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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

каталожен № 255

ЕВРОПЕЙСКАТА ПЛАНИНАРСКА ОБЩНОСТ
РАЗШИРЯВА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

52 -ата конференция на Европейската асоциация за пешеходен туризъм (ERA) се проведе
между 29 септември и 2 октомври тази година, в рамките на
събитието EURORANDO 2021.
Действителната глобална ситуация с пандемията Covid-19
даде възможност да имаме уникално издание на Eurorando,

ехоСЪСТЕЗАНИЯ

което ще бъде белязано от
две събития:
ледоразбивач
Eurorando 2021 и огромно финално събитие Eurorando 2022.
Стигна се до това решение, тъй
като организаторите искаха да
дадат на всички възможност да
участват в това преживяване.
Участието и в двете събития
дава възможност да се открият

повече нови културни и туристически места, да се установят
контакти с нови хора и да се
даде принос за възраждането
на туризма.
Еврорандо 2021 ще бъде
последвано от събития между 11
и 18 септември 2022 в Румъния, в
красивия регион Сибиу, Трансилвания, под мотото „Приятелство“.
Сибиу е една от културните и
туристически столици на Румъния, привличаща туристи заради прекрасния си средновековен
чар, отлични околни пейзажи,
ма се делят на летни и зимни;
на спорта.
страхотна храна, зашеметяващ - провеждане
на
,,European - програма за сертифициране
парк и като изходен пункт за туwinter walking days” (Зимни
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Европейски дни на ходенето)
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пилотния проект в Eislek - Люквени нови практики, както и акту2022 г.
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ски ден на ходенето, чиято проlandscape convention”.
walking days” - Европейски дни
грама да е съобразена и съчена стр. 8-9
на ходенето, които като програтана с Европейската седмица

ПРАЗНИК С ДУХА НА ЩАСТЛИВЕЦА

намерите в сайта на дружеството
postupkitenaaleko.com.
Сумата, събрана за каузата
тази година като част от входните такси и доброволни дарения, е
1808 лева. Тя ще бъде използвана за закупуване на екипировка и
оборудване за Планинската спасителна служба в Кюстендил.
Силни аплодисменти получиха

„По стъпките на Алеко с приятел” е единственото у нас
отборно състезание по планинско бягане с кауза и социален
характер. Исторически е базирано на първото изкачване на
Черни връх през 1889 г. от Алеко Константинов и Никола Тантилов. Обединени от Алековия
дух да обичат родината и се
радват на природата й, над 500
души участваха в четвъртото
му издание тази година, организирани в 136 отбора и разделени в четири категории - “Се-

ПРОЯВИ ОТ
КАЛЕНДАРНИЯ
ПЛАН НА БТС

Походи, посветени на 1 ноември – Ден на народните будители –
октомври – ноември, БТС, ТД
Международен ден на Черно
море, почистване на плажа и на
туристическите пътеки около
хижа „Черноморец” – 31 октомври,
ТД „Родни балкани” - Варна
Кестенова вечер – среща на туристи-ветерани – 6 и 7 ноември, ТД
„Калабак” – Петрич
Почистване в района на хижа
„Грамадлива” – ноември, ТД „Хемус” - Велико Търново
Б.Р: Поради извънредната епидемична обстановка са възможни
промени в Календарния план

мейство”, “Приятели”, “Колеги”
и “Съседи”. Те преминаха по
избор по едно от две трасета:
късо (11 км по маршрут с. Владая – х. Панчо Томов – с. Владая) и дълго (27 км по маршрут
с. Железница – заслон Синята
стрела – вр. Черни връх – м.
Офелиите – с. Владая).
Събитието бе организирано от
ТД “Боерица“ - Владая, в партньорство със Столична община,
район Витоша, район Панчарево,
Природен парк Витоша, фондация „Ела и ти“ и спонсори. И тази

