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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

ПРОЯВИ ОТ
КАЛЕНДАРНИЯ
ПЛАН НА БТС

Ден на предизвикателството
и пролетна кампания „Движи се
и победи“ 24 април, 15 май и 29
май, БТС, ТД „Трапезица 1902” – гр.
Велико Търново, Общински съвет и
Община Велико Търново, Младежки дом – гр. Велико Търново, Програма ,,Синди“
Поход „50 км за един ден“ около гр. Варна 24 април, Клуб ,,Нови
хоризонти“, ТД „Родни балкани“ - гр.
Варна
Спортно-туристически празник
по случай 120 години от основаването на ТД ,,Кайлъшка долина“
- гр. Плевен май, БТС, ТД ,,Кайлъшка долина“ - гр. Плевен
Регионален песенен празник
„Елате в Плевен“ – май, Плевен,
ТД ,,Кайлъшка долина" и ТХ „Кайлъшко ехо” - Плевен
Общоградски поход до връх
Конгур в планината Беласица
2 май, ТД ,,Калабак“ - гр. Петрич
Туристически
преход
„По
стъпките на Георги Бенковски“
с. Мирково - с. Рибарица 23-25
май, ТД „Старопланински туристи“ гр. Етрополе
Вело обиколка на Варненското
езеро април, велоклуб „Устрем“ ТД „Родни балкани“ - гр. Варна
IХ-ти колопоход Варна – Бургас
– планина Странджа май, БТС, ТД
„Черноморски простори“ - гр. Варна
Национален воден поход по
река Янтра – 2021, май, БТС, ТД
„Приста“ – гр. Русе
Национален воден поход по
река Струма 22 – 25 май, Воден
клуб „Струма 2020“ - ТД „Осогово“
-гр. Кюстендил
Състезание по спортно ориентиране за купа „Кюстендилска
пролет 2021“ май, ТД „Осогово“ гр. Кюстендил
Спортно ориентиране за купа
„Сърнена гора“ 10-11 април, ТД
„Сърнена гора“ - гр. Стара Загора
Поклонение на гроба на кан Аспарух в гр. Запорожие (6 дни) Април, Украйна, БТС, ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
Обучение на хижари на хижи,
предоставени от БТС за стопанисване и управление от ТД април, по региони, БТС
Обучение на активисти от ТД
по маркировка на туристическите
пътеки април, БТС
Курс за туристическа маркировка май, УЦ „Тешел”, БТС
Курс за туристически аниматори 3 май – 3 август, включва
един месец теория онлайн и два
месеца
учебно-производствена
практика и професионален стаж в
к.к. Слънчев бряг, БТС
б.р.: поради извънредната епидемична обстановка са възможни
промени в Календарния план
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ехоИНТЕРВЮ

СТАБИЛИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА БТС
КАТО НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СА НАША КАУЗА

Председателят на БТС доц. д-р Венци РОСМАНОВ пред в. „Ехо“

Доц. д-р Росманов, Вие поехте председателството на БТС
в критичен момент от развитието на организацията, с обещание да стабилизирате съюза и
той да получи статут на Национална организация за спортно-туристическа дейност от
Министерството на младежта и
спорта. Как се случват нещата
към настоящия момент?
Днес мога да заявя с много
висока степен на увереност, че
Сдружение „Български туристически съюз” (БТС) и неговият
Управителен съвет (УС ) вземат
правилните решения и водят организацията към стабилизиране
и премахване на всички пречки и
обременености от миналото. Решенията на Общото събрание от
3 октомври 2020 г. и последващи-

те решения на УС , включително
важните решения от 4 март т.г.,
дават основание за това. Известно е, че със свое решение от 16
декември 2020 г. Министерският
съвет утвърди нашето предложение към Министерството на младежта и спорта (ММС) за нулиране на задълженията ни към държавата на доброволен принцип и
там сме в процедура на нотариално потвърждение.
Много важно бе да изчистим
различията относно членството
на туристическите дружества в
съюза. По направената проверка
на молбата ни за получаване статут на Национална организация
за спортно-туристическа дейност
(НОСТД) пред ММС по редовността на членството се оказа,
че самият съюз и голяма част от
дружествата нямат фактическо
приемане за членове на БТС по
реда на Устава на организацията. Това е така, защото в оригиналния учредителен акт на Сдружение „Български туристически
съюз” фигурират имена на физически лица, а не на туристическите дружества, които те представляват. Този порок се премахва с
решение на УС от 4 март 2021 г.,
с което потвърждаваме поименно
членството на 103 туристически

дружества. Това решение следва
да се утвърди на Общото събрание на БТС (ОС), което свикваме на 12 юни т.г. Някои членове
на сдружението не отговарят на
други изисквания на Закона за
физическото възпитание и спорта (ЗФВС), за да бъдат включени
в регистъра на Национална организация за спортно-туристическа дейност. Взехме решение за
тяхното „замразяване” в списъка,
предложен на ММС, до изчистване на всеки един от проблемите,
свързани с тяхната редовност,
посочени от експертите на ММС.
Говорили сме поотделно с представители на всеки един от тези
членове и смятаме, че те могат
да отстранят всеки един от посочените проблеми.
Какви са тези проблеми?
В таблицата, която получихме
от експертите на ММС, за някои
членове на БТС е посочено, че
не отговарят на изискването на
ЗФВС и трябва да променят наименованието си, т.е. да се именуват „туристическо дружество”.
Например
Българската федерация на туристите-ветерани не
е „федерация” по смисъла на
ЗФВС. Тя е регистрирана като
сдружение с нестопанска цел и
е „сдружение” по смисъла на

Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, но за да бъде в
регистъра на НОСТД, трябва да
бъде „туристическо дружество”. И
тук няма какво да спорим по между си. Решението на УС на БТС е
да се окаже пълно юридическо,
финансово и друго съдействие от
изпълнителния секретар на БТС с
цел всички тези наши членове да
се пререгистрират преди Общото
събрание на съюза. Не е проблем
това да стане и на по-късен етап.
Законът предвижда включването
в регистъра на НОСТД да става в
тридневен срок след приемането
на съответното туристическо дружество за член на БТС.
Друг проблем е, че в НОСТД не
могат да членуват „федерации и
асоциации”. Затова предвиждаме промяна на Устава на БТС в
тази му част и това е предвидено
в дневния ред на Общото събрание на БТС. Така, премахвайки
всички пороци по отношение на
членството в организацията и устава, вървим към стабилизиране
на организацията в тази й част.
Разбира се, трябва да отговорим
и на законовите изисквания по
отношение на това да нямаме задължения към ММС, държавата
(НАП) и общините.
на стр. 6 и 7

200 години от рождението на

„НЕВЪЗМОЖНИЯТ“ РАКОВСКИ

патриарх на българската национална революция и основоположник
на модерната политическа мисъл, армия, дипломация и държавност

През настоящата 2021 г. имаме изключителен повод не само
да си спомним за личността и
делото на Георги Стойков Раковски (1821-1967), но и да „върнем“
един от най-великите българи на
всички времена там, където му
е мястото, в челната редица на
нашия национален пантеон. Наричан „патриарх на българската
национална революция”, Раковски е учител на поколения български патриоти, основоположник
на модерната ни политическа
мисъл, армия, дипломация, държавност... На Раковски трябва
да благодарим за нашето национално знаме, за образа на гордия
лъв като символ на България,

дори и за клетвените думи „Свобода или смърт!»
Още през 1882 г. в „Епопея на
забравените“ Иван Вазов обезсмърти „невъзможния“, изумителния до неправдоподобност
Раковски със силата на своето
слово:
Мечтател безумен,
образ невъзможен,
на тъмна епоха
син бодър, тревожен …
Един само буден
сред толкова спящи…
И все пак, през годините личността на Раковски попада „в
сянката“ на неговите ученици и
последователи, на първо място
на Левски и Ботев. Да съизмер-

ваме нашите национални водачи
е безсмислено, но първият все
пак е Раковски… По едни или
други причини обаче той се оказва може би прекалено „елитарен“
за следващите поколения революционери, нямали възможността лично да го познават, да четат
с трепет „Дунавски лебед“, да съпреживяват вълненията на героите на „Горски пътник“… Въпреки че Априлската епопея е едва
девет години след смъртта на
Раковски, а Руско-турската война и българското Освобождение
само година-две по-късно, драматичните промени изместват
Раковски към „по-далечната“ ни
история… И все пак, „народният

войвода“, в когото някои разпознават бъдещия „княз“ на свободна България, не е забравен. Дори
и в тревожното време на Първата
световна война, през 1917 г. са
отбелязани петдесет години от
неговата смърт.
на стр. 8 и 9
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2021 ПОСТАВЯ ПОВЕЧЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Последното заседание на Управителния
съвет
(УС) на БТС, проведено в София на 4
март т.г., премина по
предварително обявения дневен ред. Не
бе прието направено
предложение за нов
дневен ред с искане за
свикване на Извънреден конгрес на БТС.
Сред основните акценти бяха
отчет за извършената работа
през изминалата година и изпълнението на решенията на
Общото събрание (ОС) на БТС,
проведено през октомври 2020
г. За придобиването на статут
на Национална организация за
спортно-туристическа дейност
(НОСТД) трябва да отговаря
на всички изисквания на закона – да представи организационната си структура и устав
на съюза, отговарящ на изискванията на закона, да няма
финансови задължения към
държавата, общините и ММС
и да представи разработените
си програми за спортно-туристическа дейност. В резултат на
усилията на ръководството на
съюза финансовото състояние
на БТС е стабилизирано, като
се извършва разплащане и
разсрочване на задълженията
за данък сгради и такса битови
отпадъци към общините, задълженията към „Егида-София“
ЕАД и Националната агенция

по приходите. След решението на Министерския
съвет от 16 декември
2020 г. за съгласие по
отношение на прехвърляне на идеална част
от хотел „хижа Трещеник” на ММС и в съответствие с решението на
ОС на БТС от 3 октомври
2020 г. са предприети неоходимите действия по прехвърлянето пред нотариус и изчистване
на всички задължения към ММС.
Разработената
четиригодишна
„Програма за развитие на спортно – туристическа дейност 20212024“ кореспондира на подаденото заявление за статут на национално представена организация
за спортно-туристическа дейност
и изискванията на ЗФВС и след
приемането й ще бъде добавено
към молбата за вписване на БТС
в регистъра на ММС. Предприети
са конкретни стъпки за обновяване на туристическата маркировка,
подготвят се курсове за обучение
на планински водачи, хижари,
аниматори и др.
Препотвърдено бе членството
на 103 туристически дружества
по списъка, представен с молбата за получаване на статут за
НОСТД, за които не са налични
изрични решения на УС и ОС на
БТС. Това са дружества учредители на БТС и др., които съществуват в учредителните актове с
имена на физически лица – представляващи дружества, но не и
самите дружества. С това реше-

ние на УС на БТС и последващото решение на ОС на БТС това
изискване на закона ще бъде
спазено. Сдружение „Устремени“
– Асеновград стана нов член на
съюза, а ТД „Белите брези“ – Ардино възстанови участието си в
съюза. Членството на 26 туристически дружества бе замразено
до отстраняването на несъответствия между Закона за физическото възпитание и спорта и Устава на БТС. Потвърден бе списък
от 16 туристически дружества и
клубове, членове на БТС, които
имат всички необходими документи, изисквани от закона за вписване в регистъра по чл. 9 от Закона за младежта и спорта. Това
са ТД „Вихрен“, ТД „Ален мак”, ТД
„Града", ТД „Враца”, ТД "Амбарица 1912", СТД „Амбарица Троян“,
ТД „Милеви скали“, ТД „Атанас
Спиридонов”, ТД „Буйна кръв”, ТД
„Караджата”, ТД „Стоте войводи”,
ТД "ДИНО 2012", Сдружение „ТДПЕС Мусала”, ТД „Туризъм, спорт
и екология“ – Етрополе, , ТД
„Кале” и ТД „Свищи плаз 2013".
Решено бе прекратяване на
договорните
взаимоотношения
по договорите за безвъзмездно и
безсрочно отдаване на обекти на
БТС между БТС и ТД „Рилски турист“ и ТД „Вихрен 1925”, в съответствие с приетите от ОС на БТС
„Правила и ред за управление и
стопанисване на имуществото на
сдружение „Български туристически съюз“. Решението е във връзка с чл. 20 /1/ т. 1, т. 2 за неспазване Устава на БТС. Членовете

на УС се запознаха с установителни нотариални актове за актуване на собственост, предоставена от БТС с договор за безвъзмездно и безсрочно ползване и други
действия срещу БТС на посочените дружества. УС на БТС реши в
съответствие чл. 21 от Устава на
БТС да бъдат изключени ТД „Рилски турист“ – Самоков , ТД ”Вихрен 1925” – Банско и ТД ”Юндола” – Велинград, да бъдат прекратени договорите за безвъзмездно
и безсрочно ползване на обекти
на БТС от тях, като се премине на
пряко договаряне, сключване на
нови договори и споразумения за
спортно-туристическа дейност и
се предприемат всички необходими законови действия за защита
интересите на БТС. В съответствие с изискванията на Закона
за младежта и спорта бе прието
отпадането на общо шест членове на БТС - сдружения, федерации и една фондация, с цел да се
избегне презумпцията за двойно
финансиране на организации от
ММС. БТС ще продължи сътрудничеството с всякакви организации с меморандум за съвместна
дейност. УС на БТС реши БТС да
окаже безвъзмездна юридическа
помощ на 23-ма свои членове,
които имат различия в своята регистрация, не са регистрирани в
обществена полза, не са вписани
в Агенция по вписванията и не са
актуализирали регистрацията си.
С решенията от 4 март УС на БТС
изчиства всички организационни
пречки и слага ред в организационната структура така, че всички членове на БТС да отговарят
на изискванията на закона.
За отстраняването на единственото несъответстве в Устава
на БТС по отношение на регистрирането на БТС като национална организация, а именно – да
членуват туристически дружества
и да бъде заличено членството
на федерации и асоциации, бе
решено Комисията по Устава да
предложи на ОС на БТС да гласува тази промяна. Комисията по
Устава на БТС може да предложи
и други изменения и допълнения ,
като предложенията за промени и
програмата за спортно-туристическа дейност ще бъдат обсъдени
с членовете на БТС по време на
работни срещи в София, Варна,
Велинград и В. Търново през м.
май 2021 г. Управителният съвет
реши да бъде свикано Общо съ-

брание на БТС на 12 юни 2021
г., от 10 часа в Националния
дом на науката и техниката, гр.
София, ул. „Г.С. Раковски” №
108, съгласно чл. 26 ЗЮЛНЦ,
чл. 32/2/ и чл.33/1/ от Устава на
БТС.
УС на БТС утвърди придобиването с нотариален акт за
собственост на хижа „Коман” в
Троянския балкан. Решено бе
да започне процедура за обявяване на конкурс за подбор
на наемател на хижата. Разгледан беше и проект за договор
за Консорциум „Мальовица”
с участието на наемателите
в
комплекса, за заплащане
издръжката на пречиствателната станция, разпределение
на сметките за ползване на ел.
енергия и водоснабдяване, които досега се заплащат от БТС,
а следва тази издръжка да
бъде за сметка на ползвателите на тези услуги, като разпределението се извършва между
тях в рамките на договора. УС
на БТС разгледа и въпроси за
техническо доокомплектуване
на дейността на БТС.
Съгласно Правилника за духовно стимулиране и във връзка с получени писма от УС на
ТД „Трапезица-1902” – Велико
Търново, УС на ТД ,,Бунай“ –
Панагюрище, УС на ТД ,,Кайлъшка долина“ – Плевен и ТД
„Сърнена гора” – Стара Загора
с отличия на БТС бяха наградени активисти на дружествата.
Утвърден бе и график за
провеждане на работни срещи в страната: 8 май – гр. София, 15 май – гр. Варна, 22
май – гр. Велинград, 29 май
– гр. В. Търново с дневен ред:
информация за работата на
БТС; обсъждане на изменения
и допълнения на Устава на
БТС; обсъждане на Правилник
за маркиране на пешеходните
пътеки и обсъждане на „Програма за развитие на спортно
– туристическа дейност 20212024“.
УС на БТС показа консенсусно гласуване и гласуване
с мнозинство по всички точки
от дневния ред и е убеден, че
взетите решения са насочени
към укрепване на организационната структура на съюза,
защитата на собствеността и
правовия ред.

КНИЖНА ЛАВИЦА

Нов сборник
с пътеписи на
Иван Вазов
Сред най-новите книги, предлагани
от ИК „Хермес“, е „Живописна България“ – сборник с пътеписи от Иван
Вазов, който достига до читателите за
пръв път в самостоятелно луксозно
издание. Публикуването на книгата отбелязва и 100-годишнината от смъртта
на патриарха на българската литература. Вдъхновен от българската природа
и история, Иван Вазов с неподражаем
стил разказва за красотите на родината и мислите, които те му навяват.
Книгата е подходяща за почитателите
на пътеписи и българска литература.
Сред включените в нея пътеписи са
„Витоша“, „Един кът от Стара планина“, „Волът“, „Водопадът (Из недрата
на вечното)“, „Висините“, „Планината
се събужда“, „Рила“ и др.
Цена 17.95 лв., обем: 264 стр.

