашния революционер в селото. И навсякъде
туристите поставят цветя пред паметниците.
Радостното въодушевление на
площада расте. Четирите лъча
вече се събират. Първите носят
портретите на освободителите.

лики Преслав в рамките на кампанията „Нестле за ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020“ На проявата присъстваха повече от 120 туристи и
любители на природата от Велики
Преслав и гости от туристически
дружества от Североизточна България – Туристическа група „Куруто” - Търговище, Туристическо
природозащитно дружество „Орлови скали” - Провадия, ТД „Добротица” - Добрич, ТД „Трапезица”
- Велико Търново, ТД „Черноморски простори” - Варна, ТД „Димитровец” - Исперих и ТД „Мадарски
конник ” - Шумен.

урската освободителна вой
Малко история. След Руско-Т 8 година Неврокоп (днес град
187
на и Берлинския конгрес от Македония остават в границиГоце Делчев ), както и цялаСлед продължителни и упорити
те на Османската империя. на 17 октомври 1912 година четборби на местните българи,
и влизат в Неврокоп, тържес
тите на български войвод нието. Неврокоп е освободен
вено посрещнати от населена на 19 октомври 1912 година.
по време на Балканската войосвобождението е поетът Пейо
Първият кмет на града след-административни управници са
Яворов, а след него военно ипов.
Стоян Мълчанков и Стоян Фил

Децата скандират техните имена.
До всяка от групите пристъпва
жена в народна носия - активистка
на туристическо дружество „Момини двори“, и поднася вкусна пита.
Малко по-късно отпред застава
председателят на дружеството Ди-

Село Осмар се намира на 14 км
от Велики Преслав и е известно с
прочутия Осмарски пелин. В уречения час и място чакаха ентусиазираните туристи. Жени, облечени в зелени кадифени дрехи и
оранжеви забрадки посрещнаха
туристите с хляб и шарена сол.
Тодор Серафимов, председател
на ТД „Патлейна”, откри тържеството с кратко слово в чест на
Белчо Братоев, възродил туристическото дружество, в което понастоящем членуват 120 души.
Секретарят на НЧ „Съгласие
1882” Анета Недялкова и Петър

митър Балтаджиев, също участник
в похода. Той връчва на групите
грамоти и на всеки поотделно –
удостоверение за участие.
Юлия Баймакова,
ТД „Момини двори,
град Гоце Делчев
Свещаров разказаха за историята на селото. Кметът на община
Велики Преслав инж. Янко Йорданов приветства присъстващите.
Последва музикален поздрав от
състави на читалището и изпълнения на танцов състав „Исмарос”. По традиция се изви дълго
хоро.
Даден бе старт на пешеходния
преход. Дългата колона туристи
премина през селото по улица с
барокови къщи от началото на 20
век , някои от които са превърнати в къщи за гости. Маршрутът
продължи по горски път, като до
първия заслон бе направена почивка за указания и зареждане
с вода от чешма, непресъхнала
през горещото лято. В далечината
се виждаха скалните манастири.
Навлязохме в гориста местност и
не след дълго стигнахме до втория заслон и чешма - подходящо
място за почивка.
Изкачването до скалния феномен „Окото” стана на групи по 20
души, поради срутване на скална
маса. Последва връщане по обратния път. Екипът от общината,
които регистрира участниците в
кампанията „Нестле за ЖИВЕЙ
АКТИВНО”, обяви, че в тази проява са изминати 2 200 000 крачки
и благодари на ръководството на
ТД „Патлейна” за чудесното парт-

ЗА ОСМИ ПОРЕДЕН ПЪТ ТПД „ОРЛОВИ СКАЛИ” ПРОВЕДЕ

„ДЕН НА ИНТЕНЗИВНОТО ХОДЕНЕ”
„Походите ни зареждат с положителни емоции,
здраве и любов към природата“

Есента е красив сезон, който с
багрите и приятното за разходки време подтиква хората да
бъдат сред природата. По тази
причина именно за есента заложихме в Календарния план на
ТПД „Орлови скали” провеждането на един от най-масовите
походи, подходящ за всякакви
възрасти - „Ден на интензивното
ходене”. Проявата е включена
и в Националния календарен
план на БТС. През изминалите години в него са участвали
различен брой хора, предимно
деца и младежи. Гостували са
ни и колеги от ТД „Патлейна”,
град Велики Преслав. Марш-

рутът на похода всеки път е различен, но обикновено е свързан
с посещение на различни скални
манастири в околностите на Провадия. Продължителността на
преходите обикновено е около 1518 км.
Тази година поради дъждовно време се наложи да отложим
веднъж първоначално насрочената дата. На 18 октомври обаче
случихме на добро време, подходящо и за ходене, и за пикник и
забавления. В уречения час, в началото на екопътека „Овеч” се събрахме - ентусиазирана група от
около 40 човека, предимно деца и
младежи и по-малко възрастни. В

ТД "Бунай"- гр.
Панагюрище,
отбеляза 90-годишен
юбилей
Туристическо дружество „Бунай"- Панагюрище отпразнува
90 години от създаването си.
Събитието по повод юбилейната годишнина бе отбелязано на
26 септември сред природата
в местността „Средния гьол” в
любимата Средна гора.

ЧЕТВЪРТА ТУРИСТИЧЕСКА ПРОЯВА
„ПО ПЪТЕКИТЕ НА БЕЛЧО БРАТОЕВ“

За четвърта поредна година
ТД „Патлейна” бе домакин на
туристическа проява, посветена
на дългогодишния председател
на туристическото дружество
във Велики Преслав – Белчо
Братоев. Тази година ръководството на дружеството избра дестинация за пешеходен
преход от с. Осмар до скалния
феномен „Окото”, където е регистрирано четвъртото по сила
енергийно поле в България.
Това събитие съвпадна с част
от инициативите, организирани
на територията на община Ве-
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проявата участва и Стефка Христова - зам. кмет по хуманитарните
дейности на община Провадия,
която отговаря за туризма в общинската администрация. Маршрутът минава по разнообразни
терени - по-стръмен в началото,
равен при крепостта Овеч, после
слиза надолу към чешмата с маси
за пикник и отново се изкачва нагоре по горска пътека към с. Добрина. В края на пътеката неприятно ни изненада голяма камара
от натрупани клони и дървета,
рязани под електрическите кабели и оставени там от работниците
на големи купчини. Наложи се да
заобикаляме това препятствие,
като водачът Петър Маджаров
разчисти с мачете просека сред
храсталаците. Всички преодоляхме тази трудност и се озовахме

на поляната в с. Добрина. Поуморени от това премеждие, съкратихме част от маршрута и вместо
до Ловния заслон, направихме
почивка с пикник в парка на селото. Мястото там е много подходящо, защото има много маси с пейки, чешма, кът за палене на огън,
голяма поляна за игра и много
съоръжения - лостове, катерушки
и люлки за децата. Започналият
леко да пръска дъжд не отказа
ентусиастите от похода. „Дошли
сме да ходим, хайде да продължаваме!”. Станахме, направихме
снимки и продължихме в посока
местността „Папаз чешма”, където преди 30 години имаше детски
лагер, от който днес са останали
руини. Времето беше с нас - облаците се разбягаха, слънцето
се показа и походът продължи с

Велорали „Средна гора”
2020 пази традициите

На 19 и 20 септември 2020
г. се проведе традиционното
велорали и маратон „Средна
гора” 2020. Старт-финалът на
състезанието бе край езерото
на Старозагорските минерални
бани. Проявата има дългогодишна традиция и се провежда
в околностите на Стара Загора повече от 15 години. Основен организатор бе Велоклуб
„Зарата”, с подкрепата на ТД
“Сърнена гора” и община Стара
Загора. Програмата на велоралито включваше колоездене в
рамките на два дни с обща дължина 93 км (61 км + 32 км) и по
две различни трасета, дуатлон
– 61 км колоездене в първия
ден и 32 км бягане във втория
ден, както и само бягане 32 км
във втория ден. Тази година
във велоралито взеха участие
над 140 състезатели от България и чужбина.
ТД „Сърнена гора”,
Стара Загора
ньорство и професионално водене по време на планинския
преход, както и на всички, които
живяха активно в този ден.
На другия ден част от гостите
преминаха по следния маршрут
в Преславска планина: Манастирски комплекс, връх Чуката, Златната църква. Всички си
тръгнаха, заредени с приятни
емоции и с обещание догодина
да извървят други пътеки, по
които ни е водил Белчо Братоев.
Антоанета Димитрова,
ТД „Патлейна” - Велики
Преслав
весело настроение и по първоначалния план - към скален
манастир „Св. Георги” в местността „Шашкъните”. През платото Табиите направихме кръг
обратно към крепостта Овеч. По
пътя се любувахме на красивата есенна гора в Добринското
дере, която беше започнала да
се обагря във всевъзможни цветове.
В късния следобед, когато се
прибрахме в Провадия, равносметката бе 15 км преход. Чувствахме се уморени, но заредени
с положителни емоции, здраве и
любов към природата и родния
край!
Стела Станкулова,
секретар на ТПД „Орлови
скали”, Провадия
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В средата на ХІХ век
град Ески Джумая (Търговище) е важно търговско средище, известно извън Османската империя с традиционния
си пролетен панаир, единствен
с международно значение за
североизточните
български
земи. През 1860 г. тук е заченато прозорливо начинание. Загрижени за бъдещето на децата
си, в желанието да ги обезпечат
с най-добри условия за съвременно познание, търговищенци
пристъпват към издигането на
ново училище с името на Светите Седмочисленици. Инициативата е на местните учители
Спиридон Грамадов и Янко Деветаков. Благородното дело, родено от родолюбиви и напредничави търговищенци, става
факт благодарение на тяхната
щедрост и дарителство.
Строители са известните
тревненски майстори Димитър
Сергюв и Уста Генчо Кънев.
Във вътрешното архитектурно оформление лично участие
взема известният възрожденски
просветител Петко Р. Славейков, който учителства за кратко
в града през 1863 г. Този негов
принос получава признанието
на търговищенци и училище-

то става популярно като „Славейковото”. На 27 юли 1863 г.,
в деня на Светите Седмочисленици, сградата е осветена с
голямо тържество. Лично П. Р.
Славейков произнася пламенно и поучително слово, а в своя
вестник “Гайда” (1863) подчертава, че такова „здание както
сега засега в сичката България второ няма”. Завършената училищна сграда е един от
най-забележителните
национални паметници на общественото строителство от епохата
на българското Възраждане.
През ХІХ и ХХ век тук се пресичат пътищата и надеждите на
учители и родители с порива
към знание и напредък на без-
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СЛАВЕЙКОВОТО УЧИЛИЩЕ
чет поколения ученици. В началото на 1905 г. в сградата на старото трикласно училище е открита
смесена непълна гимназия. През
1940 г. тук се дипломира първият
випуск на пълната смесена гимназия “Св.св.Седмочисленици”.
Училището е носител на историческата памет за град Търговище. Тук през ХІХ век се помещава читалището.
Тук е основан и тайният комитет, част от
голямото
революционно съзаклятие
за свободата
на
българите.
Тук стават
големите
градски

нова обществена мисия. Само за
година и половина са извършени
ремонтни дейности, събирателска и експозиционна дейност. На
8 декември 1963 г. тържествено е
открита първата общоисторическа
експозиция на Окръжен исторически музей – Търговище в сградата на Славейковото училище.
Тя представя периодите на търговищкото възраждане, националноосвободителните борби и работническото революционно движение. Има и художествен раздел.
През 1965 г., на национално съвещание във Видин, общоисторическата експозиция на Търговищкият музей е отличена като една от
най-добрите в страната.
От 1971 г. училище “Св. Седмочисленици” е недвижима културна
ценност с национално значение.
Сградата става център на музеен
комплекс в началото на старинния възрожденски Варош, една
внушителна реалност и въведе-

тържества
и
обществени
събития и през
ХХ век. Сградата е училище до 1959 г.
На 19 февруари 1962 г.
с решение на
Окръжния комитет на БКП
и
Окръжния
народен съвет
Търговище
Славейковото
училище е предадено на музея за изграждане на
постоянна експозиция. През 1963
г., столетие след построяването й,
старата училищна сграда поема

ние в атмосферата на увлекателната и впечатляваща историческа
съдба на Търговище. И макар
междувременно да са открити

Николай Дамянов е носител на златна
значка от Националното движение „Опознай България – 100 НТО”. Работи и живее
в Канада.
- Г-н Дамянов, казвате, че всяка година
идвате за по две-три седмици в България
и се стремите да посетите колкото може повече обекти от движението „Опознай България - 100 НТО”. И ето днес вече сте носител на златна значка. Какво ви вдъхнови да
посетите тези обекти и какво най-много ви
хареса при съприкосновението до българските природа, култура, история и бит?
- Вдъхнови ме един приятел, с който посетихме Царевец. Там си купих книжката
на 100-те обекта. Започнах да ги посещавам и да събирам печати. Зарадвах се, че
така ще науча много за България и ще мога
да се връщам към корените си, защото живея в Канада и родината ми липсва. Много
неща ми харесаха, природните места са ми
любимите, но естествено и културните и историческите забележителности са впечатляващи. Аз имам 100 печата, но ще продължа
да събирам още, докато запълня книжката
от движението и с допълнителните обекти.
- След тези хубави думи Информационният център на БТС Ви подарява нова
книжка с пожелание да посетите обектите.
Желаем ви успех!
Разговора проведе Тони Ушева,
Информационен център на БТС

още две и да се подготвя още
една постоянна експозиция, Славейковото училище е музеят за
търговищенци. Неговият графичен образ става емблема и лого
на Историческия музей в града.
Сградата впечатлява всеки, който
пътува по главния път София –
Варна и преминава оттук.
Естествения ход на времето
дава отражение върху състоянието на училището. Остарява експо-

зицията, сградата дава знаци за
нуждата от сериозен ремонт.
През 2004 г., чрез Проект
„Създаване и промоция на културно-туристически продукт в
Община Търговище” по програма ФАР, Славейковото училище
е ремонтирано, реставрирано и
укрепено. Идеите на музейния
екип се насочват към оживяването на красивата и вече ремонтирана сграда.
От 2005 г. започва превръщането на Славейковото училище
в привлекателен за различните
категории посетители музеен
изложбен център и място за интересни, познавателни и занимателни срещи.
Оръжейни колекции, съкровища от археологически обекти, исторически свидетелства,
свързани с бита, поминъка,
облеклото, уменията на разнообразни етнографски групи
от цяла България, ценности,
представящи летописа на българската православна църква и
Търговищка духовна околия и
още много други са тематичните временни експозиции, които
посетителите виждат в музейните пространства на старото възрожденско школо. Възстановката на възрожденска класна
стая на взаимното класно училище, каквото е Славейковото,
е хит за различните възрасти.
А ретрофотоателието е забавно емоционално потопяване в
атмосферата на старата търговищка градска обстановка.
Магдалена Жечева,
директор на Регионален исторически музей – Търговище

ВТОРИ ОБЕКТ
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СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „МИСИОНИС”

Тя е първообразът на град Търговище. Датира от периода на ранновизантийската и средновековната българска история. Намира се
в местност „Парка“, на 7 км югозападно от Търговище и на километър ход пеша от първокласен път
София – Варна, в прохода „Дервента”, върху възвишение на Преславска Стара планина.
През 60-те години на ХХ век
са разкрити руините на крепост, разположена на площ от 19 дка,
която местно предание свързва с победата на хан Крум над византийския император Никифор. Възобновените археологически
проучвания на крепостта и нейните околности през последното десетилетие изцяло преобърна представите за старината. Вместо
обикновена стражева крепост, тук възкръсна средновековен град
– търговски и духовен християнски център, съществувал от началото на ІV до края на ХІV век. В продължение на десет века „Мисионис“ играе ключова роля в търговията на ранна Византия и
на българската средновековна държава, със значение за отбраната на българските столици Велики Преслав и Велико Търново.
Процъфтяващият град е безмилостно ограбен, разрушен и опожарен от османските завоеватели в края на ХІV век. Едва в края на
ХХ век паметта за град Мисионис е възкресена. Днес находките от
проучванията на обекта са подредени в постоянната Археологическа експозиция на Регионалния исторически музей – Търговище.
Крепостта може да се посети самостоятелно безплатно или срещу
платена беседа с екскурзовод от Информационния център, разположен в Ловния парк, в началото на пътя за крепостта или с предварителна заявка в Регионален исторически музей – град Търговище.