№37

на стр. 8-9

година то е включено в календара
на емблематичните за град София спортни събития, в подкрепа
на инициативата „София - Европейска столица на спорта“.
Общо 24 отбора бяха отличени
в надпреварата по двата маршрута. Най-добро време на късото
трасе постигна тим “Адреналин”
в категория „Семейство“ с отборно време 01:18:53. В дългото
трасе победи отбор “Run4Fun” в
категория “Приятели” с отборно
време: 03:09:41. Повече информация за класиранията може да

100 НТО

Пещера Снежанка

чества 60-годишен юбилей

4

трите отбора на фондация “Ела и
ти“ с участници хора с двигателни
проблеми в специализирани колички и доброволци, които преминаха успешно късото трасе. Особено внимание предизвика участието на известния планински
бегач Кирил Николов – Дизела,
който се включи в отбор „Папая”
(кръстен на кучето-водач) с незрящия състезател Павлин Митев и
Янка Трифонова. Те преодоляха
дългото трасе от 27 км с време 7
часа и 6 минути.

Царска Бистрица Мексико сити
перлата на Чамкория
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българия
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НСА и БТС подписаха договор за
дългосрочно сътрудничество

В края на септември т.г. изпълнителният секретар на
Българския
туристически
съюз, доц. д-р Румен Драганов и ректорът на Националната спортна академия „Васил
Левски“, проф. Николай Изов
подписаха договор за сътрудничество, който регламентира
бъдещи съвместни дейности
на двете институции в област
та на спортно-туристическата
дейност, както и учебната и
научна дейности - обучение на
планински водачи, аниматори

и др.
Като общи цели в договора са
заложени създаване на възможност за въвеждане на единна
държавна образователна политика в областта на спортно-туристическите, учебните и научните
дейности, съвместно участие в
национални и международни научни конференции и семинари,
както и в научни и научно-приложни изследвания и проекти по
различни програми.
Изпълнителният секретар на
БТС доц. д-р Драганов запозна

членовете на академичното ръководство с огромния обем работа, която Управителният съвет на
съюза е извършил и предприетите постъпки към Министерство
на младежта и спорта за придобиване статут на организация за
спортно-туристическа
дейност.
Той информира присъстващите, че БТС е започнал дейности
по създаването на кооперации
по Закона за кооперациите, като
„БТС планински водачи“, „БТС
аниматори“ и „БТС екскурзоводи“,
за възстановяването на Юношеския туристически съюз – ЮТС и
др.
„Ще реализираме обучение и
в частта организатори, инструктори, екскурзоводи, туристически аниматори и организатори на
детски и младежки лагери и от
тази гледна точка ще разчитаме
на вас в образованието, включи-

телно и на подрастващото поколение и други“ – заяви доц. д-р
Румен Драганов.
Проф. Изов благодари на ръководството на БТС за усилията, които полага за стопанисване на всички обекти в страната.
„От гледна точка на дейностите
в Академията ще направим възможно заедно с Вас да реализираме целите и идеите на нашите
две институции. Още повече, че
НСА е висше училище, доказало
своето качество на образование

БТС и ЮНЕСКО обсъдиха съвместни
инициативи
През септември в Министерството на външните работи се
състоя среща между представители на Организацията на Обединените нации за образование,
наука и култура - ЮНЕСКО и Българския туристически съюз. В нея
участваха Христо Георгиев – генерален секретар на Национална
комисия на Република България
за ЮНЕСКО, Станислава Нишкова
– държавен експерт към същата
комисия, а от БТС - Максимилиян
Михайлов и Олеся Янева.
Обсъдени бяха теми в три направления – културни ценности на
ЮНЕСКО, нематериално културно
наследство и бъдеща съвместна
дейност.
Седем български културни обекти
в Списъка на световното културно и
природно наследство под закрилата
на ЮНЕСКО фигурират и в списъка
на Националното движение “Опознай
България – 100 НТО” са представени
в изложба от фотоси и картини, досега показвана само в чужбина. Те
са Рилският манастир, Свещарската
гробница, Казанлъшката гробница,
Боянската църква, Ивановските скални църкви, Архитектурно-исторически
резерват – Несебър и Национален
историко-археологически
резерват
„Мадара” (Мадарски конник). На срещата бе взето решение тази изложба
да бъде представена и в България
през януари 2022 г.