април 2021 г.
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БТС СЕ БОРИ ЗА НЕЗАКОННО
ОТНЕТА МАТЕРИАЛНА БАЗА

х. Мусала - Каменна

Туристическата база - хижи,
хижи-хотели и заслони, управлявана, развивана и охранявана от БТС, пряко или чрез
туристическите
дружества,
нейни членове, е изградена
основно с държавни средства и в по-малка степен със
средства на съюза и хиляди
туристи – ентусиасти, с различни източници и набирани
с различни способи.
В периода от 1975 до 1996
година държавната собственост беше регламентирата
от
Конституцията,
няколко разпоредби в Закона за
собствеността и Наредба за
държавните имоти. Държавата прехвърляше собственост
върху хижи и други имоти
на Българския туристически
съюз с постановления, разпореждания и решения на
Министерски съвет. Съставените актове за държавна
собственост в този период
запазват своето действие и
днес. Нещо повече, тези актове бяха непреодолима пречка
за придобиване на държавна
собственост от трети лица.
Към настоящия момент туристическите обекти съществуват върху земя - държавно-публична, частна или общинска
собственост, които основно
нормативно са регулирани от
Конституцията на Република
България, Закона за държавната собственост и правилника

за неговото приложение, както и
от Закона за общинската собственост. В поредицата актове, свързани с управлението, ползването
и стопанисването на държавната
поземлена собственост, следва
да се добавят Законът за защитените територии, Законът за водите и наредби. БТС има право на
собственост върху редица туристически обекти със съставени нотариални актове или прехвърлена
с посочените актове на Министерския съвет, както и право на ползване, учредено от съответните
областни управи.
В условията на прехода скромното държавно и общинско финансиране
на
спортно-туристическата дейност, заниженият
контрол върху стопанисването
на туристическите обекти и слабата координация между БТС и
държавните органи доведоха до
загуби на туристически обекти.
Някои бяха продадени, а други
разрушени, разбити и разграбени,
неправомерно отнети от общините или изоставени от туристически дружества. След приемане
на Закона за нотариусите и нотариална дейност (1996) се намериха и „услужливи нотариуси“,
които снабдиха с нотариални актове отделни частни лица и/или
туристически дружества върху
обекти, собственост на БТС или
на държавата. Житейските хипотези са множество и не могат да
бъдат обхванати. Тук обаче заявяваме ясно, че притежанието

на констативни нотариални актове не означава прехвърляне
или трасформация на държавна
собственост или собственост на
БТС в собственост на отделни
туристически
дружества
като
юридически лица с нестопанска
дейност, на физически лица или
търговци. Базата е предоставена
на туристическите дружества от
държавата чрез БТС на различни
основания и издадените нотариални актове са оборими по съдебен ред. Не бива да има съмнение, че ръководството на БТС ще
отстоява собствеността на съюза
и собствеността на държавата в
пълна координация с държавните
органи, които я представляват.
Типичен пример за написаното
по-горе е случаят с ТД „Рилски
турист” в град Самоков, което на
29.12.2020 г. неправомерно се
снабдява с констативни нотариални актове за собственост на хижа
„Мусала“ - каменна и хижа Мусала - паянтова постройка в Национален парк „Рила“. Каменна хижа
„Мусала“ е актувана с Акт за държавна собственост - АДС № 5582
от 9.11.1987 г., а хижа Мусала
- паянтова постройка - с АДС №
6081 от 22.10.1990 г. и подлежи
на премахване по предписание на
НП „Рила“. В тези актове като титуляри на правото на оперативно
управление са записани Български туристически съюз и ТД “Рилски турист“.
На първо място в документите, установяващи правото на
собственост на ТД „Рилски турист“, е посочен акт за държавна
собственост № 5582 от 9.11.1987
г., в който не е записано прекратяване на правото на държавна
собственост върху хижата. В издадените нотариален акт и скица
застроената площ на хижата не
отговаря на действителната, нито
на посочената в АДС № 5582 от
9.11.1987 г. - 210 кв.м, т.е. правният извод за собственост е неверен. Посочените в нотариалния
акт документи не установяват
право на собственост на туристическото дружество.
Нотариалният акт на ТД „Рилски турист“ не е съобразен с
обстоятелства, настъпили в периода между актуването на имо-

БТС и НСА в сътрудничество

Партньорство с Национална
спортна академия (НСА) „Васил
Левски“ относно подготовката
на кадри и планински водачи
бе основната тема на работна
среща между ректора на академията, проф. Николай Изов,
и изпълнителния секретар на
Българския туристически съюз,
доц. д-р инж. Румен Драганов.
Двете страни обсъдиха и възможностите за съдействие от
страна на НСА при изготвянето
на съвременни учебни програми
за планински водачи, ползването на преподаватели в процеса
на тяхното обучение и експертиза за интегриране на международния опит в тази сфера.
Изпълнителният секретар на
БТС доц. д-р Румен Драганов
заяви, че друга важна линия на
партньорство с НСА може да
бъде съгласуването на дейности, свързани с обновяване на
законовата и нормативна уредба в областта на спортния туризъм. Проф. Изов увери госта,
че НСА е отворена за партньорство и реализацията на специалисти, подпомагащи развитието Вляво: доц. д-р Румен Драганов - изпълнителен секретар на БТС
на спортния туризъм и БТС.
Вдясно: проф. Николай Изов - ректор на НСА „Васил Левски“

та като държавен и издаването
на първия. БТС де факто опазва сградата - след пожар през
1988 г. възстановява изгорялата
хижа „Мусала“ - каменна със свои
средства в груб строеж, на основание разрешение за строеж №
065/3.05.2011 г. на община Самоков „за реставрация и адаптация
на хижа Мусала“ и необходимите
строителни книжа и съгласувателни писма за строеж в защитена територия и до сега я опазва
и управлява. От 2013 г. до днес
БТС е финансирало и продължава съгласувания с различни дирекции, подчинени на Министер-

ството на околната среда и водите, проучвания,
анализи за водовземане и изграждане
на общ водопровод
на хижа „Мусала“ - нова
и хижа „Мусала“ -каменна и изграждане на обща
пречиствателна станция. За
всички тези дейности ТД „Рилски турист“ няма нито представа, нито участие, но е с претенции на собственик в Национален парк „Рила“. Издаденият
нотариален акт създава опасност от прехвърляне на хижата
на трети лица или кредитори на
ТД „Рилски турист“, поради което БТС ще защити правата си
в имота.
Продължават усилията от
страна на БТС за противодействие на нежелани амбиции за
отнемане на имоти, за връщане
на отнета туристическа база,
както и за отмяна на неправилно актувани хижи.
Ръководството на БТС е предприело
реални действия по узаконяването на важни за БТС туристически обекти и активно ще
продължи действията в тази
посока.
адвокат Филко РОЗОВ

Знаете ли, че...

Пешеходна пътека
съединява Литва,
Латвия и Естония
Пешеходна пътека с дължина повече от 2141 километра съединява трите прибалтийски републики, като 747 км са в Литва,
674 км в Латвия и 720 км в Естония. За това съобщава Travel and
Leisure.
Тази пътека е част от европейския маршрут за трекинги, чието начало преминава през Нидерландия, Германия и Полша.
Лесната пешеходна пътека (The Forest Trail) е част от европейския маршрут E 11, а за да се премине тя са нужни 114 дни.
Маршрутът е разделен на етапи, дълги 20 км. Има и деление за
най-неподготвените и ленивите – 50 отрязъка, които се преминават за по един ден.
Всички подробности за планиране на пътешествията
с описание, карти и пътища
са достъпни на сайта на Балтийската гора. Властите
планират да нанесат на карта местата, където може да
се пренощува, а също така
какви са най-впечатляващите забележителности. Сред
тях са националните паркове
Дзукия и Жемайтия в Литва,
националните паркове Кемери
и Гауя в Латвия и парковете
Лахемаа и Алутагузе в Естония.
Travel and Leisure

ПОКАНА

Управителният съвет на ТД „Момини двори”, гр. Гоце Делчев, на
основание на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.22, т.1 от Устава на дружеството, кани всички редовни членове на дружеството на редовно Общо събрание, което ще се проведе на 14.05.2021 г. от 17.30
часа в залата на читалище „Просвета“, град Гоце Делчев, при
следния
Дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на Сдружението за 2020 г.
2. Финансов отчет за 2020 г.
3. Доклад на Контролната комисия за 2020 г.
4. Приемане бюджета за 2021 г.
5. Разискване и гласуване по т.1, 2, 3 и 4.
6. Приемане програмите на клубовете за 2021 г.
УС на ТД “Момини двори“, гр. Гоце Делчев

ПОКАНА

Управителният съвет на Туристическо дружество „Добротица“,
с. Ново Ботево, община Добрич, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.22 ал.2 от Устава на дружеството кани всички свои членове на годишно Общо събрание на 16.05.2021 г. (неделя) в хижа
„Ботево” при следния
Дневен ред:
1. Отчет за дейността на дружеството.
2. Отчет на Контролната комисия.
3. Промени в Устава.
4. Избор на делегат за Общото събрание на БТС през 2021 г.
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.24
от Устава на дружеството, събранието ще се проведе на същото
място при същия дневен ред един час по късно, независимо от
броя на присъстващите членове на дружеството.
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КОПРИВЩИЦА

СБОР ОТ НАЦИОНАЛНИ СЪКРОВИЩА
Много са легендите за създаването и основаването на града.
Според една от тях мястото, където той се намира, било много
плодородно и там често почивали кервани и стада с овчарите
си. На това място се заселил
старобългарският род Жупа със
стадата си и така било поставено началото на селището. Според друга легенда Копривщица е
основана от „болярката от Рила”,
която се заселила в местността с добитъка си и измолила от
османския султан да я обяви за
местна владетелка. Той й дал
ферман, с който селото получило големи привилегии. В него
султанът нарекъл Копривщица
„Женска поляна” и така по-късно
я наричали османците. Според
трета легенда селото е заселено
от български бежанци, потомци
на големи български родове,
боляри, скотовъдци и животновъди, след падането на България под османско владичество
(края на XIV в.). Всички легенди
са единодушни по отношение на
това, че Копривщица е създадена в края на Второто българско
царство (края на XIV в.).
Според Найден Геров селището било основано от търновски
боляри, избягали при падането
на Търново под османска власт,
а Константин Иречек споменава,
че градът е основан от пастири в
по – древни времена. Три пъти –
през 1793, 1804 и 1809 г. Копривщица била изгаряна и ограбвана
от кърджалиите. В землището й
се подвизавали хайдути – в легендите, песните и документите
се споменават имената на войводите Богдан, Мангър, Ралю,
Драгой, Детелин, Дончо, Ватах,
Добри. Особен принос в борбата за самостоятелна българска
църква имали д-р Стоян Чомаков, Георги Гунев, Цоко Каблешков, фамилиите Моравенови,
Кесякови, Чалъкови. Будни копривщенци взели участие в Първата българска легия, в четите
на Панайот Хитов, Хаджи Димитър и Стефан Караджа и Христо
Ботев. През 1870 година Левски
основал тук таен революционен
комитет. Копривщица е родно

място на твореца, народопсихолога и бореца за народна свобода
и независимост Любен Каравелов,
на големия държавник и политически деец Петко Каравелов, на
поета-лирик Димчо Дебелянов...
Селището активно участвало в
Априлското въстание през 1876 г.
От тук тръгнало кървавото писмо
на Тодор Каблешков, тук гръмнала
първата пушка срещу поробителя на Георги Тиханек, от тук поела пътя си хвърковатата чета на
Бенковски, стратег и ръководител
на въстанието в ІV революционен
окръг. 99 копривщенци – опълченци взели участие в боевете при

Шипка, Шейново и Стара Загора
в Руско-турската война от 1878
г., други участвали в Илинденско-Преображенското въстание от
1903 г., в Сръбско-българската и
Балканската войни.
Едва ли има друго място в България, което да е дало толкова
бележити българи просветители,
учители, книжовници... Още през
1810 г. Хаджи Геро Мушек открил
в дома си първото килийно училище, а през 1822 г. Вълко Чалъков
дарил къща за нуждите на първото обществено училище в града,
а по-късно - средства и градина
за по-широка сграда и привлякъл
Неофит Рилски за главен учител в
Копривщица. Със съдействието на
Найден Геров през 1846 г. било отворено първото класно училище в
страната. Сред бележитите българи от Копривщица са още Йоаким
Груев, Веселин Груев, Христо Пу-

леков, Найден Попстоянов, Никола Беловеждов и др.
Характерна черта на старите
копривщенци било дарителството.
Те построили църкви, училища и
чешми. Помагали със средства и
за изографисването на манастири
като Рилски манастир, Хилендарски манастир в Света гора и др.,
били спомоществователи за издаването на книги. С дарения на хаджи Ненчо Палавеев в Копривщица
са изградени читалището, гимназията, климатичният пансион,
паметникът-костница на априлци,
камбанарията на храма „Св. Николай”, електропровода Стрелча –
Копривщица и др.
Къщите и улиците на копривщенци са истински образци на
българската възрожденска архитектура. Улиците са застлани
с калдаръм, старинните къщи
- оградени от високи каменни зидове с вградени гиздави порти и
оригинални чешми, украсени с
изображения на цветя, водни животни, шестолъчни звезди. При
многобройните сводести мостове
доминира красивата дъга на парапетите и сводовете. По-известните
са Калъчевият, познат като мост
на първата пушка, Пейовският,
Керековият и Хаджинейковият.
Символи на Копривщица са къщите, обявени за национални архитектурни паметници. Сред тях са
Килийното училище на хаджи Геро
Добрович Мушек, Павликянската къща, Петко-Догановата къща,
Никола-Торомановата къща, Гърковата, Десьовската, Млъчковата,
Генчовата, Ослековата, Лютовата
къщи, къщите-музеи на Тодор Каблешков, Любен Каравелов, Дим-

Живописно разположена сре
ките върхове на Средна гор д най - висом) и Буная (1594 м), от дветеа - Богдан (1604
Тополка в котловина с 1060 страни на река
ца е съчетание от паметнм.н.в., Копривщитурата от епохата на Въз ици на архитекместа на българската истраждането, свети
ория, просвета и
култура и привлекателни усл
и туризъм. Възрожденските овия за почивка
строителни паметници са архитектурно с национално значение. Обя 388, 15 от тях са
вена е за град-музей през 1952 г., архитектурен
резерват от 1971 г., а от 197 и исторически
за национален архитектурен 8 г. е призната
дище за международен тур резерват и среизъм. Здравословният климат, чистият въз
природа правят Копривщиц дух и красивата
а първокласен целогодишен планински курорт
.

чо Дебелянов и Георги Бенковски,
черквите „Св.Николай” и „Успение
Богородично” и др.
Отворени за посещения (в режим извън противоепидемични
мерки) са Ослекова къща, етнографски музей „Лютова къща“,
къща-музей „Тодор Каблешков“,
къщите-музеи на Димчо Дебелянов, Георги Бенковски и Любен
Каравелов, Музей на Просветното дело - Постоянна изложба
„Копривщица – просветен център през Възраждането“, Галерия Палавееви къщи, както и
Жив музей - сградата на първото класно училище в България

„Св. Св. Кирил и Методий“ е
превърната в културно-образователен център за младежи и
туристи. В рамките на Живия
музей е организирана постоянна картинна галерия, тематично
насочена към специфичните бит
и култура на гр. Копривщица.
Има обособена училищна историческа изложба - класна стая
от средата на XIX в., в която
посетителите откриват методите на преподаване на Неофит
Рилски и Найден Геров. Музеят
разполага с нужното оборудване за организиране на обучения и анимиране на характерни
за Копривщица занаяти- тъкачество, шев, плетене, плъсти и
дърворезба.
Работно време на музеите:
лятно: 1 април – 30 октомври
9:30 – 17:30 ч.; зимно: 1 ноември – 31 март: 9:30 – 17:00 ч.;
Почивни дни: понеделник или
вторник за различните музеи.
Контакти: тел. 07184/ 21 80 и
07184/ 21 14; direkcia_muzei@
abv.bg; www.direkciamuzei.com
От 1965 г. на всеки пет години
през август Копривщица е домакин на съборите на народното
творчество в местността „Войводенец“. Тук си дават среща хиляди певци, музиканти, разказвачи, майстори на народните занаяти. Десетки фолклорни състави от всички етнографски области на България изпълняват
български песни и автентични
хора, пресъздават народни обичаи, показват пъстри народни
носии. Хиляди ръчно изработени произведения на българските
народни занаяти стават ценни
сувенири за гостите от цял свят.

До Копривщица, която отстои на 110 км. от София, се стига с автобусни линии до Стрелча и Панагюрище. До ж.п.гара
Копривщица има пътнически и бързи влакове, а оттам пътуват редовни автобуси до града. Околностите на Копривщица предлагат възможности за туристически походи и излети. Съседни обекти са:
Местността „Барикадите” (1324 м.н.в.) се намира на 18 км.
от града. До нея има асфалтов път и туристическа маркировка.
Заради живописното й разположение и вековните букови гори е
обявена за природна забележителност. Съседни обекти: х. „Средногорец” – 2 ч. (0893969695 и 0877169607); Туристически възпоменателен комплекс „Бунтовна” – 3.30 ч. (0878762051 и 0887651858).
Връх Богдан (№ 76 от 100-те НТО) е един от най-посещаваните туристически обекти в района. До върха по маркировка се
стига за 3 ч. От мястото, където е била хижа „Богдан“, пътеката минава през вековна букова гора край скали, обрасли с мъх
и здравец, познати като Детелинова грамада – старо хайдушко
свърталище. Наблизо е Богдановото кладенче, свързано с преданията за Богдан войвода.
Пет часа е пътят до курорта Панагюрски колонии. По Бяла
река се стига до Равна поляна. Маркирана пътека води към Бич
и местността „Манзул”, където се намира х. „Павел Делирадев”
(0882966337, 0882966338), от която до Панагюрските колонии
може да се стигне пеша или с превозно средство. В курорта се
намира и х. „Райна княгиня” (0899 124 501)
Язовир „Душанци” отстои на 30 мин. от ж.п. гара Копривщица. Той е примамливо място за риболов, а в околностите му през
лятото има диви ягоди, малини, лешници и шипки.
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БЕЛАЩИЦА ПРИВЛИЧА С ВЕКОВНИ
ЧИНАРИ И ХИЛЯДОЛЕТНИ СВЕТИНИ

Манастирът „Свети Великомъченик Георги Победоносец“
край село Белащица и който се
намира на 12 километра южно
от Пловдив, през 2020 г. навърши 1000 години. За съжаление
Ковид-пандемията попречи на
честванията на Гергьовден и на
тази годишнина.
Село Белащица предлага
прекрасни условия за краткотраен отдих през цялата година.
То е основано през 1014 г. от
ослепени Самуилови войници.
На територията му има 16 исторически, културни и духовни
паметници, някои от които имат
хилядолетна история.
Селището отстои на 8 км от
Пловдив и е разположено в
подножието на Родопите, сред
красива природа и с изглед към
Тракийската низина, Средна
гора и Стара планина. Автобуси
до него пътуват на всеки 40 минути от автогара Родопи в Пловдив.
Пейчо Пейчев - краевед и турист от ТД „Еделвайс”- Пловдив,
през 2020 г. издаде книгите
„Село Белащица – дестинация
за краткотраен отдих” и „1000
години Белащенски манастир
„Свети Георги”. В тях той подробно описва всички маршрути
в околностите, както и интересни забележителности, като

той посещава с близките си това
място, а Пенчо Славейков е очарован от чинара и от Белащица
и създава известната поема „Неразделни”. Признателното население му издига паметник в центъра на селото през 1936 г.
Известността на чинара нараства след освобождението на
селото от турско робство. Тук
идват английският и френският
консули, през 1898 г. го посещава
цар Фердинанд, а през 1942 г. –
цар Борис III.
През 2014 г. чинарът е представен в националния конкурс „Вековните дървета говорят”, класиран е на първо място и е награден
със статуетка. На Пенчо Славейков принадлежи репликата: „Ех,
яворе, яворе, ако би имал език
да ми разкажеш, което си видял и
чул, един живот не би ми стигнал
да го опиша.” В близост до чинара

насий” и „Св.св. Константин и
Елена”. Интерес представлява
църквата „Св.св. безсребреници
Козма и Дамян”, а в околностите са параклисите „Свети Спас”
(построен под Калоянов връх
в Родопите), „Света Неделя”,
„Свети Никола” и др.