София Матеева, на 7 години е носител на сребърна значка от
Националното движение „Опознай България – 100 НТО”. Посещава обектите с родителите си. Майка й Екатерина Матеева разказва как на 1 май 2019 година семейството е било в Копривщица
и е наблюдавало възстановка на Априлското въстание. Тогава са
закупили книжка на националното движение. „Стремим се да пътуваме и да подхранваме у София родолюбиви чувства, да посещаваме обекти, където тя може да научи много за историята на
България. Неслучайно неин любим обект е паметникът на връх
Шипка. Целта ни е златна значка и ще продължим, както и досега,
да пътуваме целенасочено из България. За нас е много важно да
възпитаме у дъщеря си българско самосъзнание и самочувствие.”

МАРШРУТИ

Ноември 2020 г.
Във въздуха вече се носи
ароматът на есента - време,
което ни обгръща с поезия и
философски настроения. Величествена и тайнствена,
леко меланхолична и много
пъстроцветна, есента си
струва всеки миг на съзерцание и осмислено преживяване на всичко, което ни носи.
Това е най-добрият момент
да обърнем повече внимание на емоциите, които тя
предизвиква у всеки от нас и
да ги запечатим - на снимка
или в сърцето си.
Денят започва с дъжд, но лошата прогноза не отказва туристите от туристическо дружество „Осогово“ - Кюстендил от
пътешествието до Вискяр планина и скалите Петлюка.
Уж застудява, а топлотата на
цветовете ни сгрява отвътре.
Първата ни почивка и началото
на маршрута е село Гургулят.
След насладата от чудесните
гледки от панорамната площадка над селото и началото на
екопътека „Петлюка“, ние се отправяме по поречието на река
Петлюк и стигаме до място за
отдих и детска площадка. На
места има мостчета, пътеката
криволичи по двата бряга на реката. Пред нас величествено се
изправят три варовикови скали
– Петлючки камик, Равни камик
и Кривша, разположени на една
линия. Дължината на скалното
образувание е приблизително
500 м. Река Петлюк го разделя
на две почти равни части – от
едната страна (източният гребен) е внушителният Петлючки
камик, а от другата – по-ниските и полегати Равни камик и
Кривша. Между трите скали
реката тече през тайнствено и
живописно ждрело. В скалите
има няколко пещери, в ниското има чешма с изворна вода,
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която според легенди се смята
за лековита. Имало е и светилище на древногръцкия бог-лечител
Асклепий, син на Аполон и нимфата Коронида. Свидетелство за
това са и намерените в региона
на Сливница монети с неговия
лик. Изкачваме се нагоре по южната страна на скалата и достигаме до пещера Гълъбарника, на
чийто вход има залепени икони,
осветени свещи и кибрит. Множеството археологически разкопки в
района свидетелстват за наличие
на живот още от древнотракийската, римската и средновековната българска епоха. В местността
са открити исторически находки,
които са датирани около 5-6 хил.
пр. Хр. Предполага се, че по-къс-

но районът е населяван от трибалите, а впоследствие и от сердите.
В източната и североизточната
част на Петлючки камик се намират основите на разрушени крепостни стени, четвъртити кули и
щерна за вода. Най-вероятно са
строени през XII-XIII век, по време
на въстанието на Асен и Петър. А
според друго предание крепостта
е от времето на болярина Кракра
Пернишки.
Гледките от високото са невероятни. Красива феерия от златни
цветове и ръждиво кафяво пленява сърцата ни.
Време е да посетим и Пантеона - монумент с форма на пресечена четириъгълна пирамида.
Издигнат е през 1985 г. по случай
100-годишнината от Сръбско-българската война, в чест на офицерите, войниците и местните селяни, загинали във войната. Можете
да сте сигурни, че не сте виждали
друг подобен паметник. Заслужава си да се посети!
Построен е на мястото, където
на 7 ноември 1885 г. – третия решителен ден от отбранителното
сражение при Сливница, е водена
решителната битка при Гургулят.
Тогава отрядът на капитан Христо Попов влиза в кръвопролитен
срещен бой със сръбската Моравска дивизия. Срещу сръбската
войска се изправят само три български пехотни дружини, артилерийска батарея, по-малко от два
ескадрона и местни хора. С щикова атака българите разгромяват

„Казвам се Каролина Стойчева и съм на 11 години. Живея в София.
От две-три години с мама и татко посещаваме обектите от Националното
движение „Опознай България – 100 НТО”. Няколко пъти в годината и от
училище ни водят да ги разглеждаме и така станах носител на бронзова и
на сребърна значка. Продължавам да посещавам нови обекти, защото съм
любопитна и ми е интересно, но най-много ми харесват пещерите „Съевата дупка”, „Леденика” и „Снежанка”.

противника. В боя вземат участие
местни жители, включително и
жени. Убити, ранени и безследно изчезнали са 128 български
воини.
Победата в този срещен бой
нанася тежки загуби на сръбската войска и я принуждава да
спре атаката си, осигурява левия
фланг на българската войска,
която се прегрупира и преминава в контратака. Така сръбското
настъпление е
спряно, на нашественика е
нанесено поражение, а Българската армия
преминава
в
решително
контранастъпление и в
крайна сметка
довежда до освобождаването
на Пирот, излизането
на
подстъпите на
Ниш и принуждава
Сърбия
да капитулира.
Диктатът обаче
на
външните
сили осуетява
приобщаването
към
Отечеството на новоосвободените
с победата във
войната
български земи.
В центъра на

Пантеона се намира статуя на красива млада българка
с престилка, символизираща Майка България, скърбяща за убитите - защитници. Статуята
е изработена от висококачествен камък – кварцит, подарен от Русия, добиван само
на три места в света. Подобен
на него има вграден само в
мавзолея на Ленин, паметника
на битката при Бородино, гробницата на Наполеон и Триумфалната арка в Париж.
Всяка година през ноември
Министерството на отбраната, съвместно с Подофицерско дружество „Гургулят – потомци“, организират обиколка
на бойните позиции на Сливница и Гургулят, където през 1885
г. българската войска получава
своето бойно кръщение, отстоявайки свободата и независимостта на Отечеството.
Влизаме в монумента и ни
обзема някаква магия. Чисто,
тихо и спокойно. Но се появява и чувство на тъга. Няма как
да не споменем за вандалските прояви отвън. Поради липса
на средства за неговата охрана
и поддържане той се руши и
ограбва.
Тръгваме си усмихнати, с
приповдигнато настроение и
отнасяме с нас частица от тази
красота. Денят вече е към своя
край. С нетърпение очакваме
следващата среща с красотите
на природата ни.
Силвия Михова – секретар ТД
„Осогово“ - Кюстендил

Деветгодишният Никълъс Тома Бело е носител на бронзова и на сребърна значка. „Искам да обиколя цяла България – категоричен е той, и посещава обектите от Националното движение „Опознай България – 100 НТО” от
2007 година заедно с майка му Поля Бело и с неговия баща. Най-силно са
го впечатлили Античният театър в Пловдив, крепостта „Мезек“ и Седемте
рилски езера. „Посещаваме обектите семейно, като понякога водим и двегодишната ни дъщеря Виктория. Целта ни е златна значка, уточнява Поля
Бело, искаме да се насладим на хубавите места в родината ни.”

6

ГИДОВЕ

Ноември 2020 г.

ИМАМЕ ШИРОКО ПОЛЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С БТС
Разговор с Любомир
Попйорданов председател на
Управителния
съвет на „Планини и
хора - Асоциация на
планинските водачи в
България“

Г-н Попйорданов, бихте
ли представили сдружение
„Планини и хора - Асоциация на планинските водачи в
България“?
Сдружение „Планини и хора
- Асоциация на планинските
водачи в България“ (АПХ) е
основано през ноември 1997 г.
Към днешна дата то обединява
над 120 легално практикуващи
професията планински водачи,
отделно курсисти в етап на обучение - хора, които са се посветили на опазване на природата, както и няколко значими
туроператора за приключенски
туризъм. С голямо удоволствие
трябва да отбележа, че интересът към членство в сдружението е голям. Това е много задължаващо за новия състав за
управителния съвет, избран на
28 юли 2020 г. и за мен лично,
като член-учредител на АПХ и
председател на Управителния
съвет.
Сдружението има за цел да
подпомага и насърчава развитието на устойчив и екологичен
туризъм в планинските и полупланинските райони на България и отговорно практикуване
на активности сред природата.
Нашият основен ангажимент
като неправителствена организация в обществена полза
е професията на планинския
водач, стандартите за безопасност и сигурност при водене
на туристи в планината, разви-

тието на планинарската култура,
участие в кампании за подобряване състоянието на планинската
маркировка, планинските хижи и
опазването на деликатния екологичен статус и пейзажа в планините на България. То е създадено
успоредно със създаването на
Българската асоциация за алтернативен туризъм в момент на обществен разпад и отсъствието на
каквато и да е организация, работеща за решаване на проблемите
в българските планини. Тогава
за нас, като туроператор „Одисея-ин“, стоеше въпросът как този
процес да рестартира, и отдадохме значителна част от нашите
сили и време, за да поставим на
здрави основи тези две организации, с техните специфични цели.
За тези над 23 години „Асоциация Планини и хора“ успя да
защити правото на професията
„Планински водач“ да съществува в регистъра на професиите,
защити стандартите, по които
трябва да се извършва обучението, активно работи по правната
рамка, а през 2019 г. окончателно
прие и „Етичен кодекс на планинския водач“, който е вдъхновен от
нашия опит и практиката във водещите страни по отношение на
тази професия. АПХ е първото
сдружение на планински водачи
в Източна Европа, което премина
през цедката на кандидат-членството в международната организация UIMLA - International Union
Of Mountain Leaders Association.

Снимки: ПЛАНИНИ И ХОРА ЦПО курсове архив
Нашите членове, след като са
заплатили и годишната такса на
UIMLA, имат право да работят
на терен и в ниските и средни
планини в Европа и по света, без
използването на техники, свързани с катерене и движение по
лед – този терен е запазен само
за гидовете, които ще наречем
алпийски водачи със значката на
UIGHM - Union internationale des
Guides de Haute Montagne. В резултат на усилията на АПХ, вече
има застрахователен пакет „професионална застраховка за планински водач“.
От 2020 г. в названието на английски на нашето сдружение се
включват и алпийските водачи,
или планинските водачи второ
ниво. Така че работим за консолидацията и съвременното представителство на съсловието на
планинските водачи като цяло и
техните интереси. Надяваме се,
освен в обучението (над 350 курсисти досега са преминали през
нашия Център за професионално обучение от 2008 г. насам), да
бъдем по-активно въвлечени през
следващите години и в контрола
по упражняване на професията и
в цялостното развитие на планинарството. И на приключенския
туризъм, който е една от най-перспективните и реални възможности за благоденствие и устойчиво
развитие в планинските и селски
райони на страната, пряко свързан
и с ученическия отдих и създаването на нови нагласи сред подрастващите към планината, спортовете на открито, пътешествията и
ученето чрез преживяване.
Създаването на кооперации е
част от Стратегията за развитие
на БТС, какви според Вас са
възможностите за коопериране
между двете организации?
Кооперациите са една неглижирана форма на сдружаване, която

е натоварена с тежко историческо
бреме. Тя ни отпраща към годините, когато хората са се сдружавали, за да закупят земеделски
инвентар, да построят производствени цехове, сгради и хижи,
ако щете. Това е обединение изключително и само на физически
лица. Европейските проекти тласнаха хората към друг тип сдружаване - бизнес клъстери, като тези
по програмата ЛИДЕР ни дадоха
т.нар. МИГ - местни инициативни
групи. Някои от тези групи имат
наистина добри резултати.
За нас сдружаването не може да
бъде самоцел. И тук въпросът е:
каква цел преследва БТС, с цялата си история и много противоречиви последни 30 години? Доколко
БТС ръководството днес е способно да води диалог с други субекти,
работещи на терена на планините, планинското водене ако щете,
посрещането на хора в планината
- т. нар. хижарство, създаването и
поддържането на маркировка за
пешеходен туризъм там, където
такива маршрути и такава маркировка имат смисъл, заедно със
самата визия за тази маркировка
и разбирането на какви нужди тя
трябва да отговаря.
Свидетели сме, от една страна
на истинска мода, хората да се
снимат по върхове, по мостове,
по скали, да желаят да достигнат
до трудно достъпни места, без да
имат подготовката и знанието за
това. От друга страна коронавирусът постави на изпитание психиката на хората по цял свят, достъпът дори до парковете и близката планина ни беше отрязан.
Имаме нужда като деца на природата от възстановяване на връзката с нея. Социалните мрежи са
пълни с информация за неподозирани дори от експертите забравени и непознати села, водопади,
пещери. Това е добрият ефект от

глобализацията и съвременните технологии. Но трябва да
си дадем сметка, че е налице
непосилен антропогенен натиск
върху редица обекти на националното природно наследство.
Вековни и ценни стари гори са
подложени на изсичане по един
уж законен начин. Без експертиза, без широкоформатен публичен дебат ние ще сме на път
да изконсумираме за едно-две
десетилетия целия кредит, даден ни от природата и плод на
усилията на няколко поколения, работили за нейното възстановяване.
Виждам възможностите за
съвместна работа между сдружение „Планини и хора - Асоциация на планинските водачи
в България“ и БТС в посока на
отстояване на високите стандарти за обучение на планинските водачи, планинарската
култура, създаване на професията „Хижар“ и превръщането
на хижите в средство за настаняване, отговарящо на съвременните хигиенни и екологични
изисквания, опазване на природата, премахване на незаконните строежи. Горещите точки, по
които всички ще съдим за новото ръководство на БТС, са незаконно построената хижа Мусала
и какво да се прави с нея, овладяване на антропогенния натиск
върху района на Седемте езера, връх Мусала и връх Вихрен,
собствеността на емблематични
обекти като хижите Бъндерица и Вихрен, хижи в Родопите,
Стара планина, Средна гора и
Витоша. Защото БТС исторически е свързано в представите на българина преди всичко
със създаването на мрежата от
хижи.