В списък на ЮНЕСКО са включени
и български нематериални ценности.
Това са Бистришките баби (архаична полифония, танци и ритуали от
региона Шоплука), нестинарството,
традицията на тъкане на килими в
Чипровци и народният празник „Сурва“. Обсъдена бе възможността за
съвместно създаване на национално движение, което да добавя към
тях и други емблеми на България,
като например киселото мляко, българската роза и мартеницата.

През целия месец ноември тази
година в Музея на туризма, който
се намира в УНИБИТ (София, бул.
„Шипченски проход“ № 69-А) ще
бъде експонирана съвместна изложба на Регионалния център на
ЮНЕСКО и БТС, която представя
нематериално културно наследство
на 16 европейски страни, сред които
и България.
Представителите на двете организации обсъдиха провеждането на
форум през 2022 г., на който експерти в областта на нематериалното
културно наследство за България
и в световен мащаб да представят
добри практики за развитие на тези
обекти. В това официално събитие
ще участват и представители на БТС
и ще бъде обявено новото съвместно движение.

юбилеи

октомври 2021 г.

55 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
„ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ - 100 НТО”
и е лидер на спортното образование в България и региона“
– посочи проф. Николай Изов.
На церемонията по подписване на договора за сътрудничество от БТС присъстваха
Олеся Янева и Максимилиян
Михайлов, а от НСА - ректорският съвет на НСА, ръководителят на катедра „Туризъм,
алпинизъм, ориентиране“, доц.
Александър Шопов и ръководителят на катедра „Снежни
спортове“, доц. Петър Янков.

Световен ден на ходенето да се движим пеша

Ученици от 6-и клас на ОУ „Цар Симеон І“ в град Варна
с класен ръководител Светлана Димитрова и родители се
включиха в инициативата за отбелязване на Световния
ден на ходенето, като част от Националната програма за
физическа активност и развитие на населението. Това е
спортно събитие от календара на Международната асоциация „Спорт за всички“ /ТАФИСА/.
По маршрут, определен от ТД „Черноморски простори“
с председател и планински водач Атанас Сивков, в топлия есенен ден всички заедно извървяхме преход от последна спирка на кв. Виница до Аладжа манастир и обратно. Слънцето и свежият въздух допълниха удоволствието от движението. Проведената томбола донесе емоция и
ентусиазъм в игрите на все още зеленеещата се поляна.
И както винаги, ароматите от запаленото барбекю бяха
неустоими.
Никой не искаше да си тръгваме, защото тук, сред природата, поне за малко забравихме за заплахите от болести и зарази. На връщане вървяхме все по бавно, опитвайки се да отдалечим края на този прекрасен есенен
ден.
Надявам се идеята за привличане на повече желаещи
за системни занимания за здраве чрез най-леснодостъпната физическа активност – ходенето, да намира все повече последователи.
Светлана ДИМИТРОВА - учител по математика

През 2021 година се навършват 55 години от създаването
на Националното движение
„Опознай България – 100 национални туристически обекта”. Това се случва през 1966
г. на Черни връх на Витоша по
инициатива на Българския туристически съюз. Основната му
идея е всеки да се запознае с
културно-историческите и природни забележителности на
България, сред които 8 обекта
фигурират и в Списъка на световното културно и природно
наследство на Организацията на Обединените нации за
образование, наука и култура
(ЮНЕСКО). Тези обекти са с
изключително значение за човечеството и тяхното опазване

е с приоритет.
По време на Българското председателство на Съвета на ЕС
през 2018 г. Националното движение „Опознай България – 100
НТО” официално излезе на политическата и културна сцена на
Европа. Българският туристически съюз направи две презентации на движението в НДК пред
министрите на културата на европейските страни и то бе включено в панела за културно развитие във Велико Търново.
Движението се ръководи от Национален координационен съвет,
в който участват представители
на всички институции, ведомства
и организации, които имат отношение към движението. През изминалите десетилетия в него са