има полуразрушена кула, построена през 80-те години на XVI век от
Рустем бей, на мястото на византийската резиденция.

до Освобождението от турско
робство е бил благоустроен
и материално обезпечен. По
време на Руско-турската освободителна война (1877 – 1878)
на 5 януари около манастира
се води ожесточен бой между
руснаци и турци. Тогава светата
обител е била ограбена и опожарена, след това две години
е била необитаема. Надписите
над входа на църквата, аязмото
и чешмата са от XIX век.
м.с. по туризъм
Николай ДОБРЕВ,
заслужил деятел на БТС

БЕЛАЩЕНСКИЯТ МАНАСТИР „СВЕТИ ГЕОРГИ”
е строен между 1018 и 1020 г.
Тук е гробът на епископ Алварис, починал в Пловдив (тогава Филипополис) по време на
Третия кръстоносен поход. От
аязмото на манастира струи лечебна вода, подходяща за очни
заболявания.
Манастирът имал голяма
църква, чешма, жилищни и стопански постройки, притежавал
ниви и от средата на XIX век

ВЕКОВНИЯ ЧИНАР
с възраст над 1000 години. Намира се в източната част на селото,
на брега на Белащенска река.
Според легенда той е донесен от
Беласица и е засаден тук от ослепени Самуилови войници след
битката при село Ключ през 1014
г. между българи и византийци.
Те устроили лагер в близост до
чинара и заедно с построената от
тях резиденция на Никифор Ксифий положили основите на село
Белащица.
Короната на чинара има обиколка 13 метра и 70 сантиметра,
а височината му е 24 метра. Близо до него са „наследниците” му
на възраст около пет века. През
лятото на 1883 г. на почивка в
селото идва Петко Р. Славейков
със семейството си. Години наред

Сред горите и потоците
на „Парангалица“

Туристи от ТД „Осогово“ - Кюстендил, направихме разходка в
резерват „Парангалица“ – бисер
във величествената Рила планина.
След настаняване в хижа „Бодрост” маршрутът ни започна от
курортната местност Бодрост,
разположена сред обширни поляни и хълмове. По поречието
на Благоевградска Бистрица,
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която тече през местността, се
насладихме на множество малки
водопади и вирове. Преминахме през големи препятствия от
паднали вековни дървета. Запознахме се с най-впечатляващите
създания в тази гора - мълчаливо
се насладихме на едно от най-забележителните дървета - смърч с
височина 57,8 метра. Диаметърът
на стъблото му е 112 сантиметра. Дълбокият дол, в който расте,
сгушен и запазен от бурни ветрове, му е дал шанс да оцелее, за
разлика от неговите събратя, отдавна повалени на земята. Възрастта на този гигант е… 220 години! Повече от два века история,
съхранена в годишните пръстени
на най-високото дърво в България.
Със запознанството с гиганта
на „Парангалица“ ние, туристите
от осоговското дружество, останахме съпричастни към магията
на тази невероятна гора. Казват,
че за да разбираш гората, трябва да живееш в нея. Само тогава
тя споделя най-съкровените си
тайни. Трудно се разделихме с
„Парангалица“. Гората остана зад
нас, потънала в дълбок, вековен
сън…
Силвия МИХОВА – секретар
на ТД „Осогово“, Кюстендил

ЧИНАРОВАТА ГОРА
е друга забележителност, за която няма информация кога и как е
възникнала. Предполага се, че е
саморасла и е рожба на вековния
чинар. От 2011 г. в с. Белащица
се провежда арт-фестивал „Горски резонанс” с широко международно участие. В селището са изградени параклисите „Свети Ата-

НОВ МАРКИРAН ПЪТ ДО
ЛЕЧЕБНИЯ
ВОДОЛЕЙ
СВЕТИЦАТА

Планинари от ТД „Орлово гнездо“ - Казанлък маркираха пътя,
който се отклонява вдясно (на север) от шосето Крън - Шипка и
води към лечебния водолей (извор) Светицата в полите на Шипченска Стара планина.
Тончо Нейчев и Христо Ангелов направиха жълто-бяла маркировка от главния път до Разклона за Хайдушката река (на север),
Бъзунека (на запад до Шипка) и Източното пътче - до Лековития
Водолей Светицата.
400 метра след Бистро „Светицата“ бяха поставени два жълто-черни стълба, носещи насочващите стрелки с надпис на български и на английски: „Светицата (лечебен водолей) 2 км“. Декоративно двускатно покривче защитава отгоре красивите стрелки,
дело на дизайнера Стефан Христов.
Северозападно от
Старата Светица бе
направено ново огнище.
От 1998 г. досега
в Шипченска Стара
планина и Сърнена
Средна гора по образцово маркираните
туристически пътеки
са поставени 47 черно-жълти
маркировъчни стълба, 74 карти и 336 стрелки.
Христо АНГЕЛОВ
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В памет на загиналите ТД „Родни балкани“ предлага
на гара Буново активен отдих на варненци
ехоПОХОД

На 13 март активисти на Българската
федерация на туристите ветерани от няколко града се събираме на жп гара Буново, където отдаваме почит и поднасяме
венец на жертвите на най-кървавия атентат в новата ни история. Монументален
скулптурен паметник с височина 7 м и паметна плоча на сградата на гарата напомнят за трагичното събитие от 1985 г. На 9
март същата година протурски терористи
- български граждани, взривяват бомба
във вагона за майки с деца във влака Бургас – София. Загиват седем души, в т.ч.
две деца, а тежко ранени са девет, сред
които две деца.
В рамките на няколко дни атентатори от
същата протурска нелегална организация взривяват бомби в Пловдив, Сливен и Варна, има загинали и тежко ранени. Бомби са заложени в още два града, но не избухват.
По-късно туристическата група на ветераните посещава живописното село Чавдар в Златишко-Пирдопската котловина – най-красивото в България. Невероятни впечатления оставят Археологическият парк „Тополница” с възстановени неолитни къщи и работилници,
Спортно-увеселителният парк „Чавдар” с катерачна стена и въжена
градина, параклисът „Св. Петка” върху едноименния хълм край селото. Според предание, там са пребивавали тленните останки на
светицата при пренасянето им до Търново, по изрично нареждане
на цар Иван Асен II през 30-те години на XIII век.
Следва Клисура – градът на Боримечката, напълно опожарен от
озверели турски пълчища през 1876 г. Изкачваме хълм, на който над
града се извисява внушителен паметник на Иван Танков – Боримечката – въстаник и командир на черешовата артилерия, загинал по
време на Априлското въстание (1876). Посещаваме и Историческия музей.
На следващия ден в с. Скандалото присъстваме на ритуал на
Сирни заговезни. Този пролетен празник оставя у нас усещане за
ново начало. И първата хубава вест не закъснява. Тя идва от Осогово, от проведеното на 12 и 13 март Държавното първенство по ски
за ветерани. 85-годишният Пенко Пеевски от КТВ „Амбарица 21”- гр.
Троян спечели златен медал в дисциплината „Ски слалом”.
Снежана ИВАНОВА

Туристическо дружество „Родни
балкани“ в град Варна е основано през 1927 г. През всички тези
години то активно се включва
в живота на морската столица.
Създадени са първите в града
клубове по пешеходен туризъм,
алпинизъм, ориентиране, колотуризъм, морски туризъм. Членовете на дружеството се включват
в различни прояви в страната и
чужбина.
От 1991 г. ТД „Родни балкани'' е
регистрирано от Варненски окръжен съд като неправителствена
организация. За организационната и спортно- туристическата
дейност се назначава щатен секретар на дружеството. От 1970
г. като треньор по ориентиране
работи Жечка Карова, която от
1992 г. изпълнява длъжността секретар, а от 2019 г. - като председател на дружеството.

Роднобалканци се
сдобиха с нов клуб
Клуб ''Екстремен'' е съвсем
млад. Основан е през август
2020 г. от активисти на ТД
„Родни балкани''- Варна. Неговите основни цели са свързани
с изследване, картографиране и посещения на обекти в
карстовите райони в страната и чужбина. Дейността му е
свързана с обучение на кадри,
които да усвояват методите за
проникване и изследване на
пещери и пропасти. Членовете
на клуба участват в изследователски и туристически мероприятия, свързани с красиви
местности, скални образувания, каньони, пещери, мостове,
парапети „виа ферата'' , бивакуване и др. Клуб „Екстремен“
ползва програмите за обучение
и правилника за изследване и
проникване в пещери и пропасти на БТС.
Първи председател на клуба
е Добри Добрев - дългогодишен

ТД „Родни балкани“ успешно
партнира с местната власт и с неправителствени организации. Член
е на БТС, Българска Федерация
по туризъм, Черноморка мрежа на
Неправителствените Организации,
приятел е на ПП „Златни пясъци,
партньор е на Национален Алианс
за работа с доброволци.
Неделните излети в околностите на града са традиция от близо
100 години. Поради големия интерес участниците в групите преди
Ковид-пандемията
надхвърляха
100 човека. Редовно идват и се
интересуват и руски граждани, живеещи във Варна. Маршрутите са
много подробно и ясно маркирани.
Имат вече и електронен вариант
на описания. И двете дейности са
извършени от членове на дружеството, като най-активни са Галин
Георгиев, Росица Димитрова и
Веска Кирова. Всяко лято се организират „Зелени градски лагери
„Млад турист“ за деца от 6 до 13
г. Вече 20 години децата на Варна
общуват по време на лагери сред
природата. Опитни педагози, алпинисти, ориентировачи и планински
водачи ги обучават в различни туристически умения и сръчности.
Главната цел, която са си поставили в дружеството, е да създадат
възможности чрез различни игри
да научат подрастващите да работят в екип, да добият туристически
умения и сръчности за опазване
и оцеляване в природата. Голяма
част от децата са потомствени туристи на дружеството. Някои от
тях са четвърто поколение роднобалканци.
В ТД „Родни балкани“ като колек-

тивни членове има редица клубове: „Спелео клуб“ Варна, Клуб
по спортно и скално катерене
„Варнаклайминг“,
най-новия
клуб „Екстремен“, Спортен клуб
по ориентиране „Темпо“, Спортен клуб по ориентиране „Бегун“, Вело клуб „Устрем“, Клуб
за пойни и декоративни птици
„Одесос“, Хор „Камчийска лилия“, Морски клуб „Приятели на
морето“. Към дружеството са изградени и Клуб за ученически отдих и туризъм, Клуб за туризъм
„Вяра, Надежда, Любов“, Клуб
за юношески и младежки туризъм, Клуб по пешеходен туризъм
, Клуб по туризъм „Нови хоризонти“, Клуб за културен и еко
туризъм в страната и чужбина
„Св. Христофор“, Клуб по туризъм „БГ балкани“, Клуб за спорт
и туризъм ''Св. Никола“, Клуб
на туристите ветерани, Детско
музикално студио „Море“ и детска музикална школа по пиано.
Всички те са планирали много прояви в календарния план,
чрез които участват активно в
живота на гражданите на Варна,
като им предлагат различни възможности за отдих през свободното време.
Във времето преди Ковид-пандемията клубовете на дружеството организираха и посещения в чужбина - Румъния,
Гърция, Македония, Турция, Албания, та чак до Грузия!   Да си
пожелаем всичко това скоро да
свърши, да сме здрави и до нови
срещи!
Станиела Христова
Юлиян Варимезов –
планински водач и екскурзовод

пещерняк, участник в първата
българска експедиция в пещера
Снежная в Кавказ през 1986 г.
Добрев е един от малкото доброволци - специалисти по планинско спасяване и спасяване в
пропасти край Варна и областта.
Вече са планирани, а част от
тях и осъществени, поредица прояви като:
• Преход по маршрут „Вълчата
пътека'' в района на ''Петрич
кале'', село Разделна с осем
участника и двама ръководители;
• Преход по крайбрежието на с.
Камен бряг и с. Тюленово;.
• Преход от язовир Цонево
през с. Аспарухово до пещера
Мърче дупка с 12 участника и
двама ръководители;
• Преход от с. Тутраканци до с.
Чайка, района на Енеолитно
светилище с 10 участника и
двама ръководители.
Семейстовото на ТД ''Родни
балкани'' се сдоби с още един
клуб. На добър час!
Станиела Христова,
ТД ''Родни балкани '', Варна

СТАБИЛИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА БТС КАТО

от стр. 1
А как стои въпросът с финансовото състояние?
Както вече казах, смятаме
въпроса за задълженията към
ММС за решен, след като получим нотариална заверка за
доброволно уреждане на задълженията ни към министерството. Там бе поставен въпросът
не са ли погасени тези задължения по давност. Отговорът е, че
погасителната давност, регламентирана в чл. 110-120 от ЗЗД
не е процедура за погасяване
на дълг (каквото неправилно
схващане имат някои членове
на БТС), а материално-правен
институт. Изтеклата давност не
води до погасяване на самото
вземане, а на правната възможност то да бъде събрано прину-

дително, т.е. чрез съдебна защита
и санкция. Вземането продължава да съществува, като естествено и длъжникът продължава да
дължи, но възможността да бъде
изпълнено е ограничено до доброволно изпълнение и плащане,
нещо, което правим с решението
на ОС на БТС от 3 октомври 2020
г., защото ние заявяваме пред
ММС желанието си да получим
статут на НОСТД. Знае се също
така , че задълженията, които заварихме заради неплащане на
данък сгради и такса битови отпадъци, беше 306 хиляди лева.
Вече сме погасили и предоговорили част от тази сума. Водим
преговори със Столична община
за разсрочване на задълженията
ни към нея и смятам, че ще получим съгласие за това.

По-сложна е ситуацията с Националната агенция по приходите. Получихме акт за начет в
размер на 128 хил. лева по ревизия от 2020 г., за която не сме
предоставили изискуемите книжа. Не искам да влизам в детайли, но това е част от лошо воденото счетоводство на съюза,
самоволното напускане и отказа
на предишния главен счетоводител да предаде документацията. Обжалвахме този акт и се
надявам да минимизираме негативния резултат. Но ето и тук
се наложи да преорганизираме
изцяло счетоводната дейност и
да въведем ред. Имено тази организация ни даде възможност
да реагираме незабавно и адекватно на искането на НАП и да
поискаме назначаване на нова

ревизия. Мога да кажа, че имаме много стабилно счетоводство
и ясна отчетност. Това не отменя пороците от миналото, които
трябва постепенно да изчистим,
например чрез установяване на
балансовата стойност на всеки
от обектите и ясната аналитична
отчетност на тяхното управление.
Имаме и висящи дела в съда
за финансови претенции.
С
най-голяма стойност е това с
„Егида - София” ЕАД - ние водим преговори и вече сме предоговорили част от дълга, за
останалата част преговаряме
и с участието на Столична община, защото сумата надхвърля 400 хиляди лева. Въпросът
за финансовата стабилизация
и за плащането на всички дъл-

жими данъци към общините и
към НАП минава и през предоговаряне на договорите за
„безвъзмездно и безсрочно”
отдаване на обекти на БТС за
стопанисване и управление
от туристическите дружества.
Тези договори се смятат за
„скрити договори за услуга”,
по които БТС дължи данъци
към НАП. За отклонение от данъчно облагане се смята безвъзмездното на материални
и нематериални блага , което
води след себе си прилагането на разпоредбите на ал.1
на чл. 16 от Закона за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО). Има решение на УС
на БТС за провеждане на преговори и директно договаряне.
Вече предоговаряте ли до-

срещи

април 2021 г.

