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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

ПРОЯВИ ОТ
КАЛЕНДАРНИЯ
ПЛАН НА БТС
-во тримесечие
Прояви, посветени на Трети
март цялата страна БТС, ТД
1 ти Национален преглед за
оцеляване в планината при
зимни условия ,,Мал овица
2021
24 - 28 март Мальовица БТС,
ТД ,,Черноморски простори Варна
Регионални спортно туристически прегледи евруари –
март, по наредба БТС, ТД
Ски и пеше оден по од посветен на ти март
1 - 3 март Стара планина БТС,
ТД Трапезица-1902 - гр. Велико Търново
По оди, свързани с ти март
3 март цялата страна БТС, ТД
Пеше оден по од „Пирин
Славянка“, посветен на и
март
6 - 7 март Южен Пирин, Славянка БТС, ТД „Момини двори“ – гр.
Гоце Делчев
1 ви зимен по од с изкачване на връ Мусала
февруари Рила ТД „Приста” –
гр. Русе

БТС РАЗРАБОТИ АМБИЦИОЗНА
ЧЕТИРИГОДИШНА ПРОГРАМА

Експерти на БТС
създадоха проект
за
утвърждаване
на Програма за
развитие на спортн о - т ур и с т и ч е с к а
дейност на Българския туристически
съюз (БТС) за периода 2021-2024
г. (Програмата). Тя е разработена в
съответствие с подаденото заявление за даване на статут на национална организация за спортно-туристическа дейност на съюза и съгласно изискванията на Закона за
физическото възпитание и спорта
(ЗФВС) за развитие и насърчаване
на спортно-туристическа дейност
сред различни групи от населението, Устава на БТС, Националната
стратегия за развитие на физиче-

ското възпитание и спорта в Република България за периода 20122022 г., действащата нормативна
уредба в областта на спорта и националните традиции.
Основни акценти в Програмата са създаване на условия за
развитие и популяризиране на
спортно-туристическата дейност;
взаимодействие с компетентните държавни органи, общините и
международните спортно-туристически организации при формирането, осъществяването и реализирането на държавната политика
в тази област. Програмата отчита
необходимостта от преодоляване
на съществуващата недостатъчна
физическа активност на населението чрез практикуване на спортно – туристическа дейност. Това

СДРУЖЕНИЕ БТС“ ЩЕ
”
КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА

Ски рали за купа Сърнена
гора
20 февруари, по наредба ТД
,,Сърнена гора - гр. Стара Загора
Традиционен зимен ски и пеше оден по од, посветен на
март
25 февруари – 3 март от Беклемето до връх Шипка ТД „Узана”
– гр. Габрово и ТД „Росица-Мазалат - гр. Севлиево
Изкачване на връ Трен
февруари Сърбия ТД Купена гр. Пещера, ПК Ниш
Курс за планински водачи
зимен профил март в УЦ на
БТС
б.р. поради извънредната
епидемична обстановка
са възможни промени в
Календарния план

може да се осъществи чрез приобщаване на различни социални групи към здравословна физическа
активност, независимо дали целта
е укрепване на здравето, активния
отдих в свободното време или подобряване на личните постижения
в областта на туризма.
Програмата обединява усилията на ММС, БТС и туристическите дружества за насърчаване на
спортно-туристическата дейност.
Главна цел на Националната организация за спортно-туристическа
дейност е да се представят възможностите и необходимостта от
комплекс от активности, свързани
със спортния туризъм и рекреацията, осъществявани от Българския
туристически съюз.
на стр. 8-

Вицепремиерът и министър на
туризма Марияна Николова проведе работна среща с доц. д-р инж.
Румен Драганов, член на Управителния съвет на Сдружение „Български туристически съюз“ (БТС) и
изпълнителен секретар на организацията. Двамата обсъдиха актуалната ситуация в туризма, както
и различните механизми за подкрепа на бранша за преодоляване
на последиците от пандемията.
Вицепремиерът
информира,
че Министерството на туризма
обявява обществена поръчка, с

която се цели да се подпомогнат
екскурзоводите и планинските водачи, инициирайки заетост чрез
професионалните организации, в
които членуват. Нейният предмет
е наемане на външни експерти
за популяризиране на малките и
средни предприятия и организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) за период
от 9 месеца, уточни още тя. По
думите - с реализацията на проекта се цели насърчаване на вътрешния туризъм и привличане
на повече пътувания към райони-

те на страната.
Сдружението, заедно със своите членове, организации за управление на туристическите райони
и туристическите информационни центрове желае да участва
в обществената поръчка, заяви
доц. Драганов. И посочи, че според тях планинските водачи и
екскурзоводите, които са част от
организацията, ще бъдат отлични изпълнители на проекта, а управляваните от БТС обекти са от
голямо обществено значение. Надяваме се да имаме възможност
за включване в поръчката и ще
очакваме допълнителната информация за условията на кандидатстване, допълни още той.
Министерството на туризма е
изпратило Обявление за публикуване в Системата за електронни
обществени поръчки на 8 февруари 2021 г., поясни министър Николова, като уточни, че предстои
допълнително да се публикува
информация за началната дата,
от която заинтересованите страни
могат за подават своите предложения.
.
.
.

Êàòàëîæåí ¹ 255

ДИСКУСИОННО

ИМА ЛИ РЕШЕНИЕ
КАЗУСЪТ С
КНЯЖЕВСКИЯ ЛИФТ?
Изолацията в условията на
пандемия предизвиква засилен
интерес към планините, в т.ч. и
към Витоша – най-посещаваната
планина у нас, заради близостта
й до столицата. Този факт поднови спора за възстановяването на
Княжевския лифт между Столичната община и собственика на
ски-съоръженията в природния
парк„Витоша ски” АД.
От 10 години насам казусът
става все по-заплетен. В края на
декември м.г. няколко сдружения
на витошките ски и сноуборд училища поискаха смяна на плана
за управление на парка, за да
могат да работят при по-модерни
условия и съоръжения. По-дълга зелена и синя писта, където
децата да могат да доразвиват
своите умения, всъщност има на
Офелиите, но до там няма работещ лифт.
В резултат на експертна среща
в Столична община бе обявено,
че „не е необ одима промяна в плана за управление на
Витоша за подновяването на
Княжевския ли т и той може
да бъде възстановен в същото
трасе.” Законодателната рамка
позволява лифтът да бъде възстановен в съществуващото трасе при действащия план за управление на парка, според главния
архитект на Столична община
Здравко Здравков
Според „Витоша ски“ АД предложеният вариант за възстановяване на лифта е незаконен. За
инвестиция в модерни лифтове
пречели спорни разпоредби в закона за горите и плана за управление на природния парк. Но
планът за управление на Витоша
е същият като по времето, когато
е сключен договорът с общината.
Столичният кмет г-жа Йорданка Фандъкова заяви, че „със или
без желанието на собствениците
на съоръженията на Витоша, ние
започваме процедури за тяхното възстановяване”. Общината
настоява да се изпълни договорът, а „Витоша ски” АД следва
да се съобрази със съществуващото трасе и бетонни стъпки.
стр. 3

Б.р. Очакваме вашите мнения,
отзиви и предложения по темата. По интересните от тях ще
бъдат публикувани на страниците на в. „Ехо”.

АТАНАС СКАТОВ
№60 ГРАД ЕЛЕНА КУФЩАЙН
13
100 НТО

5

ХИЖА МАЛЬОВИЦА
а резервации, тел. 0885232325,
08 8 1 844 и ейсбук страницата
„Хижа Мал овица“
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ОБНОВЯВАНЕТО НА МАРКИРОВКАТА -

ПО УТВЪРДЕНИ СТАНДАРТИ

В изпълнение на Програмата за спортно - туристическа
дейност на БТС за 2021 г. тече
процедура по планиране, организация и координация на експерти от централата на съюза
с туристическите дружества,
членове на БТС, за извършване на дейности по маркиране
на туристическите пътища в
страната. Основно вниманието се насочва към европейските туристически маршрути
Е-3, Е-4 и Е-8 и подходи към
тях, билни маршрути и такива
с голям туристопоток. Целта
е обновяването на отделни
участъци, прочистване на храсти, подмяна на указателни
стрелки и знаци, опреснява-

не на маркировъчните цветове и
др. Поддръжката на маршрутите
на територията на национални и
природни паркове ще бъде съобразена с техните планове за
управление и съгласувана с техните дирекции.
Очакват се предложения на туристическите дружества за дейности по маркировката, които
следва да съответстват на Правилника за маркировка на туристическите пътища в България,
особено по отношение на цветовете на лентовата маркировка
основните цветове (червен, жълт,
син и зелен) с бели ограничителни ленти. Не се допуска употребата на други цветове, както и нюанси на основните. За железните

стълбове маркировъчните цветове са черен и жълт. Указателните стрелки се монтират само на
кръстовища и важни отклонения
на маршрута, а надписите на табелите следва да са на български
и латиница. Предложенията трябва да са придружени с картосхема на района с предлаганите
маршрути и тяхно кратко описа-

ние. В указанията, изпратени на
дружествата, са посочени показателите, по които БТС ще финансира дейностите, като ще участват само дружества, които нямат
финансови и други задължения
към БТС.
Ин ормацията се изпраща
на електронен адрес
hiiibts@gmail.com

БТС ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩИНИТЕ

Българският
туристически
съюз провежда последователна
политика за обединяване усилията на всички организации в
сектор туризъм. В този смисъл

и в изпълнение на един от основните акценти в Програмата
за развитие на спортно-туристическа дейност на БТС за периода 2021-2024 г. ръководството на съюза започна кампания за
сключване на меморандуми за
сътрудничество и партньорство с
българските общини. Конкретните

насоки са: създаване, развитие и
насърчаване на спортно-туристическите дейности и на условията
за тяхното осъществяване, акцентиране върху работата с децата и
младежите, стопанисване на туристическите маршрути, опазване
на природата и др. Към меморандумите може да се присъединя-

ват организации със сходни цели
и принципи.
Ползотворните връзки на БТС
с общините и други държавни и
неправителствени
организации
ще спомогнат за развитието на
съюза като национална представена спортно-туристическа организация.

СОФИЙСКИ ТУРИСТИ
ОТБЕЛЯЗАХА 158 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

По традиция на 13 януари
следовници на
астливеца
от софийските туристически
дружества и експерти от Българския туристически съюз се
събраха пред паметника на
патрона на организацията в
Борисовата градина по повод
158-годишнината от неговото
рождение. Те почетоха паметта
му и поднесоха цветя на признателност.
В приветствието си към събралото се множество изпълнителният секретар на сдружение

„БТС” доц. д-р инж. Румен Драганов припомни факти от житейския път на астливеца и заяви
готовността на Българския туристически съюз да пази и развива
традициите на първооснователите на туризма у нас Алеко Константинов и Иван Вазов. На тържеството присъства и сродникът
на Алеко, 91-годишният Никола
Добрев, който разказа спомени за
фамилията на писателя.
„Опознай Родината, за да я обикнеш” – този призиив на Алеко,
станал девиз на Българския ту-

ристически съюз, е крайъгълен
камък, където се пресичат минало, настояще и бъдеще.
С химна на БТС „Балкани, дигайте се” певците от хор „Планинарска песен” започнаха своята
музикална програма и изпяха
други емблематични песни. Техните изпълнения, сполучливо
съчетаващи музика и любов към
природата, приповдигнаха настроението и оставиха ярки спо-

ЗАГАДКАТА НА ЩАСТЛИВЕЦА
Винаги, когато отбелязваме
рождения
ден
на Алеко и си
припомняме различни събития,
свързани с неговата литературна и обществена
дейност, подир
речите, обсъжданията и дискусиите остава един
въпрос, на който и до ден-днешен все още
не е намерен отговор: а защо
астливеца Каква е причината да избере точно този
псевдоним
И наистина, ако се вгледаме във фактите от биографията му, определено ще ни
се стори, че няма кой знае какви сериозни
аргументи да се спре точно на такова име,
с което да подписва творбите си. От чисто
битова, материална гледна точка не може
да се каже, че е разполагал с онова, което
днес наричаме „висок жизнен стандарт“.
Държавен чиновник, съдия, прокурор, често безработен поради непримиримост към
силните на деня, понякога без пари дори за

цигари... Мнозина от нас, които сме свикнали в нашето време на „пазарна икономика“
твърде често да измерваме житейското благополучие или „щастието“ с неговите парично-материални параметри, просто не могат
да свържат двете неща, които им се струват
оксиморон, взаимно противоречиви понятия - липса на пари за цигари, и изведнъж:
„щастливец“. Дали Алеко просто не се шегува и със своите съвременници, и с потомците, решавайки да им остави една главоблъсканица, шеговита загадка, която да ги
дразни със своята нелогичност. Защото, ако
решим да попитаме най-прочутия герой на
българската литература, създаден от него:
„Бай Ганьо, я кажи като как я видиш тая работа: да нямаш пари за един тутун – а да се
пишеш щастливец “, несъмнено ще дочакаме един отговор в някакъв подобен стил:
„А бре, будала, къде си видял ти чиляк без
пет пари в джоба, демек голтак и фукара –
па бил щастлив Па може и да се е преструвал на бедняк, да мине по-тънко, с чужд
тутун, демек, хе-хе, че не сме ги правили и
ние тез номера ли “
И тук може би трябва да се сепнем: а
нима и самите ние не мислим понякога по
същия начин Ако се вгледаме в себе си,

мени у присъстващите.
И в днешно време астливеца
ни гледа – кога с усмивка, кога
иронично. Но това, което е важно
за нас, неговите следовници е, че
не сме прототипи на неговия герой Бай Ганьо, а личности, които
вървят по духовните и планинските пътеки и, общувайки с природата на България, ставаме и
по-силни, и по-добри.
Емилия Матеина

няма ли да открием нерядко този байганьовски начин на разсъждение, ако не целия, то поне частица от него И продължавайки да се стремим към разгадаването на
тази дразнеща ни загадка на нелогичния,
невъзможен
астливец, може би именно логиката на бай Ганьо ще ни приближи
към отговора: ами ако Алеко се е чувствал
щастлив именно затова, защото е усещал
голямото разстояние между себе си и своя
герой Накратко казано: бил е щастлив, защото не е бил бай Ганьо
В този смисъл, когато ние днес се почувстваме нещастни, защото сме бедни
(което е доста относително, ако се сравним
с истинските бедняци в някоя африканска
страна), тутакси ще се озовем на дъното на
моралната яма, при бай Ганьо – който също
като нас ще се чувства крайно нещастен,
ако не е успял да продаде мускалчетата си
на някой „будала-европеец“ и не е завъртял
поредната си далавера
А астливеца ще ни гледа отгоре и ще се
смее добродушно с щастливия си смях на
истински богатия човек – богат с мъдрост
и с разбиране на дребничката ни човешка
природа. После ще наметне сетрето си и
заедно с още неколцина приятели ще тръгне нагоре, към Черни връх...
За да остане завинаги на върха на човешкия дух.
Емилия Матеина

ДЕСЕТКИ ТУРИСТИ
СЕ ВКЛЮЧИХА
В ПОХОД
„ОСВОБОЖДЕНИЕ“

Поход “Освобождение” – така
туристическо дружество “Буйна
гора” - Разград именува проявата, която за поредна година
се организира по повод деня на
Разград и 143-годишнината от
освобождението му от турско
робство.
С много настроение и ентусиазъм на 24 януари т.г. над 60
туристи се включиха в организирания от ТД „Буйна гора“ поход
с маршрут: с. Просторно, с. Топчии и с. Побит камък. Проявата започна от градския парк по
12-километровия маршрут.
Туристите поднесоха венци
на Паметниците на загиналите
войни в Отечествената война
в селата Топчии и Побит камък
и почетоха с едноминутно мълчание паметта им. Кметството и
читалището в с. Топчии бяха организирали топло посрещане с
чай и традиционните български
погачи с шарена сол в Етнографския капански комплекс.
Теренът на места бе доста
разкалян от падналия среднощен дъжд, но това не попречи
групата да продължи и за час и
половина достигна до най-високата точка – кота “Чуката” (398
м н.в.). В средата на трасето
туристите се отбиха до туристическия заслон “Бай Марин” и
бяха посрещнати от самия домакин Марин Георгиев. Той има
забележим принос за развитието на физическото възпитание,
спорта и туризма в Разград и
района. Участниците му благодариха за радушното посрещане с малък подарък – календар
на дружеството, и му пожелаха
да поддържа несломимия си
спортно-туристически дух и да
бъде пример за подрастващото
поколение.
След кратка почивка туристите се отправиха към следващото възвишение, където е Радио-телевизионната кула. Там
се полюбуваха на панорамната
гледка към Разград и околностите. Заредени с енергия от
топлите слънчеви лъчи, те продължиха към финалната част от
маршрута.
По повод на тази проява ТД
“Буйна гора” получи поздравителен адрес от ръководството на
Българския Туристически съюз,
с пожелания за здраве, туристическо дълголетие и отстояване
принципите, заложени от първооснователите на организирания туризъм в България – Алеко
Константинов и Иван Вазов.
Милен Маринов
Всяка
година,
традиционно, ТД
Буйна гора провежда мероприятие за почитане
паметта на Васил евски. а 1
евруари 201 г.
се навършват 148
години от обесването на Апостола. По този
повод на 13.02.2021 г. С
ТД „Буйна гора” - гр. азград
проведе туристически поход
в околностите на с. Пороище. Повече ин ормация ще
намерите на адрес
.
.