Тази година ТД ,,Чудни скали“, град Айтос, реши да отбележи 126-годишнината на организирания туризъм в България
с екскурзия до Историческия
парк ,,Неофит Рилски“, който
се намира край с. Неофит Рилски, община Ветрино, Варненска област.
И така, на 28 август 2021 г.
туристи на всякакви възрасти
от клубовете по пешеходен
туризъм, общо 41 души, потеглихме към определената цел.
Ръководител на групата беше
секретарят на ТД ,,Чудни Скали“ Бистра Костова. Празнич-

ното настроение бе налице още
с влизането в автобуса, тъй като
Бистра Костова поздрави присъстващите с очакваният празник
- 29 август, а ние откликнахме,
като запяхме песента на Алеко
,,Из Витошки предели“ и продължихме с най-обичаните туристически песни.
В една от почивките, преди да
стигнем Историческия парк, г-жа
Бистра Костова ни прочете Поздравителен адрес към туристите от кмета на град Айтос Васил
Едрев и връчи награди по случай
празника.
Румяна Василева бе удостоена

български царе: Асен, Петър и
Калоян. Потопихме се в историческото минало на България.
Пътеката надолу водеше към селището, населявано от най-старата цивилизация в света. Осемте къщи представят образци на
четири къщи от неолита и четири от халколита. Всяка една от
постройките представя отделна
култура. Излязохме от селцето
на първата цивилизация в света
се насочихме към следващата
епоха - на могъщите траки. Първата сграда е Храм на богинята
Майка. Видяхме образите на
митичния музикант Орфей и великия боец Спартак. Удивлявахме се на Тракийски дворец и на
Тракийски цар Севт III. Тронната
зала зад мраморната врата, ритуалните съдове от злато и сребро, дървените мебели и врати
говорят за богатото изкуство на
траките и това събуди у нас чувство на гордост, че сме потомци
на предци с такава култура. Трите гробници показаха, че в ан-

тичността са се смесили тракийската и римската култури.
Завършихме разходката из
Исторически парк ,,Неофит
Рилски“ с посещение на жилища: походни домове, преносими номадни домове, владетелски домове и хижи. Видяхме
полигон законна езда, стрелбище за стрелба с традиционен лък и Лъвовото заведение. От погледа ни не убегна
и красивото изкуствено езеро
с разноцветни водни лилии.
Едночасовата ни разходка из
Исторически Парк „Неофит
Рилски“ беше прекрасна гледка за очите, истинска наслада
за душата и усещането ни на
най-ценното чувство на гордост, че сме предци на хора с
древна и богата култура.
Благодарим на ТД „Чудни
Скали“, град Айтос, за чудесния подарък по повод нашия
празник.
Янка ГАНЕВА - КТВ при
ТД ,,Чудни Скали“, Айтос

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
На 5 ноември от 14 часа в Залата на Министерство на младежта и спорта на V етаж ще се тегли
томболата на Националното движение „Опознай
България – 100 НТО”. В сайта на БТС - btsbg.org ще се публикува информация относно присъствието на регистрираните участници, съобразено с динамиката на противоепидемичните мерки
в Ковид ситуацията. Имената на спечелилите големите награди
ще бъдат публикувани в сайта на БТС в края на деня на теглене
на томболата. Списъците на всички, неполучили награди, ще бъдат качени в сайта на БТС на 15 ноември. Наградите ще се получават до 7 януари 2022 година включително.
Телефони за връзка: 02/4263984, 02/9300676 и 0882966300.

КУПА “ЕХО” - ЧАКА СЕ!

АЙТОСКИ ТУРИСТИ ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА АЛЕКО
С ПОСЕЩЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК
със значка ,,Заслужил ветеран“
по повод нейната 70 годишнина и
за активна туристическа дейност
в продължение на 17 години.
Награди „Отличник на БТС” получиха туристите Желязко Стоянов (на 70 години), Зоя Костова
(на 60 години) и Георги Георгиев
(на 50 години), а членовете на
цялото ръководство - УС на ТД
,,Чудни Скали“ - Айтос получиха
грамоти за това, че в продължение на четири години работиха за
подобряване качеството на живот на туристите в град Айтос.
И ето че вече бяхме пред входа на Исторически парк ,,Неофит Рилски“. Любезни екскурзоводи ни разделиха на две групи
и под тяхно ръководство започна разходката из комплекса, съпроводена с изчерпателна беседа. Паркът е разположен на
площ от 136 дка. Входната крепост е построена по образец на
български крепости от 12 до 14
век. Още на входа ни посрещна шадраван с трима велики