ПРОДЪЛЖАВА ОБСЪЖДАНЕТО НА НОВ
ПРАВИЛНИК ЗА МАРКИРОВКАТА

Иван ТОДОРОВ – секретар
„Инвестиционна дейност” в отдел
„Хижи и маркировка” в БТС пред в. „Ехо“
В. „Ехо“: Г-н Тодоров, наскоро неправителствени организации проведоха втора
работна среща на тема „Разработване на стратегия за
развитие и поддръжка на

мрежата от пешеходни маршрути и маршрути за планинско
колоездене в Република България”. Кои организации участваха в нея?
И. Тодоров: От 19 до 21 март

ехоПОХОДИ

„НОЩНА МАДАРА“

За осма поредна година клуб
„Нови хоризонти“ към ТД „Родни балкани“ - Варна проведе
традиционния си нощен поход
по време на пролетното равноденствие на Мадарското плато.
На 19 март в 23.30 ч., 19 туристи-смелчаци тръгнахме от жп
гара Каспичан, натоварени с палатки, шалтета и чували. Точно
в 24 часа в село Каспичан изпяхме химна на България. Продължихме към първата цел - на
около километър северозападно
от селото, към голямата естествена могила Тепето. Най-запалените, сред които и 12-годишният Кристиян Ангелов, я изкачиха и поехме към набелязаното място за бивак. В 3.30 часа
всички бяха готови с опъването
на палатки и след кратка раздумка под звездното небе се отдадохме на заслужена почивка.
В събота сутринта, след
кафе и закуска, се отправихме
към хижа „Мадарски конник“.
Оставихме багажа, посрещнахме втората част от групата и се отправихме на поход
към скалите над село Кюлевча. По случай Тодоровден си
организирахме кушия с нарисувани кончета. Разгледахме

причудливите скали, крепостта
„Мадара“, Мадарския конник,
Голямата и Малката пещери и
секвоята, засадена от цар Борис III. Изпяхме химна на Шумен: "От тука започва България пет пръста в железен юмрук!
Обвързани с древно
предание, калени във поход и труд!“ Тази година
нощният ни поход бе с
продължение – пролетен
празник с нощувка на хижата. Предвид епидемиологичните мерки, празненството започна рано
и някак на бързи обороти, с много смях и танци,
приключи навреме.

във Велинград се проведе среща
на представители на заинтересовани организации, сред които
Български туристически съюз,
Български планинарски съюз,
Туристическо дружество „Насам
натам”, Университетски аварийно-спасителен отряд, Трънско туристическо дружество, Вело клуб
„Крива спица”, МТБ.БГ и Сдружение „Алабак”. От страна на БТС
присъстваха специалистите Иван
Тодоров и Съни Стефанов.
В. „Ехо“: Каква бе целта на
дискусията?
И. Тодоров: Основната цел на
дискусията бе разработване на
проект на Правилник за изграждане, маркиране и поддръжка на
пешеходните маршрути и тези за
планинско колоездене, с единен
стандарт за маркиране, който да
бъде представен за утвърждаване от съответните институции.
В. „Ехо“: Кои бяха конкретните теми, предмет на обсъждане?
И. Тодоров: Обсъдени бяха
конкретни предложения и бяха
направени коментари от различни организации по текстовете в
проекта за Правилника, а също и
нелеката задача за съвместяване
на пешеходната и колоездачната
част на документа. Структурирано

бе съдържанието на проекта на
Правилника, който разглежда целите и задачите на маркировката,
нейните видове, класификацията
на маркировъчните знаци, както и
нейното опазване и поддържане.
В детайли бяха обсъдени стандартите за поставяне на маркировка,
какви цветове и материали да се
използват; спецификата на лентовата и на стълбовата маркировки,
начините, по които ще се финансира и контролира маркировъчната дейност от юридически лица,
фирми и неправителствени организации, както и кой има право да
извършва тази дейност. Въпросът
къде ще се обучават маркировачите остава открит за обсъждане,
както и правомощията на създадените работни групи, които ще
бъдат посредник между маркировачите и държавните институции и
общините. Маркираните маршрути
ще се вписват в регистър и ще се
качват на онлайн платформа.
В. „Ехо“: БТС е организация
с дългогодишни традиции в областта на дейностите по маркиране на туристическите маршрути. Какъв бе приносът й в
срещата?
И. Тодоров: БТС предостави
като основа за обсъждане пуб-

ликуваните в сайта на БТС
Правилник за маркировка на
туристическите пътища в
Република България и Основни правила на маркировката
на Европейската асоциация
за пешеходен туризъм - ERA.
Наред с това, според чл. 38,
ал. 2, т. З от Закона за физическото възпитание и спорта
туристическите дружества осъществяват и администрират
спортно-туристическа дейност,
като изграждат, поддържат и
подновяват туристически заслони, туристически пътища и
пътеки, както и тяхната маркировка. Затова можем да кажем,
че специалистите от БТС и туристическите дружества притежават необходимия експертен
потенциал и опит по дискутираните теми, които да споделят с
останалите организации.
В. „Ехо“: Какво предстои
по-нататък?
И. Тодоров: Предстои онлайн среща и последваща работа по текстовете на проекта
за Правилник, преди той да
бъде предоставен на вниманието на юристи от Министерството на младежта и спорта и Министерството на туризма.

В неделя походът ни премина
през скалата Самотницата, пещера „Тъмната дупка", Сухия водопад, Дядо-Димовата пещера,
Римския път и Средновековен
комплекс „Кирека“. Независимо от
студеното време се насладихме
на пролетните гледки и великите скални образувания и изваяни
форми.
Манастир „Свети Кирик” в
местността „Кирека”
Над село Калугерица, в подножието на Мадарските скали, се

намира местност „Кирека”. Пътят
за нея започва непосредствено
след последните къщи на квартала и води до стар пионерски
лагер. Смята се, че лагерът е
построен върху голямо средновековно монашеско гробище. Намира се на широка поляна в подножието на скали, където се провежда фолклорният събор „Кирека пее и танцува“, организиран
от община Каспичан. Съборът
възниква през 60-те години на ХХ
век и се провежда всяка година
в началото на юни. В него
вземат участие фолклорни
певчески и танцови състави от цяла североизточна
България.
От там започва екопътека, която води до Средновековен манастирски комплекс, открит през 1934 г.,
когато в местността за пръв

път се извършват разкопки под
ръководството на унгарския археолог Геза Фехер. Различават
се основи на сгради, строени на
етапи. Въз основа на направените проучвания археологът изказва предположение, че това е
манастирът, в който цар Борис
I се оттегля през 889 г., отстъпвайки владетелското място на
първородния си син Владимир
Расате (889 -893). Носи се предание, че тук през 864 г. княз
Борис I е приел християнството.
Над манастирския комплекс,
издълбана в скалния масив,
се намира Раннохристиянска
гробница от IX – X век, т. нар.
„Кирик”. Тя е изцяло вкопана
в скалния отвес и има правоъгълна форма с размери 3.40
м на 2.30 м и височина 2.20 м.
Вътре, от двете страни на скалата, са издълбани две каменни
урни, а входът е украсен с богато фрагментиран кръст. Според
Геза Фехер това е гробницата с
мощите на цар Борис Михаил,
оттеглил се в манастира „Свети
Кирик”, отдалечен на около стотина метра. До нея в скалата
има четириъгълна ниша, изсечена на малко повече от половин
метър от подножието на скалата, с плоско гробно легло, подобно на коритата в гробницата.
Според предание названието на гробницата произлиза от
името на манастира „Св. Кирик”.
Росица ДИМИТРОВА

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СА НАША КАУЗА
говорите за „безвъзмездно и
безсрочно” отдаване?
Процесът протича нормално
и при съгласие на страните.
Всички сме наясно, че данъците трябва да се плащат и
законите трябва да се спазват.
Не трябва да има сътресения.
Започнахме с обектите на ТД
„Кайлъшка долина”, като продължаваме с обектите, които
до сега бяха отдадени с такива договори на туристическите
дружества „Рилски турист” и
„Вихрен 1925”. Както знаете,
тези дружества бяха изключени с решение на УС на БТС
на 4 март, заедно с дружество
„Юндола”, и трите главно за
това, че не спазват изискванията на Устава на БТС и решенията на ОС, но и за това,

че са предприели действия за
промяна и разпоредителни сделки със собственост, която не им
принадлежи. По отношение на
установителните нотариални актове, които тези дружества са
издали в своя полза, се предприемат необходимите законови
действия, за които ще уведомим
Общото събрание на БТС на 12
юни т.г., когато то трябва да утвърди решенията на УС. Хубаво
е, че на последното заседание
на УС бе потвърдено, че за отчетния период няма нито едно
действие на председателя или
на изпълнителния секретар на
съюза, което да е извършено
без съответното решение на УС.
Приехме и четиригодишна
програма за дейността на БТС
за периода 2021-2024 г. като
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Национална
организация
за
спортно-туристическа
дейност
(НОСТД). Тази програма съдържа основополагащи наши
дейности. В нея е вписана и
дефиницията за „спортно-туристическа дейност”, дадена от
Националната спортна академия. Успяхме да възстановим
практиката управлението на БТС
да става изцяло от Управителния съвет, така, както изисква
нашият Устав. Смятам, че това,
което правим с помощта на УС ,
изпълнителният секретар и служителите на БТС, е част от стабилизацията на съюза, която повечето негови членове желаят и
поддържат.
Бог да пази България, българския народ и Българския туристически съюз!
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„НЕВЪЗМОЖНИЯТ“ РАКОВСКИ

от стр. 1
По този повод Боян Пенев
пише: „Да честваме паметта на
един голям човек от миналото,
значи не да се върнем при мъртвите, а да се приобщим отново
към тия, които никога не умират…
В Раковски се оглежда несъкрушима воля и енергия… Вдъхновен за необикновени дела, Раковски упорито продължава да работи, твърдо убеден, че усилията му
един ден ще се увенчаят с успех,
и ако той лично не постигне тоя
успех, ще го постигнат други, които ще тръгнат по неговия път…“
Раковски съчетава в себе си
качествата на интелектуалец, харизматичен водач, организатор,
политик, идеолог… Благодарение
на проф. Иван Шишманов, акад.
Михаил Арнаудов, проф. Веселин
Трайков и други учени днес познаваме сравнително добре неговия
живот и революционна дейност,
неговите книги и вестници, заниманията му с история, поезия,
езикознание, етнология, фолклор
и с какво ли не… Раковски издава вестници, изследва българската история, език, етнография и
фолклор, създава революционна
поезия... Патриотичната страст
доминира в неговите трудове, да

не говорим за уникалната му кореспонденция със стотици тогавашни
българи, но и с видни личности от
други държави. В целия му драматичен живот публицистиката, поезията и научните търсения по невероятен начин преливат в радикални
политически замисли и действия.
За Раковски пътят към свободата е
“... открита борба с турското правителство...”
Раковски съчетава по невероятен
начин връзката с миналото величие на България и европейската
по тип модерност! Нека само припомним поемата ”Горски пътник”
(1857 г.), която, въпреки литературните си слабости, има феноменално въздействие не само върху
раждащата се интелигенция, но
дори върху суровите, вече ”политически” хайдути! Това ни казва Вазов
в стиховете:
Мисъл и желязо, лира и тръба –
всичко ти бе вкупом за една борба!
Роден през 1821 г. в будния въз
рожденски Котел, Съби Стойков
Попович, каквото е рожденото му
име, учи в родния си град, после
при прочутия „даскал“ Райно Попович в Карлово и получава солидно
образование във висшата по тип
„Велика гръцка школа” в Цариград.

Раковски е потомък на фамилия,
по предание наследница на българското болярство. Чичовците му,
на първо място Дачо, се прославят
при отбраната на Котел от нападенията на кърджалиите. Неговият
чичо Минко е сподвижник на гръцкия национален лидер Александър
Ипсиланти през 1821 г. Особено
силно младият Раковски е привързан към вуйчо си капитан Георги
Мамарчев (1786-1846), командир
на български доброволци в две руско-турски войни, един от организаторите на Велчовата завера през
1835 г. И неслучайно възприема неговия пример и името му „Георги“
като свое лично! Затова Раковски
пише, че тръгва по пътя на борбата с поробителите „… от сродников
пример разпален…“
В края на 30-те години на XIX в.
Раковски участва в създаването на
“Македонско дружество” в Атина революционна организация, чиято
задача е освобождението на българите. Истинският му „дебют“ в революционното движение е Вторият
Браилски бунт през есента и зимата на 1841–1842 г. – събитие, което
също незаслужено сме забравили.
Румънският историк от български
произход Константин Велики (Великов) изясни водещата роля на едва
21-годишния „даскал Георги“, който
заедно с „капитаните“ гърци Спиро
и Ставри организира закупуване на
оръжие от Одеса чрез търговеца
Георги Казака (по-късно свързан и
с Васил Левски), живеещ в Галац,
и Петър Ганчев, българин на служба. Замисълът включва набирането
на около шест хиляди въоръжени
българи и гърци от Влашко, Молдова и Бесарабия, тогава в пределите на Русия. Противодействието
на властите проваля смелия план
за вдигане на въстание в България.
В избухналата престрелка (10 февруари 1842 г.) загива един влашки
офицер, а Раковски е принуден да
сложи оръжие. Отведен в Букурещ,
младият революционер е осъден
на смърт. Слава Богу, гръцкият му

паспорт го спасява от екзекуция.
Предаден на властите в Атина, Раковски успява да потърси убежище
в далечна Марсилия…
След завръщането си от Франция
Раковски е в Котел, но след интриги от страна на местни чорбаджии,
заедно със своя баща попада в
затвора в Цариград. Тригодишният престой в тъмницата с нейните
непоносими условия прави младия
българин още по-непримирим противник на чуждата власт. През 40те години на 18 в. той се включва в
борбите на цариградските българи
за самостоятелна българска църква. Със своята енергия и предприемачески дух се заема с „бизнес“ и
е на път да се превърне милионер.
Спечелил авторитет като адвокат в
турската столица, влиза в делови

отношения с богатия Мустафа бей
Екмекчи и вече е „чорбаджи Георги“! През 1849 г. поема събирането
на държавните вземания от прочутия Узунджовски панаир, от пазара
в Пловдив и др. След избухването
на Кримската война през 1853 г.
Раковски се хвърля в поредната си

КОТЕЛ
200-години от рождението
План на дейностите на Общобългарският
граждански комитет, организиран от
Национална асоциация „Георги Стойков
Раковски” за честване

на Георги Раковски

Инициативният
комитет
включва членове на Националната
асоциация „Георги
Стойков Раковски”, представители на граждански обединения и отделни граждани.
Общобългарският граждански
комитет функционира през цялата 2021 г., обявена за „Година на Раковски”.
Проявите в национален мащаб ще имат своя връх на 14
април, рождената дата на Раковски, а Денят на народните
будители - 1 ноември ще бъде
втората дата за честване в национален мащаб.
Честванията
предвиждат
изработване на военно-учебен и документален филм за
Георги Стойков (Сава) Раковски, изложби на произведения
на Раковски и срещи-четения,
експозиция от оригинални документи, архиви и старопечатни книги в Националната
библиотека “Св. Св. Кирил и
Методий”, отворени врати във
Военната академия и други
мероприятия, които ще продължат през цялата 2021 г. в
София, Велико Търново, Пловдив, Сливен, Карлово, Котел,
Панагюрище, Раковски и др.
Празненствата са под патронажа на Министерството на
културата и Министерството
на отбраната.
В срок до 28 февруари 2021
г. е планирано създаване на
Карта на признанието за делото на великия българин Георги

Раковски, както и на фейсбук
страница Национална асоциация „Георги Стойков Раковски” и фейсбук група 200 години Георги Раковски с цел
контакти и събиране на възможно най-голям брой снимки и видеа на обекти, носещи
името или свързани с Георги
Раковски. Такива освен паметниците, барелефите, паметните плочи, учрежденията (училища, читалища, библиотеки
и др.) могат да бъдат табелите
на улици с местоположението
им, имена на местности, върхове и др., в България и по целия свят.
На 14 април и на 1 ноември
гражданите ще поднесат цветя и ще отдадат почит на определени места от Картата на
признанието и ще публикуват
събитието (снимки, видеа, съобщения) във фейсбук групата
200 години Георги Раковски
Част от събитията ще бъдат
предавани на живо през фейсбук страницата и групата.
Сред останалите планирани
задачи са: издаване на юбилеен лист за Георги Раковски;
поставяне на паметни плочи
във Видин и Лом за отбелязване на 160 години от акцията
на Георги Раковски за спасяване от преселение в Русия на
300 000 българи от Златията,
Издаване на „Библиография
на Георги Стойков Раковски”
съвместно с Военна академия
„Г. С. Раковски” и др.