БЪЛГАРИЯ

февруари 2021 г.
Територията на община
Хаджидимово е разположена
в Югозападна България край
границата ни с Гърция. Оттук минава международния
път гр. Гоце Делчев (през
ГКПП „Илинден- Евсоки”) за
Драма и Кавала. Общината
заема площ от 328 кв. км и е
с 15 населени места – един
град (Хаджидимово) и 14 села
с население общо около 10
400 жители. В общинския
център живеят около 2850
души.
Най-многолюдно от селата е
Абланица (около 2900 души), а
най-малобройно е Парил – с 3
души.
Към общината спадат земи от
Родопите, землището на селата Абланица и Блатска, южната
част на Гоцеделчевската котловина (част от земите на Хаджидимово, Ляски, Копривлен
и Садово - последните три са в
подножието на Южен Пирин),
крайграничните села с полупланински и хълмист терен – Петрелик,
Теплен, Беслен и Илинден,
и така наречените „мървашки”
села Лъки, Тешово, Гайтаниново, Ловча и Парил, разположени
в подножието или в пазвите на
Южен Пирин и Славянка планина.
Твърде разнообразна е природата в общината. Наличието на
високи и средновисоки планини
– части от Славянка, Южен Пирин и Стъргач, е предпоставка
за развитието на пешеходния
туризъм, наричан оше маршрутно-познавателен.
Особено примамлива е красивата Славянка с извисяващият
се над с. Парил Голям Царев
връх (2183 м) - трети по височина в планината. Изходен пункт
за него е хижа „Славянка”, коя-

ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ В
ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

то е преустроена бивша гранична застава. До върха се отива за
около 3 часа. Преминава се през
резерват Алиботуш, известен с
вековната черномурова гора и с
наличието на пъстроцветни редки
тревисти растения, някои от които
се срещат само тук и никъде другаде в страната ни. В местностите
Хамбаров дол и Олтара има условия за практикуване на скално
катерене и алпинизъм.
Чудесни пешеходни маршрути са: с. Ляски – Лясковския връх
- за около 3 часа; с. Копривлен
през манастира над селото за южнопиринските върхове Св. Елена и Медната скала - за около 3
часа; по билото на Южен Пирин
от Попови ливади (Папазчаир)
до Хижа „Славянка” – за около 6
часа, и по главното било на планината Стъргач в землището на
с. Илинден. В Стъргач се намира
защитената местност Павльова падина – едно истинско рай-

ОБЯВА
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност Туристическо дружество „Родопея“, с. Ягодина,
област Смолян на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от Устава
свиква общо отчетно събрание на сдружението на 24.04.2021 г., от 10.00
часа, в хижа „Тешел“, с. Тешел, община Девин, област Смолян, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на УС на сдружението през 2020 година;
2. Приемане на отчетен доклад на Контролния съвет за дейността на сдружението през 2020 година;
3. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2020 г.;
4. Приемане на нови членове в сдружението и прекратяване на членство;
5. Приемане на Календарен план за дейността на сдружението за 2021 г.;
6. Приемане на проектобюджет на сдружението за 2021 г.;
7. Избор на делегат за ОС на БТС през 2021 г.;
8. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание
ще се проведе в същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.
Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото
събрание.

ПОКАНА
Уважаеми приятели на планината,
за нас е удоволствие да Ви поканим на традиционното алпийско
ски-рали за Купа „СЪРНЕНА ГОРА”
Състезанието ще се проведе на 20 февруари 2021 г. в района на Белмекен - Рила планина в две състезателни групи:
Група А – отборно
Група Б – индивидуално
Група С – деца индивидуално
Техническа конференция и записване на състезателите: на 20.02.2021
г. от 8.00 часа в къща за гости “Белмекен”, намираща се на 2 км след язовирната стена и на 2 км преди Спортна база Белмекен.
Старт на състезанието: 20.02.2021 г. – 9.00 часа от паркинга на язовирната стена.
Обявяването на резултатите, награждаването и закриването на състезанието ще бъде на 20.02.2021 г. от 14.00 ч. в Къща за гости „Белмекен”
Право на участие:
В група „А” участват отбори от всички възрастови групи със следните задължителни условия: планинска здравна застраховка за 1000 лв.;
екипировка съгласно правилника за провеждане на алпийски ски-ралита,
включително каска, алпийска седалка, двоен ремък с карабинер за осигуряване по алпийски парапет, лавинен уред, сонда и лопата. Стартова
такса –15 лв. на човек.
В група „Б” участват индивидуални състезатели при следните задължителни условия като тези на група „А“. Стартова такса - 20 лв. на човек.
В група „С” участват деца без стартова такса при следните условия:
планинска здравна застраховка за 1000 лв.; попълнена и подписана декларация от родител (ще бъдат предоставени на място).
Материални условия: Разходите за участие на състезателите в
ски-ралито са за сметка на клубовете, дружествата или на самите участници. Организационните разходи по провеждане на състезанието са за
сметка на Туристическо дружество „Сърнена гора” гр. Ст. Загора. Предметни награди за всички участници в състезанието. В 14:00 часа по време на награждаването в къща за гости “Белмекен” ще бъде организиран
и безплатен обяд за всички състезатели, съдии и гости на мероприятието.
Заявки за участие: ТД „Сърнена гора”, гр. Стара Загора
e-mail: td_sarnena_gora@abv.bgтел:
0882 966462 – секретар на дружеството Ваня Петкова
Важно! Организаторите си запазват правото на промени в зависимост от снежните условия и метеорологичната обстановка.

ско кътче, обрасло с рядък вид
пурпурно-червено диворастящо
лале, което се среща единствено
тук.
В землището на с. Гайтаниново,
в долинното разширение между
Южен Пирин, Стъргач и Славянка, се оформиха две близки една
до друга интересни туристически
дестинации, посещавани най-вече от туристи от вътрешността
на страната ни. Първата от тях,
разположена на около 20 км от гр.
Гоце Делчев, е известна с името
екозона „Белите скали” с рибарник „Неврокоп” - едно приятно и
уютно място с обширно езеро за
спортен риболов и разходка край
чудните му брегове, с механа и
лятна градина, с кокетно хотелче. Само на 2 км оттук, в посока
към с. Ловча, се намира другото същинско райско кътче с име
„Омая”. Тук на площ около 500
дка гората и прекрасните полянки са в чудна хармония с няколко
групи грамадни сини камъни, приличащи на приказни герои и чудовища.
Обширният воден басейн приканва за разходка с лодка и каране на водни колела, а в съседни на него две естествени езера може да се лови пъстърва и
щука.
Най-забележителни и колоритни са построените, отдалечени една от друга, седем къщички
за гости. Направени са само от
естествени материали – камък,
глина и дърво с уникални архитектурни хрумвания. В „Омая” има
бар, ресторант и барбекюта.
Рязкото намаляване на населението в повечето села в общината
доведе до закриването на училища, както и до затихващи функции на читалищата.

Единственото духовно място
останаха православните храмове
– черкви, манастири, параклиси.
Безспорно най-забележителен е
манастира „Св. Георги” в Хаджидимово – най-голям по долината
на рeка Места, с впечатляващо
историческо минало, масово посещаван от наши и чужди поклонници.
Положителен е фактът, че през
последните години, със средства
от Европейския съюз, в някои
села от общината се изградиха
модерни къши за гости. Такива
има в Парил, Тешово, Гайтаниново, Лъки, Илинден и др. Освен тишина и спокойствие във всяко от
тези населени места има какво да
се види и научи, тъй като всички
те имат богато историческо минало. Парил и Ловча са изходни
пунктове за красивата Славянка
планина, Гайтаниново се слави с
трите храма – черквата „Св. Никола”, възстановената стара черква
„Св. Георги” и параклиса „Св. Богородица”, който е извън селото.
В Тешово впечатляващи с внушителните си размери са черквата
„Св. Димитър” с ценни редки икони, местната мандра, тепавица
и останките от средновековната
кула.
В Лъки може да посетите местния музей. На фототабла се проследява историята на селото. В
Илинден представлява интерес
черквата „Успение Богородично’’, както и вековния Гельов дъб.
Сред забележителностите в региона са археологическия обект в
местността Клисурата. В селото
могат да ви демонстрират старинния занаят стивастарство, практикуван в далечното минало от
местните мъже.
Има какво да се види и в
най-големите селища на общината - в Абланица, Хаджидимово (зоопарка), Копривлен (тук в
местността Козлука има останки
от антично селище). Римски мост
има на рeка Мътница, между село
Петрелик и Хаджидимово.
Препоръчаме посещението на
селата в Хаджидимовска обшина
по възможност да става в дните,
когато се чества празника на селото – това обикновено е в деня
на храмовия празник – Св. Илия,
Св. Никола, Св. Димитър, Св. Богородица и др. Тогава от цялата
страна и от чужбина се събират
стотици люде на незабравима и
вълнуваща среща с близки, роднини, земляци.
Струва си да се опознае природата и историческото минало на
Хаджидимовска община, защото
тя е една наистина прекрасна туристическа дестинация.
Атанас Панчелиев

АБОНАТИ С ПЕЧАЛБИ ОТ
ТОМБОЛАТА НА ВЕСТНИК „ЕХО”

На 28 януари комисия в състав:
Петя Иванова и
Емилия Матеина –
редактори на вестник „Ехо”, Албена
Стамболова – главен счетоводител
на БТС и Веселина
Цветкова – организационен секретар,
изтеглиха печелившите 40 читатели измежду 345-те
участници в томболата на вестник
„Ехо”.

Ето и печелившите читатели:
РАНИЦА СПЕЧЕЛИХА:
Тасуда Митова
Андрей Кошавенков
Петър Всилев
Петър Петков
Ели Соколова
Надежда Атанасова
Тонка Божилова
Виолета Николова
Радка Желязкова
Никола Топалов
Веска Търнева
Начо Начев
Иво Колчаков
Фанка Кръстева
Неделчо Василев
Катя Миланова
Румяна Пейковска
Марин Михайлов
Явор Манов
Лидия Велкова

ТУРИСТИЧЕСКИ ТЕРМОС
ПОЛУЧАВАТ:
Христо Пиргов
Василка Григорова
Моско Москов
Неда Панайотова
Йордан Стоянов
Катя Георгиева
Славка Михайлова
Павлина Аргирова
Георги Вачев
ТД „Средногорец” – гр. Чирпан
Лидия Гюрова
Иван Атанасов
Красимира Маринова
Стоил Димитров
Боряна Славова
Николай Пройчев
Николай Ничев
Никола Богомиров
Иван Шаламанов
Стоян Дертлийски
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ДИСКУСИОННО

ИМА ЛИ РЕШЕНИЕ
КАЗУСЪТ С
КНЯЖЕВСКИЯ
ЛИФТ?

Становище на БТС

„Промяната, дори на една дума
в плана за управление на ПП „Витоша”, може да отвори вратата за
бетонирането на планината, подобно на застрояването на дюните по Черноморието. Затова всяка
промяна трябва е част от широко
приета концепция за развитие на
целия природен парк, а не решение на парче, фокусирано само
върху ски пистите”, казва доц. д-р
Румен Драганов, изпълнителен
секретар на Българския туристически съюз. Има ред въпроси,
които следва да бъдат решени
по отношение на натоварването, придвижването, транспорта и
оттам нататък на цялата инфраструктура, свързана с електроснабдяване, ВиК и пр. Тук основен е въпросът за собствеността
и за нейното управление. Това,
което ние предлагаме, е създаването на кооперации - за да бъде
защитен общественият интерес,
лифтовете и влековете трябва да
се управляват от кооперация на
заинтересовани лица.
В България имаме изключително добър европейски закон
за кооперациите и виждаме на
колко много места и в Италия, и
в Австрия, Швейцария и Франция
фактически ски-зоните и туристическите зони се поддържат от
такива кооперации. Ние правим
кооперации от планински водачи,
ски учители, хижари, хотелиери и
други индивидуални физически
лица, допълва Румен Драганов.

НА ВИСОЧИНАТА
СПАСОВИЦА

С поход до село Шишковци
кюстендилски туристи от ТД
„Осогово“ отбелязаха 139 г. от
рождението на Владимир Димитров – Майстора. Преходът
продължи до хълма „Спасовица“
между селата Копиловци и Николичевци, на 641 м н. в. На хълма
е изграден висок кръст и именно
до него намериха незначителни
останки от църквата „Възнесение“.
На 28 юли 1330 г., в битката
при Велбъжд между българската войска, водена от цар Михаил
III Шишман Асен (1323 – 1330) и
войската на Сръбското кралство,
предвождана от крал Стефан
Урош III Дечански (1321 – 1331),
българите претърпяват тежко
поражение, а българския цар е
тежко ранен и три дни по-късно
умира. На това място сръбският
крал Стефан Урош III Дечански
съградил църквата, в чест на
своята победа и за спомен за
спасението си.
Сега „църквата“ се посещава
само на Спасовден, когато около
самата развалина се провежда
голям събор.
Старините трябва да се пазят.
Тя е поучителен паметник за последиците от братски несъгласия и така, както е уединена, замислена на голия хълм, тя привлича погледите, буди мисълта и
чувствата.
С този поход кюстендилските
туристи отбелязаха и 143 г. от
Освобождението на Кюстендил
от османско робство.
Силвия Михова - секретар
ТД „Осогово“, Кюстендил
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ПАРИЖ,
БРЮКСЕЛ,
ДРЕЗДЕН,
ВИЕНА,

земеделието и животновъдството като основни поминъци
на населението от региона. От
традиционните занаяти тук са
представени ценни произведения на едни от най-характерните за периода на Възраждането - абаджийство, грънчарство,
медникарство, лозарство, копринарство. Показана е част от
колекцията накити. Отделено
е място за традиционни народни костюми, характерните за
еленския край губери и колани,
тъкани „на кори“. Също така е
представен и градският бит.
Сред многото паметници на
културата в Елена е и уникалният архитектурен ансамбъл на
„Петте Разсуканови къщи”,
построен от заможния хаджи
Димитър Разсуканов в края на
Х
и началото на Х Х век.
Всяка от къщите има собствена
архитектура, но фасадата й е
хармонично свързана с тази на
съседните. Символ на града е

ЕЛЕНА!

ра
лена е разположен в в високите части на ре балкана на
км от Велико
рново и
км от о ия.
аселението на гра а е около
у и. ре еленчани е ироко известна приказката че когато запитали
в зрастен жител на гра а Къде е Европа то отговорил Париж, Брюксел, Дрезден, Виена, Елена ко искате а се убе ите в основанията за европе ско самочувствие на жителите на гра а посетете го и е усетите неговия незабравими у и атмос ера.
Основаването на Елена като
селище е в края на Втората
българска държава (края на
I в.). След като столицата
Търново е покорена от османците през 1393 г., търновските
боляри и първенци се заселват
трайно в района, защото тук се
намирали феодалните им владения.
„Златното време” на
Елена е през Х
и началото
на Х Х век, когато в града процъфтявали занаятите – тъкането на губери, бояджийство,
мутафчийство (изработка на изделия от козината на домашни
животни) и др. Икономическият
просперитет на града в началото на Х Х век е основа и за развитие на културните и просветни процеси.
Днес в Елена са запазени голям брой къщи и обществени
постройки от различни архитектурни периоди. Близо 200 са
паметниците на културата, а
седем от тях са с национално
значение. Сред емблематичните сгради е

Къща-музей „Иларион
Макариополски”.

1863 г. е основано еленското читалище „Напредък“. В източната
част на двора се намира Хаджи
Христовата чешма. Строена е
през 1754 година от Кара Йоан
от Арбанаси, прачичо на Макариополски.
От 1963 година е къща-музей,
в чиято експозиция се представя уредба на чорбаджийски дом
от периода на Възраждането. В
една от стаите са изложени лични
вещи на Стоян Михайловски. На
първия етаж може да разгледате
експозициите „Църковно изкуство
от периода 17 - 19 век“, „Петко Ю.
Тодоров - живот и дело“, както и
временни изложби, които се организират периодично.
Сред най-интересните забележителности на Елена е Ар итектурно историческият комплекс
„ аскалоливница” с три музейни обекта ”Камбуров ан”,
църквата „Свети Никола” и
първото класно училище „ аскалоливница”.
Сградата на Еленското класно
училище е построена по инициатива на Иван Момчилов през
1844 година и е реставрирана
през 1968 г. Това училище е прочуто повече като

Еленската Даскалоливница

Тя е най-старата запазена
сграда в града, строена е около
1710 г. и се намира в неговия
център. Двуетажна, уникална
със своите архитектурни решения, с големи стрехи и чардаци.
В нея е роден един от водачите на борбите за независима
българска църква Иларион
Макариополски (1812 г. – 1875
г.), както и неговият племенник
– поетът-сатирик и баснописец
Стоян Михайловски (1856 г. –
1927 г.). В една от стаите през

То възниква и се развива на
основата на многовековната книжовна традиция в селището и е
отговор на назрелите обществено-икономически и културни потребности в страната от подготвени кадри. Даскалоливницата е
първото училище за подготовка
спомена учители в България. В споме

Часовниковата кула

(1812 г.) и се намира на
най-високото място в центъра.
Друга забележителност е Попниколовата къща, която също
е паметник на културата с национално значение. В нея се
помещава Музеят по палеонтоли. Еленската Даскалоливница
възпитава възторжени възрожденци, просветители и революционери. Освен Петко Славейков
тук са учили и Никола Козлев,
Драган Цанков, доктор Иван Касабов, Тодор Шишков, Никола и
Георги Живкови, Иван Кършовски,
Стоян Робовски, Сава Катрафилов, Стефан Бобчев, а по всяка
вероятност и Добри Войников,
Добри Чинтулов и други известни
възрожденски дейци.
Повече от сто възпитаници на
Даскалоливницата посяват семената на просветата в 66 града
и 59 села на родината: от Тулча
до Охрид, от Гюргево и Плоещ
до Солун, от Враца и Враня до
Бургас, Одрин и Цариград. Основават класни училища, изграждат
читалища, работят в местни революционни комитети.
В музея са представени две
експозиции - „Елена през епохата
на Възраждането“ - историята на
Елена от възникването на селището до Руско-турската освободителна война 1877 -1878 г. и „Християнско изкуство от I век“ - на
приземния етаж са изложени икони, църковна утвар и стенописи
от храм „Архангел Михаил“ в село
Шилковци.
редници и екскурзовод на
комплекса може да намерите в
„Гуневата къща”, която се намира срещу църквата „Свети
икола”. В храма може да получите марки и печат за книжките със 100-те национални туристически обекта. В комплекса се намира и действащата
църква „ спение на Пресвета
Богородица“.
В Архитектурно-историческия
комплекс „Даскалоливница” се
намира вкопаната в земята

кърджалии, храмът е опожарен.
Обновен е в сегашния си вид
през 1804 г. със средства и труд
на местното население. Самата
сграда е построена само за 40
денонощия, а според предание
това е станало тайно от турските
власти. Вътрешността на църквата впечатлява с красив иконостас и стенописи в унисон с ортодоксалните схващания за храма като огледало на човешката
душа. Църквата „Свети Никола“
е изписана от зографите Давид
и Яков, дошли в Елена от Хилендарския манастир по покана
на еленчани. Работят в периода
1817-1818 година. Като помощници са взели участие и Йоан Попович и Йордан Михов Кметски.
Храмът е обявен за недвижима
културна ценност с категория „национало значение“, а стенописите
й са едни от най-добрите достижения в църковното изкуство от
периода на нашето Възраждане.
Посетителите могат да разгледат
галерията от образи на светии,
сред които Методи Моравски, Георги Нови Софийски, Сава Сръбски и Свети Климент Охридски,
който е сред рядко изписваните в
България.
До храм „Свети Никола” през
1837 г. е построен храмът

„Успение на Пресвета
Богородица“

логия, чиято колекция включва
фосили и минерали, открити в
района.
Красивата природа около
Елена е предпоставка за многобройни възможности за туризъм. От Елена и съседното
село Мийковци започват осем
маркирани екопътеки, които
позволяват на туристите да се
насладят на прекрасния Еленски Балкан. Екопътеките минават през вековни гори и водят
до природни забележителности
и исторически местности.