КООПЕРАЦИИТЕ ЩЕ ОСИГУРЯВАТ ДОХОДИ И ПО-

От стр.1
За разлика от сдруженията
с нестопанска цел кооперацията е търговец по силата на
правноорганизационната
си
форма и има самостоятелна
законодателна уредба в Закон
за кооперациите. Като форма
на структуриране на търговска
дейност, тя е сдружение само
между дееспобосни физически
лица. Кооперацията е единствената форма на търговско
обединение, която се подпомага от държавата и може да
ползва земя от държавния
горски фонд. Кооперациите
са освободени от разходи за

учредяване, преустройство и
прекратяване.
Законодателната концепция е кооперациите да
бъдат сдружения на многобройни
по-слаби икономически субекти,
които успешно да конкурират
по-силните пазарни участници.
Така, от една страна се избягва порокът при сдруженията с
нестопанска цел да се стремят
към стопанска дейност, която в
крайна сметка води до тяхното
разединение, и ползите за всеки
участник в кооперацията са реални. А интересът на БТС като
най-голямата обществена организация в България от една
страна е да използва ентусиазма

и да подпомогне хората от различни професии, свързани с планинарството, да се организират
и да се възползват от плодовете
на своя труд, а от друга - да предостави на екскурзиантите и туристите много по-добри условия
в планината.
БТС пряко не печели нищо от
кооперацията, но косвено ползва отговорен и много по-добър
туристически продукт по отношение на спортно-туристическите
услуги. Особеност на тази кооперативна форма на сдружаване, която я отличава от останалите търговски дружества, е че
участници могат да бъдат само

физически лица. Юридически
лица, сдружения като БТС и други форми на сдружения не могат
да членуват в кооперация. От
друга страна, организираните национални и регионални събития
по годишния спортно-туристически календар на БТС и дейности,
свързани с движението „Опознай
България - 100 национални туристически обекта“, трябва да
бъдат представлявани от професионални екскурзоводи, планински водачи, ски учители и аниматори, които получават съответно
възнаграждение за своята дейност от кооперациите за услуги.
Т.е. кооперациите дават възмож-

ност на всеки от своите членове
да получи своята част от плодовете на труда, а БТС да предостави на туристите висококачествени услуги.
Кой са първите кооперации,
които насърчавате да бъдат
регистрирани?
Изготвили сме необходимите
документи – обща информация
за кооперациите, извлечение от
Закона за кооперациите, проект
за устав и протокол от учредителното събрание, както и сценарий за провеждане на събранията и ги предоставяме безвъзмездно на желаещите да създадат
организация по учредяване на
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ПЛАНИНСКОТО ВОДЕНЕ
ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ
Интервю с
Евгений Динчев –
планински водач
и управител на
„ТРЕККИНГ” ООД –
агенция за
планинарство,
пътешествия и
туризъм
Г- н Динчев, зачестилите
нещастни случаи в българските планини извеждат на
преден план въпроса за подготовката и отговорността на
планинския водач. Според
Вас, доколко подготовката в
курсовете за придобиване на
квалификация е адекватна на
изискванията от практиката?
Зачестилите нещастни случаи и инциденти по нашите
планини през последните години се дължат, най-вече, на увеличения брой посетители (туристи) в тях. Все повече млади
хора се връщат към природата
и в частност към планините, за
да задоволят свои физически
и духовни потребности. Всичко
това е чудесно, но създава и
реална предпоставка за увеличаване на риска от нещастия.
Част от тези хора се обръщат
към специализирани туристически агенции или правоспособни
планински водачи за ползване
на услугата „планинско водене“. Вече е факт наличието на
професията „Планински водач“.
Доскоро планинско водене се
осъществяваше
единствено
от кадрите на БТС, завършили
курсове за планински водачи в
системата на съюза. Разбира
се, с възприемането на пазарната икономика и с влизането
ни в ЕС нещата се промениха.
Появиха се стопански субекти,
чиято дейност е изцяло насочена в посока активности в планинска среда. Появи се и нуждата от професионални планински водачи и тяхното диференциране по видове активности –

пешеходен туризъм, ски туризъм
и ски алпинизъм, маунтинбайк,
алпинизъм и др. Понастоящем
има няколко организации, които
провеждат професионални курсове за планински водачи, като бих
отличил „Планини и Хора - Асоциация на планинските водачи в
България“.
Целият обучителен
процес (теория и практика), заедно със стажа и изпитите продължава близо една календарна
година. Материалът е съобразен
с европейските и световни изисквания и е „пречупен“ през призмата на конкретните условия в
България. Знанията, които всеки
бъдещ водач придобива, са базовата основа, върху която се гради
по-нататък. Тези знания напълно
съответстват на практиката и теорията на съвременното планин-

ско водене. Всичко това дава основание да вярваме, че вървим в
правилна посока и нещастията в
планините по вина на професионални
планински
водачи ще бъдат
все по-малко.
Какво мислите
за лицензите, които се издават в
България за тази
професия?
Доколко те съответстват на европейските стандарти?
Трябва ли да бъде
усъвършенствана
подготовката
на
правоспособните водачи, да се
повишат изисква-

ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ
кооперация. Вече се състояха
срещите на инициативните групи
на асоциацията на екскурзоводите и аниматорите и са създадени
техните инициативни комитети.
Взети са решения и са насрочени дати и места на учредителните им събрания. БТС съдейства,
като осигурява методически и
юридически консултации и помага за провеждане на събранията.
Това, което ще предлагаме
след учредяването, е юридическа
и счетоводна помощ до стъпването на крака на кооперацията.
Ще предоставим възможност и за
работни места в Информационния център на БТС, което вече

сме съгласували в Консултативен
съвет по въпросите на туризма
към Програмата за Развитие на
Столична община (СО) за 2020 г.
по Приоритет „Институционално
развитие, координация и партньорство със заинтересованите
страни“, за осигуряване на подкрепа за дейността на Българския
туристически съюз и насърчаване
на тясно сътрудничество между
Общинско предприятие „Туризъм”
(ОПТ) и БТС за реализация на
съвместни дейности, инициативи,
проекти и подкрепа при учредяване на кооперации за туристически услуги на територията на
СО и Природен парк „Витоша“

нията към тях?
До голяма степен на този въпрос отговорих в предния. „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в България“, която основно подготвя квалифицирани кадри, е член на световната
UIMLA – Международна Асоциация на планинските водачи. Като
такава, българската асоциация
е задължена да спазва нейните
изисквания и критерии. Непрекъснато се обменя опит между
членовете на международната
асоциация, нейни представители
контролират обучителния процес
във всяка страна-членка. Разбира
се, винаги има мегдан за усъвършенстване и развитие на уменията, правата и отговорностите на
действащите планински водачи,
което се и прави.
Какво трябва
да знае и какви
качества трябва
да има водачът
в
приятелска
група, който не е
правоспособен?
Много
труден
въпрос... Аз бих
го
поразширил:
Каква правоспособност трябва
да има водачът,
който води организирани прояви на БТС (дружествени и съюзни) ?
Според
мен,
дружествените прояви трябва
да се водят от непрофесионални планински водачи, завършили
съкратени курсове в системата
на БТС. Те не бива да получават
възнаграждение за тази си дейност. Централните прояви, обаче,
организирани от Централата на
БТС, трябва да бъдат водени от
професионални планински водачи срещу съответното заплащане.
Участниците в тях трябва да бъдат квалифицирани кадри на туристическите дружества и да повишават своите знания и умения,
взаимствайки ги от професионалния планински водач.
По първата част на въпроса за
водача в приятелска група – бих
изредил всички положителни качества, които би трябвало да има,
(БТС Екскурзоводи, БТС Планински водачи, БТС Аниматори и БТС
Ски учители) и осигуряване на
съвместна дейност в Информационния център на БТС на бул.
„Васил Левски“ 75, съвместно с
ОПТ, БТС, ОУПТ и кооперациите
на екскурзоводите, планинските
водачи, аниматорите и ски учителите за предоставяне на информационни услуги и услуги за
спортно-туристическа дейност на
територията на СО и Природен
парк „Витоша“.
При срещите в Министерството
на туризма разговаряхме БТС да
възложи над 3000 екскурзоводски беседи в 100-те национални
туристически обекти на кооперацията „БТС Екскурзоводи” и те да
участват в проект за безвъзмездна финансова помощ за провеждането на безплатни беседи на

но на практика никога не е така...
Тук вече опираме до планинарската култура на нацията. Колкото
повече хора посещават активно
планините, толкова повече истински планинари бихме имали, които да водят свои начинаещи при-

ятели в прекрасните, но и опасни
планини. На този въпрос друг отговор нямам...
Създаването на кооперации/
кооперативи, в т.ч. и кооператив на планинските водачи, е
част от Стратегията за развитие
на БТС. Какви, според Вас, са
възможностите за подобно коопериране и как, според Вас, би
могло да изглежда едно такова
обединение?
Доколкото съм запознат със
Закона за кооперациите, това са
сдружения (юридически лица) на
физически лица с цел търговия на

тези обекти. Ако това се реализира, ще могат да бъдат подпомогнати финансово екскурзоводите,
които бяха силно засегнати от
Ковид-пандемията и нямаха възможност да бъдат финансирани
по досегашните програми за възстановяване и икономическо развитие. Същото смятаме да направим за кооперация „БТС Планински водачи” и всички останали.
Изготвили сме необходимите документи и насърчаваме
създаването на кооперации за
възстановяване на хижа „Мукански” край село Скравена, която
е разграбена, хижа „Рудината”
край Ботевград, хижа „Бъндерица“ - стара, която е изгоряла и
хижа „Богдан”, която е в същото
лошо състояние. Има интерес и
от други туристически дружества
за създаване на кооперации от

стоки или услуги и крайната цел
е печалба. Но БТС и туристическите дружества са юридически
лица с идеална цел... Печалба може да се цели единствено при създаване на стопанско
звено към даденото юридическо лице с идеална цел, като
същата може да
се ползва само
за подпомагане
идеалните цели
на юридическото лице. Това
противоречие
не виждам как
може да се преодолее... Според
мен, най-удачно
е да се създават
туроператори
към съответните
юридически
лица с идеална
цел (туристическите дружества
и Централата на БТС), които да
предлагат планински пакети,
ползвайки професионални планински водачи и печалбата съответно да отива за идеалната
дейност на юридическото лице.
В този смисъл няма и как да се
създават кооперативи на планински водачи, защото сами за
себе си те не реализират печалба, а само възнаграждение за
воденето. Туристически пакети
и печалба могат да предлагат и
реализират само туроператори
и турагенти.

техни членове, за да могат да
извършват стопанска дейност
по управление на хижите, изграждане на интелигентна маркировка на туристическите пътеки и организиране на събития
със стопанска цел в планината
по начина, по който са били организирани и до днес от търговските дружества.
При създаването на кооперациите БТС си сътрудничи със
своите членове - туристическите
дружества от цялата страна, със
сдруженията на българските екскурзоводи, сдружение "Планини
и хора - Асоциация на планинските водачи в България" , сдруженията на ски учителите и аниматорите и всички други, които
желаят да развиват спортно-туристическа дейност в България.
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Традицията за използване на силата
на минералните извори датира от древни
времена. Тя води началото си от траките, които
са били прочути като отлични лечители. „Свещените извори на Тракия“ стават известни в цялата Римска империя.
Много малко са страните в Европа, които могат да конкурират
родината ни в областта на СПА
( SPA – Sanus Per Aquam – здраве чрез вода), балнео- и уелнес
туризма. С нейното изобилие и
многообразие от термални минерални води и калолечебни находища тя заема едно от челните
места. Страната ни е богата на
минерални води. Проучени са
над 550 находища с 1600 извора
с общ дебит 4900 л/с. Преобладават слабо минерализираните
води – 66.7%, минерализираните минерални води – 14.4%, и
газови води – 17.9%. Хладните
минерални извори са пръснати
по цялата територия на страната – Наречен (Асеновградско),
Шипково (Троянско), Овча купел (София), Смочан (Ловешко),
Вонеща вода (Габровско), Меричлери (район Симеоновград)
и др. С най-висока температура
е минералният извор при Сапарева баня, като това е единственият в България и континентална
Европа гейзер-фонтан (103ºС).
По-известните термални извори
в Стара планина са при Вършец,
Бързия, Лакатник, Оплетня, в
Софийското поле – Банкя, Горна
баня, Княжево, Овча купел, София, Панчарево и др., в Средногорието – Стрелча (40°С), Хисаря
(49,5°С), Баня (51,1°С), Павел
баня (54,6°С), Старозагорски
бани (45,8°С), по долината на р.
Струма – Благоевград, Симитли,
Сандански, Левуново и Марикостиново, по долината на р. Места

ПОЧЕРПЕТЕ ЗДРАВЕ ОТ ПРИРОДАТА

– Баня (56°С), Добринище (43°С) и
с. Елешница (56°С), в Родопите –
Девин, Велинград, Баните. В България най-широко разпространение
имат азотните термални води – изворите при Сапарева баня, Симитли, Наречен, Момин проход и др. С
въглекисели води са изворите при
Михалково, Сливенските минерални бани, Стефан Караджово, сероводородни са термалните води в
Софийската котловина. Половината
от термалните води са с повишена
радиоактивност, надхвърляща 15
емана/л (еман - единица за измерване на радиоактивността) – Клисурският извор, Стрелчанският и
др. С особено голяма радиоактивност са изворите Момина баня и

един от Нареченските извори
В страната има и ценни находища на лиманна лечебна кал и
лечебен торф. Калолечебни находища има при Шабленската тузла,
Тузлата, Варненското езеро, Поморие, Атанасовското езеро и яз.
„Мандра“, а торфени находища
има при яз. „Батак“ (Родопите), с.
Байкалско (Конявската планина),
гр. Стралджа (Среднотунджанското поречие), Варненското езеро, с.
Садово (Горнотракийската низина).
Изворни находища на лечебна кал
има при с. Марикостиново (Санданско-Петричката котловина) и гр.
Баня (Карловската котловина), а
изкуствени пелоиди при Овча купел
(София), Велинград, Асеновград,

ВЕЛИНГРАД

СПА СТОЛИЦАТА НА БАЛКАНИТЕ
България е на едно от първите
места в света по брой и видове
термални минерални извори. На
територията й се намират над
550 хидроминерални находища с
над 1600 извора. Наред с балнеологията и балнеолечението се
развива и СПА туризмът (СПА –
Sanus per akwa, т.е. здраве чрез
вода). Това е самостоятелен
сектор, предлагащ използването
на процедури и услуги най-вече
за профилактика на отделни заболявания и за общо укрепване
здравето на здравите хора.
В наши дни фаворит сред балнеоложките ни курорти е Велинград. През 2009 г. той официално бе обявен за СПА столица на
Балканите. Причина за избора са
80-те разнообразни по състав минерални извора в града и околностите, големият брой слънчеви
дни в годината и чистият планински въздух.
Като част от европейската мрежа на термалните градове Велинград се нарежда до такива
световноизвестни балнеокурорти
като Карлови Вари, Аква Терми,
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Баден-Баден, Вартберг, Пиестани,
Бани ди Лука Терме, Акуе Чинцинато и др. Всички те са включени
в проекта ТЕRМАЕ ЕURОРАЕ, финансиран от Европейската Комисия, с цел опазване на културно-историческите забележителности около тях.
Лековитите води в района са отдавна известни. В началото на ХХ
век селищата Лъджене, Каменица
и Чепино-Баня (днес квартали на
града) се обединяват и формират
курорта. През 1937 г., по инициатива на кмета Йосиф Шнитер, е
построен най-големият минерален
плаж на Балканите. Тук се намира и
най-големият карстов извор на Балканите - Клептуза.
Велинград е популярен и в България, и в чужбина, както заради
термалните си извори, така и заради изградените над четиридесет
СПА хотели, балнеохотели и балнеологични центрове, специализирани болници за рехабилитация и др.
По състав местните води се делят на меки, хипертермални (с
широки температурни граници до
98оС), високоалкални, слабомине-

рализирани, хидрокарбонатни и др.
Водата от хидротермалното находище Чепино съдържа най-много радон, действа ободряващо и
е подходяща за възстановителни
процедури при деца, възрастни и
спортисти. Лекува заболявания на
нервната система, диабет, остеопороза, подагра, нарушения в липидната обмяна, сърдечно-съдови заболявания, възпаления на горните
дихателни пътища и на белите дробове, на бъбреци и жлъчка, гинекологични заболявания и стерилитет.
В Лъджене минералните води са
подходящи както за пиене, така и
за външни укрепващи и закалителни процедури. Те лекуват спомашно-чревни заболявания, болести
на жлъчка, черен дроб, бъбреци,
неврологични и сърдечно-съдови
заболявания, хипертонична болест,
болести на опорно-двигателния
апарат, ендокринни заболявания и
такива на горните дихателни пътища, на белите дробове, хронични
интоксикации.
Водите от хидротермално находище Каменица са богати на флуор
и затова са подходящи за профи-

Сливенски„Албена“,
те бани, Стак.к. „Слънчев
розагорските бани,
бряг“, Бургас и т.н.
Хасковските бани, Сапарева
Част от минералните извобаня, Благоевград, Хисаря, Павел ри на страната се намират в южбаня, Поморие, Приморско, к.к. ната й част, където има влияние на
лактика при кариес на деца и остеопороза при възрастни. Лекуват заболявания на опорно-двигателния
апарат, хронични възпаления, травми на костите, ставите и сухожилията, кожни заболявания, хронични
интоксикации, сърдечно-съдови заболявания, гинекологични болести
и стерилитет, заболявания на горните дихателни пътища и на белите
дробове.
Освен за постигане на оздравителен ефект водите на Велинград се
използват и за разкрасяващи и укрепващи процедури.
Почти всички хотели разполагат
с басейни, джакузита и солариуми. Извършват се СПА и уелнес
процедури с минерална или морска вода. Допълнителни апликации с лечебна кал и водорасли
спомагат за намаляване на теглото или за подхранване и хидратиране на кожата. Освен традиционните видове масажи се прилагат
и такива с горещи вулканични камъни. Интересни са и процедурите във „ваната на Клеопатра“ - за
20 минути се потапяте в мляко,
билки или червено вино (чрез винотерапията се извличат токсините от организма). Предлагат се
още суха финландска сауна, инфрачервена сауна (с положително въздействие върху кожата и
имунната система), парна кабина
за хидратация на кожата. В повечето СПА центрове има и ледени
стаи или машини за лед, като чрез
допира на ледените блокчета до
загрятото тяло се постига добър
ефект върху общия тонус и срещу
заболявания на нервната система.
През всички годишни сезони Велинград е притегателно място за
почивка и спорт. Ако сте любители
на емоциите и нестандартните пътешествия, можете да стигнете до
там по единствената теснолинейна
жп линия в България, която започва от гара Септември и завършва
в Добринище. А освен минерални
води градът предлага още изкушения - многобройни маркирани
маршрути до различни природни
и културно-исторически забележителности, възможности за риболов
и водни спортове в близките язовири „Доспат“, „Батак“ и „Белмекен“,
ловни стопанства, конни бази и ски
писти, различни екскурзии, фотосафарита, пикници и off-road разходки, запознаване с родопската кухня
и фолклор. Така че всеки може да
направи своя избор.