ОЖИВЕЛИТЕ СВЕТОВЕ НА ВРЕМЕТО
Това не е река, а легенда - в началото събира на възел четирите извора,
въздъхва шумно и хуква с белите си
нозе надолу към равнината. Ако постоиш на брега, ще видиш как скача от
камък на камък - от секунда на секунда, повлякла в струите си песъчинки
и рибени люспи, корени и водорасли:
подскача, шуми, шепти и ромоли на
своя вълшебен език. И разбираш, че
не четирите извора дават началото й,
а четирите времена, които е завързала в прозрачния си възел: миналото,
настоящето, бъдещето и времето на
душата - всеобщото време, което не
се дели на отделни имена, а е побрало
всичко в себе си: видимото и невидимото. Котлешница като пъргава връв
се промушва през сенките на букове
и церове, подмята борови шишарки
в подмолите си, спуска се към мига, в
който заставам на брега й...
Внезапно край мен прошумяват
леки стъпки и виждам как в реката навлизат три девойки - познавам ги от
разказите за тях: първата - нежна, с

плахи очи и коса с цвят на зрял лешник, е Руса, Рада е със сребърна коса
- цялата сякаш излята от лунна светлина, гъвкава като върбова клонка;
Йова е с коси от разтопено злато - тя
е с унесена усмивка, сияе, където стъпят нозете й. Това са трите дъщери на
ковача, дошли са от незапомнените
времена, когато по тия места имало
страшен змей, който всяка година отнасял най-хубавата мома на селото.
Ковачът, като знаел, че ще дойде ред
и на неговите три близначки, се затворил в една от пещерите наоколо
и тайно започнал да кове саби и оръжия, с които хората да излязат срещу
жестокия ненаситник. Когато този ден
настъпил, змеят се появил, земята се
разлюляла и затреперила, та хората
едва стояли на краката си. Змеят грабнал трите девойки и побягнал - напразно мъжете размахвали саби след него,
не могли да го настигнат. Момичетата
плачели и викали, но напразно. Змеят
ги отмъкнал горе в планината, стигнал
едно закътано място и целият в пла-

г. е едно от най-ярките постижения
на Раковски като революционен водач и политик. Значението на Легията за развитието на българското
националноосвободително движение е изтъквано неведнъж, защото
става дума за истински обществено-политически феномен. Легията

на Раковски е школата,
в която израстват Стефан Караджа, Матей
Преображенски, Христо
Иванов Големия, Иван
Кършовски, Христо Македонски, Димитър Попгеоргиев Беровски и
десетки други борци за
българската
свобода.
А в първата - редица
е
бъдещият Апостол
на свободата Васил
Левски, най-яркият продължител на делото на
Раковски. В своя „Белградски план за освобождение на България“
Раковски
предвижда
създаване на военно
формирование от около хиляда въоръжени
българи. Изгражданият
в Сърбия „полк“ (названието „Легия“ се налага през лятото на 1862
г.) трябва се превърне
в основа на истинска
армия. Задачата е, навлизайки в България,
тази добре екипирана
и обучена военна сила
да вдигне на въстание българите
от двете страни на Стара планина,
след което да достигне старата столица Търново и да обяви възкресението на свободната българска
държава.
Още от есента на 1861 г. Раковски започва кампания за набиране
на доброволци и финансови средства, като влиза във връзка с българите в Браила, Букурещ, Виена,
Одеса… Създадените в Цариград
и някои български градове „тайни
дружинки“ изпращат хора в Белград, идват стотици доброволци
от Мизия, Тракия и Македония, от
Бесарабия, български емигранти
от Румъния и самата Сърбия. Възприетият „модел“ на военно строителство е предопределен от самите
условия – в състава на бъдещия
„полк“ влизат т.нар. Авангард под

мъци и дим, седнал да отдъхне,
като поставил момичетата близо до
себе си, Девойките заплакали още
по-силно, но каменното сърце на
звяра не се трогнало... Тогава някъде изотдолу се чул грохот и боботене, земята внезапно се разтворила
и погълнала четиримата в недрата
си, а там, където седели, бликнали
четири извора...
И една друга легенда разказват
ветровете на тая земя - за момата
- воин Вида, чието име сега носи
един старопланински връх край
Котел. Било по времето на Крум
страшни - по тия места непрекъснато напирали византийските пълчища и владетелят наредил да се
построи здрава крепост, която да ги
възпира. Когато станала случката,
пазителите на крепостта и прохода
отстъпвали значително на нападателите и по брой, и по въоръжение.
Войводата на крепостта бил човек
на години - опитен и храбър войн,
кален в много битки с враговете. Но
често пъти само храбростта не помага, а и годините вече си казвали
думата. Веднъж дъщеря му Вида го
чула да говори на воините си: „Ех,
ако имах син, друго щеше да е...”
При поредното нападение враговете били особено упорити. Нашите се бранели пряко сили и изнемогвали, а привечер започнали
да се тревожат открито за съдбата на крепостта. И тогава станало
чудо - портите се отворили и сре-

щу враговете полетял на буен кон
левент момък, облечен в броня, но
без шлем. Вятърът развявал дългите му светли коси, той се носел
безстрашно срещу напиращия враг
- с удивителна бързина вадел от
колчана стрели и ги запращал безпогрешно в нападателите. Те първоначално се стъписали, устремът
им затихнал, а не след дълго побягнали. Момъкът препуснал обратно към крепостната врата под възторжените възгласи на уморените
бойци - когато влязъл вътре, всички
видели, че това е дъщерята на военачалника им, Вида. От тоя ден
нататък старият войвода предал отбраната на крепостта в нейни ръце.
И крепостта устояла.
Североизточно от Котел, върху
левия бряг на Глоговската река, се
извисява остра като меч отвесна
скала. Наричат я Орисница. Няма
да гадаем откъде произлиза името
й, още повече, че недалеч на отсрещния - десния бряг, е Барутеното кладенче. „Барутено” навярно, защото разнася силен дъх на
сяра, а някога са правели барута
от сяра и селитра. На един поглед
място пък от него са Новаковите
полугари, а под връх Луми дял е
пещерата, където Раковски през
1854 г. започва знаменитата си поема „Горски пътник”. Историята тук
не само е жива, тя е буквално на
всяка крачка.
Слизам внимателно по стръмна-

благородна, почти самоубийствена „афера“! Постъпва на висока
позиция като преводач в щаба на
османската армия и изгражда разузнавателна мрежа, която да осведомява руското командване за
действията на противника. Разкрит
по случайност, той е арестуван и
осъден на смърт. Подобно на герой
от приключенските романи Раковски успява да избяга. Нещо повече,
организира малка чета в самата
турска столица Цариград, като се
ползва с тайната подкрепа на други
българи. На практика не става дума
за хайдушка дружина, а за военно-разузнавателна единица, начело
на която Раковски няколко месеца
обикаля Източна Стара планина.
Създаването на Първата българска легия в Белград през 1862

пряката команда на „капитан“ Раковски и четите на войводите Ильо
Марков, Иван Кулин, Стоян Македонеца, Ташко Петров, Цеко Петков… Някои изчисления показват,
че през пролетта и лятото на 1862 г.
Раковски е можел да разчита на потенциал от около 1200–1500 бойци.
Наред с примера на „Хилядата“ на
Джузепе Гарибалди и въстанието в
Сицилия през 1860 г. пред очите на
Раковски е изграждащата се в Сърбия „Народна войска“ и други образци на тогавашното военно дело. С
навлизането си в поробените български земи Легията е трябвало да
задейства масова мобилизация,
като бъдат изградени и въоръжени
сили по места. На практика този
модел на изграждане на въоръжени сили е продължен и доразвит от
Васил Левски и неговите съратници, но като „революция на място“, в
та тревясала пътека и от легендата
се озовавам направо в приказката.
Нейното име е знайно отдавна - Котел, бисерът на планината, земята
на българската история, магията на
настоящето. Посрещат ме облаци
от чемшир и здравец, напечените
каменни
дувари
лъщят с хиляди
люспици от слюда. Стъпвам по
древния калдъръм
и ми се струва, че
всичко наоколо ми
е познато отколе.
Но тогава защо се
вълнувам, Господи, защо душата
ми се озърта жадно и любопитно,
сякаш на първа
среща
отивам?
Нашето
минало
има вълшебното качество да оживява далечните си светове и далечните хора, оставили белег във времето.
Край мен минават забързани котленци, улисани в грижите и радостните си трепети - дали виждат това,
което виждат моите очи? Та тук всяко камъче е част от историята на
България, тук е родното място на
личности, чиито имена знае всяко
българско дете: Мамарчев, Раковски, Стойко Владиславов - Софроний Врачански, Петър Берон, Стефан Богориди, Гаврил Кръстевич...
Всяка от тия застлани с камъни
улици отвежда до местности, къщи,
сгради и реликви, които са в темелите на националната ни история
и култура. Всека от тези къщи с
дървени чардаци и извити еркери
ми говори със свой глас. Влизам в
една от тях, за да потърся някогашните й стопани. От марангозените
рамки по стените ме гледат достолепни мъже и жени - навеждам
глава от притеснение, че могат да
ме запитат защо нарушавам спокойствието им с неуместното си
присъствие. Съзнавам, че пред тия
някогашни мъже и жени на рода
трябва да се стои мълчаливо като
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предводител той не е командир
на доброволци или наемни войници, а политическа фигура,
олицетворяваща изграждащите се „в движение“ българска
армия и държава.
На 7/19 септември 1862 г.
сръбските власти разпускат
Първата българска легия.
Дори в този тежък момент
желязната воля и вроден
усет за историята дават
сили на Раковски да постъпи като истински държавник. Той благодари на своите
войници за самоотвержената
служба и окуражава младите патриоти, че скоро ще дойде часът за ново свикване под
знамената! В речта си пред тях
откроява най-важното – цивилизованият свят вече е видял, че българите не са покорна „рая“, а европейски народ, който съзнателно се
стреми към възкресяване на своята
погинала държава.
Въпреки отстъплението на Сърбия от идеята за съюз с българите във времето на Първата легия,
Раковски продължава да действа
последователно за постигането на
балканско единодействие. Установява близки връзки с управляващите среди в Черна гора, а като таен
пратеник на сръбския княз Михаил
Обренович посещава Атина. Контактите му с гръцки политици, както
и с представители на европейски
държави в гръцката столица още
веднъж ни убеждават в качествата
на Раковски като дипломат.
От есента на 1863 г. до края на
живота си през октомври 1867 г. Раковски пребивава в Румъния. Тук
той издава вестниците „Бъдущност“
и „Бранител“, работи върху нови
книги, но отделя най-много енергия
за организирането на революционните сили в емиграция. През февруари 1866 г., когато Румъния е разтърсена от тежка вътрешна криза,
заплашваща с турска военна намеса, румънските политици предлагат
съюз с българите, водени от Раковски. Възниква идеята за нова легия,
организирана с румънска помощ,
като бъдат събрани 10 хиляди български доброволци, които при конфликт да воюват на румънска страна. Румънските управници обаче се
опасяват от авторитета и влиянието
на Раковски, и успяват да привлекат
неговия помощник Иван Касабов…

Раковски е принуден
да търси убежище в
Русия, а когато се завръща в Букурещ, осъжда постъпката на Касабов
и създадения от него ТЦБК
(Таен централен български
комитет). „Патриархът“ на революцията организира около
себе си радикалните национални сили, в т.ч. войводите Панайот
Хитов, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Христо
Македонски, Иван Кършовски и
др. Така е създадено „Върховното българско тайно гражданско
началство“ (ВБТГН) – българско
правителство в изгнание. Раковски изработва „Привременен закон
за народните горски чети за 1867
лято“, а след него и „Закон за българското народно въстание“. Така
наречената „четническа тактика“
на Раковски често се възприема
едностранчиво. Не бива да се забравя обаче, че четите са замислени като военно „ядро“, което да
бъде катализатор на въстанието в
самата България. От друга страна,
бидейки модерно мислещ човек с
демократични убеждения, той развива идеята за върховенство на
гражданската власт над военната.
И още нещо, което трябва непременно да бъде подчертано – според Раковски и неговите съратници българското „върховно началство“ (правителство) не трябва да
бъде поставяно в зависимост от
чужда държава. В крайна сметка,
основоположникът на националната революция достига до убеждението за самостоятелността на
българското освободително движение, което не трябва да разчита
на руска, румънска и каквато и да
е било друга външна помощ.
За нещастие, патриархът на
българската национална революция умира от туберколоза в разцвета на силите си (9 октомври
1867 г.). След Освобождението
костите му са пренесени в София, отначало се пазят в църквата “Света Неделя”, а днес са в
специално изградения в негова
памет пантеон в родния му град
Котел.
проф. Пламен ПАВЛОВ
снимките са предоставени
от Исторически музей – град
Котел
продължава в следващия брой

пред икона, защото извън човека
и неговото минало история не съществува. Всъщност, не съществува и самото време.
Времето е тук - под стъклени
похлупаци, в долапи и шкафове.
Вехти пищови виждам да събират

и тя ме повежда към Галатанското
училище. То е двукатно и дървено,
с издълбан върху варовикова плоча надпис: „Народно училище, помогни ми да те възвися. 1869. Июл.
7”. Славослов на науката и разума,
преклонение и почит пред тоя праг
и това огнище, пръскало светли-

поемат следовниците му Васил
Левски, Христо Ботев, Стефан
Стамболов, апостоли, четници,
поборници, герои...
Следобедът е удължил сенките на тополите и върховете им
падат връз покрива на Мустафичковия хан, клекнал по старчески на брега на едно
отминало, но незабравимо време. От
пенджерите на горния му кат струи тъничка като паяжина
светлина и се стича
по дървените стени,
за да потъне в тревата между калдъръмите. Минавам по
тесните улички между бронзовите лица
и фигури на тези
хора, за които всич-

златен прах в джамлъци и ковчежета, а от затворените ракли дъхтят
на нафталин и дюли изкусните тъкани на котленската жена. До огнището има изправена синия. Някога
на шарени възглавници около нея
стопани с челяд са присядали вкусни сарми в калайдисани сахани да
ядат с топъл хляб и прясно подквасено мляко. Дървена кана с ковани
обръчи е задържала огъня на старото вино и песен по късна доба е
подклаждала... Ако можеше къщата
да говори, тя сигурно би се впуснала в разкази за седенки и прелки, за годежи и гурбети, за добри и
лоши времена...
Озовавам се отново на улицата

на в мрака
на игото. И
още един
праг ме очаква. Спирам
пред
храма със
затаен дъх - вътре е мраморния
саркофаг на гения на българската
революция, дал име и форма на
идеята за национално освобождение, създал първата българска
армия, първите чети, първия устав
на привременното българско правителство - Георги Сава Раковски,
това уникално явление в нашата
национална история - войводата и
„ученият, по чиито предначертания

самата България.
Легията е първообраз не само на
армията, но и на свободната българска държава. Най-важната институция е учреденото от Раковски
„Върховното началство“ – своеобразен военен щаб, но също и „Привременно правителство“, в чийто
състав влизат някои от авторитетните участници в Легията. Факт са
и представителните елементи на
държавността – знаме, печат, униформи, други символи и практики.
Държавен глава „в изгнание“ е самият Раковски, възприеман от чужди и свои като потенциален „княз“
на свободна България. Знаем за
избухналите спорове заради представителните разходи, правени от
„народния войвода“, възприети от
някои негови съратници като израз
на тщеславие... Наистина, „капитан“ Раковски се движел в Белград с файтон и почетен екскорт
от „гвардейци“, облечен „… в старобългарска униформа …, с бял
калпак на челото със златогривий
лъв…“, в „… мундир от червено
сукно…“ Когато през юни 1862 г.
начело на хората си се включва в
сраженията в Белград, Раковски е
„… на кон, със сабя в ръка, облечен
в старобългарска царска дреха…“
Тези „салтанати“ дразнят представителите на интелигенцията, но,
трябва да признаем, че правият е
именно Раковски! Прав е, защото
е съзнавал смисъла на Легията подобре от всички. Защото като неин

ко свято и мило се е побирало в
думата България. Това тук е част
от безсмъртния български пантеон, в който приносът на Котел му
дава правото да се отъждествява с понятието Отечество. Така
е и казал княз Стефан Богориди:
„Моето Отечество Котел...” Позволявам си да добавя шепнешком: „Нашето“.
Нели ДЕЧЕВА
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ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ХИМАЛАЙСКА ЕКСПЕДИЦИЯ

„ЛХОТЦЕ -81”
След успешните изяви на
българските алпинисти в Алпите, Кавказ, Памир и Хиндукуш,
погледите им се насочват и към
Хималаите. На редица свои
заседания бюрото на Българската федерация по алпинизъм
(БФА) обсъжда „Хималайският
въпрос” и през 1977 г. взема решение за организиране на експедиция.
Започват безкрайни спорове
кой и какъв да бъде „българският” осемхилядник - от хималайски върхове над 8500 м
или от по-ниските в Каракорум?
След продължителни дебати и
срещи везните натежават към
вр. Анапурна (8091 м), като
най-близък до подготовката
на нашите алпинисти. Сравнително нисък и може да бъде
изкачен без ползването на кислородни апарати, които биха
затруднили подготовката на бъдещата експедиция. За избора
на вр. Анапурна не без значение е и фактът, че подстъпите
към него са най-кратки – около
7-8 дни.
Запитването, направено от
българска страна пред Министерството на туризма в Непал,
изменя становището на специалистите, тъй като за пролетта на 1981 г. вр. Анапурна
вече e зает. За исканото от
българските алпинисти време
свободни се оказват Кангчендзьонга – Главен (8586 м), съседният Ялунг Канг (8433 м) и
Лхотце (8516 м). Експедицията
е посветена на 1300-та годишнина от създаването на българската държава и трябва да
се проведе през 1981 г., затова
изборът пада на Лхотце. Подготовката протича в следните

по-важни етапи:
На 25 юли 1979 г. ЦК на БКП
взема решение за започване подготовка на българска експедиция
до вр. Лхотце.
На 16 октомври същата година
се получава официално разрешение от Министерството на туризма в Непал за провеждане на
българска хималайска експедиция до вр. Лхотце в предмусонния
период на 1981 г.
През февруари 1980 г. е създаден Организационен комитет
за подготовка и провеждане на
експедицията с председател Иван
Славков, тогава генерален директор на БНТ.
Подготовка за тази експедиция
започват 43-ма алпинисти. След
многобройни лагер-сборове, медицински прегледи и лагер-сбор
в Памир, в края на 1980 г. е определен окончателният състав на
експедицията от 21 души, както
следва:
Христо Проданов – ръководител; Кънчо Долапчиев и Димитър
Бърдарев - зам. ръководители;
Иван Костов – пълномощник на
ЦС на БТС; д-р Стайко Кулаксъзов – лекар; Стефан Калоянов
– радист; Иван Панайотов и Александър Пеев – оператори и участници; Огнян Балджийски и Слави
Дерменджиев от клуб „Планинец”
София; Методи Савов и Красимир Тасев от клуб Кремиковци;
Евгени Христов, Дойчин Василев
и Запрян Хорозов от клуб „Ив.
Вазов” - София, Руси Дженев от
Плевен, Емануил Деянов от ВИФ,
Кънчо Матеев и Наско Ламбов от
Варна, Людмил Янков от Кюстендил и Тошко Лазаров от Сливен.
На 15 февруари 1981 г. ръководителят на експедицията Христо
Проданов заминава за Непал, за

да уреди формалностите около
получаването на окончателното разрешение за експедицията.
Отпътуването на останалите 20
участници става на 25 февруари,
а на 23 март всички алпинисти са
на 5350 м, където устройват базовия си лагер.
От 28 март до 19 април алпинистите ни обработват пътя през
ледника Кхумбу и устройват междинните си лагери – първи на
6050 м, втори на 6460 м, трети на
7350 м и четвърти (щурмови) на
7950 м.
На 22 април целият състав се
събира в базовия лагер, където
е определена щурмова група в
състав: Христо Проданов, Методи Савов, Огнян Балджийски и
Кънчо Долапчиев. Втората група
- Димитър Бърдарев, Слави Дерменджиев и Людмил Янков има
основна задача доизграждане на
щурмовия лагер и зареждане с
храна и съоръжения на останалите лагери. Емануил Деянов, Красимир Тасев и Дойчин Василев
получават отговорната задача
да поддържат в добро състояние
пътя през ледника Кхумбу.
Щурмовата група напуска базовия лагер на 27 април, а от лагер
3, поради заболяване, обратно се
връща Кънчо Долапчиев. На 29
април в лагер 4 нощуват трима
души – Христо, Огнян и Методи.
На 30 април и тримата се събуждат още в 4 часа сутринта, а в 7
нагоре към върха тръгва само
Христо Проданов. Малко по-късно тръгват Методи и Огнян и се
движат на значително разстояние
от Христо. В същия ден, в 13.55
часа 38-годишният инженер –
химик Христо Проданов стъпва
на четвъртия по височина връх
на планетата – Лхотце (8516 м).
Движейки се значително по-бавно, Методи и Огнян не се изкачват на върха и се връщат от около 8200 метра.
Ето и кратък разказ на Христо
Проданов за това, което той лично е почувствал и приживял като
първия българин, изкачил осемхилядник:
„На предвърховия гребен вятърът започна да фучи покрай
мен. Спрях се на няколко метра
под гребена и се замислих за
пътя, който ми оставаше. Над
мен вляво се извисяваше 50-метровата ледена пирамида на върха, до която трябваше да се
изкатеря по самия гребен, нагънат като хармоника и с огромни
ледени козирки, висящи над
3000-метровата Южна стена.