се включили над шест милиона
участника, сред които и граждани на Германия, Русия, Франция,
Дания, САЩ, Сърбия, Украйна,
Финландия, Канада и др. Те събират марки и печати от обектите
и стават носители на бронзова,
сребърна и златна значка, придружена с грамота. Всички регистрирани в движението имат
право на участие в ежегодната
томбола, която тази година ще се
проведе на 5 ноември.
От регистрираните участници в
периода от 01.09.2019 до 31.08.
2020 г., носители на златна значка със 100 печата са 529 души,
а събралите печати и марки са
182. Сребърна значка имат 1297
души, а бронзова – 1663.

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК С
ОБНОВЕНО СЪДЪРЖАНИЕ И ВИЗИЯ

От началото на ноември (все още няма
уточнена дата за „Български пощи“ ЕАД)
започва абонаментната кампания за 2022 г.
Тя ще приключи на 15 декември т.г.
Каталожен № 255 в клоновете на „Български пощи“ ЕАД и разпространителската фирма „Доби прес“ ЕООД, тел. 02/963
3081. След началото на кампанията можете
да се абонирате и в централния офис на БТС.
Годишен абонамент - 12 лв.
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100 НТО

№37 Пещера Снежанка чества
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60-годишен

На 3 януари 1961 година
трима туристи
от град Пещера
– Борис Евтимов, Гинчо Коцев и Жоро Златаров, откриват
пещера
Снежанка. Нейното благоустрояване продължава седем години и
на 20 юни 1968 г. тя е отворена
за посетители.
Стопанин на „Снежанка“ е ТД
„Купена“, град Пещера. Неговият председател Георги Киев
с гордост разказва, че дружеството поддържа пещерата
и пътя до нея със собствени
средства. На 24 септември
тази година е финализирано

Спелеологът Петър Трантеев – вляво и Борис Евтимов – един от откривателите на пещерата

разчистването на най-голямото
свлачище и са запълнени дупките по асфалтовото шосе към
нея. „Вече е удоволствие да се
преминават тези 2700 метра до
паркинга, след който следва благоустроена пътека с парапети,
пейки и места за отдих, направени така, че да не се уврежда природата. Тази година засадихме
там два чинара
и едно дърво
гинко билоба ” –
разказва Георги
Киев.
За втора по-

редна година община
Пещера,
Спортен клуб по
ориентиране „Вариант 5” от Търговище и ТД „Купена” организираха
през август състезание по ориентиране за купа
„Пещера”, в която
взеха участие 190
състезатели
на
възраст от 10 до
над 70 години от
Пловдив, София,
Велико Търново,
Шумен, Плевен,

Търговище, Пещера и Турция.
Надпреварата за Купа „Снежанка” също се проведе с подкрепата на общината.
Предвижда се в бъдеще да се
проведе състезание по ски-ориентиране в село Свети Константин, което притежава необходимата
материална
база и подходяща
инфраструктура.
Тази проява ТД „Купена” ще организира
съвместно с Българската федерация по
ориентиране и клубове по ориентиране
от цялата страна.
Всички прояви на
дружеството, включени в Националния
календарен план на
БТС, тази година се
провеждат под знака
на 60-годишния юбилей на пещера Снежанка.