средиземноморски климат, други са
открити в планински райони с иглолистна растителност и бистри потоци, а трети по Черноморието. Това,
заедно с наличието на голямото
разнообразие на билки и растения
за нуждите на арома- и фитотерапията, дава възможност за целогодишно посещение на страната,
ефективно лечение и профилактика на множество заболявания или
просто създава отлични условия за
отдих.
Република България разполага с
48 климатични планински курорта,
15 климатични морски курорта, 38
балнеоложки курорта. Най-известните балнеоложки, климатични и
калолечебни черноморски курорти
са: к.к. „Албена“, к.к. „Златни пясъци“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, „Слънчев ден“, к.к. „Слънчев
бряг“, „Ривиера“, Балчик, Тузлата,
Варненските калолечебни бани, Поморие, Приморско, Китен, Созопол,
Ахтопол и др., а най-известни в
полупланинските и планински части на страната са: Хисар, Велин-

град (спа столицата на Балканите),
Сандански, Банкя, Кюстендил, Наречен, Павел баня, Костенец, Вършец, Бургаските минерални бани,
Момин проход, Сливенските минерални бани, Старозагорските минерални бани, Хасковските минерални бани, Сапарева баня, Баня,
Пампорово,
Боровец,
Тетевен,
Трявна, Априлци, Котел, Елена, Говедарци, Дряново и др. Страната е
известна с висококвалифицирания
си персонал, отличните възможности за настаняване и разнообразните програми и услуги, включващи
профилактика и лечение на различни заболявания, масажи, вани
с минерална вода, перлени вани,
рефлексотерапия, традиционна иглотерапия, лечебна физкултура,
акупунктура, лазертерапия, акупресура, лечение с парафин, апитерапия, фитотерапия, калолечение,
ароматерапия, антистресови програми, диетични програми и програми за отслабване, балнеокозметика, медицинска козметика и др.
bulgariatravel.org

САНДАНСКИ - ДИШАЙ, ЧОВЕЧЕ!

Сандански е известен целогодишен климатичен курорт за отдих
и балнеолечение. Това е най-слънчевият български град с мек средиземноморски климат, чист въздух и
лековити минерални води. Средната
годишна температура е +14 градуса,
средната относителна влажност - 66
%, продължителността на слънчевото греене - 2 506 часа годишно. От
земята му бликат над 80 термални
извори с температура между 33 и
83 градуса. Казват, че Сандански е
най-добрата естествена лечебница на бронхиална астма в Европа.
Минералните води лекуват и болести на горните дихателни пътища (в
добавка с богатия на отрицателни
йони въздух), опорно-двигателния
апарат, централната нервна система и гинекологични заболявания.
Прекрасно място за разходки е
градският парк с над 200 средиземноморски растителни вида, сред
които вековни чинари. Близо до града са планините Пирин, Славянка,
Малешевска, Огражден.
Археологическото
наследство
на региона е сред най-богатите в
България с над 5000 паметника,
датирани от различни периоди от
праисторическите епохи до Късното Средновековие. Най-запазени
са останки от ранното християнство
от V – VІ в.: Епископската базилика, Базиликата на епископ Йоан и
раннохристиянски комплекс. Интересни са и откритите мозаечни

декоративни килими, част от които
са експонирани „ин сито“ в Археологическия музей на града. Според
легенда тук се е родил Спартак,
тракиец от племето меди, оглавил
най-голямото въстание на роби
срещу Римската империя.
На 20 км от слънчевия град е
Мелник – архитектурен резерват
и град-музей с възрожденски къщи
от времето на Втората българска
държава, известен още с иконописната си школа и с уникалната
си графитокерамика. Многобройни туристи идват тук, привлечени
от неповторимата му красота, но и
заради ароматното вино, добивано
от широка мелнишка лоза и ферментирало в изби, издълбани в пясъчниците на Мелнишките скални
пирамиди. В Историческия музей
на Мелник – Пашовата къща ще
научите интересни факти за бита и
културата на местните жители. Кордопуловата къща пък се смята за
най-голямата възрожденска къща

на Балканския полуостров. Тя е
музей, но в нея отлежава вино в изби-тунели, които могат да поберат
300 тона. Украсена е с дърворезба
и стенописи. Горните й етажи имат
24 прозореца, част от които са с венецианско стъкло.
На 7 км от Мелник се намира
най-голямата религиозна обител в
Пиринския край – Роженския манастир. В черквата му са запазени стенописи от 16 и 18 в., икони и
дърворезбовани иконостаси, в които често е вплитан мотивът „лоза“
– свидетелство, че е дело на майстори от Дебърската и Самоковската школа. В параклиса „Свети
Безсребърници Козма и Дамян“ се
съхранява единственото копие на
чудотворната икона „Богородица
Портарница“, охранявала портите
на манастира „Ивирон“ в Атон. На
200 метра от обителта е гробът на
Яне Сандански. Любопитен факт е,
че в манастира са снимани сцени
от филма „Време разделно“.
Маркирани пътеки от Сандански
и Мелник водят в красивата Пирин
планина. А в средата на април започва сезонът за рафтинг в Кресненското дефиле, където бързеите
на игривата Струма очакват любители на екстремните усещания.
Други забележителности близо до Сандански: Рупите, курорт
„Попина лъка“ в Пирин, Попинолъшкият водопад, Самуиловата
крепост.

Време е
държавата да
преосмисли
политиката за
профилактика и
рехабилитация
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Разговор със Сийка Кацарова - председател
на Българския съюз по балнеология и СПА
туризъм и вицепрезидент на Европейската
СПА Асоциация
1. Г-жо Кацарова, през септември т.г. се проведе антикризисният конгрес на Българския съюз по балнеология
и СПА туризъм (БСБСПА) във
Велинград. На него бе представена идеята за въвеждане на
ежемесечни ваучери за здравен
туризъм към основната заплата. Има ли развитие това
предложение?
Проектът „Ваучери за здравна
превенция“ на Български съюз по
балнеология и СПА туризъм датира от 2016 г. и за четири години досега не успяхме да убедим
управляващите в значението на
здравната профилактика и превенция върху работещото
население на България.
За
предложението
ни са информирани
всички
отговорни
институции
това
да се случи, като
в началото бе
по-трудно, но сега
вече имаме подкрепата и на трите
големи
работодателски организации.
Вярвам, че световната
пандемия, вследствие на
COVID-19 е историческият
момент на осъзнаване ролята на
превантивната грижа за здравето
чрез природните богатства, които
страната ни притежава (минерални води, климат, пелоиди) и че
управляващите ще преосмислят
позицията си, залагайки повече
средства в държавния бюджет за
догодина именно за профилактика
и рехабилитация.
Какво ще включват ваучерите - лечение на определени заболявания или СПА процедури?
Проектът „Ваучери за здравна
превенция“ предвижда всеки работодател, който иска да инвестира
в здравето на своите служители,
да има възможност да предоставя
ваучер в размер на 720 лв. годишно, който може да бъде използван
за минимум 7-дневен престой/
почивка в сертифициран според
Наредба 4 на Министерство на
туризма и Министерство на здравеопазването Медикъл/СПА или
СПА хотел. Проектът „Ваучери за

здравна превенция“ е разработен
на базата на модела за ваучерите
за храна, които предоставят данъчно облекчение на всеки работодател, решил да ги предоставя и би
могъл да бъде реализиран само с
едно допълнение на Наредба 7 на
Министерство на финансите.
Колко хора и от какви групи
ще могат да се възползват от
ваучерите за здравна превенция?
„Ваучерите за здравна превенция“ са предназначени за наетите
лица на трудов договор, тъй като по
модел те
ще бъдат

време на криза, е необходима директна помощ в размер на 30 млн.
лв. от Европейската Комисия.
Разчитате ли на помощ от
европейските фондове за подкрепа на СПА-отрасъла?
Да, разбира се. Здравният туризъм (в частност Медикъл/СПА,
СПА и уелнес туризма) е зелен
туризъм, устойчив и социален.
Финансирането му е необходимо
в три основни направления:
Инфраструктура:
Българските балнеоложки общини се нуждаят от целево финансиране по
програми на ЕС, през МРРБ, за
да реновират инфраструктурата,
свързана с продукта: ремонтиране на бани, саниране
на тръбопроводи, изграждане на питейни
павилиони, създаване на фитнеси на открито...
Подмяна
на
с ъ ще с т ву ва щ и
остарели системи за отпадъчни
води с нови зелени технологии.
Маркетинг и връзки с обществеността:
Специализирани програми (65+), които да информират и европейците за важността
на превенцията и профилактиката
предоставяни от работодателите.
и да ги подпомогнат финансово
Другият проект на Български да проведат своята здравна посъюз по балнеология и СПА тури- чивка.
зъм, който предвижда да обхване
Обучаване на кадри за здрав1 000 000 здравноосигурени бъл- ния туризъм.
гари и който сме представили на
Кои са приоритетите за равниманието на Вицепремиера и бота на БСБСПА в следващиМинистър на туризма г-жа Марияна те години?
Николова, е за „Ваучери за рехабиБългарският съюз по балнеололитация“. Ваучерът за рехабилита- гия и СПА туризъм вече 14 години
ция е на стойност 300 лв. на човек
и средствата ще се ползват в сер- има основна цел – позициониратифицирани според Наредба 4 на нето на България на междунаМинистерство на туризма и Минис- родния пазар като целогодишна
терство на здравеопазването Меди- здравна дестинация. Продължакъл/СПА и СПА хотели за престой ваме работата си по линия на поот минимум 6 нощувки с ползване пуляризиране на страната ни като
дестинация за здравен туризъм
на 5 процедури.
Подобна практика има в Чехия, на немския здравноосигурителен
която от 1 юни 2020 г. работи с този пазар в продължение на историмеханизъм. За въвеждането на този ческия успех, който постигнахме
механизъм, който ще подпомогне в края на миналата година, когато
туристическия бранш и ще допри- Немската асоциация на здравноонесе за неговата устойчивост по сигурителните каси включи България в списъка на държави, в които
признава разходите, направени за
медицински амбулаторни услуги
за профилактика.
Основна цел в работата на Съюза за 2021 г. е увеличение бюджета на НОИ и допуск на сертифицираните по Наредба 4 на МТ
и МЗ Медикъл/СПА и СПА обекти
до програмите за профилактика
и рехабилитация на Националния
осигурителен институт. Тук отново
имаме единомислие с работодателските организации, министърът на труда и социалната политика също подкрепя проекта.
Ще продължим да предлагаме
политики и инструменти за подпомагане на бранша в условията на
тежка криза, както и да отстояваме интересите на СПА индустрията на България.
Страниците подготви Петя Иванова

ПРОЯВИ
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НА „УЗАНА“ СЕ
СРЕЩНАХА ХИЖАРИ
ОТ ЦЕНТРАЛЕН
БАЛКАН

В средата на октомври, в
навечерието на християнския
празник Света Петка, за 13ти пореден път хижарите от
Централна Стара планина се
събраха на х. „Узана“, за да
обменят информация, да споделят опит и часове на добро
настроение. Много от тях са
свързани с дългогодишни
приятелства, скрепени с взаимопомощ и солидарност в
критични моменти.
В подножието на най-големия връх в региона - Исполин,
в топлата и гостоприемна хижа
„Узана“, си дадоха среща силни духом мъже и жени, които
живеят с нормативната уредба
на планината и нейните закони
– хората, които години наред
посрещат и изпращат всички
нас, които искаме да се докоснем до планинските висоти и

ехоПОХОДИ

Ноември 2020 г.

за кратко да избягаме от ниските
страсти на урбанизираните низини. Хората, които от години спасяват дръзналите да не се подчинят на планинските закони и на
които винаги можеш да разчиташ.
Началото на тези срещи е дадено преди 13 години от хижаря
на заслон „Ботев“ – Вальо Ангелов. Благодарение на него днес
туристите ползват днешния обновен заслон, който преди е бил
изоставен и приличащ на обор.
Вальо, който е обичан и ценен
от всички негови колеги и който е
инициатор на срещите за обмяна
на опит между хижарите.
Събирането този път започна
с благословия от отец Рафаил
Павлов, свещеник от храмовете
на пловдивските села Каравелово и Климент…. Негов духовен
наставник е бил дядо Добре Добрев, най-големият дарител на

храм „Свети Александър Невски“.
С благослов от свещеника и курбан, приготвен от любимеца на
хижарите Аврам Лилов от Сопот
и Димо Мичев, вечерта премина
в разгорещени разговори и танци,
озвучавани от двама верни приятели на туризма - Катя и Христо
Георгиеви от северняшкия оркестър „Нашенци“.
Тазгодишният домакин, хижарката на хижа „Узана“ Милена Ботева, посрещна гостите с питите,
с които печели почитателите на
вкусния хляб и с гальовното обръщение „мили мои“. Тя пожела
тези срещи да продължат и никой
да не липсва в годините напред.
По покана на ТД „Узана” в срещата се включиха председателят
на БТС доц. д-р Венци Росманов, секретарят „Инвестиционна
дейност” при БТС Георги Бенчев
и специалистът „ЮТС, спортна,

учебно-методическа и кооперативна дейност” Иван Тодоров.
Наемателите на планинските домове зададоха и обсъдиха много
въпроси, на които се търсят ра-

ционални решения.
В присъствието на семейство
Кръстеви, миналогодишни домакини от хижа „Партизанска
песен“ и на Милена Ботева от
хижа „Узана“ („Партизанска“),
единодушно бе решено следващото по ред домакинство да
бъде поверено на най-танцувалното семейство – Теодора
Златанова и Тончо Петров, стопани на хижа „Васильов“.
И ако за някои 13 е фатално
число, за хижарите то е духовно
число. Фатално може да бъде
само ако не осъзнаваме, че отношението ни към планината
и околната среда трябва да е
реципрочно – така, както получаваме дарове от тях и ние да
даряваме своето адекватно поведение!
Тодорка Мирчева
Кметски наместник на Кметско наместничество „Зелено
дърво”