Язовир „Йовковци”,

който е на 3 км от Елена, както и осемте микроязовира на
територията на общината, предоставят отлични възможности
за риболов и почивка.

църква „Свети Никола“,

най-старата в района. Първият
писмен документ за съществуването й датира от 1518 г. На 23 който до Освобождението през
април 1800 година, Гергьовден, 1878 г. е най-големият в Северна
ните си Иван Кършовски пише, че когато Елена е нападната от България с 33 метра дължина, 21
Никола Михайловски, „пръв учен
метра ширина и 25 метра височибългарин по това време, придума
на.
еленчани да отворят висше учиКамбуровият хан
лище в Елена, в което да следват
е построен през първата половъзрастни ученици и повече бивина на I век и носи името на
вши учители, не по-млади от 20
своя собственик - Стоян Камбура,
години, които можаха да удовлетучастник в няколко въстания и
ворят голямата нужда от учители
член на Еленския революционен
в България...” Към Елена се стикомитет. Сградата е недвижима
чат ученици от различни краища.
културна ценност с категория
Като ученик в Еленското класно
„местно значение“.
училище през 1848 година, СлаОт 1981 година ханът е музеен
вейков го нарича с чудното име
обект, а в постоянна етнограф„Даскалоливница”, както свещоска експозиция място намират
ливница, призвано да лее даска-

по материали от
.
.
а контакти, ин ормация
и резервации 50 0 - град
Елена, Т ИСТИЧЕСКИ И О МА ИО Е
Е Т , ул.
„Иларион Макариополски“
4, тел. 08
10 22
Туристическо
дружество „Чумерна 1 01“ – тел.
08
31

ЗОНИ

февруари 2021 г.
На 29 декември 2020 г. отел
Мал овица отвори врати за
посетители и постоянни гости.
Комплексът е идеално място
за планински туризъм, отдих и
възстановяване. Разполага с
удобна база за ски училище за
начинаещи спортисти, а до няколко месеца ще бъде изграден и СПА- център, който ще
отвори възможности за развитие и на рекреативен туризъм
в района. Цените на услугите,
които предлагаме, са средни за
отрасъла и са съобразени със
стандарта на живот за региона.
Хотелът е малък, но с реновираната част - сектор А и ресторанта, се надяваме да привлечем голям брой туристи.
Ски зона Мал овица разполага с шест писти - малки и големи, подходящи за начинаещи
и напреднали скиори, пет влека
и два влека за нощно каране,
което се провежда всяка събота
от 18 до 21 часа. Най-популярните писти в курорта са ски писта „Ръждавица , ски писта Стената , ски писта Улея и учебен
плац Меча поляна с работно
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МАЛЬОВИЦА

ПОСРЕЩА ТУРИСТИ ОБНОВЕНА

време от 8:30 до
16:30 ч. Цените
на ски съоръженията са конкурентни
и достъпни, предлагат
се възможности за любителите на reeride и
i
o ring.
Централната
планинска
школа „Мал овица“ също се
ремонтира и след приключване на ремонтните дейности ще
предлага на гостите си комфортно и уютно обзаведени
стаи и зали, подходящи и за
провеждане на професионални
курсове. Тук цените отново ще
са съобразени с платежоспособността на клиентите.
В перспектива комплексът
ще развива, подобрява и усъвършенства базата и ще генерира нови възможности за анимация и забавления за привличане на повече туристи.
нко Аврамов – управител
на хотел „Мал овица“
По-подробна ценова и друга ин ормация ще намерите
на тел. 08 5 82510 и сайта
.
.

ДОВОЛНИТЕ ТУРИСТИ СА НАЙ-ДОБРАТА НАГРАДА ЗА ХИЖАРЯ

С Николай Марков,
хижар на хижа
Мальовица, разговаря
Петя Иванова

н Марков, би те ли се пред
ставили за читателите на в.
„Е о“
Казвам се Николай Марков и
съм на 47 години. По образование професията ми е свързана с
обработка на метали, но на практика съм професионален шофьор, а сега съм хижар. Започнах работа като шофьор в голяма
туристическа фирма в Боровец и
завърших кариерата си там като
началник на транспорта, в периода от 1993 до 2014 г. От 2007
г. имам транспортна фирма за
превоз на пътници в страната и
чужбина. Семеен съм, с две деца.
В планинарските среди се го
вори, че ижа Мал овица е
обновена, всъщност какви са
промените
Със съпругата ми стопанисваме

хижата от края на 2013 г. Приехме
я в окаяно състояние и от лятото
на 2014 г. се заехме с цялостен
ремонт. Реновирахме първо спалните помещения, което включва
смяна на врати, нови мазилки и
подове, нови легла, матраци и
завивки. Направихме цялостен
ремонт на баните и тоалетните.
Ремонтирахме столовата и кухнята, която оборудвахме с професионално кухненско обзавеждане.
Монтирахме голям бойлер, който
захранва цялата хижа. Ремонтирахме парната инсталация и я
оборудвахме с мощен котел на
пелети. В цялата хижа сменихме
ВиК инсталацията, както и електрическата мрежа. Изолирахме
външните фасади и ремонтирахме покрива. Възстановихме и бунгалата около хижата, които също
са с ново обзавеждане.
Според Вас чие средище е
ижата
на алпинистите кате
рачите или на туристите Про
веждат ли се в района състеза
ния и тренировки
Хижата е предпочитана дестинация както за туристи любители,
така и за професионалисти, катерачи и алпинисти. Посещават ни
организирани групи с планински
водачи, както и планинари от туристически дружества от цялата
страна. В района се провеждат
състезания по катерене и планинско бягане. През лятото се
провеждат курсове по катерене, а
през зимата - курсове по лавинна
безопасност.
Какви услуги предлага ижа
та
съответно
цени за нощув
ки, намаления,
цени на рана и
др. Брой мес
та за нощувки и
в столовата за
ранене.
Хижата разполага с 83 места
за пренощуване.
Цената за нощувка е 15 лв., а
в самостоятелна
стая с две или
три легла - 20 лв.
Столовата разполага с 65 места.

Членовете на БТС ползват 20
отстъпка. За деца до 6 години нощувките са безплатни.
Кои са основните проблеми,
които срещате при стопанисва
нето на ижата и има ли проект
за бъдещето й
Основен проблем при стопанисването е снабдяването с материали и хранителни продукти, както
и извозването на отпадъците, тъй
като пътеката до Меча поляна е
много тясна и скалиста. За целта
използваме доста сериозна техника с висока проходимост през
лятото и моторна шейна през зимата. За бъдещето - изготвили
сме проект за възстановяване
на старата хижа, който ще бъде
представен на Управителния съвет на БТС.
Според Вас, какви качества
трябва да притежава добрият

ижар и какво му помага в ра
ботата
За да върви добре работата
на една хижа, стопаните трябва
да са гостоприемни и приветливи. Да познават туристическите
маршрути и опасностите, които
крие планината в различните
сезони, за да помагат на туристите да се ориентират правилно за условията в планината и
за посоката на движение. Хижата трябва да е винаги топла,
чиста и приветлива. Най-добрата награда за един хижар са
доволните лица на туристите
при тръгване, и когато казват,
че задължително ще се върнат
отново.
а повече ин ормация и
резервации, тел. 0885232325,
08 8 1 844 и
ейсбук страницата Хижа Мал овица

ТОПЛИНА И УЮТ ДО ПИСТАТА

а Меча поляна, в края на
ски пистата, се намира КОМП ЕКС „ЧА АТА”. Той е отворен целогодишно и разполага с бистро и хотелска
част, състояща се от шест
двойни стаи и три апартамента. Всички те са обзаведени с ци рова телевизия,
санитарен възел и централно
отопление. Бистрото е обновено и разполага с 0 места.
аведението е уютно, при-

ветливо и чисто, отоплено
с камина. Тук се предлага широк асортимент от топли
супи, скара, аламинути, сандвичи, пици, десерти, топли
и студени напитки. кембето и пилешката супа са по
3 лв., салатите – от 3 до 5
лева, чаят и ка ето – 1,50
лв. ай-чести гости са предимно българи.
а контакти и резервации
тел. 0888 8 822
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В БЪЛГАРСКА ШВЕЙЦАРИЯ

П ТНИ
БЕЛЕ КИ
Благослови, отче Серапионе ... Но не ти, легендарно страшилище на Рилската обител,
а ти, духовний пастирю на Черепишкия манастир, с издутите потури, раздрани от пети до
колене и разпрани от коленете до пояса; ти, с разгърдената до пъпа риза, с побелялата
от паспал салтамарка, с коси
враждебни на гребена и водата,
коси, в които восъкът от вощениците се е избърсвал петдесет
години и ги е превърнал в една
неописуема маса; ти, отче, с калимявка подобна на хармоника
и с физиономия на нищо не подобна - благослови Благослови
моя опит да дам поне бледно
понятие за величествените природни хубости, които пленяват
окото на пътника, изпаднал волею или неволею на Черепишкия манастир...
Волею или неволе ... Да,
да, снизходителний читателю,
съвършено вярно: вий, въпреки
вашето желание, може един ден
да се видите пленник на Черепишкия манастир и да седите
там и ден, и два, и пет, и десет
дена, да, да Представете си,
че вий сте чиновник в българско княжество, граждански или
военен, все едно, и вас в интереса на службата ви мятат като
непотребен предмет от един
край на друг и това го вършат
с такава внезапност, щото вий
по неволя сте оставили семейството си, да речем в София,
а сами заминувате , например,
за Видин, за Шумен или за Силистра. Наближава денят на
светлото Христово възкресение и възползувани от празниците, вий избирате най-късото
разстояние, отивате в Рахово,
летите стремглав с колата и
през Враца стигате в Мездра,
за да не изпуснете трена. С вас
заедно на станцията чакат нетърпеливо стотини хора: деца
бързат при родителите си, родители при децата си, мъже,
разделени от жените си, жени
от мъжете си; всички мислено предвкушават сладостта от
срещи, прегръдки, целувки, от
картините на семейни радости
и празнични веселби. И веднага едно зловещо известие като
мрачен дух облетява и попарва,
и омърлушава всички трепетно
ожидающи: трен няма на
километ р брег т се изронил
и засипал линията. Ами сега
Сега, ако щеш, троши си главата, а ако си с анархически темперамент, иди строши главите

на ония, които са виновници на
тия безобразия... Но вий ще кажете: добре, джанъм, щом падналият бряг не е заровил под себе си
цял трен с пътници, това още не е
кой знае какво нещастие - от Роман тренът ще закара пътниците
до мястото на катастрофата, ще
минат обвала пешком, а оттам
ще ги поемне софийският трен.
Да, тъй би било, ако у нашия железопътен управник имаше малко
мозък в главата, ако имаше малко
по-човешки чувства и състрадание
към хорските нещастия; да, тъй
би било, ако преждевременните
тържества и пиението на шампанско не се считаше за венец
на прогреса; да, тъй би било, ако
един хлапак не представляваше
все и вся в железопътното дело на
България, този хлапак, на когото
ако всяка капка кръв се превърне
в шепа злато, пак няма да изкупи всичките пакости, които е нанесъл на България - и с плана за
софийската канализация, и с постройката на скандальозната пернишка линия, която погълна толкова милиона, и с приемането на
Виталисовата линия с изгнилите
мостове, и най-сетне с престъпното преждевременно почвание на
експлоатацията на линията София
- Роман, в преки мотивираното
мнение на всичките сериозни инженери в о ия...
Някаква си англичанка била казала, че искърската линия била
строена от поети. Кой знай Не желае ли тази англичанка да седне в
един трен с тези поети и с нашите железопътни управници и след
един тридневен дъжд да се поразходи назад-напред между станцията Елисейна и 26-й километър
Аз бих й препоръчал за всеки случай да си приготви завещанието...
Господа управници, защо компрометирахте тази чудесна линия Беше ли чак дотам необхо-

димо да се похвалите на сръбския
крал, че сте проломили Стара
планина Най-сетне добре, похвалихте се на краля, ядохте, пихте,
тържествувахте - стигаше ви толкова; но защо поехте линията,
защо почнахте експлоатацията,
когато всичките инженери ви казаха единогласно, че тази линия
още не е готова, че е опасна, че
могат да се случат големи нещастия И ето нa, нещастните случ-

ки почнаха вече. Обвали станаха
вече няколко пъти, няколко пъти
се спираше движението, хиляди
хора изгубиха вяра в линията и
губиха цели дни да чакат по станциите разчистванието на пътя. А
това е само началото, чакайте още какво има да се случва, ако
не се свестите и не вземете сериозни мерки Направете за първо
време поне въпиюще необходимото: оставете един локомотив с

няколко вагона да може в случай
на нужда да циркулира между
Мездра и Елисейна, па да не се
пресича сношението със София, и
нека се постави един телеграфен
апарат при Черепишката секция,
гдето от ден на ден все повече
пътници ще се трупат, нека се избавят тия пътници поне от мрачната неизвестност всред скалите и
да знаят кой път да гонят...
Ох, поотлекна ми малко ... А аз
бях длъжен, бях задължен да изкажа публично поне частица от
оная грозна действителност, която
беше накипяла в устата на хиляди
пътници и която сам чух да се из-

рича от устата на стотини неволни арестанти... Не можех да отлагам своя протест на български
гражданин и сам пострадавши
и да чакам до момента, когато
живи ще бъдем погребени заедно с трена - а и нашия трен
само един косъм го делеше от
такава катастрофа. Ний, всички
пътници, арестувани за Великден в Черепишкия манастир, за
да отговяваме с козьо сирене,
видяхме как се ронеше цял бряг
пред очите ни, на 26-й километър, и се отървахме само с един
камък, който разтроши стълбите
на последния вагон...
А хубав е наистина, Боже,
колко е хубав този пусти Черепишки манастир Извивките на
шумящия Искър, притиснат от
едната си страна със зелени и
разцъфтели лесисти хълмове,
препълнени със славеи; от другата страна притиснат от надвиснали разноцветни и разноформени гигантски скали, изпъстрени с пещери, в които се гнездят
манастирските стада; по каменаците и сипеите на тези прошарени със зеленина скали весело
се катерят и се мятат и припкат
акробатите-ярета и дразнят апетита на плавно летящите над
скалите орли; към творчеството
на природата виждаме вече и
делото на човешката ръка: в самото сърце на тези грандиозни
скали зее новата незасъхнала

рана - тунелът, с красива подковообразна извивка, а сърдитият
Искър е обезсилен с разкошния
железен на каменни стълпове
мост, - и взето всичко, със сгушения и на дъното кацнал манастир заедно, представлява такава омайна картина, за каквато
не ви дава понятие ни една от
по-лесните и достъпни за разходки около българската столица. И скалите на Милкова ливада са красиви, по върховете им
има фигури, силуетите на които
в светла лунна нощ би представлявали твърде интересно
зрелище, но все пак тия скали
много губят при сравнението им
със скалите на Черепишкия манастир.
Колкото за самия манастир,
едва ли е нужно да ви казвам,
че е едно мръсно гнездо, в което един порядъчен човек не
може да намери място даже да
седне.
Нас, неколцина случайни туристи, ни поместиха в най-хубавата и най-наредената стая.
Но, боже, каква наредба при
най-голям гняв не бих пожелал
и на най-позорния престъпник
да сложи главата си върху такава възглавница, с каквато бе
украсено моето легло. И това в
привилегированата, наредена с
железни кревати стая Можете
да си представите след туй какъв изглед имат другите стаи...
Един скромен съвет за бъдещите господа туристи: не разчитайте на храната и наредбата
манастирска, вземайте си провизия и всички прибори за трапеза, вземайте си и леки постилки и не се разполагайте на
веселба без нужда в манастирската душна ограда, а на откритото лоно на величествената и
чиста майка природа.
Алеко Константинов
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ПО ПЕЩЕРИ НА БОГОЯВЛЕНИЕ

спешно завърши поредна
експедиция,
организирана
от Българското пещерно
дружество за проучване на
пещерите в обсега на Историко-археологическият резерват „Сборяново и прилежащите му територии.
Идеята за нея се роди съвсем спонтанно. е само за
да се поразмърдаме след залежаването покрай коледните и новогодишните празници, но и за да отговорим на
въпросите, които възникнаха при четирите ни предишни експедиции в района.
Групата, която набързо се събра, се базира в хотел „Дани“
в центъра на с. Свещари, който на супер прилични цени
ни предложи необходимите
удобства. И така, тъкмо на Богоявление, се разделихме на
две групи от трима и щъкнахме из района. Основната задача беше да обследваме с цел
откриването на пещери, част
от скалните откоси на десните долинни склонове на реките
Чаирлъка и Царацар (Крапинец), които не бяхме проверили по-рано. Работата се оказа
ялова С други думи, пещери
не бяха открити, но след обхода вече знаем със сигурност,
че в бъдеще там няма какво да
дирим. Както се казва, и отрицателният резултат е резултат.
В рамките на обхода проверихме и въртопите, открити през
последния ден на експедицията от октомври 2020 г. Макар и
трудно, открихме ги по координатите им, снети от Диан, но се
оказа, че ако искаме да проникнем в дълбочина, то ще трябва
да се покопае доста яко.
По обед се сбрахме, за да
споделим по един обеден залък