Трябваше да реша какво да предприема. Ако продължех по гребена, рискувах да се подложа на
напора на пронизващия вятър,
който би могъл да ме отнесе
надолу, или някоя козирка да изтрещи заедно с мен … Реших да
опитам по стената право нагоре, което бе по-трудно, но сравнително по-безопасно. Успях да
намеря логично начало през няколко скални тераси, които обиколих. Съвсем неочаквано се озовах на левия, Китайския гребен
на върха. Под мен зееше огромна
бездна, а аз самият бях кацнал
на върха на козирка, сливаща се
с белотата на околната гъста
мъгла. Вятърът бе неудържим.
Успях да забележа, че върхът бе
вдясно, на десетина метра над
мен. Спуснах се малко и траверсирайки се прехвърлих надясно
по последната скална тераса.
Оттук тръгнах право нагоре.
След няколко минути се озовах
на върха - на 8516 метра, вр.
Лхотце.
Часът бе 13.55 минути. Сам
на този остър като бургия връх!
Не можех да повярвам на очите
си, че нагоре повече няма накъде
да се върви...Бях се проснал отгоре му, брулен от вятъра, който се мъчеше да ме отлепи от
ледокопите. Вълнуващ миг, който трая не повече от 20-30 секунди. Миг, който щях да помня
цял живот!
В същото време бях разтърсен от ударите на силна електромагнитна буря, за което бе
способствал и металният са-

мар върху гърба ми. Спуснах
се 3-4 метра по-ниско, където с огромни усилия успях да
застопоря и закрепя единия
ледокоп, а другия привързах
за самара. След миг включих
радиостанцията, но отново
същия дефект. И все пак отдолу ме чуваха. Няколко пъти
повторих: „Аз съм на върха!
На върха съм, а останалите
двама ги няма още!”. После
изключих станцията, която
вече не бе необходима“.
Достигнат е първият български осемхилядник! Огнян Балджийски и Методи Савов се
изкачват до 8200 м, с което те
и Христо Проданов стават първите българи, изпълнили изискването за званието „Тигър на
снеговете”. Димитър Бърдарев,
Слави Дерменджиев, Кънчо
Матеев и Людмил Янков - до
7800 м, а Запрян Хорозов - до
7250 м.
Успешното завършване на
първата българска хималайска експедиция
„Лхотце-81”,
получава широк отзвук не
само сред алпинистите и ръководството на Българския
туристически съюз, но и сред
многобройните почитатели на
планинарството и алпинизма.
Експедицията е отразена от
много медии, а първият българин, стъпил на осемхилядник,
намира място в класацията на
10-те най-добри спортисти на
България за 1981 г.
От 18 май 1956 г., когато върхът е изкачен за първи път,
преди Христо на Лхотце са
били 24 алпинисти от Германия, Полша, Австрия, Швейцария и един шерп. Нито един
алпинист преди Христо обаче не е извършил това в самостоятелна акция, а без кислороден апарат това бе направил само германецът Михаел
Дахер (11 май 1977 г.).
Първият българин, изкачил
осемхилядник - Христо Проданов е удостоен с най-високото държавно отличие – „Герой
на социалистическия труд”. С
ордени „Георги Димитров” са
отличени Кънчо Долапчиев, Огнян Балджийски, Димитър Бърдарев и Методи Савов. Иван
Костов и Кънчо Матеев получават орден „Народна република
България – I степен”, а същият
орден - II степен получават
всички останали участници в
експедицията.
доц. Сандю БЕШЕВ
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ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ
Неоценими са ролята и
значението на горите за
живота на планетата. Безспорен факт е, че 60 % от
кислорода на земята се произвежда от горската растителност. Гората е основен
елемент в природата и заема 34 % от територията на
България. Около 90% от водите ни произлизат от горските територии. Гората
у нас е климатоопределящ
и средообразуващ фактор.
Незаменими са водоохранителните, водорегулиращите, влагозадържащите,
противоерозионните и противосвлачищни функции на
горите у нас.
Качеството на околната среда в най-голяма степен зависи
от наличието на пълноценна и
богата на видово разнообразие
горска растителност. Нека посочим, че в България се срещат
над 3600 представители на висшата растителност, много от
които са с високи лечебни свойства. По този показател страната ни е на първо място в Европа. Гората е местообитание на
голям брой диви животни, птици и влечуги.
В народното творчество тя
заема достойно място. Заради
силното й емоционално въздействие върху човека са написани стотици литературни,
музикални и художествени произведения.
В началото на 90-те години на 20-и век, с участието на
международни експерти бе
направено финансово остойностяване на дървостоя на
българската гора. Изчисленията показаха, че във финансово
отношение дървостоят възлиза
на над 100 милиарда евра. За
сравнение, енергетиката във
всичките й разновидности се
остойностява на 6 милиарда
евра, а по думите на бившия
министър на земеделието Мирослав Найденов, земеделските земи у нас се остойностяват
на 25 милиарда лева.
За значението на горите и последиците от обезлесяването
на планетата говори решението
на 16-та международна конференция за промените на климата, състояла се в Мексико. На
нея категорично е констатирано, че глобалното затопляне на
климата е резултат от обезлесяването и деградацията на горите в света. Въпреки големия
брой световни конференции,
срещи и призиви да се обърне сериозно внимание на тези
проблеми и да се спре по-нататъшното унищожаване на горите, за да се противостои на

глобалните промени в климата повишаване на средногодишната
температура и намаляване дебита на водните източници, наводнения, замърсяване на въздуха,
унищожаване на редки и застрашени от изчезване представители на растителния и животинския
свят. На практика никакви мерки
не са взети. Големи компании трупат несметни печалби, като продължават да изсичат безмилостно африканските гори. В Южна
Америка тропическите гори често
са жертва на едри земеделски
собственици, които разчистват
горските терени и отглеждат на
тяхно място едногодишни култури, предназначени за биогорива.
Вече повече от 20 години състоянието на горите у нас все
по-осезаемо се влошава. Деградацията и деморализацията на
българското горско стопанство
започна от понижаването на статута на Централното управление
на горите и отнемането на част
от значимите функции и задачи,
които то изпълняваше до 1996 г.
Държавната политика в областта
на горското стопанство се формира и изпълнява от министерство или от държавна агенция
по горите, пряко подчинени на
Министерския съвет. Това внушаваше уважение и респект сред
обществеността, защото това
ведомство управляваше най-голямото национално богатство.
В предизборната си програма и
чрез медийните си изяви партията ГЕРБ обещаваше да запази самостоятелността на Държавната
агенция по горите. Разбира се, и
това предизборно обещание отиде в забрава, както много други.
Управлението на горите остана
като една дирекция в мегаминистерството на земеделието. Не се
изпълни и обещанието да се потърси възмездие за заменките
на горите, с които държавата ни
понесе големи финансови щети
и преди всичко бяха унищожени хиляди хектари елитни гори в
най-престижните ни морски и планински курорти, което от екологична и природозащитна гледна
точка беше абсолютно недопустимо. Проблемът с обезщетяването
на държавата с така извършените
неморални заменки на горите бе
забравен.
След 1996 г. горското ведомство загуби основните си функции на управител, стопанин и защитник на най-ценното природно
богатство. До 1990 г. отношенията
между лесовъдите и между горските служители бяха колегиални, дружески и приятелски, винаги готови на сътрудничество и
взаимопомощ. Икономическите и
политическите промени, постоянните уволнения, преназначавания

и премествания силно влошиха
колегиалната атмосфера в горските стопанства. Отношенията
между служителите станаха враждебни и в много случаи се стигна
до агресия. Кадровата разруха
във ведомството доведе до страх
за утрешния ден, несигурност
на работното място и бягство от
преследването на нарушителите
на Закона за горите, Закона за
лова и т.н. В съботни, неделни и
празнични дни в българските гори
липсва каквато и да е охрана, а
тогава стават най-много нарушения с незаконна сеч, лов на диви
животни, палене на огън извън
разрешените места и други.
След 1996 г. по неофициални
данни, ежегодно 20% от добитата
дървесина има незаконен произход. Липсата на охрана е причина
и за постоянно нарастващия брой
горски пожари и за все по-големи
опожарени горски територии.
Друг „бич” за състоянието на
българската гора е липсата на
ефикасна лесозащита. Иглолистните гори повсеместно са побелели от къделките на боровата
Процесионка, срещу която не се
води ефикасна борба. В последно
време в Благоевградския район
се разраства заболяването на горите от Ръждивата борова оса.
Липсата на ефикасна борба срещу вредителите в нашите гори се
дължи на крайно недостатъчните
финансови средства.
Голяма вреда, бих казал
престъпление спрямо българското горско стопанство извърши
правителството на Иван Костов
със забраната държавните горски стопанства да изпълняват
стопански функции. Вместо това
бяха въведени така наречените РМД-та (работническо мениджърски дружества). На тях бе
подарена цялата горска техника.
Поради липса на компетентност и
финансови средства за поддръжка на специализираната горска
техника (товарачни кранове, механизирани средства за извоз,
моторни триони, коробелачни и
цепачни цехове), тя бе унищожена в най-кратки срокове. Полуграмотни хора почнаха да деребействат из българската гора.
Некомпетентно и научно неиздържано се правят пътища, едва ли
не до всяко дърво, обречено на
сеч. Тези пътища и пътеки много
скоро се превръщат в ровини и
ровове, по които заедно с водата
се изнася изключително ценната
горска почва.
Никъде по света няма такова чудо - да бъде забранено на
собственика, в лицето на Държавното горско стопанство, да
извършва стопанска дейност на
територията, която управлява и
стопанисва.

Чуждестранни
експерт-лесовъди, посещавали нашите гори
през втората половина на 20 век,
окачествяваха тяхното състояние
като „Българското чудо в лесовъдството”. Но това вече е минало.
Сега нашите гори се намират в
страшен упадък и служат само за
задоволяване на политически и
властови интереси и финансово
обогатяване на подбрани олигархични и печалбарски бизнес формирования.
Трябва да се вземат бързи,
спешни мерки за преодоляване
упадъка на родното горско стопанство и държавата да влезе
в ролята на стопанин на най-голямото ни природно богатство,
защото утре вече ще бъде много късно.
Предлагаме в спешен порядък да се извърши следното:
• в структурата на МС да се създаде Министерство на горите
или в краен случай Държавна
агенция по горите. Тя да бъде
първостепенен
разпоредител
с финансовите средства, постъпващи от лесоползването,
ловната дейност и други странични ползвания на горите.
Ведомството да бъде основен
разпоредител на тези финанси,
насочени предимно към охраната, лесозащитата и възобновяването на горите;
• да се разработи и приеме от
Народното събрание нов Закон
за горите. В неговата подготовка да участват опитни представители на горската гилдия,
утвърдили се през годините
дейци на науката и практиката.
В сегашния закон липсва идеята какви цели преследва, какви
задачи в близко бъдеще предстоят пред българското горско
стопанство и чрез какви методи
ще се осъществяват;
• да се създаде единна, многофункционална
тристепенна
структура на горското стопанство. На върха е министерството, под него са районните
дирекции по горите и на трето
ниво са горските стопанства преки изпълнители на функциите и задачите;
• със Закона за горите да се отменят т.нар. заменки на горите.
Заменените вече горски територии да бъдат върнати на държавата, а там, където гората
е унищожена и на тази площ
са построени хотели и други
сгради, държавата да бъде финансово обезщетена от новите
собственици;
• в Министерството да бъде създадена Дирекция от висококвалифицирани специалисти, която да наблюдава и подпомага
държавата в областта на горската промишленост. Понастоя-
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щем няма специален орган,
който да проявява интерес и
да подпомага развитието на
този важен отрасъл на икономиката ни;
веднага да се прекрати вредната и порочна практика, наложена от Държавните горски
предприятия, елитни дървета, расли 140-160 години,
да се нарязват на дърва за
огрев и изнасят предимно в
съседните страни, вместо от
тях да се добива шперплат,
фурнир, траверси и детайли за мебели. Ако в момента
нямаме мощности за обработка на тази изключително
ценна дървесина, ще припомним, че такива предприятия в
най-близко време ще се появят, а дървесината се съхранява на корен;
да се преустановят концесиите, отдадени на български
и чуждестранни юридически
лица за ползване на горски и
ловни територии, на морските плажове, на националните
и народни паркове за спортни
и туристически цели и печалбите от тези дейности да постъпват в държавния бюджет;
да се разработи и приеме нов
Закон за опазване на околната среда. Сега действащия е
конгломерат от противоречащи си многократни поправки, допълнения и изменения,
всички насочени в угода на
бизнес интереси на представители на едрия капитал;
да се преструктурира Министерството на околната среда
и водите. От него да отпаднат функциите и задачите
в областта на водите. Това
ведомство с тази задача никога не можа да се справи.
До момента то все още не е
наясно колко са язовирите и
големите водоеми в страната
и какво е тяхното техническо
състояние. Това е причина те
все по-често да са в авария,
да предизвикват наводнения
със загинали хора и разрушени селища;
от функциите на Министерството на околната среда и
водите да отпадне управлението на Природните резервати и Националните паркове. През изминалите 20 години това министерство доказа,
че няма потенциал да управлява тези най-ценни територии от българската природа;
резерватите и националните паркове да се върнат на
горското ведомство, по чиято
инициатива са създавани и
добре защитавани през десетилетията.
инж. Георги ПЕТРУШЕВ
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Броят на манастирите е постоянен
и съгласно Атонската харта се забранява
основаването на двадесет и първи. В случай,
че броят на монасите се
увеличи дотолкова, че да
не се побират в съществуващите манастири, тогава се
заселват в скитове, келии и т.н.
Цялата Света гора е владение
на манастирите, като площта
й е разделена на двадесетте
области. Към двадесетте манастира принадлежат и всички
други монашески поселения,
които се намират на полуострова. Само столицата Карея
пази самостоятелността си.
Манастирите се определят
като самоуправляеми, защото не се подчиняват на никоя
друга църковна власт, освен на
Вселенската патриаршия, от
която зависят само в духовно
отношение. Всички атонски манастири се наричат ЦАРСКИ,
ПАТРИАРШЕСКИ и ставропигални. Изпълнителната власт в
тях се осъществява от игумена,
който се избира пожизнено. В
своите решения и дела той се
подпомага от игуменски съвет.
Други монашески учреждения
на Атон, които са подчинени на
различните манастири и функционират като техни филиали
са скитовете, келиите, колибите, катисмите и постниците.
Скитовете общо са 12, от тях
4 са общежителни и 8 – необщежителни. Келиите са просторни манастирски постройки
с вграден в тях храм. Те биват
отстъпвани от манастирите на
малки групи монаси, които се
занимават със земеделие. Колибите са по-малки манастирски постройки в сравнение с
келиите, без земеделска площ.
Там монасите се занимават
с художествени занаяти. Постниците се намират в пусти и
стръмни места. Това са съвсем
малки постройки или пещери,
слабо благоустроени, в тях идват монаси, пожелали по-строг
аскетичен живот.