ГОСТОПРИЕМСТВОТО Е ПЪРВИЯТ ЗАКОН В ПЛАНИНАТА

„РИЛА 2020“

Националният есенен квалификационен пешеходен поход
„Рила 2020“, последен в календара на Българската федерация по туризъм за тази година,
се проведе от 14 до 18 октомври. Ръководители на похода
бяха Делка Кавъркова – изпълнителен секретар на федерацията и прекрасният планински
водач Ангел Владимиров от
град Дупница.
В първия ден 22 туристи от
12 пешеходни клубове от страната се събраха в Боровец,
откъдето започна първият преход до хижа „Чакър войвода“.
Той премина в чудесен есенен
ден, сред вековна гора, изпъстрена в невероятни нюанси на
зелено-жълти, червени и кафяви цветове. В базата сърдечно
ни посрещнаха хижарите. В
затоплената и уютна столова
ни поднесоха за вечеря топла
супа, чай и кафе.
На следващия ден, след топла закуска и чай, групата потегли по маршрута към следващата хижа - „Грънчар“. По
пътя обядвахме в столовата на
хижа „Заврачица“, която беше
отворена, без да сме се обаждали предварително. После
потеглихме по Кайзеровия път.
При изкачването на седловината „Заврачица“, където пътят се
разделя за връх „Мусала“ през

връх „Манчо“ и за хижа „Грънчар“,
се появиха мъгла и тъмни облаци, леко заръмя дъждец и задуха студен вятър. Върховете бяха
тъмни и сякаш настръхнали. При
тази обстановка решихме, че е
по-добре да продължим по Кайзеровия път.
Двадесет и пет дни преди проявата се обадих на хижаря на
хижа „Грънчар“, за да направя
заявка за нощуване, да се информирам колко струва нощувката и
да поръчам топла чорба за вечеря. Заявката ни беше приета. На
13.10.2020 година прозвъних отново четирите бази за нощувка,
тъй като в Рила не навсякъде има
връзка по телефоните - отново се

чухме, казах точния брой на туристите и направих заявка за чорбата.
Голяма бе изненадата ни, когато
пристигнахме на хижа „Грънчар“.
На вратата ни посрещна табела
„За продукти съм“. Поседяхме навън, но стана студено и взе да се
смрачава. Надявахме се, че хижарят може би е позакъснял. Но
такъв не се появи и решихме да
влезем. На вратата на столовата
ни посрещна друга табела: „Не
разбивайте вратата, вътре печка няма“. Тръгнахме с фенерче
по притъмнялото стълбище към
втория етаж, за да видим има ли
отворени стаи. Имаше отворена стая с 14 легла на два етажа,
а ние бяхме 22 туристи. Нямаше
ток, вътре бе студено.
Успяхме да отворим още две

стаи. Леглата бяха на два етажа
и в тъмнината можеше някой да
се пребие, ако се наложи през нощта да излезе навън. Облякохме
си всички дрехи, завихме се с по
четири отдяла и успяхме да оживеем до сутринта. Единственото
хубаво нещо бе, че на входа и на
чешмата имаше светлина от слъчеви батерии.
Трудно ми бе да повярвам, че
може да има толкова безотговорни хора. Хижата е на 2 187 м.н.в.,
температурата там е ниска, ние
бяхме потни, можеше някой да се
разболее или да се случи някакъв
неприятен инцидент. Слава богу,
оцеляхме без заболели. Хижата
е на прекрасно място, но при такива хижари вероятно потокът на
туристи доста ще намалее и ще
се насочи към х. „Трещеник“.
На следващия ден рано сутринта леко ръмеше, имаше мъгла по
върховете и вятър. Взехме решение да минем по пътеката за
хижа „Трещеник“ и от местността Нехтеница да хванем пътя по
деривацията за водоема на яз.
Белмекен. Времето се пооправи
и към три часа пристигнахме на
хижа „Семково“. Тази хижа е прекрасно място за семейна почивка
с деца, тъй като има хубав детски
кът, а на езерото има водни колела. Домакините тук бяха прекрасни. Беше топло и уютно, и въпреки че бяхме обядвали по пътя, за
компенсация на мизерията в х.
„Грънчар“ допълнително пихме
чай, хапнахме топла чорба, кюфтета и салати.

Настанихме се в топли, уютни
и чисти стаи. Отдавна не ми се
беше случвало да спя на такива бели чаршафи и калъфки в
хижи. Вечерта премина в задушевна атмосфера, нахраниха
ни с разнообразна топла храна,
имаше музика. Хижарят бе с
опериран крак и с патерици, но
неговите помощници ни обгрижваха чудесно.
Сутринта ни поднесоха топла
закуска, поръчахме си и храна
за из път. Имам четиридесет и
пет години стаж в системата на
планинския туризъм и в какви
ли не обстановки сме попадали, особено последните тридесет години, но днес рядко се
срещат хижари като Милко от
хижа „Семково“. Към осем часа
сутринта поехме за последния
преход от х. „Семково“, през
местността „Динков дол“, за
х. „Македония“, а от там за х.
„Бодрост“ - последната база за
нощувка. По обяд стигнахме до
хижа „Македония“. Обикновено
не се обаждам на междинните
хижи за храна, тъй като походът
е национален и не е възможно
да се знае колко туристи биха
искали да обядват с храна от
хижите. Хижарката беше разговаряла по телефона с хижаря
на хижа „Бодрост“ и беше приготвила повече храна и за нас,
защото имаше и други туристи
в хижата. Сити и доволни потеглихме по последния етап от похода си.
Вечерта на хижа „Бодрост“ ни
посрещнаха също добре. Настаниха ни в топли и чисти стаи.
Имаше топла вода, вечеряхме
и така завърши походът, организиран от БФТ. Прекарахме
пет чудесни дни в планината, с
изключение нощувката на хижа
„Грънчар“.
Мисля, че е добре Българският туристически съюз да работи
добре с дружествата в насока
посрещане, настаняване и обслужване по базите, които се
управляват от него. За да има
повече посещения в хижите,
трябва да има истински хижари,
който да посрещат туристите
така, че те да идват отново заради доброто посрещане и обслужване.
Делка Кавъркова

ПЪТЕШЕСТВИЯ

Ноември 2020 г.
Представителна група на
Българската федерация на
туристите ветерани (БФТВ)
от девет клуба в страната взе
участие в поредната проява от
Календарния план`2020 на Федерацията - „Източни Родопи
– минало и съвремие”. Организатор и домакин на събитието
бе КТВ „Мечковец”- Хасково,
с председател Васил Вълков.
От 19 до 22 октомври участниците направиха съдържателна
и незабравима разходка в Източните Родопи, където всяка
педя земя е наситена с хилядолетна история, древни цивилизации, митология и историческа достоверност, разкрита от
археолозите. Впечатлихме се
и от съвременната атмосфера
на селищата в този магнетично привлекателен дял - Източни Родопи, познат от векове
като Свещената планина. Едно
преплитане на историята на
предците ни с днешния цивилизован свят, на съхранената
веществена и духовна памет
от Средновековието, близкото
минало и съвременността на
българите.
Имахме само два дни за нашата наситена програма с посещения на редица исторически,
природни и културни забележителности в региона.

ХАСКОВО

ни посреща слънчев, потънал
в зеленина и достолепие, присъщо на град с повече от хилядогодини история. Изкачваме
стълбите до символа и закрилницата на Хасково – статуята
на Дева Мария с Младенеца,
поставена на възвишение в
центъра на града. С внушителните си 32,8 м тя е най-високата в света и е вписана в Книгата
за световни рекорди на Гинес,
раздел „Религия”. Оттук градът
се вижда като на длан.
На няколко метра от монумента „Света Богородица”,
погледът ни е прикован от друга внушителна конструкция –
30-метрова камбанария, която
допълва архитектурния ансамбъл.

На няколко километра от Хасково спираме в с. Узунджово, за
да разгледаме

УЗУНДЖОВСКАТА
ЦЪРКВА

Влизаме в спретнатия просторен двор на православния
храм „Успение Богородично” и
заставаме пред внушителна по
размери монолитна постройка
с елементи на ислямска архитектура. Това е най-голямата
селска църква в България. Слушаме интересната беседа за
историята на храма. През 1500
г. в с. Узунджово е построена
българската църква „Света Богородица”. .През 1593 г. цялото
село е опожарено. Великият
везир Синан паша дарява 30
000 златни гроша и заповядва
на мястото на църквата да бъдат построени керван сарай,
джамия, имарет и баня. Комплексът, който бил защитен с
висока крепостна ограда, трябвало да обслужва участниците
в най-големия и прочут панаир
в Османската империя – Узунджовския, който траел 40 дни.
В началото на 20 век Турция
връща имота на България и
разрешава преустройството на
джамията в църква. През 2007

ТУРИСТИ ВЕТЕРАНИ
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„Пътниче, сведи
глава пред паметта
на хората, обитавали 8000 години хълма
преди теб” е написано
на табела при входа на
каменния град-крепост.
В сърцето на Източно-родопския планински масив, на
двата бряга на река Арда е
разположен град

КЪРДЖАЛИ

В СЪРЦЕТО НА ТРАКИЯ
г. храмът е възстановен основно,
като са запазени елементи на ислямската архитектура, надписи на
арабски език и характерното за
мюсюлманската религия цвете –
разцъфнало лале. Вътрешността
на храма респектира с майсторски стъклописи, изобразяващи
сцени от живота на Божията майка и с изяществото на дърворезбата. Новият иконостас, който е
един от трите с внушителни размери в България (висок 8,80, широк 14 м), е изработен от тревненският дърворезбар Дарин Божков. В него е преплетен уникален
елемент – молитва, изписана на
глаголица. По този признак иконостасът и църквата са единствени
в България.
На 20 км източно от Хасково, в
покрайнините на с. Александрово, посещаваме едно от най-зна-

сни керванджиите, и е със своеобразна османска архитектура
– сводест, изграден от бял черупчест варовик и остър пясъчник.
Това видяхме, гледайки моста
отдолу в профил. Ако имахме
възможност да се качим отгоре,
щяхме да видим, че е павиран и
че има запазен надпис на старотурски със стихове от поета Саибаи с превод на български: „Светът е един мост, по който минава
пътят на царя и бедняка“.
Не пропуснахме и другата емблематична забележителност в
околностите на Харманли – Туристически комплекс

ИЗВОРЪТ НА
БЕЛОНОГАТА

Вървим по обраслата пътеката, слизаме по мраморни стъпала надолу към чешмата. Около
тях на табели четем цитати от
едноименната поема на Петко Р.
Славейков, припомнящи драмата
на красивата българска девойка
Гергана. Везирът я среща на селската чешма и настоява да отиде
с него в Стамбул, но е изумен от
силата и духа на Гергана. На каменна плоча, поставена над чешмата, четем:
„Смая се везир с Гергана,
вярност в любов й почете,
пусна момата свободна
и надари я богато…
А после за помен поръча
изворът чешма да стане…”
П. Р. Славейков
Там е и паметникът на Гергана, изваян в цял ръст от камък.
Стана ни тъжно, че едно толкова
прекрасно и изпълнено с история
чимите открития на българската място днес е занемарено. Напускаме комплекса „Изворът на беархеология –
лоногата” със смесени чувства.
пътешествието
АЛЕКСАНДРОВСКАТА сиПродължаваме
на юг и спираме в Свиленград.
ГРОБНИЦА
С вълнение минаваме над река
Екип от археолози, ръководен Марица, по моста на Мустафа
от д-р Георги Китов, при разкопки паша, наричан също
в могилата „Рошавата чука” през
СТАРИЯ МОСТ
декември 2000 г. открива тракийска гробница от IV в. пр. Хр. ПоПостроен по нареждане на Мусстройката е била последен приют тафа паша, везир на султан Сюна някой от тракийските владете- лейман I Великолепни, в периода
ли или знатен аристократ. За това 1512-1529 г. с дължина 295 м и
говорят внушителни стенописи и ширина 6 м върху сводеста конуникална архитектурата – право- струкция, мостът е единственият
ъгълно преддверие и кръгла гроб- напълно запазен елемент от няна камера с камбановиден свод, когашния цялостен комплекс от
което я нарежда между бисерите керван сарай, джамия, чаршия
на тракийското културно наслед- и хамам. Бил е застлан с гладко
издялани камъни и с парапети от
ство по нашите земи.
Продължаваме пътешествие- цели камъни.
Крайната точка на пътешествито си и спираме за малко в град
Харманли, сякаш кацнал на два- ето за деня е
та бряга на р. Харманлийска.
СЕЛО МЕЗЕК
Зад сградите на общинския съд
и музея се намира
Край селото посещаваме внушителна средновековна крепост,
ГЪРБАВИЯ МОСТ
която е една от най-добре запаТова изключително транспорт- зените и големи български твърно съоръжение с дължина 109 м дини. Мезешката крепост е среди ширина 6 м е съхранило красо- новековно византийско укреплетата и значимостта си и до днес. ние, изградено през XI-XII век на
Построен е през 1585 г. от Осман- надморска височина около 210 м
ската власт над река Олу дере с функции на гранична стражева
(Харманлийска река), за да уле- крепост. Охранявала е територии

между реките Марица и Арда.
Вторият културно-исторически
обект, превърнал се в символ на
селото, е тракийската куполна
гробница. По стените на коридора й са окачени 3D холограми със
снимки на предметите, намерени
в нея. Открита е случайно през
1931 г., а малко след това започват археологически проучвания
под ръководството на проф. д-р
Богдан Филов и д-р Иван Великов.
В очакване на нови впечатления, нощта минава бързо и посрещаме родопското слънце в посока Кърджали. Малко след с. Бели
пласт, до самия път вдясно, спираме, за да разгледаме природния феномен

КАМЕННИТЕ ГЪБИ

Скалните образувания се извисяват до височина 3 м, а гуглите
им достигат 2,5 м в диаметър.
Скалните гъби, както още са известни, са причудливи образувания, формирани в резултат на водата, вятъра и слънцето.
Следващата спирка е

ПЕРПЕРИКОН

Стръмна алея ни извежда до
свещения скален град-крепост
Перперек (при траките), наричан и Перперикон. Светилището
е разположено на скален връх с
470 м н. в. Разглеждаме с интерес този мегалитен каменен комплекс с площ от 5000 кв. м, който
е най-големия на Балканския полуостров. Всяка педя от този планински масив е била обработена
от човешка ръка. На самия връх
е разположен басейн със значителни размери, минаваме край
скални тронове, просторни, изсечени в скалата помещения и пейки, оглеждаме и царския дворец.
Вървим по т. нар. „Свещен път”,
който води към т. нар. „Голям
храм”. Перперек е бил столица на
траките. Дървени конструкции със
стълби ни изкачват по останки от
кулата на крепостната стена и си
правим снимки за спомен.