и да разчетем следобедното си
време. Денят беше слънчев и топъл и щеше да е грехота да не го
оползотворим. Отново се разделихме, но този път трансформирахме състава на групите. Групата на ветераните Сашо, Стойчо
и Алекси (всичките над 60-те)
се спуснахме в дерето под хижа
„Ахинора“ и поехме по течението
на река Царацар, а Латинка, Димитър и Филип отидоха на 1,5 км
от споменатата хижа, спуснаха се
в същата речна долина и тръгнаха по течението в посока на хижата. Обходът щеше да ни позволи
да разберем има ли пещери в
този участък и евентуално да ги
проучим.
Група „Ветерани“ трябваше да
претърси долината до моста на
шосето от Свещари до Тракийски
град. Провирахме се през клонаците, задръстили дерето. Движехме се покрай реката, която и тук
не е по-широка от 2 метра, но е
достатъчно дълбока и с тинесто
дъно, за да може човек да я премине. Това и не беше необходимо, защото в отсрещния склон
нямаше и пукната скала. Такава нямаше и в по-голямата част
от левия, по който се движехме,
но когато почти бяхме стигнали
крайната си цел, се появиха ниски
скалички. Хоп, ето го и първият
отвор. Уви, оказа се, че навътре е
само метър. След него обаче зейна друг вход – този път на истинска пещера. Спретнахме се бързо
и се шмугнахме, за да установим,
че отзад има зала с височина човешки бой и диаметър около 15
м. Нямаше как да сме сигурни
дали това е нова или вече проучвана пещера и затова решихме
да я картираме. След като това
бе сторено, по-късно сравнихме направената карта с картите
на известните пещери в района

и установихме, че става дума за
пещерата Шал дереси маара,
изследвана от академици през
далечната 1971-ва година, чието
местоположение не ни бе известно до момента.
Скоро се появи още един вход,
широк около 1,5 м, но за сметка
на това нисък. Стрелнах го с лазерната рулетка. Продължаваше
навътре около 5 м, но по-нататък,
след една скална халка, ставаше
твърде ниско, което предвещаваше разкопаване. Но не и сега.
Докато групата ни вършеше описаното по-горе, нашите другари
вършееха в по-горното течение
на реката. Там те бяха попаднали
на скален венец с дължина около
100 метра, където открили само
едно отверстие. За да се разбере
какво има в дълбочина, трябваше
да се поразкопае. Снемането на
координатите на въображаемата
пещера щеше да ни позволи да
направим това следващия път.
Голямата изненада дойде по-късно, когато, излизайки от долината,
почти до хижа „Ахинора“, групата
се натъкна на два разположени
един до друг вертикални отвора.
Проверката показа, че единият
от тях е проходим в дълбочина
и отвежда до пещера. Нямаше
съмнение, че е нова, но колко е
голяма щяхме да разберем след
детайлно проучване и картиране.
Вечерта празнувахме двойно.
Пихме по чашка вино за здравето
на всички Йордановци и Йорданки и за новите открития – най-вече за пещерата, която единодушно решихме да наречем Ахинора.
Времето на Ивановден бе ясно
и слънчево – вероятно щеше да
бъде по-добре да се поразходим,
но държи ли сърце юнашко да се
постъпи така при наличието на
нова и още непроучена пещера.
Към нея поеха Стойчо, Латинка,

ПИРИНСКИ ХИЖИ С ЮБИЛЕИ
Пиринските хижи Издигнати в шеметни висоти край
езера и скални грамади, сред цветни поляни и островръхи чуки. Те са своеобразни домове на туризма, изпълнени с
гостоприемен уют, воля и дух, за да може човекът да се извиси до там, където свършва земята и почва небето. Тези,
които не жалят обувки и предпочитат трудното да е в
нозете, а не в душата им на странстващи из пиринските
горди висоти, с благодарност си припомнят за времената,
когато са строени тези домове. якои от тях имат свои
юбилеи през 2021 г.

години ХИ А
„Б Н ЕРИЦА“

Открита е в далечната 1926 г.
и носи името на р. Бъндерица,
чието име е с латински произход и означава високи брегове. Първоначално сградата,
построена през 1915 г., била
горско семенилище. Туристи
приема от 1926 г. Подобрявана
е от СС на БТС. Разположена
е на левия бряг на р. Бъндерица, в източното подножие
на вр. Вихрен, на 1810 м н. в.
Разполага със сгради и сезонни бунгала с общ капацитет 80
легла, собствено ел. захранване, локално отопление, външни
и вътрешни санитарни възли,
ресторант, бюфет, барбекю, туристическа столова. Известни
места за излети са: Байкушевата мура (10 мин.), пещерата
Хана (15 мин.), връх Вихрен
(2.45 ч.), х. Вихрен (30 мин. по
2 км асфалтово шосе ); з. Казана (1.30 ч.), върховете Кутело I
(2908 м) и Кутело II (2907 м) – 3
- 4 ч; долна лифтова станция в
м. Шилигарника (1 час), водопад Бъндеришки скок (висок 11
м) – 15 мин., седловина Премката (2 часа), з. Кончето (3.45 –
4 ч.), х. Яворов (8 ч.). Изходен

пункт до хижата е град Банско (14
км. шосе) (4 – 4.30 ч); горна лифтова станция в м. Бъндеришка поляна (1 час). С името Бъндерица
са свързани още: къмпинг „Бъндерица“, пещера „Бъндерица“,
Бъндеришка поляна, Бъндеришка
порта, Бъндеришки езера и водопади, Бъндеришки циркус, Бъндеришка чука.

0 години ХИ А
„ ЕМЯНИЦА“

Разположена е на висока тераса (1895 м н. в.), близо до водослива на реките Стражишка,
Василашка и Валявишка. Строителството й се осъществява през
1931 г. Сградата е масивна, на
два етажа с мансарда, с общ капацитет 84 легла, външни санитарни възли и бани, собствено ел.
захранване, локално отопление,
ресторант, бюфет, туристическа
столова. При необходимост през
лятото се организират и палатъчни лагери. Изходен пункт за
хижата е град Банско. Посещавани обекти в района са: вр. Малък
Типиц (2.30 ч.), вр. Изворец (2.30
ч.), вр. Полежан (3 ч.), Валявишки
езера (2 ч.), езерата Тодорини очи

Филип и Димитър, като последните трима се заеха с картирането.
Моя милост и небезизвестният
познавач на района и сътрудник
на Историческия музей в Исперих
Александър Александров и сина
му тръгнахме отново покрай скалите, за да решим една познавателна задача. За наш късмет успяхме да открием и входа на пещерата Наблюдателницата, който
търсехме отдавна.
Между другото, екипът ни успя
да картира в основни линии новооткритата пещера, но липсата на
достатъчно време не позволи да
продължим проучването на срутищата в края на двете й разклонения. За да продължим, просто
трябваше внимателно да се разчистят някои от препречващите
пътя каменни блокове. Същото
трябваше да се стори и за да се
свържат разположените един до
друг входове. Тази сутрин групата
картира една малка, но интересна пещеричка, която открихме
съвсем случайно, но времето ни
за проучване изтече. Отгоре на
всичко навън се заоблачи и започна да прикапва. Трябваше да
си ходим, кой откъдето е.
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Вечерта посрещнахме в Търговище - в дома на Стойчо.
Бяхме нетърпеливи да видим
какво се е получило от картирането. Започнахме сглобяването
на картата. В крайна сметка се
оказа, че дължината на Ахинора, без продълженията, е 54
м, а денивелацията й е 7,50 м.
Каквото, такова Поне засега
След проявата общият брой
на известните пещери в района
между селата Малък Поровец,
Свещари и Иван Шишманово
нарастна на 75.
Разбира се, експедиция „Сборяново“ ще продължи, и то
още през предстоящия април до окончателното проучване на
пещерите в района на с. Свещари и наоколо. Така че, очаквайте новини.
В приключението участваха
(по азбучен ред): Александър
Александров - Исторически
музей, Исперих; Алексей Жалов - София, Димитър Цветков, Латинка Стойчева, Стойчо
Стойчев, Филип Маринов - Търговище; Николай Колев - Исперих; Сашо Попов – Русе.
Алексей алов

Х. „Гоце Делчев“

и Превалски езера. По маркирани
пътеки се предприемат маршрути
до хижите „Яне Сандански“, „Каменица“, „Безбог“, заслон „Тевното езеро“.

0 години ХИ А „ВИХРЕН“

Намира се югоизточно от вр.
Вихрен, на левия бряг на р. Бъндерица, върху скален праг. Построена е през 1941 г. Някога се е
наричала Елтепе, по тогавашното
има на вр. Вихрен. Представлява
комплекс от две масивни сгради,
издигнати в прегръдката на планината на 1950 м.н.в. Заедно с
няколко бунгала разполага с общ
капацитет от около 100 легла. В
основната сграда има ресторант.
В другата сграда са разположени
кухня, столова и бюфет. Отоплението е на твърдо гориво. Хижата
е електрифицирана и водоснабдена, има външни и вътрешни

името на апостола Гоце Делчев.
Сградата е масивна, на два етажа, заедно с бунгалата предлага
около 100 места. Санитарните
възли и бани са вътрешни. Хижата е електрифицирана, има ресторант и лавка, разполага с кухня и столова. В околността има
ски-писта и ски-влек. Разполага
и с паркинг. Изходен пункт е град
Добринище (11 км.) по асфалтирано шосе и 2-часов пешеходен
маршрут. Туристически обекти
за излети са: Високата ела (30
мин.), тур. база „Голяма мочара“ (1 ч.), х. „Безбог“ (2.30 ч.). В
двора на хижата има паметник
на ВМРО в чест на основаването
на селски революционен комитет.
Районът е обявен за климатичен
курорт с местно значение през
санитарни възли и бани. Има ус- 1967 г.
троен паркинг и барбекю. Места
години ХИ А
за излети в района са: вр. Вихрен
(2.30 ч.), Кончето през Казаните „БЕ ОВИЦА“ „КАМЕНИЦА“
(3.30 ч.), Тодорин връх (3 ч.), Рибно езеро (50 мин.), ез. Окото (15
мин.). Маркирани пътеки водят
до хижите „Яне Сандански“ (5.30
ч.), „Каменица“ (6 ч.), „Демяница“
(4 ч.) и „Яворов“ (9 ч.). Хижата е
пункт от европейския пешеходен
път Е-4. Свързана е с Банско с
асфалтово шосе (16 км.)

през 1966 г. от ТД „Еделвайс“
– Сандански. Разположена е
на височина 1750 м. в източната покрайнина на гората в
поречието на р. Беговица (Каменица). Представлява масивна сграда на три етажа и един
мансарден етаж с 90 места за
нощуване. Хижата е електрифицирана и водоснабдена,
има локално отопление, етажни и самостоятелни санитарни възли и бани, ресторант,
бюфет, туристическа столова
и кухня, ски гардероб, три ски
влека, ски писти, спортна площадка, паркинг.
В района на хижата има 3
двуетажни бунгала, всяко с по
2-6 легла със самостоятелни
санитарни възли и бани, локално
отопление,
камина,
кухненски бокс. Свързана е
с град Сандански чрез шосе
(21 км.). По маркирани пътеки
се отива до хижите „Яне Сандански“ (1.30 ч.), „Пирин“ (5
ч.), „Безбог“ (6 ч.) и „Вихрен“
(7 ч.). Името на хижата се
свързва с имената на обектите
Каменишка долина, Каменишка порта, Каменишки езера,
Каменишка река, Каменишко
езеро, Каменишки рид, Каменишки циркус, като всички
0 години ХИ А „ ОЦЕ
тези наименования допреди
ЕЛЧЕВ“
45 години са произтичали от
Строителството й е започна- името Беговица.
Намира се в южната част на
Борис СА ДА СКИ
м. Лаговете на 1600 м.н.в. Носи ло през 1961 г. и е завършено
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РУМЪНСКАТА КРАЛИЦА МАРИЯ

- ПОЗНАТАТА И
НЕПОЗНАТАТА
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Една сравнително истинска история за Двореца “Тенха юва” (Тихото гнездо)

През 1 34 г. в Касъл - Англия,
публикувана автобиограичната книга на румънската
кралица Мария “Историята на
моя живот”. Мария умънска,
назовавана галено Миси, е родена през 18 5 г. в имението
Иструел (гра ство Кент) в
Англия. Майка й - Мария Александровна, е дъщеря на руския
император Александър
, а
баща й - Ал ред, дук на Единбург, е втори син на английската кралица Виктория. По-късно той приема и титлата дук
на Сакс-Кобург-Гота. По бащина линия се пада братовчед на
българския цар ердинанд, а
оттам Мария е и родственица
на цар Борис и на Симеон .
В семейството на Мария има
общо
деца. По-голям от нея
е брат й Алфред, а след нея са
Виктория-Мелита, родена през
1876 г. на остров Малта, Александра- Виктория - 1878 г. в замъка Гобург (Австро-Унгария) и
Беатрис - 1883 г., в Идтруел (Англия). Бащата на Мария почти
през целия си живот е пътувал по
море и в спомените си тя го описва като много красив и елегантен
мъж със спортен дух, ловец, с
черни коси и сини очи. По-голяма
роля във възпитанието на Мария
играе майка й - фина жена с интелектуални интереси, заобиколена от политици, държавници и
дипломати, художници и музиканти. Подобна среда позволява на
принцесата да развие поетичен
талант и да се изяви като художничка на акварели, както и да навлезе в изкуството на дворцовите
и политическите интриги.
Като момиче Мария много пътешества и обикаля доста от тогавашните владения на височайшата й баба, кралицата на Англия
е

Виктория, като най-вече е удивена
от от плаванията с яхта до островите Малта, Крит, Родос и до Египет.
Посещава мавританските руини и
двореца Алхамбра в Испания. По
време на морските й странствания
до нея неотлъчно е един възрастен

морски капитан от кралската флота, който събужда първите любовни трепети в невръстното девойче,
но династичните интереси налагат
ранното му омъжване. Едва 18-годишна, през 1893 г., Мария става
съпруга на принц Фердинанд Хохенцолерн - бъдещ крал на Румъния. За изключително красивата английска принцеса казват, че е имала други предпочитания, като това,
че в нея бил влюбен братовчед й
принц Джордж (бъдещият крал на
Англия Джордж ).
Мария ражда двама синове първородният Карол (бъдещият
крал на Румъния Карол II) и Николай. Има и дъщери - Елизабета
(Елена, бъдеща кралица на Гърция), Мария (Мариоара, бъдеща
кралица на Сърбия) и Илиана (омъжена за Хабсбургския херцог Анто-

ни).
По всичко личи, че Мария е
била една доста романтична натура, носеща в сърцето си скрита
тъга. И явно на потребността й за
съзерцание сред девствената природа на балчишкия бряг (наричан
от нея Сребристия бряг) става
факт построяването на летния
й кьошк “Тихото
гнездо”, в което
тя се приютява,
когато е вече на
49 години.
Съществен дял
в сътворяването
на
уникалната
красота на Балчишкия
дворец
има швейцарецът
ул
ани
ар итект и главен
градинар
на парка, който
до революцията
е главен градинар на руския император Николай II и се грижи за парковете в дворците в Царское село
край Санкт Петербург. Огромният
му талант и опит му позволяват
блестящо да изпълни романтичният замисъл на кралицата - да допълни, без видимо да изменя природата на райското място в Балчик.
В края на една от алеите близо до
вила “Сюита” има мраморна плоча
с надпис: “На Жан Жули, който осъществи мечтата ми с тази градина Мария.”
За повечето от гостите и посетителите на Двореца направеното
тук се възприема предимно като
кралски каприз, може би, защото е
видимо стълпотворението на различни религиозни и митологични
с жети - византийски православен
параклис до декоративна джамия

с минаре в реални размери; римско-арабска къпалня-павилион и
изящни мраморни медальони с митични персонажи по чешмите; сгради с колонади и вътрешен двор в
мавритански стил; типично български чардаци; повеи от католическите Унгария и Трансилвания в покрития кладенец с макара, синджири и
задължителната икона. На няколко
места в парка има големи каменни
кръстове с църковнославянски надписи, докарани тук от манастирски
гробища в Молдова; мюсюлмански
каменни надгробни плити с издялани чалми, а древните питуси и
глинени делви от Мароко се обогатяват от докаран от Флоренция
елинистичен мраморен трон. Чудесната майолика на Дева Мария и
Младенеца е върхово постижение
на неизвестен майстор и наред с
другите рисунки, пластики, барелефи и икони представляват истинско
художествено богатство. Любимият на кралицата кладенец е много
стар и е известен сред балчиклии
като Пом ш бунар Сребърния
кладенец .
Мнозина твърдят, че в разположените на няколко тераси с лице към
морето паркови и градински площи
и в целия дворцов комплекс е тър-

Много легенди съпътстват това странно и загадъчно,
но изключително красиво и романтично място, потънало
в омайни екзотични градини и осеяно с множество, често необичайно съчетани, културно-исторически белези на времето на
самия морски бряг - Балчишкият дворец. И като малък, и като
по-голям няколко пъти съм идвал в морското градче и първата
ми цел извън плажа е бил Двореца. Досега бях чувал какви ли не
истории за живота на кралицата - за нейния възлюбен турски
принц и неговата митична регата, за излъскания от очакването на любимия мраморен трон на брега, за драматичната и съдба и ексцентричното й поведение... Последното ми посещение
тук добави повече светлина върху тъмните, по-скоро недостатъчно осветени, страни от живота на Мария, благодарение на
знанията на гида и на малката книжка на дългогодишния местен
журналист Александър амбов, които споделям с вас - читателите на вестника.
сено подобие с лабиринтите на
цар Минос на остров Крит. От украсените с декоративни портици от
ковано желязо многобройни каменни стълбища се откриват страхотни
панорами към морето, а романтичните крайморски алеи се допълват
от лабиринт с плитководни канали
и водни огледала, наподобяващи
градините на мавританския дворец Ал амбра в Испания.
Най-източната паркова част е наречена с библейското име етсиманската градина, а горната част
с кактусите се е назовавала „ ра-

дината на Алла “. Вляво от Моста
на въздишките при устието на рекичката е карето с вековни чемшири край езеро с водни лилии - едно
от любимите места на кралицата,
украсено в единия ъгъл с каменен
барелеф и олтар на Дева Мария.
Тук именно за редица специалисти
е и „сърцето“ на уединеното гнездо
„Тенха юва“. Място, съчетаващо тихия шум на морския прибой и грохота на водопадите наоколо, уханието на магнолиите и аромата на
розовите храсти.
За да се разбере цялостния