На 5 км. по шосето от град Пещера в посока Батак има
отбивка с табела, а от там към пещера „Снежанка“ се върви
около 40-50 минути по три километра асфалтов път, следван
от горска пътека с червена маркировка и сериозен наклон. По
нея мотивационни табели “Дишай дълбоко!”, “Не се предавай!”,
“Още малко!” и “Вижда се!” стимулират туристите да спират за снимки и отмора. Малко преди пещерата има беседка и
близко обособено място с пейка и обгледна панорама към Родопите.
След откриването на „Снежанка“ през 1961 г. в нея са намерени следи от траките, живели 600 г. пр. Хр. Обитавана е от
пет вида прилепи. Наричат я „Перлата на Родопите” заради
огромното разнообразие от красиви пещерни сталагмити,
сталактити и сталактони, драперии и синтрови езерца. Тя е
електрифицирана и благоустроена.
По протежение на 145 м са разположени Залата на виметата, Голямата зала, Музикалната зала и Вълшебната зала, където природата е изваяла фигура на сталактит с размер 1.27
м., оприличаван на Снежанка от приказката на братя Грим.
Красивата пещера фигурира под № 37 в списъка на 100-те Национални туристически обекта. Печат има до входа на пещерата.
Работно време:
Лятно часово време: всеки ден от 9.30 до 17.15 ч.
Зимно часово време: всеки ден от 9.30 до 16.00 ч.
Телефон за контакти: 0896715972

№3 Средновековен храм в подножието на Рила

Църквата „Св. св.
Теодор Тирон и Теодор Стратилат” в разложкото село Добърско е построена през 1614
г. Тя е трикорабна базилика,
вкопана наполовина в земята
(заради законите през турското
робство).
В нея може да видите оригинални икони, датирани от 1614
г., и стенописи от 1672 г. Храмът, граден в началото на XVII
век, е един от малкото, оцелели в България от тази епоха
до наше време. Този безценен
паметник на културата е сравнително малко познат у нас –
посещават го случайно научили

паметник на културата. Иконите в царския иконостас там са
дело на Симеон Д. Молеров,
известен представител на Банската художествена школа.
Добърско е едва на 24 километра или на по-малко от половин час път от Банско. Селото
има около 500 жители. Пътят
дотам предлага чудесна панорама към долината и към величествените, осеяни с борови
гори, склонове на Рила. Местните хора са особено приветливи и дружелюбни – веднага ще
ви упътят как да влезете в храма (църквата по принцип е затворена, но може да се уговори
предварително посещение по
телефона с кмета).
Тел.: 074406/215 и
0887891525

за него българи или чужденци,
доведени
от
туроператорски
фирми.
Векове църквата е била опора на християнската вяра и национално самочувствие - чак
до началото на 60-те години на
миналия век, когато спрели богослуженията. Скоро след това
започнало да пресъхва и чудодейното изворче с целебна за
очите вода. Легендите свързват
целебната вода и основаването
на храма с ослепените Самуилови войни. На път за Рилския
манастир те били застигнати от
зимата и останали там. Името на
църквата не е избрано случайно -

Деветгодишният Петър Боянов е от Севлиево и е носител на
златна значка от Националното движение „Опознай България –
100 НТО”. „С мама и тати обикаляме България и така научавам
много неща. За две години имам 117 печата от обектите. Много
ми харесва да пътувам и да посещавам непознати места”.

светците Теодор Тирон и Теодор
Стратилат са били византийски
воини, покровители на християнската войска. Тук възниква прочутата добърска певческа школа
на т.нар. добърски просяци - своеобразно сдружение на слепци,
странстващи изпълнители на
народни песни и музика. Упадъкът й започва в края на XIX век и
угасва някъде след 1944 г.
Според друга легенда тук се е
венчал цар Иван Шишман. Безспорно е обаче съществуването на Рилската грамота на Иван
Шишман от 1378 г., с която селото се дарява на Рилската света обител. Трикорабната църква
е вкопана дълбоко в земята и
няма прозорци - само тесни отвори в дебелата каменна стена.
Оригиналните стенописи от 1672
г. са дело на неизвестен майстор,
най-вероятно от Дебърската школа в Македония. Църквата не е
реставрирана. След 1972 г., в
продължение на няколко години,

е свален натрупаният
слой от сажди. Така иконите и фреските днес
изглеждат като нови. Запазен е единствено малък участък от опушената стена - колкото да се
види разликата.
В съседство със стария храм е църквата
„Сретение
Господне",
градена в 1860 г., също

обекти
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Царската фамилия и БТС с
инициативи за сътрудничество