Регионалният
исторически
музей е съхранил цялото историческо богатство на този край.
Разглеждаме богатата му експозиция, събрана в три отдела
– Археология, Природа и Етнография, разположени на три
етажа в представителна култова сграда. Тя е построена в
началото на 20-те години на XX
век по проект на архитекта на
Храм-паметник „Св. Александър Невски” в София – проф.
Александър Померанцев. Над
45 000 експонати от фонда на
музея проследяват живота в Източните Родопи от най-дълбока
древност до началото на XX
век. Отвън, в парка на музея,
са засадени 22 вида растителни видове, които са единствени
в ареала на Южна България.
В Кърджали посещаваме и манастирския комплекс „Св. Йоан
Предтеча” и Неделното училище при средновековния манастир, в което се обучават 120
деца.
Денят ни завършва с природния феномен

КАМЕННАТА СВАТБА

Изкачваме рида Каяджик в
Източни Родопи и пред очите
ни се разкрива Вкаменената
сватба – скален ансамбъл, олицетворяващ една легенда за
любов. Феноменът наподобява фигури на сватбарска група,
която стои неподвижно вече
милиони години. Скалните образувания са високи до 10 м и
са разположени на площ от 50
декара. Формирането им е започнало от преди 40 милиона.
години. Според легендата природните сили вкаменили всички
сватбари, заради нечистите помисли на свекъра. Единствено
младоженецът бил пощаден, но
той помолил вятъра да вкамени
и него. Природната стихия изпълнила молбата му. И наистина – най-впечатляващи са две
10-метрови скали, наподобяващи прегърнати младоженци.
Тук пътешествието ни завършва. То стана възможно,
благодарение на добрата организация и топлото посрещане
от страна домакините – приятелите от КТВ – Хасково и на
председателя на клуба Васил
Вълков. И трите вечери бяха
изпълнени с много веселие, музика и изненади. Приятна изненада и емоции предизвика изпълненията на Вокалната група
за стари градски и фолклорни
песни „Нежни звуци” към Народно читалище „Аспарух Лешников – 2015”- Хасково, с ръководител Стелияна Ангелова
(цигулка) и акордеонист Иван
Боев.
Тръгнахме си, натежали с
впечатления от миналото и съвремието на Източните Родопи.
Снежана Иванова, БФТВ
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Успешно
завърши
четвъртата
експедиция,
организирана
от
Българското пещерно
дружество (БПД), за
проучване на пещерите
в Историко-археологическият резерват „Сборяново" и прилежащите му територии. Проявата се проведе
със съдействието и любезната
подкрепа на Историческия музей в Исперих. Базовият лагер
на експедицията бе устроен и
намери удобства в археологическата база „Камен рид“.
Тя приюти изследователи от
БПД, Алексей Жалов от пещерен клуб “Хеликтит“, София,
; Диян Георгиев – спелео клуб
„Приста“, Русе; Иво Иванов –
БПД - Търговище; Красимир
Кърлов – БПД - Враца; Петър
Делчев – Студентски пещерен
клуб “Академик“, БПД; Славена Цокева – спелео клуб
„Приста“, Русе; Стойчо Стойчев – БПД - Търговище. Преобладаващата част от състава
бяхме ветеран пещерняци, като
подмладяването дойде от не
по-малко надъханите колеги
от Русе. В качеството на водач в експедицията се включи
и небезизвестният познавач на
района и сътрудник на музея
Александър Александров.
Експедицията започна на
22-ри октомври, но реално работата по набелязаната програма се осъществи в рамките на
следващите два дни. Пред спелеолозите стояха две основни
задачи – картирането на част от
33-те пещери, открити по вре-

СПЕЛЕОЛОГИЯ

ЕКСПЕДИЦИЯ „СБОРЯНОВО“

ПРОУЧВА НОВИ ПЕЩЕРИ
ме на разузнавателната ни експедиция през май т.г., и локализирането на обекти, проучвани от
предишни експедиции. Петъчният
ден посветихме на претърсването
на необходени в предишни проучвания скални откоси в западното
подножие на Камен рид. Там се
натъкнахме на невисоки скални
откоси на две нива, но очаквания-

та да намерим много пещери не
се сбъднаха. Във високата част
на скалите открихме само два
отвора, чийто достъп е възможен
само чрез спускане отгоре с въже.
Надвечер слязохме в каньона на
река Царацар (Крапинец), където,
недалеч от прочутото Демир Баба
Теке, се намираше открита по-рано некартирана пещера. Разполо-

жението на галериите й ни накара
да и дадем името „Кръстатата“.
Как изкарахме вечерта ли? Чудесно, разбира се, край импровизирания лагерен огън.
Следващият ден се разделихме на две – едните да картират, а
другите да претърсят едно скрито от дърветата скалисто място.
Първата група успя да карти-

Ноември 2020 г.
ра едва пет от всички открити през пролетта пещери в м.
„Бербер кая“. Другите изследователи си свършиха работата
и отгоре на всичко картираха
една пещера. Радостта ни, че
е нова, бе кратка! След сравнението на картата на „новооткритата“ пещера с картата на
Котешката пещера, проучвана
от пещерен клуб „Академик“ София през 1972, се оказа, че
са идентични. Все пак, усилието си струваше. Тъкмо до нея
Пешко, Стойчо и бай Сашо откриха и входа на Кучешката пещера, така че броят на идентифицираните пещери нарастна
с две. Въпросът къде ли са
останалите три „стари“ пещери принадлежи на бъдещето.
Междувременно местен човек
ни каза, че на десния географски бряг на река Чаирлък има
скрити в гората скални откоси
с много пещери. В деня на раздялата ни Диян „побръмча“ из
района с кросовото си моторище Хонда и се върна с радостната вест, че е открил въпросното място, като се е натъкнал
на четири нови входа. Да, но
това ще е следващият път.
След проявата общият брой на
известните пещери в района
между селата Малък Поровец,
Свещари и Иван Шишманово
нарасна на 70.
Разбира
се,
експедиция
„Сборяново“ ще продължи до
окончателното проучване на
пещерите в района на с. Свещари. Със сигурност, при още
по-близко сътрудничество с
Историческия музей в Исперих.
Така че, очаквайте новини.

Българско пещерно дружество - клон Ракитово

навърши 90 години

Преди 90 години в Ракитово десет местни природолюбители поставят началото на
първото извънстолично сдружение на пещерняци под името Българско пещерно дружество – клон Ракитово. То
проучва пещерите в района с
акцент пещерата „Лепеница“,
но в края 30-те години на ХХ
век преустановява дейността
си. Отбелязването на юбилейната годишнина съвпадна със
станалото вече традиционно
провеждане на националната
пещерна експедиция „Терра
Бесика“.
Логично бе организирането
на тези събития да се изнесе
на плещите на приемниците на
първоучредителите в лицето на
новообразуваното Българското
пещерно дружество – Ракитово. И така 18-ти септември сложи началото на двете събития.
Първа стартира експедицията. Както обикновено, център
на базовия й лагер бе ловната
хижа на Държавно горско стопанство „Ракитово“. Тя, заедно
с разпънатите наоколо палатки, събра петдесет пещерняци
от Благоевград, Враца, Пловдив, Перник, Ракитово, София и Търговище. Усилията им
бяха насочени към проучвания
в пещерите „Ледникът“, „Заревата“ и „Губилището - Ремово“.
Ако се съди по резултатите,
най-плодотворни се оказаха
групите, работещи в първата от

тях. Там екип под ръководството
на Лъчезар Ковачев от Пещерен
клуб „Пълдин“ – Пловдив започна съставянето на „антена“ на
пещерата. Бяха им необходими
около 12 часа, за да заснемат
над 400 м от галериите на „Ледникът“, без да успеят да обходят
всичките. Групата за разчистване в състав Ангел Гагов, Наско и
Златина от Пловдив също даде
своя принос. Извършени бяха изкопни работи в останалите две
пещери. Така премина първият
ден от експедицията, за да дойде следващият – намусен и мъглив. Слънцето огря следобед, за
да направи честването на юбилея още по-празнично. Затова
се бяха постарали, та престарали, председателят на пещерното
дружество Стойчо Зарев и цялата му дружина. Като прелюдия
към празника пред общинското
читалище „ Будилник“ бяха инсталирани изложби, отразяващи
миналото и настоящето на дружеството. На централно място
сред фотосите, в знак на почит и
уважение, бяха поставени потретите на първоучредителите. Картината изпъстри и щанд на магазин „Стената”, с когото Българското пещерно дружество е в
партньорски отношения. Стойчо
Зарев приветства събралото се
пред читалището множество,
което в последствие се настани
в неговия салон. Празникът бе
открит от детския танцов състав
„Силивряк“. Последваха презен-

тации и награждаване на пещерняци, които не са от Ракитово, с
приноси и заслуги за развитието
на пещерното дело в града. Като
закачка от страна на организаторите прозвучаха номинациите на
пещерняци (основно ракитовци)
за най-добри копачи – хората с
изключителен принос към разкриването на нови подземни
пространства. Почетно място
сред тях бе отредено на етрополеца Валентин Тодоров. Приветствията бяха малко, но съдържателни. Най-първо бе това на д-р
Камен Бонев - председател на
Българското пещерно дружество
– София, който в връчи юбилейни грамоти на най-изявените напоследък ракитовски пещерняци
Стойчо Зарев, Стимка Мирова, Николай Проданов и Георги
Срънчалиев. Юбилярите бяха
приветствани още и от кмета на
община Велинград, Държавното горско стопанство в Ракитово и в личен план от общинския
съветник Георги Тупаров. Недоумение, знак на изключително
лош вкус, както и тотално пренебрежение към родолюбивата и
общественополезна дейност на
пещерното дружество буди фактът, че честването не бе уважено по какъвто и да е било начин
от община Ракитово. В критичен
план разглеждаме и отсъствието
на ръководни фигури от сдруже-

ние „Сюткя“, които преди години
първи възродиха идеята за възстановяване на пещерното дружество в града и наченаха разработването на пещера „Лепеница“
като туристически обект, сякаш
нямат нищо общо с този юбилей.
Проявеното безразличие не успя
да сложи катран в гърнето с мед.
Юбилярите бяха сърдечно поздравени и от г-жа Натали Петрова – директор на Международния фестивал на планинарското
и екстремно кино „Банско филм
фест“, а в края на тържествената
част и от легендата на търговищките пещерняци Стойчо Стойчев.
Освен юбилеен часовник, той
дари на дружеството книги за
библиотеката и експонати за бъдещия музей за пещерно дело в
Ракитово. Присъстващите с интерес гледаха предпремиерната
прожекция на филма „Пътешествие в недрата на Лаос“, заснет
по време на тазгодишната експедиция на Българско пещерно
дружество – София в тази далечна страна. После ритуално бяха
духнати свещите на празничната
торта и изпита по чаша вино за
здравето и благоденствието на
пещерняшката общност в Ракитово. Празненството продължи
пред камината в беседката на
Качаков чарк.
В неделния ден народът се разпръсна. Едни се поразкършиха,

прониквайки в „Лепеница”, други попълзяха с цел разглеждане
или проучване на „Ледникът”,
а трети обходиха районa в търсене на нови пещери. Малкият
Тошко има късмета да открие
първата от тях. Входът се оказа малък, но Стойчо, Дуейн и
Алексей вложиха доста труд
за разширяването му, заедно
със входната галерийка. Дължината й се оказа само четири
метра. По-късно групата откри
една истинска пещера, и то образувана в бигор (травертин).
Голямото откритие на „Терра
Бесика’2020” дойде след като
Борислав Бориславов (Борката)
премина непреодоляно досега
стеснение в „Ледникът”, за да
попадне на нова, красива и безкрайна галерия. Така че пещерата все още няма край в нито
една от посоките си!
Дето се вика, всяко чудо за
три дни. Експедицията протече успешно и плодотворно,
честването също. На раздяла
сърдечно благодарихме на домакините за топлото гостоприемство и пословично добрата
организация и за пореден път
им пожелахме здраве, спорни и успешни бъднини – поне
още деветдесет години. Пък
да видим!
Страницата подготви
Алексей Жалов
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БАНГКОК
ГРАДЪТ НА АНГЕЛИТЕ,
СТОЛИЦАТА НА СТРАНАТА С ХИЛЯДАТА
ХРАМА И ХИЛЯДАТА УСМИВКИ

“ВЕНЕЦИЯ НА ИЗТОКА” И “ЖЕНЕВА В ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ” СА ДРУТИГЕ ПРОЗВИЩА НА СТОЛИЦАТА НА КРАЛСТВО ТАЙЛАНД
Международното летище на Бангкок е едно от
най-големите и модерните в света. Кацам след 11 часов пряк полет с Боинг - 747, посреща ме пистовия ръкав
ор
/връзката между самолет и аерогара/, вървящ елеват
ме доставя до друг, кръгов - за багажа. Климатиците приятно подухват, мултинационалното стълпотворение
а
подобава за голям летищен комплекс, но многоезичнат
изчако
Докат
19.30.
е
Часът
а.
уморяв
ме
гълчава бързо
вам двата си пътнически сака, решавам да запаля цигара навън - на прохлада, пък и любопитството на първия
но
поглед в непозната столица вече ме човърка. Излизам,
върсе
да
бързо
ва
прииск
се
ми
л,
запали
съм
да
още преди
на в аерогарата, родния самолет и България. Изпотявам
се за броени секунди, влагата ме кара да дишам като шаме
ран на сухо. Поглеждам термометъра над входа и той
сянка!
на
а
градус
40
аните
маркир
с
втрещява

Не се стряскайте, с климата бързо се свиква. По трудно
се привиква с лавината от впечатления, които близо 10-милионният мегаполис щедро и
непрекъснато ви предлага. Първите от тях идват от страхотния
автомобилен трафик по иначе
широките булеварди и улици.
Той често предизвиква задушлив смог в по принцип доста
чистия град и затова полицаите
по по-оживените кръстовища в
центъра носят специални маски
на устата си. Сред небостъргачите и огромните търговски
комплекси можете да зяпнете от
учудване, като видите в малки
будистки храмове /по-скоро тип
нашите параклиси/ облечени в

типичните национални
носии

момичета да танцуват религиозни танци и монотонно да пеят
на неразбираемия за чужденеца
език на таите. Спокойно можете
да снимате, за разлика от залите в някои от по-големите пагоди. Да запалите благоуханни
пръчици, при все че не е много
редно - все пак чужда религия
е и затова не е уместно да се
молите дори и пред статуите на
всевишния Буда в многобройните храмове тук.
Изкушението за маниаците
да пазаруват е огромно - почти
един до друг са наредени бутиците на световноизвестни модни
и търговски марки
- Гучи, Соня Рикел,
Живанши,
Армани,
Самсунг, Сони.... Редица от тях се намират в супермодерния
и просторен център
“Гейсорн”. Неусетно криввам в една от
страничните улици и
попадам на подобен
на софийските бордей със схлупени къщички и занемарени

дворове - буквално в сърцето на
града! Следващата пресечка пък
ме извежда в царството на стотиците малки “гаражни” магазини
и сергии с каква ли не стока - от
прясно опечени малки октоподчета на дървено шишче и току-що
сварени кралски миди, до дънките, фототехниката и характерните
азиатски джунджурии за спомен
- звънче с танцуващ Шива, култова триада монаси от санталово
дърво, самурайски мечове и т.н.
Същите се продават и “на вода” пълноводната река Чао Прая пресича столицата и гъмжи от лодки
с търговци, които де факто живеят в тях. Те търгуват както помежду си, така и с местните жители и
чужденците навсякъде по брега.
Ако човек си пада по такива
стоки, най-добре е да отиде на
най-големия неделен пазар Чатучак с трудноизброимите, но
поне 20-на хиляди щандове и
сергии. Както навсякъде и тук в
пазаренето му е майката - този
ритуал при покупката е почти
задължителен, както за търговеца, така и за клиенти от нашата
черга. Не се пазарят предимно
американците и англичаните.
Докато стандартният сценарий
предвижда подаване на цена от
доста хитрите продавачи (която е
с пъти по-висока от нормалната),
връщане на топката от купувача с
цена /която също с пъти е по-ни-

ска от възможната/ и след десет
минути на джобното калкулаторче
се появява усреднената компромисна сума. Решите ли да слезете по-надолу от нея, тръгнете си
наужким и тутакси ще ви догонят
с нова, още по-изгодна оферта.
Почти същата е ситуацията в
легендарния квартал Пат Понг,
от който идва и името Градът на
ангелите. През деня той е част от
“търговската верига” на Бангкок,
а през нощта търговията става
друга - на плът, наркотици и удоволствия. Лесно е да стигнете до
там. Застанете пред който и да е
хотел, по-голям магазин или на
кръстовище и тутакси до вас ще
спре моторна рикша, шофьорът
й професионално ще разгърне
пред очите ви диплянка с голи
момичета, адреси на секс-шопове
и клубове и ще ви предложи да