смисъл на архитектурната и парковата композиция на лятната резиденция, трябва да се обърнем към
религиозното учение на персиеца
Бахаулла (1817-1892), което е изповядвала Мария. Бахаите проповядват единство на Бога, единство на
религията и единство на човешкия
род. Тази вяра разглежда отделните религии като „различни етапи
във вечната история и постоянната еволюция на една религия, Божествена и неделима“. Дадената
от Бога чрез поредица от пратеници - Кришна, Буда, Мойсей, Иисус,
Мохамед и в наше време Бахаулла
- обща вяра е различна дотолкова,
доколкото “са различни изискванията на времето, в което са били провъзгласени и разпространявани”.
ом Бог е един, става безсмислена религиозната вражда, противопоставянето на Мохамед на Иисус
и материализирането на тази идея
явно е била цел на кралицата при
изграждането на Двореца. Подобаващ отговор на близостта на минарето с православния параклис и
езическите маски и барелефи.
олемият американски журналист и писател рнест Хемингуей в кореспонденция за в. „Торонто
стар уикли“ от 15.09.1923 г. описва

кралица Мария като първокласна
бриджорка и второстепенна поетеса. Наистина, разглеждайки повечето от съхранените нейни фотографии, човек се улавя, че вижда
отсреща една фина куртизанка, ако
не беше романтичното и извисеното излъчване на очите и лицето
й. „Тя познава великолепно лабиринтите на европейската политика, използва повече грим от всички
кралски фамилии, взети заедно, и
полага усилия да създаде такива
връзки с европейските държави,
които биха спрели наближаващия
разпад - продължава Хемингуей.
- А от друга страна принц Карол,
много очарователен млад мъж и
президент на „Принц Карол филм
къмпани“, изглежда хич не се интересува от тези неща.“
ворцови мистерии понякога
смущават безметежния живот на
кралското семейство и гостуващия
столичен хайлайф в „Тихия кът“. В
разгара на един от постоянните купони през лятото на 1935 г. изчезва
един принц - чичото на Карол II. В
Двореца и околностите започва
усилено издирване, а пристигнали
от Букурещ детективи с лодки тралят залива в търсене на удавник.
Тайната е разбулена от миризмата
на разлагащия се труп на изчезналия, насечен и напъхан в голяма
черна делва. Това, естествено, паникьосва всички. Случаят се възприема не като просто убийство, а
като жестока наказателна акция на
т.нар. румънска нелегална националистическа организация „Желязна гвардия“, наричана Легиона, за
сплашване на династията. Убийците така и не са разкрити и над Двореца надвисва тягостна и мистериозна атмосфера. Дори подпийнали
любители на черния хумор подхвърлят: „ о за Дворец е този, ако
си няма призрак “

Скоро призракът се появява. Стряска и плаши изтънчените
гости, като броди между каменните кръстове, мярка се в градините и по пътеките, появява се и по
крайните сокаци на градчето, но
най-често „дефилира“ около т.нар.
пушалня - вдълбана в скала масивна постройка. Вътре се е влизало
през единствена, остъклена врата,
а осветлението е било фосфоресциращо. След вечеря на отбраните гости тук се е поднасяло кафе,
придружено с наргиле с афион
(вид опиум). Ориенталското соаре
е предполагало флирт и откровения, които, чрез вградени акустични
приспособления, са били подслуш-

вани, за да бъде кралицата наясно с дворцовите клюки и любовни
афери. Предполага се, че Високият
бял човек, както балчиклии са наричали този за тях майтапчия, увит в
чаршафи, е бил познат на Мария.
Макар и дискретно, Дворецът е бил
охраняван. След време, през 1947
г., откровение на роднина разкрило, че „призракът“ всъщност е бил
местният особняк, някога пръв приятел на кралицата, Захари Дивитаков. Освен че бил доста висок, той
слагал на раменете си самар, за-

вършващ с череп.
раматична случка превръща
любимият „Тих кът“ на кралицата
във фатален за живота й. В края
на август 1937 г. нейните синове
- братята Карол и Николай повеждат жесток спор на една от
терасите пред вила „Принц Николай“. Смята се, че причината
отново е в любовните авантюри
и разгулното поведение на Карол.
Виждайки, че Николай посяга
към пистолета, майката застава
между двамата и неволно е простреляна в стомаха. Лечението е
дълго, но неуспешно и кралицата умира на следващата година в
Букурещ. Предсмъртното й желание е сърцето й да бъде
съхранено в специална
ниша в дворцовия параклис „Св. Богородица“ в
Балчишкия дворец.
Параклисът е изграден по подобие на
християнски храм от
остров Кипър. езбованият иконостас и
майсторски изработеният трон от 1 21 г.
са откупени от кралицата и поставени тук.
Влизайки в него, в левия ъгъл се е намирал
мраморен
сарко аг,
в който, в сребърен съд със
спирт е стояло сърцето на
Мария. а 8.0 .1 40 г., когато
вече е ясно предстоящото
връщане на Южна Добруджа
на България, при подходящ
ритуал, румънски генерал
прибира в умъния сарко ага със сърцето на кралицата.
Дворецът е зает от българска стража на 23.0 .1 40 г.
Чу и видя, подбра и
написа за вас
Валентин ГЕО ГИЕВ

БТС РАЗРАБОТИ АМБИЦИОЗНА ЧЕТИРИГОДИШНА ПРОГРАМА СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ НА РИША ПЛАНИНА

от. стр. 1
Основните задачи на БТС, заложени в Програмата, са: да представлява и защитава интересите
на членовете си пред съответните
държавни и местни органи и пред
международните спортни организации; да работи по създаване на
необходимите
организационни,
управленски,
научно-методически, социално-психологически и
материално-финансови условия и
предпоставки за утвърждаване на
спортно-туристическата дейност, в
т.ч. и чрез участие в Европейската пешеходна асоциация (
),
Балканският планинарски съюз,
International llian e (международна асоциация от неправителствени организации)училища,
основана на методи на обучение
чрез преживяване), Националния
борд по туризъм, Конфедерацията
на българския туристически бизнес и др.; да изгражда, поддържа
и стопанисва туристически хижи,
учебни центрове и други спортно
– туристически бази, обновява и
поддържа туристически маршрути,
пътеки и благоустроени пещери;
изграждане и поддържане на високопланинската туристическата

маркировка и на маркировката по
европейските туристически маршрути. Други задачи в Програмата
са сайтът на БТС, печатното издание на вестник „Ехо” и електронният вестник „Ехо” да съдействат
за популяризиране дейностите на
съюза и реклама на туристически
продукти; БТС да съдейства за изграждането и функционирането на
туристически информационни центрове или бюра и за повишаването
на професионалната квалификация
на кадрите за спортно-туристическата дейност, основно чрез лицензирания Център за професионално
обучение към сдружение ,,Български туристически съюз“.
Програмата за спортно-туристическа дейност на БТС отваря нови
възможности и перспективи пред
развитието и утвърждаването на
туристическите дестинации. Освен
преките печалби от дестинациите,
домакините печелят от провеждане
на туристически походи, организиране на събития, обучения за предизвикателства и оцеляване и други
значими прояви, както и от подобряване на инфраструктурата чрез маркиране на туристическите пътища.
Нормативна основа за изпълне-

ние на Програмата са основно Закона за физическото възпитание и
спорта (ЗФВС), Закона за туризма
(ЗТ), подзаконовите нормативни актове към тези закони, Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта на ММС,
Наредба
3 от 2.04.2019 г. относно реда за финансово подпомагане
на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност и Устройствения
правилник на ММС.
Сред основните дейности, включени в Програмата, са:
- насърчаване и развитие на общественополезната дейност на
туристическите дружества; осигуряване на условия за хора от
различни групи на населението,
включително и лица в неравностойно положение, да бъдат физически активни и да практикуват
спортно-туристически дейности,
както и за изява, развитие и реализиране на лични резултати в
различни видове туризъм: пешеходен, велотуризъм, рафтинг и
др.; обогатяване и обезпечаване на Националния календарен
план за развитие на спортно-ту-

-

-

-

-

-

ристическа дейност.
подобряване на условията в
туристическите хижи, учебни
центрове и други спортно-туристически обекти, обновяване
и поддържане на туристически
маршрути, пътеки и благоустроени пещери;
администриране и оперативно
управление на Националните движения „Опознай България – 100
национални туристически обекта”
и „Покорител на 10-те планински
първенци“. Използване на възможности за усъвършенстване
развитието на движенията;
формиране и усъвършенстване
на образователната подготовка
на инструктори, организатори,
планински водачи, екскурзоводи,
спортни аниматори и ски учители
за придобиване на първоначални умения и професионална образователна степен;
работа с международните асоциации и организации за пешеходен туризъм по европейските туристически маршрути Е-3, Е-4 и
Е-8, изработване и поддръжка на
нова маркировка в съответствие
с европейските стандарти;
маркиране и картиране на пла-

нинските пътища за пешеходен,
вело- и комбиниран туризъм,
както и на социализирани обекти
в туристическите зони, места и
точки.; осъществяване на активна медийна политика за промяна на обществените нагласи към
спортно-туристическата дейност
чрез осъвременяване и поддържане на сайта на БТС и печатния вестник „Ехо”, изработване и
поддържане на електронен вестник „Ехо” и др.
Преки бенефициенти по Програмата са туристическите дружества
и туристическите клубове – членове на БТС, създадени по обединяващ принцип за практикуване на
спортно-туристическа дейност.
Важна част от Програмата са извършването на мониторинг от страна на БТС и ММС на изпълнението
на одобрените проекти и изготвяне
на информация за изпълнение на
дейностите по Програмата. Последното се осигурява със средства от
бюджета на БТС и ММС (след като
БТС получи статут на Национална
организация за спортно-туристическа дейност и нейните членове се
впишат в Регистъра на Националната организация за спортно-турис-

тическа дейност и нейните членове по чл.9, ал.1, т.2 от ЗФВС, определен с Правилника за прилагане
на Закона за физическото възпитание и спорта).
Както досега, така и занапред
БТС ще продължава да се развива като национално представена
организация за спортно-туристическа дейност по смисъла на Закона за физическото възпитание и
спорта по заявление от 20.12.2019
г. до министъра на ММС. Очакваните резултати са постигане на
целите от дейностите, заложени в
Програмата за развитие на спортно-туристическата дейност на БТС
за периода 2021-2024 г.
Координация, мониторинг и контрол по изпълнение на Програмата и на дейностите, включени
в одобрените проекти на туристическите организации, ще се извършват от длъжностни лица на
БТС и ММС. При констатиране на
неизпълнение на дейностите по
одобрен проект на финансирането
може да бъде прекратено. Информация и оценка за изпълнение на
Програмата ще се изготвят след
нейното приключване.

имата преваля, но снежинките отново започват своето
нашествие. Тези от нас, които
не са надеждно екипирани за
зимната планина, обикновено
ограничават за няколко
месеца ходенето си там.
На
дневен ред в
този период
обаче, ние,
туристите
от ТД „Осогово“,
град
Кюстендил, избрахме Ришкия
дял на Конявска
планина. Тя е един
от многобройните масиви
в Западна България, които, сред
плетеницата от била и котловини,
предлагат някои чудесни варианти за „извънлетни“ забавления. В
нейните пазви, недалеч от село
Буново, се крие едно кътче, което
доскоро сполучливо носеше етикета „непознато“, но напоследък
все по-често започва да изскача
от този или онзи туристически пътеводител. Въпреки последните
думи, ако търсите място, което да

е интересно, тихо, безлюдно и до
голяма степен синоним на „пущинак“, именно това е Вашият избор.
Пътешествието ни започна от
местността Стражата, където се събра цялата
група. Поехме към
село Буново, водени от нашата
водачка Лидка
Василева. Пътеката започва плавно. От
дясната страна се е ширнало Чокльовото блато (наричано още Байкалско блато). Намира
се на 880 м н. в. и е
едно от най-големите торфени находища в България. Вдясно от
нас се виждаха планините Чудинска, Кобилска, Милевска и Дукат с
първенеца си връх Църноок. Обърнахме се назад и се насладихме на
най-високия връх на Конявска планина - Виден (1487 м н.в.).
В недалечното минало из махалите на Буново са звънели чанове
на хиляди овце, събрани в големи
стада. Днес в центъра на селото се
белее самотно селската църка „Св.

еорги“, построена през 1927 г.
Много малко коминчета в селото
пушеха. Преминахме през центъра,
където почти нямаше жители.
Природата наоколо се променяше. Все повече започваха да преобладават скални масиви, което ни
подсказваше, че наближаваме до
скалното образувание Меча дупка.
Това е висока скала с образ на мечка. В основата на скалата имаше
дупка. След множество снимки поехме към следващата, планирана в
програмата ни, огромна скала с образ на китаец. Такова е и названието й. Със сигурност са били нужни
стотици години на вятъра, слънцето
и дъждовете, за да ги оформят в причудливи образувания и изгладят така, както
човек едва ли би могъл да
направи. Зад нея като стражи бяха наредени пирамиди,
кули и зъбери. Трудно се откъснахме от това магнетично
място.
За кой ли път си правим
извод колко уникална е природата. И в този край тя има
своята идентичност и неповторимост. Нашата водачка
Лидка ни обеща да ни заведе
до пещерата Дрънкалото, да

направим разходка по каньона на
река Шегава, както и в красивия
дол Пропадалището с причудливи скални образувания, венци и
ниши.
Ето как в една малка планина видяхме толкова гледки, научихме много неща и обогатихме
вътрешния си мир. Затова трябва
да съхраним природата на българските планини и за следващите поколения след нас – и те да
имат възможността да им се любуват.
Силвия Михова,
секретар на ТД „Осогово“,
гр. Кюстендил
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НАЧАЛО НА ЗИМНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
и домове, а започват дискусия, в
която обсъждат възможността за
зимно изкачване на Черни връх.
За тази дискусия и последващите
дни научаваме от спомените на
Иван Байданов, един от тях.
След продължителни обсъждания петнадесет студенти решават веднага след Коледните
празници да организират зимно
изкачване на Витошкия първенец,
като за водач избират студента
по естествени науки Алеко. Веднага след това, под негово ръководство започва набирането на
„екипировка” - войнишки шинели,
ботуши, дебели вълнени фланели, военни качулки, калпаци и
като допълнение някоя по-износена връхна дреха. Без да знаят
за какво и как ще ги ползват, за
всеки случай те вземат със себе
си две въжета. Ентусиазираните младежи не пропускат и още
няколко много важни неща – два
алтъ-патлака против вълци. В няколко стари войнишки раници те
едва побират храната, за която
са се погрижили добре – хляб, печени свински пържоли, луканка и
обичайната за такъв случай доза
от по 300 грама коняк.
В следобедните часове на 30

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2021 г.
ата
15 – 18.02
март - април

Проява
Зимен празник в планината (х. „Узана“)
Общо събрание

Организатор
БФТВ и Милена Ботева
БФТВ

17 – 18.04

Откриване на летния туристически сезон
(х. „Коман”)

ТД „А-21“– Троян

9 – 12.05

От Тимок до Черно море“ – пътешествие
по поречието на река Дунав (първи етап –
от Тимок до Свищов)

КТВ Видин, КТВ Лом,
КТВ Свищов

16 – 19.05
27.05 – 2.06

Из дебрите на Странджа
Участие на туристи ветерани в Националния туристически поход „По стъпките на
Ботевата чета Козлодуй – Околчица“

КТВ Бургас
ТД „А-21“– Троян

юни септември

Другарски срещи на ветераните на х.
„Узана”
I смяна – 14 – 17 юни
II смяна – 21 – 24 юни
III смяна – 27 – 30 септември

21 – 24.06

Връх Руй и ждрелото на река Ерма

ТД „А – 21“ - Троян

14 – 17.06

ести Национален по од „Троянски
Балкан - по пътеките на Апостола“

ТД „А – 21“ - Троян

Поход „Ком – Емине“

ТД „А – 21“ - Троян

06 - 10.08

Международна среща събор на туристи ветерани от балканските страни с
палатъчен лагер „С песни под звездите“ в
Троянския Балкан

ТД „А – 21“ - Троян

19 – 22.08

Сърбия - хижа „Бабин зуб“ и връх Миджур

ТД „А – 21“ - Троян

27 – 29.08

Фестивал на певческите групи на туристите ветерани (х. „Алеко“)

БФТВ

28 – 30.08

Участие в Празник на туризма (Черни
връх и х. „Алеко“)

04 – 08.09

Беласица – изкачване на върховете Радомир и Тумба

ТД „А-21“– Троян

15 – 18.09

Красивите места в България – Мальовишкия дял на Рила

ТД „А-21“– Троян

04 – 07.10

Витоша (х. „Селимица“ - х. „Кумата“ –
Златни мостове)

КТВ „Еделвайс”

8 – 10.10

IX Национална среща на ветераните
„Варненска есен 2021“

ТД „Черноморски
простори”

13 – 16.10

Закриване на летния туристически сезон
(х. „Узана“)

БФТВ

ноември

Семинар с председателите на клубовете
и актива на Федерацията

БФТВ

24.07 – 02.08

18 – 19.12

Предколедно празненство

Милена Ботева

януари петнадесетината туристи
се събират около „Курт-Баглар”,
днес в кв. Лозенец, откъдето поемат към село Драгалевци. Към
17 часа групата достига селото и
се отбива в селската кръчма, за
да почине и подреди багажа. Както обикновено в зимните вечери,
така и сега, кръчмата е пълна със
селяни, начело с кмета. Странното облекло на групата предизвиква вниманието и интереса и на
постоянните клиенти, и на кмета.
о за хора са това и за къде са
се запътили След като разбрали, че групата е решила да направи зимно изкачване на Черни
връх, те завързват спор, в който
повечето селяни не вярват, че групата ще стигне до върха. „Времето е студено, снегът е дебел, а
има и много вълци” – твърдят
селяните.
Застанал на страната на студентите, кметът се обзалага, че
групата ще достигне успешно
върха и всички ще се завърнат
живи и здрави. Спорът завършва миролюбиво, като кметът се
хваща на бас на по кило вино с
всеки неверник. Развеселени от
случката, студентите напускат
кръчмата и продължават за Дра-

галевския манастир, където трябва да нощуват.
През нощта, както и на другия
ден, времето е ясно, но студено.
В дълбокия сняг ентусиазираните туристи се сменят при пробиването на пъртината на всеки 1520 метра. Тръгнала още в тъмно
на зазоряване, групата успешно
достига до върха на шопското
остроумие „Бабин дуп”, където
намират рога и кости на разкъсан
от вълците сръндак. След още
два часа труден преход е достигната Вълчата скала. Там в една
дупка, образувана от снежните
виелици, почиват и обядват. На
самото връхче студентите забелязват множество вълчи следи,
което не ги безпокои, тъй като те
са много, а и нали за всеки случай са се запасили и с два алтъ-патлака.
Без да им обръщат внимание,
студентите продължават нагоре по пътеката, където днес има
зимни маркировъчни стълбове.
След тежък и уморителен преход
към 17 часа групата стъпва на самия връх. Времето е слънчево и
видимостта прекрасна. Радостта
им е голяма, защото никой от тях
не е виждал тази зимна приказка,
далеч на юг се белеят заснежените върхове на Рила, а в краката
им, сгушена в мъгли и дим, е София. Времето напредва и те бързат надолу. Преди да тръгнат, те
не пропускат да оставят бележка

с имената си и кратко описание
на преминатия маршрут. Листчето със списъка поставят в
стъклена епруветка и консервна
кутия, които грижливо полагат в
характерна дупка в подножието
на най-високата скала на върха. (б.а.- авторът няма сведение
дали тази кутия е намерена).
След малък инцидент, в който
един от другарите им, Ангел Колев, си навяхва крака, по тъмно
групата слиза в село Драгалевци. Кръчмата отново е пълна,
в очакване на героите. Там са
„неверниците” и кмета, който
разлива спечелените бутилки
вино, а загубилите баса, тайно от жените си, са скътали по
джобовете пържен шопски соленяк. Тържеството продължава
до късно. Доволни и щастливи,
героите се прибират в София
след полунощ.
На другия ден – 1 февруари 1905 г., на страниците на в.
ен се появява следното съобщение:
„ имна екскурзия до „Черни
връхъ. а 30 м месец една
група студенти отъ около 15 души замина за „Черни
връхъ” на екскурзия – екскурзиантите са могли да стигнатъ на върха вчера сутринта и снощи, всички бодри и
весели, се завърнаха обратно въ столицата.”
Събирайки данни за докторската си дисертация и написването на книгата „Вър ове летопис на българския алпинизъм” се докоснах и до редица
факти от историята и на туристическото ни движение. И тъй
като никъде не намерих данни
за по-ранно зимно изкачване на
някои от най-високите върхове
на нашите планини, или дори
на някои по-нисък връх. Това ми
дава основание да считам, че
това събитие с право може да
се приеме за начало на зимния
високопланински туризъм у нас.
доц. Сандю Бешев

И ТУРИСТ - ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ГРАД!