ЗОГРАФСКИ
манастир
„ВЕЛИКОМЪЧЕНИК
ЧУДОТВОРЕЦ
СВ. ГЕОРГИ
ПОБЕДОНОСЕЦ“

За нас, българите, като част
от източноправославното християнство, най-голям поклоннически интерес представлява
Зографският манастир. Тук на
поклонение са идвали и отправяли молитви за благодарност,
търсейки божествената подкрепа на великомъченика на християнската вяра Свети Георги
Победоносец български царе,
държавни и правителствени ръководители, изтъкнати учени,
висши духовници и представители на културата.
За Зографския манастир пътуването от до Урануполи (изходна точка към манастирите
на Света гора) се извършва
само по море. Още отдалеч
пристанът е забележителен с
крепостните стени и отбранителната кула, намиращи се непосредствено над морския бряг.
Те датират от средните векове
и са имали важно отбранително
значение за отбиване набезите

светини
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на пирати, кръстоносци и униати. Впрочем нека припомним, че
по време на Второто Българско
царство Халкидическия полуостров, както и почти цяла Северна Гърция, са били български
територии. Великите царе Иван
Асен II и неговите наследници са
посещавали Светогорските манастири и щедро са ги дарявали.
Цар Иван Асен II организира изграждането на крепостни стени,
високи над 10 метра и бойни кули
за отбиване набезите на арабите.
Останките от тези фортификации
са много добре запазени на арсената на Зограф. Те са опасвали
цялото крайбрежие на Атонската
планина и останки от тях се намират все още тук-таме.
Автомобилният път от тук до
Зографския манастир е с дължина 4 км. От пристана пътя плавно
набира височина в западна и югозападна посока. На третия километър от арсената (пристанище)
се достига кръстовище, на което
има указателни табелки. На тях е
посочено, че в ляво на изток на
10 км. по автомобилния път се
намира Хилендарски манастир,
а малко по-нататък – на 12.5 км.
е манастир Есфигмен. За Зограф
се продължава по пътя направо.
Зографският манастир е разположен в много красива котловина на северозападния склон
на Атонския полуостров при 160
м н.в. Заобиколен е от вековни,
предимно широколистни гори.
Има исторически данни, че през
911 г. трима братя - Мойсей, Аарон и Йоан, благородници от Охрид и потомци на ромейския цар
Юстинян, водени от любов към

Бога и Христовото учение, решили да изоставят аристократичния
живот и се оттеглили в Атонската
планина. Заживели като отшелници. Построили малки жилищни заслони, намиращи се на не
голямо разстояние един от друг
приблизително там, където сега е
Зографският манастир. От онова
време в топонимията на района
е останало името „Йоаница“, където е бил заслона на единия от
братята. В кратко време се разнесла надалеч славата на техния
добродетелен начин на живот. Идвали мнозина от най-знатни фамилии и се присъединявали към
тяхното отшелничество.
Знаели, че молитвите им ще
бъдат чути най-добре, ако се извършват в Христовия храм. Тогава тримата братя решили с царското си съкровище да изградят
света обител – манастир. В горските дебри с Божия промисъл
открили място дивно и с изключително благовонни ухания. На това
място през 919 г. от рождението
на Христа изградили малък съборен храм.
За сведение това е само две
години след като българският цар
Симеон Велики печели битката
при Ахелой (917 г.).
Изборът на кой светец да бъде
наречен новоизграденият храм не
бил лесен. Имало предложение
това да бъде Св. Николай Мирликийски или Св. Климент Охридски. Накрая решили молитвено
да се обърнат към Бога и той да
реши на чие име да бъде наречен
храмът. След вечерня оставили
на престола в храма подготвена
за изографисване дъска. Рано сутринта, влизайки в храма, видяли
на дъската изографисан образът
на „Великомъченик Свети Георги
Победоносец“. Това е иконата на
светеца, която днес се намира до
колоната в дясно пред иконостаса
в Съборния храм. Светецът държи в ръката си копие. Ореолът и
целият обков на иконата са в злато и сребро.
Така отпреди 1100 години тази
света обител с достойнство и гордост носи името Зографски манастир „Великомъченик Свети Георги Победоносец“.
Така в почти всички публикации
излезли до сега се сочи, че рожденната година, летоброенето на
българската светиня в Света гора
– Зографския манастир „Великомъченик, чудотворец Свети Георги Победоносец“ е 919 година.
В действителност това не е точно

така.
На 15 и 16 ноември 2019 г.
по най-тържествен начин бяха
чествани 1100 г. от създаването
на българския Зографски манастир. В най-тържественото отбелязване на тази годишнина участва българският президент Румен
Радев. В много литературни описания на Зографския манастир
тази дата се посочва като негов
рожден ден. В действителност
това не е точно така.
През месец ноември 919 г. император Лъв Мъдри, със златопечатна грамота узаконява възникването на тази българска света
обител. Тя обаче, в тази година не
е възникнала на гол терен. Нейната история започва най-малко
20 г. преди това.Тогава тримата
братя от Охрид и присъединявали
си към тях християни-съмишленици са изграждали макар и примитивни битови сгради за живеене и
малка църквица.
Това се потвърждава и с написаната 898 г. в долния край на
самоизографисалата се икона на
Св. Георги Победоносец, откъдето идва и наименованието на
манастира - Зографски. Историци
и изследователи на Зографския
манастир считат, че той възниква
като монашеска обител 20-25 години преди 919 година.
Тримата братя от Охрид утвърдили с царски грамоти владенията на новия манастир и пожертвали за него богати дарове. За кратко време той достигнал цветущо
състояние.
Въпреки неколкократните нападения, ограбвания, разрушения и
опожарявания в манастирската
книгохранителница са запазени
хрисовули – грамоти написани
върху пергамент, които документират дарования, извършени от
български царе.
Такава грамота, подпечатана

със златен печат от българския
цар Асен през 1192 г., доказва,
че той е дал скъпи дарове със
земи, намиращи се около манастира.
През 1230 г. цар Иван Асен II
посетил някои от манастирите
в Света гора. С царска златопечатна грамота той дарил манастир Ватопед, манастир Хилендар и най-богато манастир
Зограф. Заедно със Сръбския
цар Стефан и Византийския император определили границите между тези три манастира.
Дарование с имоти направил и
сина на цар Иван Асен II – Коломан на българския Зографски манастир.
Малко по-късно обаче сръбския цар Стефан посетил района и със своя грамота отнел
значителна част от най-хубавите земи и гори от Зографския
манастир и ги прехвърлил на
сръбския Хилендарски манастир.
Според руския пътешественик Василий Барски много ценни имоти на Зографския манастир били отнети от съседния
нему Ватопедски манастир.
Така Зографският манастир
останал ограбен от съседните
нему манастири. Това дава отражение по-нататък и за влошеното му финансово и имотно
състояние.
Надвиснали тъмни, мрачни облаци над Източното православие и мирния съзидателен живот в балканските държави. Светата зографска обител, както и много манастири
и църкви по балканските земи
преживели големи изпитания и
погроми от чуждоземците. Император Михаил VIII Палеолог
решил да укрепи империята
си срещу арабите и потърсил
подкрепа и съюз от папския
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престол. Папата обещал безмерна помощ при положение,
че войските на императора ще
упражнят насилие върху източното православие, за да влезе
в уния с папския престол и да
му се подчини. Така през 1274 г.
Михаил сключва с папата известната Лионска уния.
Зографските монаси изпратили писмо до папата, с което обяснявали, че не могат да
изменят на символа на своята
религия, на източноправославното християнство и традициите на своя народ, и на богослуженията да споменават
името на папата. В отговор на

на затворените в кулата монаси
да приемат папската власт и да
се откажат от православието. Получили категоричен отказ. Тогава
униатите запалили кулата и всички 26 изповедници на православието останали верни и предали
душите си на Господа Бог. Това се
е случило през 1276 г.
Героичната
саможертва
на
26-имата мъченици, изгорени за
христовата вяра, се почита и до
днес. В тяхна памет през 1873 г.
на най-личното място в манастирския двор там, където е била кулата, е издигнат внушителен паметник.
Нека продължим накратко ис-

помощи и дарове за Светогорските манастири. Тогава дошло
времето на румънските дарители
и ктитори. Румънските князе и
воеводи от Молдова и Влахия в
знак на съчувствие и съпричастност към бедите, сполетели православните манастири и храмове
на Балканския полуостров, подпомагали финансово Светогорските манастири и преди всичко
Зографския.
През тези години на тежко турско робство се появили и добри
дарители от Русия. Зографският
манастир получил скъпи дарения от руския цар Иван IV Грозни, цар Михаил Романов, Алексей Михайлович и цар Фьодар
Алексеевич. Богати руски дворяни дарявали на манастира пари,
икони, одежди, църковни книги и
предмети.
През 1757 г. Хаджи Вълчо от
Банско, брат на Отец Паисий, посетил Зографския манастир. Той
и други заможни банскалии дали
пари за построяването на църквата „Успение на Света Богородица“
в двора на Зограф. Тя била завършена през 1764 г. През 1758 г.
било изградено Банското крило.
През 1787 г. е построено североизточното крило. То е забележително с високата красива фигура на манастирската камбанария.
Манастирският двор е обширен, ограден от всички страни
със сгради, високи от три до пет
етажа, които му придават форма
на неправилен четириъгълник и
изпълняват функциите на отбранителни крепостни стени. Манастирската порта е обърната на
северозапад. Тя е величествена
и не прилича на никоя от другите
манастирски врати. Вдясно над
нея има висока кула. Монасите от
Зограф твърдят, че в нея може да
се затворят до 60 души и ако са
добре запасени с храна и вода,
биха издържали обсада от 6 месеца.
В средата на обширния манастирски двор през 1801 г. е
изграден Съборният храм „Свети Георги победоносец“. Това е
най-красивата Съборна църква
в Света гора. Изпълнена е по византийския архитектурен църковен модел. Тя е кръстокуполна с
три абсиди. Вътрешното й устройство впечатлява с изяществото
на художествено изработения
дърворезбен иконостас. Храмът
има 4 каменни колони и в олтара
още 2 мраморни. По изографисването на иконите в иконостаса

това Михаил издал разпореждане промените да се въведат
насила във всички имперски
църкви. Папски пратеници, придружавани от скитници кръстоносци, навлезли в Света гора.
Зографските монаси били предупредени за наближаващата
опасност. Неколцина напуснали
манастира и потърсили спасение в горската пустиня. Останалите 22-ма монаси, начело с
игумена Тома и четирима души
поклонници, се затворили в
манастирската кула. Униатите,
придружавани от кръстоносци,
за последен път предложили

торията на „Зограф“, въпреки че
тя съвсем не е кратка, навърши
вече единадесет века.
По време на второто българско
царство българските царе продължили традицията на своите
предци да се грижат за Зографския манастир. Царете Иван
Александър и Иван Шишман
били грижовни и щедри дарители, в резултат на което манастирът процъфтявал.
Настъпила епохата на нашествия на агаряните и разширяване
на Османската империя. Нямало
ги вече византийските императори и българските царе и техните

през 1817 г. са се отличили зографите Никодим и Митрофан. По
продължително време от живота
си за Зограф е дал през 1852 г.
българинът от Самоков Захари
Зограф. Той подчертава българския си произход, който отбелязва дискретно на подходящи места
на изписаните от него високохудожествени стенописи.
Освен двете чудотворни икони
на „Великомъченик Свети Георги“, в храма има още една на този
светец, подарена от воевода на
Молдова през годините на турското робство. Тук е и постоянният
дом на иконата „Света Богороди-
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ца Предвестителница“.
В притвора на храма, от двете
страни на входната врата, са изографисани образите на ктиторите
цар Иван Асен II и Хаджи Вълчо.
Голям е броят на мощи на светци, които се съхраняват в църквата като най-скъпи реликви. Те
се радват на изключително уважение от поклонниците, които се
доближават до тях с молитвено
страхопочитание.
Непосредствено до Съборната
църква е красивата, внушаваща
респект и уважение със шестте
си мраморни колони и медения
покрив фиала за водосвет и кръщение. До нея, като верен страж
се е издигнал високо към небето
кипарис.
Между монашеските килии,
предимно
в
североизточното
крило, има още няколко малки
храма. Един от тях е точно под
камбанарията. С висококачествените, художествено изработени
иконостаси, кандила, свещници,
полилеи и стенописи, те предизвикват у поклонника молитвено
смирение и благодарност към
Бога за дадената свише възможност да посети това свято място.
Целият манастирски комплекс
на Зограф, заедно със заобикалящата го природна красота, е

получавал значителни приходи.
На 23 декември
1948 г. е извършена
национализация
–
одържавяване
на
промишлените и търговски предприятия и едрата
градска собственост. Тази
участ сполетява и малкото
имоти на Зографския манастир, намиращи се на територията на България. Монашеското братство в Зограф бързо
се стопява. От 160 монаси през
1915 г. поради сполетялата ги
крайна бедност през 1973 г.
достига до десетина възрастни, болни и хроми старци. Те
разчитат единствено на малките помощи, получавани от
гръцката държава.
Настъпилото отчаяние и безразличие у малцината монаси
българи довеждат нещата до
там, че на мястото на покойния
игумен през 1976 г. избират за
игумен румънец. Енергичната,
бърза и много дипломатична
намеса на българския Свети
синод и лично на патриарха
пред Вселенската патриаршия
и благодарение на Вселенския
Патриарх Димитрий дава положителен резултат и много скоро

уникална и не може да се види
никъде при другите Светогорски
манастири. Това е едно великолепие, една „вкаменена вълшебна
симфония“, както казва Николай
Хайтов, която трябва да се види и
преживее“.
Манастирът е презастрояван и
подобряван през XIII и XIX век, но
винаги е оставал български.
Руският пътешественик Василий Барски посещава Зограф
през 1725 г. и с удивление и удоволствие отбелязва, че в него живеят българи, а не гърци, и че четенето и песнопението са на български език, докато по това време
фанариотщината успява да наложи гръцкия език по всички църкви
и манастири в българските земи.
В скита „Свети Георги“ на хълма било устроено училище за
живописци, занимаващи се с
иконотворчество. Към манастира
била оборудвана и започнала да
действа печатница за богослужебни книги и учебници.
Втората половина на XIX век
бил период на нов подем на
Зограф. Северозападното крило било благоустроено до вида,
в който съществува и сега. Многобройното монашеско братство
било поставено във възможно
най-благоприятни условия за онези времена. Манастирът имал
добре развито стопанство. Действали няколко занаятчийски работилници: обущарска, шивашка и
железарска. Развивал издателска
и книгопечатна дейност. Създадена била болница и приют за възрастни монаси.
След този период на подем
настъпили времена на упадък.
По време на Първата световна
война били отнети почти всичките му имоти. Обезценяването на
парите ликвидирало банковите
му влогове.
В периода между двете световни войни като постоянен и основен дарител на манастира се явява българската царска фамилия.
Цар Борис III посещавал обителта и дарил имоти в центъра на
София и Пловдив. Манастирът ги
застроил и от стопанисването им

е проведен нов избор на игумен
и такъв отново става български
монах.
След настъпилите политически и икономически промени
в България след 1990 г. на Зографски манастир са възстановени някогашните имоти намиращи се на територията на
държавата България. Заможни
българи, общини и някои държавни институции все по-смело и осезаемо правят дарения
на Зографския манастир. Това
бързо се отразява върху състоянието на сградния му фонд.
През 1999 г. е възстановено
южното крило. Извършено е
благоустройство и ремонтни
дейности на целия сграден
фонд и църквите на манастира.
Основно е ремонтиран пътят,
свързващ светата обител с морското пристанище. Монашеското братство, макар и бавно, се
увеличава. Тук все повече се
срещат монаси с висше образование: лекари, икономисти,
агрономи, хора на изкуството
и духовници. Възстановени са
някои производствени цехове,
действащи на територията на
манастира. Разширява се книгоиздаването.
Ние, българите, сме длъжни да уважаваме и всячески да
подпомагаме нашите православни манастири, в това число
и преди всичко Зограф, защото те през годините на тежкото
османско робство са запазили
българщината и от тях е пламнала искрата на нашето възраждане.
В годините в началото на XXI
век, характерни с морална разруха, незачитане и неприлагане
на всякакъв вид закони, връщането ни към източното православие, ежедневното напомняне на десетте Божи заповеди
и мъдрите уроци на Библията
може да ни предпазят от пълното и безвъзвратно унищожаване
на държавността и българския
род като етнос.
инж. Георги ПЕТРУШЕВ
продължава в следващия брой
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Паметниците в ПП „Витоша”
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ПАМЕТНИК НА ИВАН БАШЕВ

Меча поляна е обширна местност с лек наклон на североизток,
отстояща на около 500 м. от х.
„Алеко". Заобиколена е от иглолист-

на гора. През нея преминава маркирана туристическа пътека, която в
най-източния си край се разклонява
като тази, която се спуска вляво
към Бистришката река и води до с.
Бистрица, а другата вдясно подсича
връх Голям резен, над биосверния
резерват Бистришко бранище и отвежда до спортна база х. „ Академика ".
Меча поляна е едно от най-посещаваните лете и зиме места в североизточния - Резньовски дял на Витоша. Тук има чешма, пейки, масички
и малък заслон. През нея се спуска
ски-пистата "Витошко лале" и пътническата въжена линия „ Академика ",
която обслужва пистата.
В североизточната част на поляната, в близост до гората е издигнат
скромен паметник на Иван Башев.
Тук той е загинал на 13 декември
1971 г. от "бялата смърт", застигнат
от снежна буря.
Иван Башев е един от най-успешните министри на външните работи

на следосвобожденска България. на БКП и за министър на външните
Роден е на 24 февруари 1916 г. в Со- работи, която длъжност изпълнява
фия. Баща му Христо Башев е еми- до смъртта си.
грант от гр. Прилеп, Вардарска МакеИван Башев е владеел шест езика.
Постоянно е работил за повишаване
на образованието си и всестранната
си подготовка. Имал е авторитет на
най-културния и всестранно подготвен министър в сравнение с другите
си колеги в българското правителство и сред членовете на Политбюро на ЦК на БКП, както и тези от
Москва. В чуждестранните разузнавателни агенции все още съществуват негови досиета, характеристики
и справки, в които той е сочен като
високообразован, културен и всестранно подготвен нестандартен министър. С голяма дипломатичност,
но и с настойчивост се е опитвал да
влияе в правителството, като настоявал за повече свобода и контакти с
външния свят, за подобряване на отношенията с Югославия и с водещи
в икономиката западни страни. Бил
е много различен от болшинството
хора в партийната върхушка, които
дължали постовете си благодарение
на участието им в антифашистката
съпротива.
Бил е отличен планинар и скиор в
завидна физическа кондиция. Търдония.
сил е предизвикателствата, за да се
Средно образование Иван Башев калява в борбата с тях. Например,
получава в софийската немска гим- виждали са го да навлиза в морето
назия, а висше - в Софийския дър- при голямо мъртво вълнение и да изжавен университет "Свети Климент лиза след двучасово плуване.
Охридски", в който се дипломира
Във фаталния ден, на 12 декемвпрез 1943 г. Като студент активно ри 1971 г., пристига със служебната
участва в Български общонароден си кола до х. "Алеко". Освобождастудентски съюз - БОНСС. Заради ва шофьора, като му поръчва да го
активната му дейност за пропаган- чака в 17 ч. на Копитото. Поема със
диране на прокомунистически идеи и ските на гръб към върха. На предуантифашистка дейност през 1943 г. е прежденията на малцина туристи,
арестуван и заточен в концентрацио- че започва страхотна снежна буря,
нен лагер. През 1946 г. става член на той не обръща внимание, разчитайки
БКП. От 1948 г. до 1951 г. е член на на своята опитност и добра физичеЦК на Съюза на народната младеж. ска подготовка. След като не се явил
През този период е секретар на Све- на уговорената среща с шофьора,
товната федерация на демократич- последният слиза в града и подава
ната младеж. От 1951 г. до 1956 г. е сигнал. Опитни планински спаситесекретар на ДКМС. От 1958 до 1961 ли и войскова част почти цяла нощ
г. работи в Министерство на просве- го търсят в околностите на хижата и
тата, където достига до поста първи по-нагоре. Намерен е мъртъв на раззам.-министър. През 1961-1962 г. е съмване на 13 декември на мястото,
зам.-министър на външните работи. където сега е паметникът.
През 1962 г. е избран за член на ЦК
инж. Георги ПЕТРУШЕВ

In memoriam
С дълбока скръб съобщаваме, че на 23 март 2021 г.
на 79 години внезапно ни напусна

Николай Пасков
Никога няма да забравим добрия човек и
приятел.
Почивай в мир, Николай!