платите от 2 до 10 долара (според разстоянието и престоя), за
да ви закара до т.нар. квартал на
разврата, да ви изчака и върне
където му посочите.
Историята на Пат Понг е любопитна и показателна. През 1964
г. САЩ правят своя военна база
в този район и местните жители
бързо усвояват тертипа на живот
на янките - улиците се насищат
с безчет барчета, часови хотели,
кафенета, магазини и места за
секс-услуги и екстремни удоволствия. Тук, разбира се, има и стотици амбулантни търговци, които
продават маратонки, бамбукови
столове, часовници, блузки /с емблема на бяло слонче, свещено в
Тайланд/, злато, диаманти -

в повечето случаи стоките
са менте,
въпреки че вървят като маркови.
През десетина метра са заведенията и клубовете с “ангелите”
- неземно красиви и сексапилни
тайландки, филипинки или виетнамки, които предлагат телата
си, танцувайки на коловете в полумрака на пийп-пъбовете.
И естествено ги продават, изложени като восъчни фигури в
специални кабинки или стаи за

оглед. В т.ч. и в самия център на
Бангкок. След като с изненада
установявам, че музикалният магазин срещу хотела ми, непосредствено до представителството
на авиолиниите ни, е всъщност
бордей, Мадам учтиво ме кани
да изпия едно кафе на втория
етаж. На първия са кабинките с
тежко гримираните момичета, а
на третия са стаите за услуги - от
тай-масаж до каквото щеш. Срещу
солидно заплащане, естествено,
което не е по джоба ни.
В действителност цените на
повечето други, “нормални”, стоки
и услуги в столицата не са от високите. Едно хранене в обичайните заведения не надскача 5 долара, а нощувката в 3 или 4-звезден
хотел - между 15 и 60. Блюдата в
ресторантчетата предлагат както
местна, така и европейска кухня.
Но не се учудвайте,
ако ви предложат
и обожаваното тук
меню с пълнен питон
или задушени пилешки запъртъци.
Входните такси за
музеите, дворците и
храмовете са поносими, а и не навсякъде
се искат такива. Ето
защо не бива да се
пропуска великолепието и екзотиката, които могат да се видят
в тях. Екскурзоводите
обикновено първо обясняват на
чужденците, че в пагодите влизат
боси и в прилично облекло. Те
започват с посещение на Белия
Мраморен храм, като камъка е
внесен преди столетия от Италия.
После следва Храмът на лежащия Буда с дългата 50 м и висока 14 м фигура на Буда /може би
най-голямата в света/. Идва ред
и на Храмът на златния Буда - с

най-голямата златна негова статуя - пет и половина тона 24-каратово злато. В стария кралски
дворец, в кралския параклис,
е една от най-интересните забележителности не само в столицата и Тайланд, но и в цяла
Югоизточна Азия - Изумруденият Буда /най-почитаната в страната на таите/. Фигурата е изработена от монолитен няколко
килограмов къс от скъпоценния
минерал.
Тук, под обилно позлатените
покриви на пищните кралски дворци, се запознах с млад будистки
монах в жълта шафранова роба,
който на лош английски любезно
ме покани в стаичката си в близката пагода. Подредбата й бе повече от оскъдна - дървени нар,
маса и два стола, очукан чайник с
вряла вода, етажерка с две канчета и религиозни книжки. Докато ми
обясняваше, че

живее с шепа ориз

на ден, осигуряван от старейшината на пагодата, че му трябват
пари, за да усъвършенства английския си, наля на себе си и
гостоприемно на мен от чайника чаша от същата вряла вода.
С това можеше да ме гости. И
ме зачака да я изпия. А аз дори
не можех да я държа в ръка от
горещината й, та камо ли да я
глътна, както направи, при това
на екс, монаха!? Азия - многолика и многоръка, като божеството
Шива. С нейната непозната и
точно затова впечатляваща култура и традиции, с покоряващата
очите и сърцето екзотика, с вечно усмихнатите и приветливите
си хора, каквито са и верноподаниците на потомъка на краля на
древния Сиам.
Страницата подготви
Валентин ГЕОРГИЕВ

Тай-гид

• На 2 ч. път от Бангкок е най-известният тайландски /и един
от световните/ курорт Патая. Освен чудесни пясъчни плажове и романтични заливи, той предлага много условия за наслада и отново за т.нар. секс туризъм /който е най-доходоносното
перо в бюджета на Тайланд/. Тук може да се види шоу на слонове,
най-големият дървен храм /висок 110 м/, направен от тиково дърво, Градината на орхидеите и Жасминовите гори, както и най-голямата крокодилска ферма с над 100 хиляди алигатора
• На около 860 км южно от столицата е и най-големият остров
на страната - Пукет /казват му още Перлата на Андаманско
море, заради страхотните лагуни и коралови рифове, осеяните с
палми плажове, чистата и топла морска вода/. Тук може да яздите слонове, да практикувате рафтинг и подводен риболов, да ви
направят уникален азиатски масаж и т.н.
• Близкият и втори по големина остров, обграден с още 60 малки островчета, е Самуи, повече известен като Кокосовия, поради
множеството кокосови палми. Тук се намира Градината на пеперудите, Паркът на маймуните, фермите за отглеждане на крокодили, змии и култивирани перли, както и не по-малко известната школа по тайландски бокс. Скрит зад множество водопади е и
храмът с 12-метрова статуя на Буда от чисто злато.
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ЛЕК ПРОТИВ ГРИПА
Ако ви е „нагазил” грипа, пийте билкови чайове. През зимата
много чести са заболяванията от грип и вирусни инфекции и заразни болести с грипоподобни прояви. Развиват се в епидемии. При
грипа се проявяват с температура, силна отпадналост, изпотявания, главоболие и с възпалителни явления на дихателните пътища,
понякога и с чревни разстройства, болки в ставите и мускулите.
Освен основните средства за лечение, ефикасни са и чайовете от
лечебни растения, прилагани в домашни условия. Използват се само
нетоксични, доказани и познати билки, но при строго спазвани дози
и желателно при лекарски контрол. При вирусните заболявания и
грипа се избират билки с фитонцидно антивирусно действие, както
и с въздействия срещу отделните симптоми на болестта. Кои са
тези билки?

ОТИДЕ СИ ЕДИН ОТ ГОЛЕМИТЕ ПРИЯТЕЛИ НА В. „ЕХО“

СЛЕД КРАТКО БОЛЕДУВАНЕ, НА 67 ГОДИНИ ПОЧИНА
ГЕНЕРАЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА БТА

МАКСИМ МИНЧЕВ

неуморим журналист, писател, атлантик,
професионален пътешественик, член на СБЖ, СБП и
FUJET - международна организация на писателите и
журналистите, пишещи за туризма.

Минчев е един от големите приятели на вестник „Ехо“, сътрудник на изданието още като студент през осемдесетте години на миналия век.
„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,
и още много планинари, писатели, художници, карикатуристи, фотографи… Той е част от моята младост , но и част от моето духовно и интелектуално израстване“, казва Минчев в последното си интервю за вестника.
Журналистът е автор на книги и пътеписи с туристическа тематика, сред
които „XVIII екватора“, „Три мусона“ „Възторгът на Марко Поло“, „Търсачи
на миражи“, „Alo Boo Safari“ , „Дюна 45. Намибия“, „47 по Гринуич“ и др.
Открил е и осем фотоизложби.
Ще го запомним като рядко добър, талантлив и обаятелен човек и
приятел.
Доц. д-р Венци Росманов – председател на БТС, доц. д-р Румен
Драганов – изпълнителен секретар на БТС и екипът на вестник „Ехо“
изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките
на Максим Минчев.
Поклон пред светлата му памет!

IN MEMORIAM

Почина големият български
алпинист Илия Александров
На 15 октомври 2020 г. в град Враца ни
напусна големият български алпинист и катерач Илия Александров Георгиев, роден
на 1 август 1939 г. във Враца. Той е един от
хората с най-много премиери на алпийски
маршрути в България, сред които тур Враца на Дяволските игли в Мальовишкия дял
на Рила, скалния масив „Вратцата”, както и
много други, по които поколения български
алпинисти са изграждали качества, премервали възможности и бележили успехите си.
На погребението най-добрият му приятел
- Георги Имов от Пловдив, участник в първата Българска национална експедиция
„ЕВЕРЕСТ- 84", каза: „Той ще остане в моето
сърце, защото беше един сърцат алпинист!”
Илия Александров, следвайки мечтите си, изкачи върховете Андерчи, Елбрус и Чатин-тау в Кавказ, в Алпите – Монте Роза и Чима
Пиколисима, Триглав и Яловец, достигна до подстъпите на осемхилядника Дхаулагири в Хималаите през 1995 г. Много години той бе
ръководител на алпийския клуб в град Враца.
Дълбок поклон, майсторе на катерачни маршрути на класическия
алпинизъм! Нека да е светъл пътят ти нагоре!
Елисавета Първанова, М.с. по алпинизъм

Мащерка. В количество 1 чаена
чаша вода се варят 3 ч.л. билка за
3 мин. и киснат поне още 3 минути.
Чаят се пие топъл и се приготвя
три пъти дневно, за да е пресен.
Успокоява кашлицата и отхрачването, намалява температурата
и действа противовирусно. Не се
препоръчва на бременни и деца и
при чернодробни и сърдечни заболявания. Препоръчва се да не се
превишава дозата.
Кромид лук. При грип има фитонцидно, противокашлично и отхрачващо действие. Приема се счукан лук с мед, сварен лук в прясно
мляко или пържен в краве масло
- по няколко лъжички дневно. При
хрема, в носа се слагат тампони,
напоени със сок от пресни листа,
или се капят капки от разреден сок.
Къпини. Използват се при грип и
катари на горните дихателни пътища. Приготвя се вино от плодовете,
подсладено със захар или сироп.
Особено помагат при мускулни
болки и кашлица.
Малини. Плодовете имат противотемпературно, изпотяващо, витаминозно и укрепващо действие,
а листата - противовъзпалително.
Особено добре влияят при грип,
простуда и ревматизъм. Пие се
сироп от плодовете, няколко пъти
дневно по 2 супени лъжици в 150
мл. топла вода или запарка от листата; 2 супени лъжици ситно стрити сухи листа в 500 мл вряща вода
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киснат 2 часа и след прецеждане
течността се пие топла за едно денонощие.
Чесън. При епидемия от грип с
бронхити се приема преди всяко
ядене чист чеснов луков сок по 1015 капки, или очукан чесън с мед
(по 1 ч.л. на 2 часа). При хрема чеснова вода (от накиснати парченца чесън, разбити в топла вода/. За
капване в ноздрите 3 пъти дневно
по 3-4 капки със смъркане при наведена глава.
Евкалипт. Листата и маслото от
тях имат противовъзпалително, вирусостатично и бактериостатично
действие в дихателните пътища
при грип и простуди, бронхити и
астма. Запарка - една супена лъжица сухи листа се запарват в 0,500
л вряла вода и се пие по 1 винена
чаша преди ядене. Прилагат се и
инхалации с евкалиптол - в 100-150
мл вода до кипване, накапват се
20 капки евкалиптол (аптечен) и се
вдишват изпаренията. Капки за нос
- зехтин или слънчогледово олио,
смесени с евкалиптово масло в съотнощение100:2.
Смес против грип в комбинация с бронхит - чубрица и цвят черен бъз (сух) по 20 г, цветове лопен
и листа подбел - по 30 г. Чаят се
приготвя от 1 суп. лъжица от сместа в чаена чаша кипяща вода и
след 10 минути се пие топъл.
Смес против грип - медуница,
липов цвят и цвят черен бъз по

равни части за ефикасен чай кафеена лъжичка от сместа в чаена чашка кипяща вода кисне 10
минути. Пие се по половин чаша
4 пъти дневно. Чаят влияе изпотяващо, температурата спада,
увеличава се уринирането.
Смес от канела, карамфил и
чубрица по равни части има противовъзпалително,
антисептично и успокояващо кашлицата действие. Чаена лъжица
от сместа се попарва в 300 мл
вряща вода и след охлаждане се
пие по супена лъжица няколко
пъти дневно.
Препоръчват се и чайове,
приготвени от единични билки: широколист живовлек (противоинфекциозен), подбел и корени иглика (отхрачващи), липов
(със широко действие), черен
бъз (цвят), върбинка (стръкове),
лопен (цвят), дюля.
Към всички чайове при грип и
възпаления е желателно да се
прибавят и други лечебни видове и плодове - шипки, касис,
трънки, листа боровинки, листа
горска ягода, зърна анасон, лайка, дива ябълка, джинджифил в
лимонов сок, сокове от цитрусови плодове, лавандулов цвят,
ябълкови обелки, сушени портокалови кори и други - за усилване на организма и за по-приятен
аромат.
д-р Неделка МИТРЕВА

ПОМОГНЕТЕ НА ХИЖА „МУРГАШ”
Хижа „Мургаш” („Орлово
гнездо”) се намира югозападно от връх Мургаш сред букова
гора на 1490 м н.в. Строежът й
започва през 1936 г., през 1946
г. е ремонтирана и преустроена,
а през 1957 г. е предадена за
стопанисване на Туристическо
дружество „Еделвайс” - София.
След промените, настъпили
след 1989 г., хижата става притежание на ТД „Кремиковци”. В
годините на прехода стопанисването й става трудоемко и тя
започва да запада. Членовете
на планинарския клуб „Тодор
Пътов”- Кремиковци, решават
да я съживят. Доброволни парични дарения, материали, инвентар, обзавеждане, ремонти,
преустройства и разбира се,
трудът на десетки членове на
дружеството започват постепенно да променят нейния облик.
Във времена, когато се рушаха почивни бази, хижи и заслони, хижа „Мургаш” успя да
оцелее и сега се въздига като
птицата Феникс. Напук на безверието, апатията и незаинтересоваността, обхванали обществото ни и залинелия планински туризъм, кремиковчани
спасяват този дом в планината.
Всеки участва с каквото може:
одеяла, посуда, обзавеждане,
пари и всякакви други дарения.
Ние, кремиковските туристи,

ски фонд „За хижа Мургаш“.
ТД „Кремиковци” откри дарител й или по банков път.
бро
Сумите може да се даряват в 5 UBBS 8888 1000 2507 55,
Дарителска сметка в лева: BG2
БАНКА ОББ
Димитров Димитров /член на
Титуляр на сметката - Евгений ерт към ОББ/.
Планинарския клуб и банков експ
Основание - За хижа „Мургаш”

обичаме тази хижа и не искаме тя
да остане само фотографски спомен в руини и запустялост. Ще се
борим за нея. Ще я възстановим,
за да бъде пак част от традиционния маршрут Ком - Емине. Затова
призоваваме:
• Помогнете да направим х. „Мургаш” чудесно място за почивка
и общуване с Балкана!
• Помогнете на София да преоткрие още един връх и една
хижа!