ОТО: КРИСТИНА СТОЯНОВА

Със своите 2290 м Черни
връх поставя Витоша на четвърто място сред 37-те българските планини, като я нарежда
след Рила, Пирин и Стара планина. А близостта му до столичния град го прави безспорен
свидетел на историята и развитието на туристическото движение.
Най-напред между 11 и 14
юли 1889 г. с няколко приятели Алеко Константинов осъществява първото си изкачване
на върха, след което създава
приятелска група за туризъм
под името „Урвич” Шест години по-късно, на отправената
от него покана, на върха се изкачват 300 души и се учредява
първият клуб на българските
туристи. С това се полага начало на организираният туризъм
в България. В следващите години в цялата страна се учредяват подобни клубове (дружества).
Междувременно двама българи, студенти в Западна Европа, с помощта на гидове
постигат забележителни изкачвания на високи алпийски върхове, покрити с вечни снегове.
Пръв през 1895 г. това прави
Параскев Стоянов на връх
Гранд Комбен (4318 м), а осем
години по-късно стажант-лекарят Иван Малеев стъпва на
връх Монблан (4807 м), който
по това време все още е титулуван като първенец на Стария континент.
Тези изкачвания, а и някои други, за които наши природолюбители са прочели в
списание „Български турист”,
пробуждат интерес и у наши
туристи, най-вече младежи, за
изкачване и на нашите върхове при зимна обстановка. Така
в средата на декември 1905 г.,
след като са вечеряли в Студентския клуб, група студенти
от различни факултети не бързат да се прибират по квартири

„Аз спя в Со ия, живея с азград и
работя за добруването на разградци и
всички лудогорци” – казва Ангел Павлов
Всяка година жителите на Лудогорието и Областния административен център Разград почитат руските воини, предвождани
от княз Александър Дондуков,
освободили града от турско
робство на 28 януари 1878 година. От 1994 г. тази дата е Ден
на Разград. На 27 януари на
Тържествена сесия Общинският
съвет утвърди номинациите за
“Почетен гражданин на Разград”.

Това са: офтамологът и бивш директор на МБАЛ “Св. Иван Рилски” д-р Ангелина Миткова за големите й заслуги в медицината
и здравеопазването в Разград
и областта, хореографът Кънчо
Върбанов за приноса му в създаването на Капанския ансамбъл – Разград, популязирането
и съхраняването на българските
традиции и журналистът-кравед Ангел Павлов, изучаващ ту-

ристическите ресурси на Разградския край и по-точно “За
дългогодишната му научноизследователска, събирателска,
краеведска, журналистическа и
обществена дейност.”
След награждаването Павлов
сподели, че според Уйнстън
Чърчил, историята е по-бедна
там, където няма данни за изявени личности.
Ангел Павлов

БФТВ и КТВ „Еделвайс”

ТД „А-21“– Троян

ОТО: З РАВКО

У

КОВ

Г-н Денчо Бояджиев, кмет на Община азград и новите почетни
граждани Ангел Павлов (вторият отляво надясно), д-р Ангелина Миткова, Кънчо Върбанови г-н Стоян енчев, председател на Общинския съвет.

Ангел Павлов е от изявените
многогодишни
кореспонденти на в “Ехо”
и е зам.-председател на
Клуба на туристите ветерани “Иван Вазов” – София и разпространител
на нашия вестник. Негова
е идеята за новата рубрика “Моята първа хижа”. В
бр. 12 на вестника от миналата година разбираме, че за него тази хижа
е “Амбарица” в Троянския
балкан. Програмата с
празничните изяви, посветени на 28 януари – Ден
на Разград бе съобразена
с мерките, наложени от
извънредната епидиомиологична обстановка.
Емилия МАТЕИ А

ПЪРВЕНСТВА

февруари 2021 г.

СКИ ОРИЕНТИРАНЕ НА ВИСОКО
(НЕ САМО НАДМОРСКО) НИВО
От 3 до
евруари Българската едерация по ориентиране проведе Държавното първенство по ски ориентиране в местността Вълча поляна (Куртово), разположена на 1 00 м н.м.в. между Юндола и Белмекен. В пет
последователни дни повече от 300 състезатели, представители на 2 ориентировъчни клуба от цялата страна, си
оспорваха отличията в дисциплините „Смесена спринтова
ща ета”, „Спринт”, „Дълга дистанция”, „Средна дистанция” и класическата трипостова „ а ета”.

Необичайно високите за сезона температури в ниските
части и липсата на снежна покривка принудиха организаторите да изместят предварително планирания състезателен
район от Юндола и Старина
към
заснежената
местност
„Кантара” край хижа „Христо
Смирненски”. Снегоутъпквателният екип под ръководството
на Борислав Харизанов осигури изключително качествена
и гъста мрежа от ски следи с
висока гъстота и даде възможност на техническия ръководител ЗМС Георги Хаджимитев
да конструира разнообразни и
адекватни за всяка възрастова
група състезателни маршрути.
А възрастовите групи бяха точно 30 – за мъже и жени от 12 до
75 години. Отпечатаните карти
с маршрутите за всеки участник
надхвърлиха 1260 броя
Главен съдия на проявата
бе проф. Валентин Гърков, а
съдийското ръководство бе от
представители на КОС „НСА –
Сивен”, начело със своя председател
Венцислав
Венев,
който в продължение на 10
дни беше и редови „шейнар” в
снегоутъпквателната бригада.
Механик-водач на ратрака бе
ветеранът-биатлонист Милуш
Иванчев – Бате Мишо, в базата
на който в Юндола намери уют
и гостоприемство целият съдийски апарат на първенството.
Идеалните метеорологични
условия – достатъчна снежна
покривка, липса на нови валежи и прекалено високи температури позволиха всички състезателни дни да преминат отлично, както за организаторите,
така и за състезателите. Слънцето беше постоянен спътник
на проявата. Не бяха редките
случаи, в които по трасето (особено на по-късите дистанции)
можеха да се видят ски-ориентировачи по къси ръкави.
Всички резултати могат да се
видят в подробности на официалната интернет страница
на БФО на адрес orienteering.
bg но заслужава да се отличи
безапелационното представяне
на Станимир Беломъжев (Ски
клуб „Хемус” Троян), който спечели пет от всичко възможните
пет титли при елита Впечатляващо бе и представянето на
габровския клуб „Узана”, който
азгряване преди старта
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Медалисти от
ДП Ски-О 21 КО
зана Габрово

Тачо с Теди
баба и бебета

Приз орите
в елитните
групи
По маршрутите
на ДП Ски-О 2021
допълни колекцията си
от 60 отличия от Държавното първенство. В
награждаването взе участие почетният председател на БФО проф. Атанас
Георгиев, член на УС на
БФО и УС на БТС.
Отборът на „ зана” спечели и първата купа „Троян” по
ски-ориентиране, която се проведе в края
на януари в местността Беклемето, за организирането на която
основна подкрепа оказаха Община Троян и
ирма Калинел. Нейният собственик, инж. Марин Радевски, дълги години подпомагаше спорта в град
Троян, но в края на миналата година загуби битката с Ковид-19.
Затова признателните ориентировачи учредиха мемориал в негова
чест. Проявата бе организирана
от Ски клуб „Хемус” от град Троян
с председател Иван Беломъжев.
Сега пред българското ски-ориентиране предстои най-важното
международно състезание за годината – Световното първенство в
Естония в края на февруари. Нека
пожелаем на целия национален
отбор успех и да имаме поводи да
пишем за това в следващия брой
на любимия вестник „Ехо”.
Константин Койнов
снимки Петя Колева, Троян
Експрес, ала Орловец

КНИЖНА
ЛАВИЦА
След продължителна пауза излезе
брой 16 на списание БГ Ориентиране.
Няколко статии в него са посветени на
живота в пандемични времена и начина,
по който успяваме да функционираме и
да се развиваме в уникалните условия,
наложени от КОВИД-19 в целия свят и в
българското ориентиране.
Ясна Петрова прави голяма крачка в
своето развитие. Станимир Беломъжев
крачи смело напред. Дизела направи
„предпоследната крачка”. Боян Иванджиков крачи из Единбургските хълмове.
Нашият спорт е близо до българското
училище. След проектите на „Вариант 5”
„Ориентиране в училище” и „Гранд Къп”,
БФО спечели голям проект по програма
„Еразъм Спорт” към Европейската комисия и с партньори от Австрия, Естония, Румъния и Северна Македония и
успешно реализира амбициозната задача да интегрира ориентирането в учебните програми.
Какво се случи с един от засегнатите
от промените в новия закон за спорта
клубове - „Пушкин-133”, ще разберете
от статията на К. Койнов за „сбогуването”
и „завръщането”. Койнов има още едно
послание към любителите на ориентирането, озаглавено „Ориентировачите
са откриватели на съкровища”, в която
разсъждава върху паралелите на нашия
спорт и „житейския” маршрут по ориентиране и други материали.
Можете да видите списанието в сайта
на БФО или да го вземете от офиса на
федерацията.
Приятно четене

ИЗЛЕЗЕ БРОЙ 16 НА
СПИСАНИЕ БГ ОРИЕНТИРАНЕ
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БЪЛГАРИТЕ И К2

Боян Петров на К2
На 5 февруари т.г. при опит за
зимно изкачване на К2 (8611 м)
загина Атанас Скатов. К2, Чогори, Кей Ту или Когир, както и
да го наречете, това е все той
– най-трудният, най-жестокият,
но пък и най-красивият от 14-те
осемхилядника на планетата.
Преминал успешно по ледените
склонове на 10 от 14-те най-високи върхове, условно наречени
осемхилядници, Скатов остана
вечен пленник на 11-тия, към
който бе тръгнал.
Защо К2 и то през зимата
Отговорите на този въпрос са
два. Единият е на Скатов и той
се базира на това, че след като
е участвал в 21 експедиции, 14
от които са над 8000 метра и
при тях е изкачил 10 различни
осемхилядника с едно повторение на Еверест, той вече може
да пробва и нещо повече. Точно това ми заяви самият той
два дни преди да поеме дългия
път на Изток, към примамливия
първенец на планината Каракорум (20.12.2020 г.).
Вторият отговор е на автора
на този материал и той е: Наско
просто нямаше друг избор. Както мнозина читатели знаят, на
него му оставаха само четири
върха, за да направи България
носителка на най-престижната
корона за алпинистите - „Хималайската корона”, и самият
той да стане неин носител, и то
като веган. Поради пандемията
миналата година хималайските
и каракорумските експедиции
бяха сведени почти до нула.
Съвсем неясно е положението
и за тази година. „Отворилата”
се вратичка за зимния сезон
2020 2021 година, породена от
надпреварата за първо зимно изкачване на единственния
неизкачен при зимни условия
осемхилядник, този на първенеца на Каракорум К2, отвори
апетитите на мнозина алпинисти.
„Отварянето” на вратичката стана възможно, защото с
най-големи апетити за това са
пакистанските домакини - баща
и син Али и Санджик Садпара
и включилият се към тяхната
свръзка ирландец Джон Снори. Нямаше как пакистанското
правителство да откаже такава
възможност и на съседите си от
Непал – 10-членният силен състав на шерпите, които пък щеше
да поведе не кой да е, а самият
Нирмал Пурджа. Едно име, което в последната година събра
суперлативите дори и от самия
Райнхолд Меснер, който заяви:
„Повече от това, което направи
Пурджа, няма какво повече да
се направи в алпинизма” . А той
вече бе изкачил и 14-те осемхилядника само за 196 дни, или
малко по-бързо от това, което
бе заявил – за седем месеца.
От създалата се обстановка
се възползваха още двадесетина силни алпинисти от различни
страни и континенти, събрани
в една комерсиално специализирана фирма за високопланински експедиции - l ine
dvent re
ides, в която участва и Атанас Скатов.
В подножието на вър а
Още на 5 декември в базовия
лагер под К2 (5100 м) разпъват
своите палатки двамата пакистанци и ирландецът. На 29 декември 2020 г. последователно
започват да пристигат и двадесетте представители на комерсиалните експедиции с придружаващите ги шерпи, в това

адв. Сте ан
Сте анов на К2

ВЪРХОВЕ
Петър
нджиев
завинаги
на К2

Върхът 2 не е непознат на
българските алпинисти, защото
още след Лхотце (1981 г.) и Еверест (1984 г.) той става наша цел.
Изпратените за разузнаване през
1989 г. Тодор Григоров и Петър Берон обаче донасят реалната оценка, че нито организационно, нито
финансово българите са готови за
този толкова именит връх. За да
не пропадне водената подготовка
на алпинистите ни, целта е пренасочена към вр. Анапурна и това
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донася три успешни изкачвания,
но и загуба на двама алпинисти.
Дванадесет години по-късно
върхът отново попада в нашите
планове. Тогава (2001 г.) обаче
държавата не финансира подобни мероприятия и тази мечта е
пренасочена към вр. Броуд пик
(8047 м), където двама алпинисти
достигат върха.
К2 не дава спокойствие на родните алпинисти и през 2005 г.
най-сериозен успех постигат Дойчин Боянов и Боян Петров, които
достигат до 8150 м – най-високо
от всички алпинисти, тръгнали
към върха. Пет години по-късно
(2010 г.) успешно представящият
се в атлетическите маратони Петър Унджиев направи неуспешен
опит и стана първият българин,

ВТОРИ БЪЛГАРИН ОСТАНА В ПЛЕН НА

„ПЛАНИНАТА УБИЕЦ”
число и българинът Скатов, който
напусна България на 20 декември. Последни в базовия лагер се
настаняват участниците в експедицията на шерпите от Непал, за
които бяха и горните слова.
В разговора, който проведохме
с Наско преди отпътуването му,
стана ясно, че избраният от него
шерп незнайно по какви причини
се отказва в последния момент.
„ е рещавам въпроса на място в
Непал или на самия лагер, където мога да се присъединя към някои от другите алпинисти, с които
не само че се познавам, но дори
с някои от тях сме приятели”. В
разменените впоследствие съобщения стана ясно, че Наско си е
избрал за шерп Лакпа, когото самият той вече нарича партньор.