от роднини и приятели от БТС

СКРЪБНА ВЕСТ

На 24 март т.г. ни напусна дългогодишният деятел на
организирания туризъм в България

ГЕОРГИ ИВАНОВ
КАНЕВЧЕВ

Жоро, както го наричахме, ще запомним като общителен и сърдечен колега със слънчева усмивка, приятел и отдаден на работата си професионалист.
Завършва ВИФ (Национална спортна академия), специалност
„Международен туризъм“. Владее немски, руски и български
езици. Дълги години работи в ГС и ЦС на БТС и Българската
федерация по туризъм (БФТ). Десетки години участва в международни конференции по подготовката на Международната гребна регата по р. Дунав – ТИД и е ръководител по целия
маршрут от Инголщадт до Силистра, както и на водни походи
по български реки, рафтинги по р. Струма и др. Активно участва в организацията и
провеждането на състезания по ски и коло-походи, прояви на ученическия туризъм,
надпревари за приз „Кристален еделвайс“ на язовир „Копринка“ и др. Организира семинари и изнася лекции в ЦПШ „Мальовица“ и хижи на Витоша и в Родопите. Представлява БФТ в конгреси и конференции на БТС. Жоро е и дългогодишен сътрудник на
вестник „Ехо“, негови материали поддържат информираността на читателите за различни спортно-туристически прояви от календара на БТС и БФТ.
Дори в последните, тежки години от живота му, той не губи ведрия си дух и нрав. Крепят го любовта на всеотдайното му семейство и обичта на дългогодишните му приятели от цяла България.
Поклон пред делото и паметта му!
Почивай в мир, скъпи приятелю!
От колегите, приятелите, БТС, БФТ и екипа на в. „Ехо“

Телефони на хижи и обекти на ТД
Благоевградска област
ТД „Вихрен 1925” – Банско - 0895709253
Хижа „Вихрен“ – 0889834077
Хижа „Дeмяница“ - 0886495970
Хижа „Бъндерица“ - 0878688135
Заслон „Тевно езеро” - 0886397268
Тур. дом „Еделвайс“ – в ремонт
ТД „Айгидик” – Благоевград – 0898564977 и 0882966416
ТД „Момини двори“- Гоце Делчев - 0899152452
Хижа „Попови ливади“ - 0896722557
Хижа „Славянка“ – 0882966221
ТД „Синаница 2000“ – Кресна - 0887494915
Хижа „Синаница“ – 0896798040
ТД „Калабак” – Петрич - 0877771754
Хижа „Конгур“ – 0876733366
Хижа “Беласица” – 0877055530 и 0896688378
Тур. спалня Петрич – 0988798379
Хижа „Лопово“ – 0896688381 и 0887473742
Заслон „Розова поляна“ – 0877771754 и 0893635399
ТД „Пирин” – Разлог - 0896688414
Хижа „Яворов“- СТАРА – 0896688414 и 0896688413
Хижа „Яворов“- НОВА – 0896688414 и 0896688413
Хижа „Добърско“ – 0888708838
ТД „Славянка” – с. Петрово - 0882966372
Хижа „Извора“ - 0882966372
ТД “Еделвайс” – Сандански - 0882966464
Хижа “Каменица/Беговица” – 0889811000 и 0888635570
Хижа „Яне Сандански“ - 0896766174
Заслон “Спано поле” - 0882700077
Тур. спалня „Чинарите“ – 0896771194
Хотел „Панорама“ - 0882966464
Хижа „Малина“ - 0886820777
Хижа “Грънчар” – БТС – 0889152225 и 0882966370
Хижа „Предел“ – Симитли - 0887549704
Бургаска област
ТД “Чудните скали” – Айтос – 0878291366
Хижа „Здравец“ - 0899192689
ТД „Яворови скали” – Поморие - 0896715933
Хижа „Козичино” – 0896715934
ТД „Ален мак“ – Бургас - 056/872218 и 056/840583
Къмпинг „Сарафово“ - 0896525042

откри

дарителска кампания

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

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНА
СНИМКА НА ТЕМА:

ДЕ Е
!
БЪЛГАРИЯ

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

In memoriam

На 22 март след тежко боледуване ни
напусна самородния музикален талант,
планинар и наш приятел,

китаристът

Димитър Николов
Той бе неизменна част от Йодлеровия
състав и хор Планинарска песен „Филип
Аврамов”. Свиреше и пееше от сърце
песни на сцената и извън нея за планините и Родината, за приятелството и обичта
между хората.
Поклон пред паметта му!
от Сдружението на туристическите хорове в България, хор Планинарска песен
„Филип Аврамов, Йодлеровия състав към него и приятели

Тъжна вест

Почина заслужилият майстор на спорта
и заслужил треньор

Тодор Казаков

Деятел на ориентирането, секретар на Българска федерация по ориентиране, дълги години той бе щатен старши треньор на националните отбори по ориентиране. С неговото
име са свързани редица успехи в този спорт
- неговата състезателка Петранка Николова Пачева и до днес има най-доброто класиране
на България в дългата (класическа) дистанция. Беше организиран и всеотдаен, предан
на ориентирането човек!
Бог да прости Тошко!
Поклон пред светлата му памет!
Съболезнования на близките му.
БФО и БТС

забава
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В сайта на БТС www.btsbg.org
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КРАСОТИТЕ НА
КАРАНДИЛА И ВРЪХ
БЪЛГАРКА

ОФЕРТИ НА ИНФОЦЕНТЪР БТС

22 - 24 МАЙ (събота-понеделник)
22.05. (събота) Сборен пункт в 6.30 ч. пред Информацията на Централна жп гара София. Отпътуване с бързия влак в 7 ч. и пристигане в Сливен около
12 ч. Придвижване до долната станция на седалковия
лифт. Изкачване с лифта до горната станция в м. Карандила, настаняване и обяд в хижа Карандила. Следобед разходка и запознаване със забележителностите
м. Карандила.

23.05. (неделя) Целодневен 7-8 часов преход с изкачване на първенеца на Източна Стара планина - връх
Българка (1181 м), запознаване със скалистите грамади на Кутелка, Малка и Голяма Чаталка. Посещение
на известната Драгиева чешма и връщане до Карандила по друг маршрут.
24.05. (понеделник) Преди обед изкачване на връх
Кулата. След обяда слизаме пеша през скалния феномен Халката до Сливен. С градски транспорт отиваме
до жп гарата. Прибиране с влак до София около 21 ч.
ЦЕНА: 195 лв. Включва: влак в две посоки, лифт в
две посоки, градски транспорт, 2 нощувки в къща за гости, професионален планински водач, организационни
разходи.
Екипировка: като за ниска българска планина през
пролетта. Да се носят и дъждобран, челник, евентуално
щеки, дрехи за преобличане. Целият багаж ще се носи
само 10 минути до мястото за настаняване.
Минимум 4 участника.

джидам достигаме Гяур махала, а от там за още
два часа до живописна скала с изглед към язовир Боровица и Сиврикая.
След обяда отиваме обратно до площада на с. Три
могили и обратно за Чотрова махала. Вечеря в 19 ч.
25.05. (вторник) тръгваме за село Ночево Оставяме
транспорта, предстои преход и запознаване със забележителностите на района. Около 14.15 ч. правим пикник близо до транспорта и около 15 ч. потегляме обратно за София, където пристигаме около 19 ч.
ЦЕНА: 290 лв. Включва: придружаващ транспорт, 3
нощувки в къща за гости със закуски и вечери (много
добра родопска кухня), професионален планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина през
пролетта – щеки, гети, леки раници, храна за 4 пикника,
ръкавици, слънчеви очила, мокри сандали за пресичане на реки, дъждобрани, якета и панталони мембрани.
Два-три литра вода за всеки ден.
Минимален брой участници - 6, максимален - 7.

те горски райони на Гърция.
4.05.( вторник) Трансфер до планината Ксирувуни,
изкачване на вpъx Πopтapиc (1453 м). Нощувка в хотел.
5.05. (сряда) Трансфер дo плaнинaтa Кантили (1246
м). Ha въpxa има cпиpaщи дъxa зaшeмeтявaщи глeдĸи.
Cлизaмe oт плaнинaтa и отиваме в нaшия xoтeл, зa дa
плyвaмe в ecтecтвeн гopeщ извop. Гopeщитe минepaлни извopи c тeмпepaтypa между 34 и 70 градуса по
Целзий ce изливaт диpeĸтнo в мopeтo.
6.05. (четвъртък) С фepибoт нaпycĸaмe ocтpoв
Eвбея. Трансфер ĸъм Бългapия. Пристигаме в София
късно вечерта.
ЦЕНА: 792 лв. Вĸлючвa: придружаващ транспорт, 5
нощувки в хотели 2/3*, ферибот, професионален планински водач, медицинска застраховка, организационни
разходи.
Екипировка: като за висока българска планина през
пролетта – студо- и ветроустойчиви яке и панталон,
полар, трисезонни трекинг обувки, ръкавици, шапка за
топло и студено, дрехи за преобличане, щеки, челно осветление, слънчеви очила.
Записване: срещу поне 50 % от цената, фотокопие
на ЛК, GSM, до запълване на групата. Трудност: средна, без много екстремни маршрути, с нормални дневни
преходи. Минимум 7 участника.

АТОН - ИЗКАЧВАНЕ НА
ЕДНОИМЕННИЯ ВРЪХ
(2033 м) И ПОСЕЩЕНИЕ НА
ЧЕТИРИ МАНАСТИРА, СРЕД
КОИТО И ЗОГРАФСКИЯ
22 - 26 МАЙ (събота-сряда)

ОСТРОВ ЕВБЕЯ ПЛАНИНСКО ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Един консервативен и уникален свят, оцелял от
1000 години и призоваващ за повече смирение и съединение с вечността…

1 - 6 МАЙ (събота-четвъртък)

22.05. (събота) Тръгване от пл. „Руски паметник” в
София в 8 ч. с с придружаващ транспорт. През ГКПП
Кулата-Промахон пристигане в градчето Йерисо в началото на полуостров Атон. Плаж на Бяло море. Нощувка в семеен хотел.
23.05.( неделя) С микробуса пристигаме до Урануполи, входна врата за Атонския полуостров. После с
ферибот до главното пристанище на Света гора - Дафни. Оттам с друг ферибот до пристанището на скита
„Св. Ана”. От тук се тръгва пеша и през скита „Св. Ана”
и параклиса-заслон „Панагия” се изкачва връх Атон
(2033 м), където се нощува в затворени помещения със
спални чували и шалтета. Цялото изкачване е около 8
часа. Ако не се стигне върха, се нощува на параклиса-заслон „Панагия” /1500 м/.
24.05. (понеделник) Посрещане на изгрева на връх
Атон (2033 м). Ако се нощува на Панагия, се тръгва

ЗАБРАВЕНИ РОДОПСКИ
МАХАЛИ
22 - 25 МАЙ (петък-вторник)
22.05. (събота) Тръгване в 7 часа от Руски паметник в София с придружаващ транспорт до село
Паничково. От там тръгваме пеша с леки раници през махалите Долна и Горна Мурга, слизаме по стръмна пътечка в долината на приток
на река Жълтуша и правим пикник на поляна до чешма. След това се изкачваме до скалния феномен Олан
кая. Оттам излизаме при махала Соколите. Следва
трансфер с транспорт до Чотрова махала. Настаняване и вечеря.
23.05. (неделя) Тръгваме с транспорта към село Три
могили, от там се отправяме с леки раници към Гуне
махала. Следва преход, обяд около 13.30 ч., след което преходът продължава. Слизаме до приток на Речковица, от там стръмно нагоре изкачваме до махала Саръкая със скален феномен с малка пещера, спускаме се за час пак до Речковица, излизаме на Мумджидам махала, стигаме до транспорта и се прибираме в
Чотрова махала. Вечеря.
24.05. (понеделник) С транспорта за един час стигаме до село Три могили. Оттам пеша през Мум-
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1.05. (събота) Тръгване в 00.00 ч от Руски паметник
в София с придружаващ транспорт. Трансфер през Солун, Ламия и Халкида до остров Евбея. Нощувка в
хотел.
2.05. (неделя) Трансфер до мястото за изкачване на
планината Охи. Cлeдвa изкачване на връх Профитис
Илиас (1396 м) за около 5 – 6 часа. Слизане от върха –
около 4 часа. Нощувка в хотел.
3.05. (понеделник) Трансфер до планината Дирфис (1743 м). Изкачваме планината до върха по скално ребро. Глeдĸaтa oт въpxa e зaшeмeтявaщa. Гледаме
залива Евойкос и планините на континентална Гърция до Парнас, а на изток Егейско море, Спорадите
и остров Скирос. След слизане от върха отиваме в
xoтeл в подножието на планината, в един от девствени-

БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

организира курс за туристически аниматори
БТС, съвместно с „Национално сдружение на малкия и среден бизнес в туризма” (НСМСБТ) организира курс
за придобиване на специалност „Туристически аниматор".
Успешно завършилите курса придобиват трета професионална квалификационна степен и удостоверение за
професионален туристически аниматор.
За реализация по професия “Туристически аниматор” – сезонно и целогодишно, предлагаме включване в анимационни екипи по желание на курсистите, с осигурено битово настаняване и изхранване в к.к. "Слънчев Бряг".
Продължителността на обучението е три месеца, от които:
Теория онлайн в скайп група в рамките на месец. Начало: 03.05.2021 г.
Учебно-производствена практика и професионален стаж - два месеца. Започва на 03.06.2021 г. и се провежда
в к.к. "Слънчев Бряг".
Записването става чрез изпращане на и-мейл: max.mihaylov.bts@gmail.com на автобиография европейски
формат с актуални снимки, в която да има и информация какви чужди езици и в каква степен владее кандидатът. С одобрените кандидати се провежда събеседване, като следва:
- в София на 20.04.2021 г. от 10.00 до 15.00 ч. в БТС, Бул. Васил Левски, № 75;
- в Пловдив на 21.04.2021 г. от 10.00 до 15.00 ч. в Гранд хотел "Пловдив";
- в Бургас на 22.04.2021 г. от 10.00 до 15.00 ч. в Хотел "Аква" – Бургас;
- във Варна на 23.04.2021 г. от 10.00 до 15.00 ч. в Хотел "Аква" - Варна
За справки и контакти: тел. в БТС - 0882966302 и 0882966310
Тел. на НСМСБТ: 0876554082 - Веселин Банковски
Цената на обучението е 500 (петстотин) лева и се заплаща на две вноски по 250 лв. Тя включва: теоретичното
обучение, учебна, производствена практика и професионален стаж в регламентирания общ тримесечен срок.
На курсистите е осигурено безплатно настаняване и изхранване в туристически обекти на к.к. "Слънчев Бряг" за
целия срок на пребиваване.

1,30 часа преди изгрева за върха, по тъмно. Слизане
и придвижване до манастира Великата Лавра (пръв
и най-голям на Атон), където има нощувка. Всичко за
деня 8-9 часа ходене.
25.05 (вторник) Придвижване с транспорт до столицата на Света гора – Карея и до манастира Ватопед.
От него с пешеходен преход около 3 часа се пристига
на българската светиня „Зограф”. Нощувка.
26.05. (сряда) Пешеходна разходка до пещерата на
Св. Козма. Слизане пеша до пристанището на Зографския манастир. С ферибот отиваме до Урануполи. Прибиране с транспорт до България. В София се пристига
най-късно в 22 ч.
ЦЕНА: 500 лв. Включва: придружаващ транспорт,
български водач, медицинска застраховка, 1 нощувка
в хотел в Йерисо, 1 нощувка в планински заслон и 2 в
манастири, пермит (разрешение) за Атон, фериботи за
влизане и излизане от Монашеската Република, вътрешен транспорт в Света гора, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина пролетно време, щеки, спален чувал, шалте, челно осветление и храна за два дни.
Записване: до запълване на групата от 8 участника
срещу поне 50% от цената, GSM и фотокопие на ЛК.
Минимум 6, максимум 8 участника – САМО МЪЖЕ!
Трудност: без технически трудности, но дълго изкачване.

За записвания и информация:
тел. 0882966320 – Тони Ушева