IN MEMORIAM

В памет на Милка Петрова

На 25 октомври т. г. почина Милка Петрова.
На този ден завърши един осмислен живот,
отдаден на семейството и туризма във всичките му разновидности. Родена в северните
предпланини на Балкана в град Троян, Милка още от детски години свързва живота си с
планината. Като ученичка, заедно с родителите си и съученици обхождат всички върхове по билото на Централен Балкан, част от
които всяка сутрин тя вижда от прозореца на
родния си дом. Съвсем естествено любовта
към планината я отвежда в студентските аудитории на ВИФ „Г. Димитров” (сега Национална спортна академия). Там тя записва специалност „Туризъм, алпинизъм и ориентиране ”. По време на следването активно практикува и изучава всякаква
информация, свързана с туризма. А когато завършва висшето си
образование, съвсем естествено избира работата в Централния алпийски лагер (ЦАЛ). Там съдбата я среща с инструктора по алпинизъм Кирил Петров, с когото създават алпийско семейство, отдадено
на планините и техните върхове. Кирил Петров известно време е началник на лагера, а тя работи като инструктор по алпинизъм. Когато
съпругът й оглавява Планинската спасителна служба (ПСС), двамата отиват в София и Милка поема учебно-спортната дейност в Студентското туристическо дружество „Академик”. Най-продължително
обаче тя работи в Учебно-методичния отдел на ЦС на БТС, където се
пенсионира. За кратко време през 1988 г., в промеждутъка при смяната на Щилиян Атанасов и за трети път Аврам Аврамов, Милка Петрова изпълнява длъжността директор на Централния алпийски лагер. Нейното име често е попадало на страниците на вестник „Ехо”
като автор или ръководител на редица прояви от национален мащаб.
Поклон пред светлата й памет!
От колегите от БТС

• Помогнете х. „Мургаш“ да бъде
отново част от традиционния
маршрут Ком - Емине!
Помогнете ни, приятели от цялата страна!
Чака ни още много труд, спомоществувателство, отдаденост,
вяра, търпение и постоянство. И
тогава хижата ще ни се отблагодари.
Валентин Янев –
член на УС на Планинарски
клуб към ТД „Кремиковци“
СЪОБЩЕНИЕ
Съобщаваме на всички туристи и природолюбители,
че Посетителският център „Поморийско езеро”
- обект 6 Б от списъка на
Националното
движение
„Опознай България – 100
НТО”, няма да приема посетители до края на месец
ноември, а вероятно и за
по-дълъг период. Обектът
се стопанисва от община
Поморие.

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

СЪЗВУЧНО
ЗАВЪРШВАНЕ НА
СТИХОВЕ

ПРИРОДЕН
РЕЗЕРВАТ
В РОДОПИТЕ
ВИД
ЯДЛИВА
ГЪБА
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ГЕРОИНЯ НА
РЕМАРК ОТ
“ЧЕРНИЯТ
ОБЕЛИСК”

R

КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА
ЗА АРХИВИРАНЕ

ВИД
ПОДОВИ
ПОСТИЛКИ

МОДЕЛ НА
ФОРД

СЕЛО В
ПЛЕВЕНСКО

РЕКА В
СИБИР

ВИТАМИН А

ПЕСЕН НА
ГРУПА “ТЕ”

СВЛИЧАЩА
СЕ СНЕЖНА
МАСА

СЛАДКОВОДНА РИБА,
ЛИН

ВРЪХ В
ПИРИН

ГРАД В
ЛИБИЯ

ЕГИПЕТСКИ
БОГ

НАЙДЪЛГАТА
РЕКА В
ЛИТВА
ГРАД В
ИТАЛИЯ

ЗАОСТРЕНО
ДЪРВО
ВОДНО
ЖИВОТНО
ВИД
КОМАР

МЯРКА ЗА
ПОВЪРХНИНА

ГИГАНТСКИ
ЖАБИ
ВРЪХ В
РИЛА

ИТАЛИАНСКИ
КИНОРЕЖ.
“КАЛИГУЛА”

ЕТАЖ ОТ
КРЕДНАТА
СИСТЕМА

МАШИНЕН
ЕЛЕМЕНТ

ИСТОРИЧЕСКО СЕЛО НА
Р. ВАРДАР
РУСКИ ПОЕТ
/1872-1943/

РЕКА В
УКРАЙНА,
ПРИТОК НА
ТИСА
ПЕСЕН
НА ЛИЛИ
ИВАНОВА

ОПЕРЕТА
ОТ ШАРЛ
ЛЬОКОК
СТРАДАНИЕ,
БОЛЕЖКА
НАША РЕКА
АТИНСКИ
ВОЕНАЧАЛНИК ОТ
V - VI В.ПР.ХР.

ВИД ХИЩЕН
ГОРСКИ
БОЗАЙНИК

ГРАДИНСКО
ЦВЕТЕ

ДРЕВНИ
ЖИТЕЛИ НА
АПЕНИНСКИЯ
ПОЛУОСТРОВ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ЗА ЗАКОПЧАВАНЕ

РЕКА В
РУСИЯ
СПОРТНА
ОБУВКА

ГОЛЯМ
ДЪРВЕН СЪД

РЕЗЕРВАТ
В РОДОПИТЕ
ГРАД В
ГАНА
РАСТЕНИЕ
ОТ СЕМ.
СЕДЕФЧЕВИ

ВОДОПАД
В РИЛА
ПЛАНИНА НА
О-В БРЕТАН

ЖРЕБЕЦ

ПРОСТРАНСТВО, ПОЯС

РУСКИ
ТАНКОВЕ
ПЛАНИНСКИ
ПРОХОД В
ЮЖНА
БЪЛГАРИЯ

ЕЗЕРО В
КАНАДА

ПЪРВЕНЕЦ

ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА

НЕБОСВОД
БОГ НА
ПОДЗЕМНОТО
ЦАРСТВО
/РИМ.МИТ./

ОРГАН НА
ЗРЕНИЕТО

МАРОКАНСКА МЯРКА
ЗА ОБЕМ

СПОРТНА
ЧАНТА
СРЪБСКА
ПАРИЧНА
ЕДИНИЦА

АМЕРИКАНСКИ СЕВЕРЕН
ЕЛЕН

ВРЪХ В
ПИРИН

НАВИК,
ОБИЧАЙ
(ТУРЦ.)

ПЕЩЕРА
В СТАРА
ПЛАНИНА

РОМАН ОТ
АНАНД
ДИЛВАР

ВАЖЕН,
ПОЧТЕН
ЧОВЕК
НАШ ПИСАТЕЛ
И СЦЕНАРИСТ
1918-1985

ШИРОК
ИЗГЛЕД НА
МЕСТНОСТ

ГРАД ВЪВ
ФРАНЦИЯ

ГОЛЯМА
РЕКА В
АФРИКА

БЕЛОРЪК
ГИБОН

ТЮРКСКА
ТИТЛА
ГРАД В
ИТАЛИЯ

ГРАД В
МАРОКО

ВЪЛНОЛОМ

ФРЕНСКИ
НЕВРОЛОГ
/1875-1930

КИТАЙСКО
БОЖЕСТВО

ВОДНО
ЖИВОТНО

НАША МАРКА
ПАКЕТИРАНИ
ХРАНИ

ИМЕТО НА
АКТРИСАТА
ШЕПЪРД

ПЕРУАНСКИ
ОВЦЕ
НАШ
РЕЗЕРВАТ
В МАЛАШЕВСКАТА
ПЛАНИНА

МЪЖКИ
ПЕВЧЕСКИ
ГЛАС

ДРУГАР,
ПРИЯТЕЛ
/НАР./
НАШ
ВИСОКО ПЛАНИНСКИ
ЯЗОВИР

ГЕРОИНЯ НА
С. МОЪМ ОТ
“ЛЪВСКАТА
КОЖА”
ВИД
БИЛКА

РАЗКАЗВАЧ
НА ЧУДОТВОРНИ
НЕЩА

КАРУЦАРИ,
ТАЛИГАРИ

НАША
ПЛАНИНА

КИТАЙСКИ
ЖИВОПИСЕЦ
/1050-1130/
ГОЛЯМА
ХИЩНА
МОРСКА РИБА

КАРТА НА
НЕБЕСНОТО
ПОЛУКЪЛБО

РЕЧНИК: АТРИ, АЛБ, ГАТ, ЕДОНИ, ИНАЛ, КОНОН, КОЦ, ЛЕРИ, ЛИ ТАН, НЕМАН, ОНОТ, ОРК, РИКА .

СТЕФАН КРЪСТЕВ

ОТГОВОРИ
ОТВЕСНО: Ар. Кри. ОП. Лар. Мантарица. Соколата. Черковица. Рожен. Мол. Рими.
Папатак. Едони. КА. Кол. Лери. Ерна. “Ти”. Аналема. Ра. Брас /Тинто/. Ним. Килими.
Карибу. Коц /Аркадий/. Са. Инал. Болка. Особа. РАР. Малори(Томас). Ретинол. Бин.
Лавина. Девесил. “Тя”. Онон. Казаните. Изи. Каленик. Росен. “Робът”. Гат. Невен. Бас.
Риба. Скакавица. Авер. Калин.
можете да намерите информа
ция за: стоте национални турис
тически обекта, телефони и ад
реси на туристически дружества
и хижи; клубове в състава на
БТС и федерации; история, це
ли, нормативна уредба и управ
ленска структура на БТС.
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Скъпи читатели, няма нищо по-хубаво от това да прекарате предстоящите празници сред неповторимите
красоти на българските планини, това е
и най-сигурния начин да избягате от вирусите, да дишате чист въздух и да се
отдадете на приятни емоции. Изпитайте удоволствието от откриването на
нови светове или от съприкосновението
с любимите ви места. Представяме ви
нашите предложения за посрещане на Коледните и Новогодишните празници.

Ноември 2020 г.

КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ
ПРАЗНИЦИ В ПЛАНИНИТЕ

КОЛЕДА СРЕД
ПРИРОДАТА

Хижа “Осогово” - 19 - 20 декември
19.12. (събота): 9.00 ч. - тръгване от Руски паметник в София с транспорт. През Радомир
и Кюстендил достигане до хижа
„Осогово”. В същия ден разходка до хотел „Трите буки“
. Следва планинарска вечер
с жива музика, танци, викторина и др. В хижата се предлагат храни и напитки. На 20.12.
(неделя), предстои изкачване
на връх Кюнека (по желание),
после връщане за обяд в хижата. Отпътуване за София, с
отбиване до с. Богослов за разглеждане на уникалната гора от
гигантски секвои, която е голяма
рядкост за нашите ширини.
ЦЕНА 135 лв.: придружаващ
транспорт, 1 нощувка в хижа,
планински водач, жива музика,
подаръци за викторината, планинска застраховка, организационни разходи. Екипировка:
зимна

ПОСРЕЩАНЕ НА
НОВАТА 2021 ГОДИНА
В РОДОПИТЕ

Хижа „Смолянски езера” 31 декември 2020 – 3 януари
2021
На 31.12. (четвъртък) тръгване в 9.00 ч. от Руски паметник в
София с транспорт. През Пампорово пристигане в скътаната
до Смолянските езера едноименна хижа. Настаняване. Лека
разходка в района и подготовка
за Новогодишната нощ. Посрещане на Новата 2021 година с
празнична вечеря, жива музика
и танци. На 01.01. (петък) следобед отпътуване с транспорт
до Пампорово, разходка и разглеждане на курорта. На 02.01.
(събота): след закуската отпътуване с транспорт до подхода
за Каньона на водопадите. Няколко часа пеша из каньона (по
желание). Прибиране в хижата
за обяд. Следва отпътуване
и разглеждане на Родопската
Шипка. На 03.01. (неделя) след
закуска отпътуване за София.
ЦЕНА 345 лв.; за деца под
12 години – 300 лв.: придружаващ транспорт, три пълни
пансиона
(нощувка, закуска,
обяд и вечеря), в т.ч. празнична
новогодишна вечеря, планинска
застраховка, планински водач,
жива музика, организационни
разходи. Екипировка: зимна

Ето и няколко есенно-зимни
предложения за планинарите.
Нека да се възхитим на красивите багри, да чуем стъпките
си, да усетим аромата на шумата, полъха на есента и се насладим на уюта и топлината на
хижата.

транспорт, планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за есенно
време – туристически обувки,
яке, панталон, дъждобран, шапка.
Трудност: средна с продължителен преход. Минимум 6 участника.

Изкачване на връх Церия
(1234 м) – първенец на Мала
планина (поддял на Западна
Стара планина) - 21 ноември
21.11. (събота): сборен пункт в
7,15 ч. пред гише „Информация“
на Централна жп гара София.
С пътнически влак пътуване до
гара Томпсън. Оттам се тръгва
през село Церецел и за 5-6 часа
се достига връх Церия (1234 м),
първенец на Старопланинския
поддял Мала планина. Минава
се край малко параклисче и за
още 2-2.30 часа се слиза до град
Своге. Прибиране с влак в София.
ЦЕНА 40 лв.: жп транспорт,
планински водач, организационни
разходи.
Екипировка: като за есенно
време – туристически обувки,
яке, панталон, дъждобран, шапка.
Трудност: лек, но продължителен
преход. Минимум 4 участника.

На хижа и връх Васильов
(1490 м) - 28 - 29 ноември
28.11. (събота): тръгване от
Руски паметник в София с транспорт в 7.00 ч. Пристигане в село
Шипково и оттам за около 2,30
часа изкачване до хижа “Васильов”.29.11. (неделя): изкачване на връх Васильов (1490 м),
първенец на едноименния дял и
слизане обратно до хижата. Спускане до хижа „Коман”, следва
отпътуване с придружаващ транспорт за София.
ЦЕНА 145 лв.: придружаващ
транспорт, 1 нощувка в хижа, планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за зимно време – зимни туристически обувки,
ветроустойчиви яке и панталон,
ръкавици, шапка.
Трудност:
средна. Минимум 6 участника

Изкачване първенеца на Верила планина – връх Голям Дебелец (1415 м) - 22 ноември
22.11. (неделя):тръгване от
Руски паметник в София с транспорт в 8,00 ч. През Перник достигане до село Дрен. От там пеша
за 2-3 часа се изкачва първенеца на планината Голям Дебелец
(1415 м). В зависимост от условията, продължаване до село Клисура и слизане до село Крайници или връщане обратно до село
Дрен. С придружаващия транспорт прибиране в София.
ЦЕНА 55 лв.: придружаващ

х. „Смолянски езера“
Хоро на баир: хижа „Тръстеная” и връх Издремец - 28 и 29
ноември
28.11. (събота): среща в 6,30
ч. на Централна жп гара София.
Пътуване до жп гара Бов. Оттам пеша за 3-4 часа достигане
на хижа “Тръстеная” и настаняване. Следобед разучаване
на народни танци и дегустация
на малиново вино. 29.11. (неделя): след закуска тръгване
в 9,00 ч. и изкачване на връх
Издримец (1492 м). Връщане
обратно до хижата и обяд. Слизане до гара Бов. Отпътуване с
влак и пристигане в София към
19,00 ч.

ЦЕНА 75 лв.: транспорт с влак,
една нощувка в хижа, планински
водач, хореограф, организационни разходи. Екипировка: като
за зимно време и задължително
гети, щеки, облекло срещу дъжд.
Минимум 6 участника. Трудност: без технически трудности,
но сравнително дълъг преход в
неделя.
Еднодневно
пътешествие
из Голо бърдо - 6 декември
06.12. (неделя): тръгване от
Руски паметник в София с транспорт в 8.30 ч. През Перник достигане хижа „Славеите” в Голо

бърдо. След кратка
почивка, по черен път
в посока запад
се
изкачва
първенеца
връх Ветрушка (1158
м), след което се слиза до хижа „Орлите”,
която за съжаление не
работи, но околността
й е чудесно място за
отдих. От хижата първо по шосе, а после по
пътеки следва спускане до град Радомир.
Отпътуване с транспорт до София.
ЦЕНА 45 лв.: придружаващ
транспорт, планински водач,
организационни разходи. Екипировка: като за зимно време
– зимни туристически обувки,
ветроустойчиво яке и панталон,
ръкавици, шапка. Трудност:
лека, но в зимни условия. Минимум 6 участника.
Изкачване първенеца на
Боховската планина – връх
Огорелица (1318м) - 13 декември
13.12. (неделя): тръгване
от Руски паметник в София с
транспорт в 8.00 ч. През Перник, Брезник и Трън се достига
до село Бохова, в подножието
на Боховската планина. За около 2 часа се изкачва първенеца
връх Огорелица (1318 м), на
самата граница със Сърбия.
Връщане обратно до селото и
отпътуване с транспорт. Късен
обяд в подходяща механа.
ЦЕНА 65 лв.: придружаващ
транспорт, планински водач,
организационни разходи. Екипировка: като за зимно време
– зимни туристически обувки,
ветроустойчиво яке и панталон,
ръкавици, шапка. Трудност:
лека, но в зимни условия. Минимум 6 участника.
За записване и допълнителни въпроси - тел. 0882
966 320, Тони Ушева
Голо бърдо