Подготовката на
междинните лагери

Съгласно предварителните уговорки в експедицията, в която е и
Скатов, на място всеки работи по
свой план. Така на 3 януари Скатов и Лакпа правят първото навлизане по маршрута към върха.
За това първо излизане те плануват да стигнат до лагер 2 (6600
м), където да нощуват. Атмосферните условия обаче не са подходящи. Вятърът се усилва до 70
км в час, а температурата спада
до минус 50 градуса и те прекарват една нощ в лагер 1 (5850 м),
след което се завръщат в базата,
където участват в традиционната
„Пуджа” - умилостивяването на
боговете.
Междувременно влошаването
на времето се задържа трайно, а
и Скатов се разболява. Получава
разстройство и е с висока температура.
С масирани антибиотици бързо се възстановява и на 12 януари предприема втората ротация
- термин, който отскоро заменя
излизането по маршрута с цел
устройване и зареждане на междинните лагери, както и набиране
на тъй необходимата аклиматизация.
Лошото време и най-вече силните ветрове са нанесли силни увреждания на лагери 1 и 2,
които са възстановени с много
труд и загуба на много часове. В
това време първа атака към вър-

ха предприемат бащата и синът
Садпара и ирландецът, но много
силният вятър ги връща обратно.
Пак по това време К2 взема и
първата за експедицията жертва.
При слизане към базата се скъсва
един от парапетите, вследствие
на което ръководителят на групата, в която е и Наско, каталунецът
Серджи Минготе, пропада на 600
метра и загива. А Минготе вече
е събрал пълната колекция на
14-те осемхилядника. Това силно разстройва намиращите се в
базовия лагер, но не оказва влияние на бъдещите им планове,
въпреки че дни по-късно съдбата
на Минготе застига и американски
алпинист, чието тяло все още не е
открито.
В същото време 10-членният състав на непалските шерпи
издебва кратък промеждутък и
в много бързо темпо, на 16 февруари 2021 г., печели битката
за първото зимно изкачване на
върха. Мнозина читатели навярно са станали свидетели на затрогващите мигове, когато 10-те
непалци, хванати за ръце, едновременно стъпват на 8611-те метра, пеейки националния си химн.
Величественно ... Единственният
осемхилядник, който години наред не допускаше на връхната
си точка при зимни условия нито
един участник от седем експедиции, се предаде. Цели 18 дни
след това времето в района остава „ужасно хималайско”, както
обикновено го наричат алпинистите.
На 3 февруари най-после времето се смилява и в 2 часа през
нощта Наско и Лапка, заедно с
още няколко алпинисти, поемат
в решителния щурм. На 4-ти нощуват в лагер 3 (7350 м), а в 11
часа на 5-ти февруари започват
атаката, при която възнамеряват да пропуснат лагер 4 (8000
м) и да продължат към върха. Те
бързат, защото от базата са предупредени за настъпващите силни ветрове. На 5 февруари, още
рано сутринта, времето бързо се
влошава и те вземат единственото правилно решение да се откажат от атаката и да се завърнат в
базата.
В района на „Гърлото на бутилката”, където са най-трудните па-

сажи, е опънат парапет от група
шерпи няколко дни преди да започне сезона. По опънатия парапет слизат всички алпинисти. Скатов, който се движи последен, не
достига до тях. Тревогата набира
скорост. Първоначалното съобщение гласеше, че опънатото алпийското въже се е скъсало и той
пропада от около 7300 м н.в. Точно там, където става нещастието
и с каталунеца Серджо Минготе
пред петнадесетина дни.
Започва търсенето на Скатов,
като в акцията се включват и два
хеликоптера на пакистанската армия. В сравнително по-спокойно
време и добра видимост тялото
на нашия алпинист е намерено
на 5500 м н.в., като се уточнява,
че при падането си Наско е прелетял и 400-метров леден склон.
Първоначално не се съобщава
за трагичен завършек, но в 13.09
часа официално бе обявено, че
един от хеликоптерите, в който
са тялото на Скатов и приятелката му, се насочва към базовия
лагер. Точното състояние не бе
съобщено. След по-малко от час
дойде и официалното съобщение
от МВнР, потвърдено от посолството ни в Исламабад, че българският алпинист Атанас Скатов
е починал и трупът му е свален
в най-близкия до подножието на
върха град Скарду. В смъртния
акт на Скатов е отбелязано, че
причина за инцидента е скъсано
предпазно въже.
Това са фактите, с което искам да завърша.
е пропусна
мой
коментар за появилите се
впоследствие мнения в наши и
чужди издания, както и в социалните мрежи. На този етап няма да
коментирам и взаимните обвинения между шерпите, положили
въпросния парапет, които твърдят, че Скатов се е подхлъзнал
в момента, когато се е откачил
от едното въже, за да се прикачи

останал вечен пленник на ледените склонове на върха.
Първото успешно българско изкачване на върха постига
Боян Петров, който на 31 август
2014 г., или точно в деня, когато
италианците празнуваха своя
60-годишен невероятен успех
с първото изкачване на върха,
Боян развява родния трибагреник. Пет години по-късно (25 август 2019 г.) това прави и топ адвокатът Стефан Стефанов.
Тази година в битката за зимно изкачване на върха се включва и веганът Атанас Скатов,
който в развихрилата се буря
достига до 7350 м, и на слизане
загина, с което изравни равносметката ни с „Планината убиец”
– два успеха и две трагедии.
към следващото. Това той не
бил успял да изпълни бързо и
прецизно. От друга страна са
доводите на организаторите
на комерсиалната експедиция,
които пък обвиняват шерпите за
положени стари въжета. Не съм
бил на място и нямам право на
коментар. Не че бягам от него,
ще го направя тогава, когато се
установи точната причина. Аз
твърдо вярвам, че този момент
ще бъде доизяснен и публикуван, защото има важно и съществено значение при набирането на кандидати към един или
друг от 14-те осемхилядника
от комерсиалните експедиции.
А защо не и навсякъде, където
не самите алпинисти си правят
осигурителните парапети, както
беше допреди появата на комерсиалните експедиции.
Не искам да сложа точката
тук, преди да съм взел отношение и по още един въпрос, който другите медии не коментираха, за което ги поздравявам.
Става въпрос за подкрепата,
която ръководството на БТС
даде на Скатов специално за
това негово участие. Напротив,
бих обвинил БТС, ако не се бе
отнесло положително и не бе
го подкрепило. Та нали БПК
БАК през 1929 г. се появи от
редовете на ЮТС. Нали нашият „стадион” е един за туристи,
алпинисти, спелеолози, ориентировачи и редицата други като
коло- и воден туризъм. Нали
нашият „стадион” е общ – планините и техните върхове, които всички силно обичаме и там
всеки прави това, което му е на
душата и сърцето...
Впрочем в момента, когато
пиша тези редове, върви съобщение, че още трима алпинисти
- Али Садпара, Джон Снори и
Хуан Пабло Мор са изчезнали
и е започнала нова спасителна акция за тяхното издирване.
В очакване сме на нови още 3
жертви, което само за този период ги прави 6. А това категорично извежда „Планината
убиец” на първо място по този
печален показател сред осемхилядниците.
Пишейки настоящите редове, ще завърша с преклонение
пред всичко онова, което през
последните години направи
Атанас Скатов в Хималаите и
7-те континента и ще се присъединя към голямата мъка на
родителите и многобройните му
приятели и фенове.
Почивай в мир, Наско Твоето
име ще остане трайно в летописа на българския алпинизъм.
Страницата подготви
доц. Сандю Бешев

Атанас Скатов и Боян Петров, двамата българи, изкачили по 10 осемхилядника.
а снимката са заедно на вр.
Макалу. Вече ще са заедно и
в отвъдното.
Скатов с шерпа си
акпа в базовия лагер

ДЕСТИНАЦИИ

февруари 2021 г.
Ку щайн е вторият по големина град в Тирол след
Инсбрук, с население около
1 000 души. През града тече
река Ин и е заобиколен от северните варовикови ръбове
на баварските Алпи. Селища
датират тук още от каменната ера, открити са и следи от
Римската империя. В по късната си история Ку щайн
е бил управляван от много
владетели, поради важното си положение и голямата
крепост, която и днес е важна
част от културата на града.

КУФЩАЙН

планината
Тотенкирхъл

13

Благодарение на
множеството планински вериги около Куфщайн има много възможности за катерене и пешеходен туризъм. Планината
Тотенкирхъл е едно от тези
великолепни места и вероятно
е мястото за най-доброто скално катерене в Австрия, включващо над 50 различни маршрута за катерене по I .

Крепостта Куфщайн
или Фестунгът

както местните наричат крепостта, се издига на висок хълм
край река Ин в центъра на града. Столетия тя е важен обект
на исторически събития в Тирол. Завоювана от император
Максимилиан II през 1500-та
година, крепостта се разраства
с включването на външни стени
и огромна конична кръгла кула.
Удивителното местоположение
на замъка, изключителният му
дизайн и искрящите на слънцето
бели стени, както и гледките над
Куфщайн и околностите, го правят притегателен за туристите.
В замъка се помещават Градският музей и прочутият орган
на открито, чиято музика оглася
града всеки ден в 12 часа, за ра- музикална конструкция разполага
дост на неговите жители и гости. с общо 4948 тръби, а музиката,
която резонира от нея, се чува в
целия град Куфщайн. Органът
Померхофгасе
Архитектурата на красивата свири ежедневно в 12 часа, а
улица Помергасе в централна- също и в 6 часа през юли и авта част на града се съчетава с густ. Това е най-големият външен
множество дейности на открито. орган в света и трябва да го чуеТя е сред онези запомнящи се те, за да усетите колко красиво и
улици, които привличат внима- вълшебно звучи.
нието и ви карат да се чувстваГрадски музей на
те като в приказка. Надвиснали
арки, калдъръмени настилки,
Куфщайн
парапети от ковано желязо и
В бившето клетъчно крило
дървени греди провокират да се
aisert rm o er на крепостта
разходите по нея и да влезете в Куфщайн се намира и Градският
някой от магазините за сувени- музей. Обновен през 1998 г., той
ри. През нощта Померхофгасе предлага подробни изложби за
е осветена с мека златна свет- историята на местността и крелина.
постта.

Впечатляващите
варовикови комини и епичните скалисти
планински пейзажи осигуряват
зашеметяващ фон за катерачи. Изходен пункт за повечето маршрути е
tri sen o
a s -алпийска клубна хижа,
собственост на клон Куфщайн
на Австрийския алпийски клуб
в планинската верига Кайзергебирге в Тирол. Това е предизвикателство за най-награждаваЦърква Св. Вит
щите се изкачвания, които ще
Една от известните църкви направите
на Куфщайн е „Св. Вит , която се намира близо до склона
Планините Кайзер
на хълма, водещ към крепостта.
Построена е през 14-те години
на миналия век, но има части от
нея, датиращи отпреди. За да
запази бароковия си стил и елегантност е претърпяла няколко
реставрации. В интериора й има
много колони и стъклописи, които пропускат много светлина. В
единия край на църквата има
голям златен олтар с релеф на
Христос, ограден от мраморни
колони. Тук може да се насладиПланините Кайзер, част от
те на произведения на изкуството и на прекрасна религиозна ар- Северните варовикови Алпи, са
сред най-впечатляващите и захитектура.
шеметяващи в Австрия. Намират се в региона на Тирол и са
разделени на две основни части
- Захер кайзер и Вилдер кайзер.
Характерните варовикови скали
и алпийски гори създават невероятни природни красоти и правят Кайзера омагьосващо място
за разходки и изкачване.
Има много различни върхове,
маршрути и пътеки, които да се
пресекат в района и можете да
видите някои фантастични забележителности, например като
уединеното intersteiner seе планинско езеро в австрийския
национален парк „Вилдер кайОрганът зер“. То има площ 56 хектара
и е дълбоко 36 метра. Тази област е наистина мечта за туристите и може да прекарате седмици в проучване на местностите и природата.

БЛЕСТЯЩАТА ПЕРЛА НА ТИРОЛ

Слушайте органа на
открито в крепостта
Куфщайн

Органът

Кабинковият лифт
до крепостта Кайзер
Максимилиан

Интересна забележителност на
крепостта Куфщайн е и фуникулер aiser a imillian – кабинков
лифт, който отвежда от входа до
върха на замъка. Това е невероятно стръмна железопътна линия,
която се изкачва нагоре по стената на скална основа, върху която
се намира замъка, и пътува през
великолепна арка, отваряща се
до огромната кръгла кула. Вагоните возят само по няколко души
едновременно, но фуникулерът
осигурява незабравим начин за
достигане до крепостта и определено трябва да се използва поне
веднъж.
Част от
Градския
музей

Органът на открито е сред нещата, които оставят спомен за
цял живот. Тази монументална
Гръб на църквата
Свети Вит

Каране на ски

Част от планината Кайзер
има обширна скиорска мрежа,
която е една от най-големите в
Австрия и предлага много склонове с различна трудност. Сред
най-известните ски курорти са
Суделфелд, Тиролина, Вордертиерзее и Унтерберг, които имат
комбинация от семейно ориентирани съоръжения и по-предизвикателни писти за експертите.
Петя Иванова

ърква
Свети
Вит
лица
Померхо гасе
Част от естунг
Ку щайн

ърква Свети
Вит с крепостта
зад нея

уникулер
Кайзер
Максимилиан
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ИЗ ПЛАНИНАРСКИЯ
ФОЛКЛОР

ПРЕД

НЕ
ЗА ПРЕДПОЧИТА

ланинското притегляне е обратно
на земното не на олу а нагоре!
В рви с краката си о и с главата си!
а туриста рани ата е тежка но главата е лека!
ар рут т и приро ата не компенсират неприятната компания!
Всички туристи носят ра ост.
ни с
пристигането си руги с отиването
си!
олямата рани а и малко багаж побира!
риготви полезното вземи необ о имото!
кипировката не прави туриста
само помага!
ма ва ви а ора такива които обожават планината и такива които нямат никак в вкус!
очивките се правят с ли е к м изминатия п т!
уризм т е на
ребните не а. ори
когато ребните не а са непрео олимо много!
Всеки пе е о ен турист е преболе увал или му пре стои а преболе ува
ж овен пе имазо из м!
Всеки турист е човек. о не всеки човек е турист. ле ователно туризм т е по-вис е благо!

СЕКСА

Лесно можете да получите шоколад.
Удоволствието ви е гарантирано.
„Ако ме обичаш, ще преглътнеш това” – тази фраза намира истинския
си смисъл при шоколада.
По време на шофиране можете спокойно да ядете шоколад.
Шоколадът може да трае толкова, колкото поискате.
Консумацията на шоколад пред очите на майка ви е безопасна.
Шоколадът няма да се разсърди, ако го захапете твърде силно.
Двама души от един и същи пол могат заедно да ядат шоколад, без да
предизвикат ничие негодувание.
Думата „обвързване” няма да изплаши шоколада.
Можете да ядете шоколад на бюрото си, без с това да шокирате колегите си.
Можете спокойно да поискате шоколад от непознат, без да рискувате
шамар.
От яденето на шоколад не остават косми в устата.
При шоколада няма нужда да се преструвате, че ви е приятно.
Шоколадът не произвежда малки шоколадчета след девет месеца.
Шоколад може да се яде през целия месец.
Шоколадът няма да ревнува, ако ви види да ядете друг шоколад.
Лесно се намира хубав шоколад.
Никога не сте твърде млад или твърде стар за шоколад.
Яденето на шоколад не държи съседите будни.
При шоколада размерът е без значение ... винаги е приятно.
жон ол уел



Скъпи читатели,
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за да ви бъдем максимално полезни и в бъдеще, участвайте в нашата анкета.

1. Как разбра те за вестника
- от реклама по ...............................................................................
- следя го отдавна ..........................................................................
- видях го по сергиите ....................................................................
- казаха ми за него .........................................................................
- други .............................................................................................
2. Колко броя на вестника сте чели
- това е първият...............................................................................
- 2-3 броя ........................................................................................
- следя всеки брой .........................................................................
. Какво ви кара да се абонирате или да купувате в. „Е о”
- харесва ми първа страница ........................................................
- препоръчаха ми го .......................................................................
- купувам го редовно ......................................................................
- познавам вестника и го купувам от време на време .................
- конкретна тема .............................................................................
- други .............................................................................................
4. е купите ли следващия брой на вестника
- да
- не
- не знам
- зависи от .......................................................................................
. Как би те определили вестника с една дума
- актуален
- развлекателен
- стилен
- интелигентен
- информативен
- професионален
- досаден
- други
. Ако сте чели в. „Е о” отпреди пет години стария му вид
обновеният „Е о”, сравнен с него е:
- по-стилен
- по-информативен
- по-специализиран

IN MEMORIAM

На 2 годишна възраст почина Павел имитров до
айен на планинския туризъм и бивш дългогодишен
ръководител на Централната планинска школа „Ма
л овица”

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ

Роден е на 1 ноември 1
г. в с. Бели Извор, Вра
чанско. Завършва ВИ „ . имитров”, днес Нацио
нална спортна академия „В. Левски” със специалност
„Алпинизъм”. Изкачил е почти всички категоризирани
алпийски обекти в Рила. Има изкачвания и извън стра
ната, между които са: европейския първенец Елбрус
42 м в Кавказ, както и още три кавказки вър ове
Ерикчат, ермогенов и уровски. Изкачил е и вр. Триг
лав в лийските Алпи.
Павката, както бе известен сред туристическите и
алпийските среди, отлично съчетаваше класическия
алпинизъм с алпийското ски рали, където се изявява
като един от най добрите трас ори на маршрути за
ски алпинизъм.
Това, с което най вече Павел имитров ще остане в
историята на туристическото ни движение, е времето,
през което той бе директор на ЦП „Мал овица” от
1 май 1
г. до 1 август 1 4 г. цели 1 години и два
месеца, което го извежда на първо място сред остана
лите около двадестина директори.
Поклонението ще се състои на .02. в село ове
дарци, от 12 ч.

Почивай в мир ПАВКА Твоето име ще остане
завинаги сред най-възторжените планинари,
туристи и алпинисти.

От многобройните му приятели алпинисти

- по-популярен
- по-скучен
- други .............................................................................................
. Каква ин ормация би те желали да присъства повече
- обща туристическа
- специализирана за пешеходен туризъм
- специализирана за други видове туризъм ................................
- представяне на туристически дружества и проекти
- повече материали на здравна тематика
- интервюта с известни личности
- развлекателни текстове
- пътешествия, маршрути и дестинации
- лични мнения и позиции
- за секса
- здравословно хранене и диети
. Какво предпочитате
- „Ехо” да бъде тясно специализирано издание на БТС
- „Ехо” да бъде магазинен вестник за туризъм и отдих
- „Ехо” да бъде специализирано издание на БТС, но да има и
други материали
. Съществува ли въпрос или тема, за която би те желали да
получите ин ормация от страниците на вестника

„ Е Е Б Л АРИЯ “

Първите три най добри снимки ще бъдат наградени
и публикувани на страниците на вестник “Е о“

търси рекламни консултанти
при следните условия
заплата пл с про ент от
обема на оговорите
висок про ент от обема на оговорите

..............................................................................................................

откри

..............................................................................................................

ДАРИТЕЛСКА
КАМПАНИЯ

..............................................................................................................
..............................................................................................................
Про есия ...........................................................................................
Вашата възраст е:
- 20 - 30 години
- 31 - 40 години

- 41 - 50 години
- над 50 години

IN MEMORIAM
На 1

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НА
ОРИ ИНАЛНА СНИМКА НА ТЕМА:

евруари 2021 г. на
годишна възраст
ни напусна

ДОЦ. ДИМИТЪР
ЛУКАНОВ

Роден в град Плиска на март 1
г. Митко,
както е по известен сред туристическите среди,
отрано свързва живота си с планината. Иконо
мист по про есия и планинар по ду , той остава
верен на туристическото движение до края на живота си. В продъл
жение на повече от 0 години той об ожда всики български планини.
Многократно стъпва на най високите им вър ове, като приоритет от
дава на балканския първенец Мусала 2 пъти. По българските пла
нини той е преди всичко ръководител на групи.
Не са малко и изявите му и извън страната стъпва на вър овете
Олимп, Триглав и Молдовяну, както и по вър овете на Кавказ, Алпи
те и Татрите. Той е многократен участник и в ТИ
Международната
гребна регата по река унав. Това, с което най вече ще бъде запом
нен, е участието му в ръководните органи на туристическото дви
жение у нас председател на Т „Приста” Русе, дългогодишен член
на УС на Българската едерация по туризъм, зам. председател на
Б ТВ, председател на Клуба на ветераните туристи към Т „ ипка”
Пловдив.

Почивай в мир, приятелю
авинаги ще останеш в
сърцата ни с твоята вечна и завладяваща усмивка и
сладкодумие.

От приятелите ветерани към Б Т
и всички твои верни приятели

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

ЗА УБИХМЕ

АТАНАС МАНОЛОВ
1 4

2021 г.

Атанас Манолов е роден на 1 .01.1 4 г. в
Пловдив и е завършил Пловдивския универси
тет
специалности „Математика“ и „Икономи
ка“. Още в детските си години прави излети в
планината с родителите си. Организиран турист
е от 1 1 г., а от 1 4 г. е
член на Т „Еделвайс”,
Пловдив. От 1
г. е не
гов председател.
Много са заслугите на
Атанас Манолов за разви
тието на ски и колотури
зма в пловдивското дру
жество. Той бе инструктор
по туризъм, ски туризъм
и планински водач. олям
е приносът му за спасява
нето на водната база на
Т „Еделвайс”.
Бил е делагат на много
конгреси на БТС. За ак
тивния му принос в раз
витието на туризма е на
граждаван с медал „Але
ко“ и званието „Заслужил
деятел на БТС“, носител е
и на много други награди.
Приятелите и колегите от
ТД „Еделвайс”, град Пловдив

ЗАБАВА

февруари 2021 г.

В СА ТА НА БТС
www.btsbg.org
можете да намерите информация за: стоте национални туристически обекта, телефони и
адреси на туристически дружества и хижи; клубове в състава
на БТС и федерации; история,
цели, нормативна уредба и управленска структура на БТС.
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ОФЕРТИ
НА ИНФОЦЕНТЪР
БТС
ОФЕРТИ
НА ИНФОЦЕНТЪР БТС
важаеми читатели,
чки се нужВ съвременните условия вси
и общуване с
дух
въз
т
чис
ече
пов
от
м
дае
вашето здраве
природата. крепването нае да се постигне
мож
ви
е
зкит
бли
и това на
одки и почивки
чрез спорт и туризъм, с разх
огнем да напом
ви
ще
ва
в планината. ато
ормираме
ин
ви
о
кат
правите своя избор,
преходи в родниза цени и условия за зимни
те планини.
ЗИМНА РАЗХО КА О ХИ А В. ЛЕВСКИ ПО КАН ОНА НА СТАРА РЕКА НА КАРЛОВО 20 И 21 ЕВРУАРИ С БОТА И НЕ ЕЛЯ
на за итена от ло о време приятна раз о ка
по олината на тара река в олната част на която
е е ин от на -красивите и интересни кан они в ентралния алкан !
20.02. събота Сборен пункт в 6,30 ч. пред Информацията на Централна ж.п. гара София. Пътуване до
Карлово. Поемаме пеша по пътеката срещу течението
на Стара река, минаваме над Карловския водопад
Сучурум, навлизаме сред скалния свят на дълбокото
ждрело и се радваме на алпийските гледки. За около
2,30 часа достигаме първата хижа по маршрута ни – Хубавец. След 1-1,30 часа, все покрай реката, вече сме
на втората хижа по пътя – Балкански рози. Тук правим
обедна почивка при любезната домакиня. След още час
и половина, накрая със стръмно изкачване, вече сме
при крайната ни цел – ижа Васил Левски, на над 1400
м н в. Следва весела планинарска вечер
21.02. неделя След закуската се разхождаме без
багаж за около час до близкия водопад Карловското
пръскало, скътано в пазвите на вековна букова гора.
След 9 ч. тръгваме по обратния път надолу, край реката. Минаваме край познатите ни вече хижи, като във
втората, Хубавец, ще направим обедна почивка. Слизаме в Карлово, отпътуваме за София, където пристигаме
около 21 ч.
ЦЕНА:
лв. Включва билет за влак в двете посоки,
1 нощувка в хижа, планинска застраховка, професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за зимна планина
Записване: срещу поне 50
от цената, трите имена,
ЕГН и номер на телефон до запълване на групата. Минимум участника.
Местата са ограничени
ПРЕХО В РО ОПИТЕ ОТ АРА АВРАМОВИ КОЛИБИ
ПРЕЗ СЕЛАТА ОРЦЕВО И БУНЦЕВО О ЯКОРУ А
2 И2
ЕВРУАРИ С БОТА И НЕ ЕЛЯ
ол бува те се на уникалната красота на зимните
о опи!
2 .02. събота Сборен пункт на Централна гара пред
Информацията в 6 ч. В 6,25 ч отпътуване за гара Септември, от там прехвърляне на теснолинейка и пътуване до Аврамови колиби. Групата тръгва по черен път,
маршрутът продължава по билната част на планината.
Около 16 ч се стига на връ Велийца 1 12м , откъдето
след слизане около 18,30 ч пристигаме в къща за гости
в село Орцево. Настаняване и вечеря.
2 .02. неделя Закуска в 7,30 ч. и в 8,30 ч. тръгваме в североизточна посока през гората към село Бунцево. В 12,30 ч. сме там, отсядаме за обяд и почивка
на рибарник Бунцево. Хапваме вкусна риба и местни
манджи, около 14,30 ч. ни взема местно бусче до гара
Якоруда. Оттам пак с теснолинейката тръгваме в 15,30
ч за гара Септември.
ЦЕНА: 1 0 лв. Включва организиран транспорт с
влак, теснолинейка и бусче, една нощувка в къща за
гости с вечеря и закуска, професионален планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Записване: срещу поне половината сума, трите имена, ЕГН и номер на телефон.
Минимум участника.
АПРИЛЦИ ХИ А Т
А ХИ А МАЗАЛАТ ХИ А
УЗАНА ВР Х СТОЛЕТОВ 2
ЕВРУАРИ
МАРТ
С БОТА СРЯ А
ин нелек зимен пре о по билото на алкана зав р ва на паметния вр
в. икола толетов по
време на т ржествата в чест на Освобож ението на
лгария от турско робство!
2 .02. събота Тръгване с придружаващ транспорт
от Руски паметник в София в 7 ч. Пристигане в кв.
Острец на град Априлци и оттам след 3-4 часа изкачване се стига до ижа Тъжа, където се нощува.
2 .02. неделя Тръгване сутринта по участък от
маршрута Ком-Емине в източна посока. През връ Росоватец, Пеещите скали и Куртбашица Българският
Матер орн достигаме ижа Мазалат – около 6-7 часа.
Тук е втората нощувка.
1.0 . Понеделник За около 3-3,30 часа стигаме на
междинната ижа Партизанска песен, където обядваме и за още 1,30-2 часа достигаме крайната цел за деня
– ижа Узана, където оставаме за 2 нощувки. Тук идва и
придружаващият ни транспорт.
2.0 . вторник Изкачваме близкия обгледен връ
Исполин (малко над 1500 м. н. в.), посещаваме еогра ския център на България и разглеждаме местния курорт Узана.
.0 . сряда Последния ден на проявата посвещаваме на Националния ни празник За около 3 часа се
придвижваме пеша до
ипченския про од, където
тържествата са в разгара си. Изкачваме връ Св. Никола Столетов , посещаваме Орлово гнездо, разглеждаме музейната сбирка и слизаме обратно до прохода.
Тук обядваме и с нашия транспорт се прибираме в София.
ЦЕНА:
лв. Включва придружаващ транспорт, 4
нощувки в хижи, планинска застраховка, професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за висока зимна българска планина
– зимни обувки (да стават за котки), студо- и ветроустойчиви яке и панталони, полар, термобельо, 2 чифта ръкавици, шапка, слънчеви очила, дрехи за преобличане,
челно осветление, телескопични щеки, алпийски котки,
пикел. Да се носят подсилки, вода, по хижите има храна
и за пиене.

февруари 2021 г.

ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА
ПЛАНИНИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА
Записване: срещу поне 50
от цената, трите имена,
ЕГН и номер на телефон до запълване на групата. Местата са ограничени
Минимум участника.
УПЕВИЦА

РА ЛОВО РА И Е
МАРТ С БОТА
ин прекрасен е но невен пре о меж у вата
на -лични в р а на близката о о ия
лин планина
.0 . събота Сборен пункт в 8 ч. на последната спирка на трамвай
5 в Княжево. Оттам хващаме
градски автобус
59 и слизаме на спирка Черния кос.
Оттук навлизаме в Л лин планина. През Ловджийската чешма и Ловния заслон изкачваме първенеца на
планината – връ
упевица (1257 м.н.в.). Следва продължително спускане до Бучинския про од. През връ
олата могила достигаме най обгледния Л лински
връ
Райлово градище, след още едно, не много
дълго слизане, сме пред портите на ивотинския манастир. Разглеждаме го и за час пеша завършваме прехода в кв. Ми айлово на град Банкя. С градски автобус
48 се придвижваме до метростанция „Сливница“
в София.
ЦЕНА: 2 лв. Включва професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за ниска българска планина през
зимата
Записване: срещу цената, трите имена и номер на
телефон.
Минимум участника.
В РХОВЕТЕ ПОЛОВРАК И ЛАНИНА МО ИЛА В ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА
МАРТ НЕ ЕЛЯ
евероятно панорамни в р ове и толкова близо о
о ия
.0 . неделя Сборен пункт в 9 ч. на спирката на
градски автобус
5 на Окръжна болница в София. С
автобуса до последната му спирка в село олни Лозен,
откъдето се тръгва пеша. Минава се през манастира
Свети Спас и се разглежда. Следва отбивка до скривалището на Ботевия четник, а на билото се посещава мемориалния парк в негова чест, разположен непосредствено под връхната точка на обгледния Половрак
(Орлов погле – от тракийски). Върхът е висок 11 2 м
и е трети по височина в планината. В западна посока
по билото се достига втория по височина връх – Ланина могила 11
м . С градския автобус се прибираме
в София.
ЦЕНА: 20 лв. Включва: професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: зимна като за ниска българска планина
Записване: до 6 март (събота) срещу трите имена,
цената и номер на телефон за връзка.
Минимум участника.
ЗИМНО КОНЧЕ В ПИРИН
И МАРТ НЕ ЕЛЯ И ПОНЕ ЕЛНИК
имното онче не е като лятното... зисква в много по-голяма степен изическа из р жливост те нически умения и пси ическа усто чивост!
.0 . неделя Тръгване в 8 ч. от Руски паметник в
София с придружаващ транспорт. Пристигане на илигарника около 11 ч. Оттам пеша се изкачваме до ижа
Ви рен настаняване, вечеря, нощувка.
.0 . понеделник Тръгване рано в 6 ч. оборудвани с
каски, седалки, котки и пикели. Изкачваме се до началото на жамджев ръб, подсичаме го и достигаме до заслон Казана. По заоблено рамо се изкачваме до ръба
на връх Кутело, изкачваме върха (2908 м) и след това
се спускАме, обвързани с въже. Минаваме по Кончето,
като на места ползваме за осигуровка металния парапет. След това се връщаме обратно пак през Кончето по
същия начин, пак през Кутело и по същия път слизаме в
хижата около 17 ч. За около час и 15 минути се добираме до Шилигарника, където ни чака транспортът
Прибиране в София около 21 ч.
ЦЕНА: 220 лв. Включва придружаващ транспорт,
една нощувка в хижа, професионален планински водач,
екстремна планинска застраховка, организационни разходи. Не включва оборудване. Ако някой няма каска,
седалка или пикел, може да наеме. Котките трябва да
са собствени или участникът да е ходил по маршрута
преди това.
Екипировка:
като
за
висока
зимна планина в България – термо бельо, полар, яке
мембрана, зимен панталон, ръкавици топли лапи и зимни с пръсти за по технични участъци. Защитни очила, челник, гети, зимни обувки, каска, пикел, алпийска седалка, котки.
Записване: срещу поне половината от сумата, трите
имена, ЕГН, номер на телефон, до попълване на групата. Един водач води двама или трима участника.
Трудност: труден технически и продължителен зимен
маршрут, изискващ добра физическа подготовка и елементарни умения за работа с пикел и котки. Срок за записване - до изчерпване на местата.
Минимум участника.
ЗИМНО ИЗКАЧВАНЕ НА СТАРОПЛАНИНСКИЯ КРАСАВЕЦ КУПЕНА 21 М 1 И 14 МАРТ С БОТА И
НЕ ЕЛЯ
а -красивият и алпи ски вр на алкана
1 .0 . събота Тръгване в 7 ч. от Руски паметник в
София с придружаващ транспорт. Изкачване пеша от
местността Смесите над село Черни Осъм за около
5 часа до ижа Амбарица. Преглед на екипировката от
водача за желаещите да изкачат върха на другия ден.
Нощувка.

14.0 . неделя Тръгване в 6 ч. и през връ Малка
Амбарица 21
м и връ Малък Купен 2141 м се
изкачва връ Купена 21
м . Изкачването е нелеко
и може да се наложи използването на въже от водача.
Връщане обратно до хижа Амбарица. Слизане пеша до
м. Смесите. Всичко за деня са около 10 часа пеша. Отпътуване за София.
ЦЕНА: 140 лв. Включва придружаващ транспорт, 1
нощувка в хижа, професионален планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: студо- и ветроустойчиви горнище и
долнище, гети, термо бельо, ръкавици 2 чифта, шапка-шлем, скиорска маска, стабилни зимни обувки, алпийски котки, алпийска седалка, алпийска каска, пикел,
щеки, прусек с 2-3 карабинера, челник, подсилки. Пикел,
седалка и каска могат да се наемат от фирмата за 5 лв.
на ден. При наличието на достатъчно сняг може да се
носят снегоходки или турно ски.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50
от сумата, ЕГН и номер на телефон. Забележка: при
отказ една седмица преди проявата, парите за нощувка не се връщат
Минимум участника
Трудност: до хижата е дълъг зимен преход през гора.
Изкачването на върховете (особено Купена) е сравнително трудно и изисква елементарни зимни умения.
ЗИМНО ИЗКАЧВАНЕ НА ВР Х БОТЕВ 20 И 21 МАРТ
С БОТА И НЕ ЕЛЯ
ериозно зимно изкачване на п рвене а на алкана
което изисква обра изическа кон и ия и з рава псиика!
20.0 . събота Тръгване с придружаващ транспорт
от Руски паметник в София в 8 ч. Достига се паркинга
под ижа Плевен и за около час има стръмно изкачване
пеша до нея. Настаняване и обяд. Преглед на екипировката за върха.
21.0 . неделя Рано сутринта около 6 ч. се тръгва
(който желае) към връ Ботев по зимната маркировка
през връ Млечния чал и край заслон Ботев. Връщане в хижата по същия път. Всичко маршрутът отнема 8-9
часа, в зависимост от условията. Обяд в хижата и слизане до транспорта. Отпътуване.
ЦЕНА: 14 лв. Включва придружаващ транспорт, 1
нощувка в хижа, планинска застраховка, професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: студо- и ветроустойчиви горнище и
долнище, гети, термо бельо, ръкавици 2 чифта, шапка-шлем, скиорска маска, стабилни зимни обувки, алпийски котки, алпийска седалка, алпийска каска, пикел,
щеки, прусек с 2-3 карабинера, челник, подсилки. Пикел,
седалка и каска могат да се наемат от фирмата по 5 лв
на ден.
Записване: до попълване на групата срещу трите
имена, ЕГН, номер на телефон и поне 50 от цената.
Минимум участника.
Трудност: трудно, като изкачващите върха трябва да
имат елементарни познания за боравене с котки и пикел.
ТРИ НИ СРЕ НА КРАСИВАТА, ТРУ НА И ВИСОКА
ЧАСТ НА БАЛКАНА СТАРОПЛАНИНСКИЯТ ТРАВЕРС 2 2 МАРТ С БОТА ПОНЕ ЕЛНИК
лпи ският траверс мбари а
отев както и самият п рвене зимно време са голямо пре извикателство за всеки планинар! о с опитни во ачи ни о не е
така стра но!
2 .0 . събота Сборен пункт в 6,30 ч. на Централна
жп гара София. Отпътуване с бързия влак в 7 ч. и слизане на гара Карлово. Събиране с участници от Централна и Източна България. Пристигане с градски автобус до Сопот и пеша до долната станция на седалковия
лифт. Излизане с лифта до станция Почивалото и пеша
за 1,30-2 часа стигане до ижа обрила. Ако лифтът не
работи, изкачване пеша до хижата за 4-5 часа.
2 .0 . неделя Тръгване рано сутринта, още по тъмно, и изкачване на връ Амбарица. Продължаване на
изток по Алпийския траверс през Купените, Кръстците, Костенурката, ълтец и Млечния чал до заслон
Ботев - всичко 10-12 часа. В случай на разваляне на
времето или други проблеми, може да се слезе и на
ижа Васил Левски.
2 .0 . понеделник Изкачване на първенеца връ
Ботев 2
м и по зимния път през върховете Ушите и
Параджика се достига летовище Паниците (6-7 часа).
Оттук се наема транспорт до жп гара Калофер и се отпътува.
ЦЕНА: 2 лв. Включва билети за влак в двете посоки,
градски автобус от Карлово до Сопот, лифт в една посока, 2 нощувки в хижи, планинска застраховка, професионални планински водачи (на 3 участника 1 водач), организационни разходи.
Екипировка: студо- и ветроустойчиви горнище и долнище, гети, термо бельо, ръкавици два чифта, шапка-шлем, скиорска маска, стабилни зимни обувки, алпийски котки, алпийска седалка, алпийска каска, пикел,
щеки, прусек с 2-3 карабинера, челник, подсилки. Пикел,
седалка и каска могат да се наемат от фирмата за 5 лв
на ден.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50
от цената, трите имена, ЕГН и номер на телефон.
Трудност: това е зимен алпийски траверс от 4-та категория на трудност и е за отлично подготвени физически и психически планинари.
Минимум участника.
а записвания и ин ормация тел. 0882
320