На 23 септември т.г.
в офиса на Българския
туристически съюз се
проведе среща между
Явор Кирилов – личен
секретар на Негово Величество Цар Симеон
II-ри и изпълнителния
секретар на съюза
доц. д-р инж. Румен
Драганов. От БТС на
нея присъстваха още
Веселина
Цветкова,
Иван Тодоров, Максимилиян Михайлов и
Олеся Янева.
Основните теми на
разговора бяха три:
предложение от страна на царското семейство за добавяне на
два обекта към Националното движение
„Опознай
България
- 100 НТО”, възможността член на царското семейство да съдейства за развитието
на Юношеския туристически съюз (ЮТС)
и бъдеща съвместна
дейност с ЮНЕСКО –
Организация на Обединените нации за
образование, наука и
култура.
По първата тема Веселина
Цветкова, експерт „Национално движение „Опознай
България - 100 НТО”, изложи
всички условия, необходими
за включване на обекти в движението.
Участниците в срещата стигнаха до общо становище обектите Царска Бистрица и парка
“Врана” с царски дворец „Врана” да бъдат предложени и
обособени като два обекта на
движението с един общ печат.
Доц. д-р инж. Румен Драга-

След Рилския манастир
безспорно Царска Бистрица
е второто място в красивата
Рила планина, което всеки
турист трябва да посети. Не
случайно там е разположен
първият планински курорт
в България и на Балканите,
издигащ се от 1230 до 1390
м надморска височина, който всяка година привлича
лете и зиме родни и чужди
туристи. Полегнал сред вековни гори в непосредствена
близост до столицата (73 км)
в община Самоков, първокласният ски комплекс разполага с 4536 легла, с 28 места
за настаняване, а броят на
нощувките е 338 000 според
НСИ за 2020 г.
Началото на елитния български курорт Боровец, известен като Чамкория до 29 юни
1942 г., е поставено през 1896
г. Тогава генерал Тантилов издига първата вила за почивка,
последван от княз Фердинанд,
изградил лятната си резиденция сред девствената рилска
природа - двореца „Царска
Бистрица“ и няколко ловни
хижи в района. Така Чамкория
става любимо място за почивка на царското семейство.
Веднага аристократични и заможни семейства издигат вили
в летовището и до 1928 г. те
нарастват до 74. С развитието
на ски спорта на Боровец той
е идеално място за зимния отдих.
Наред с прекрасната природа и възможности за планински
туризъм и спорт: алпийски ски,
сноуборд, ски бягане, планинско колоездене, Боровец привлича и с архитектурата, и с
историческото си минало. Перлата в короната на Чамкория
е комплексът „Царска Бистрица“, който съхранява в себе
си спомени за Третото българско царство. Мястото за ловна
хижа в Рила планина избира
княз Александър І, а през 1905
г. княз Фердинанд І го превръ-

нов представи визията на сдружение БТС за възстановяване
и развитие на ЮТС. По темата
се включи и Иван Тодоров – експерт по въпросите на ЮТС. Прието бе предложението Симеон
Хасан (син на княгиня Калина
Сакскобургготска и испанския
мореплавател Антонио Муньос
Варкалсел, известен като Китин
Муньос), да съдейства за развитието на ЮТС, международните
контакти по линия на ERA и сродни на БТС организации от страната, Европейската общност и
извън нея.

Максимилиян Михайлов, доброволец в БТС,
представи концепцията
за съвместна дейност с
ЮНЕСКО. Отбелязано
бе, че г-н Китин, който е
член на царското семейство и официален представител на ЮНЕСКО,
би могъл да съдейства
както за реализацията
на съвместната фотоизложба за седем обекта,
които фигурират
едновременно в Списъка на 100-те НТО и в
Списъка на обектите на
световното културно и
природно наследство на
ЮНЕСКО, така и за изграждането на ново национално движение за
нематериалното културно наследство.
В началото на срещата на БТС бяха поднесени като подарък две
книги от личната библиотека на италианската
кралица Елена Савойска, майка на българската царица Йоанна и
баба на Негово Величество Цар Симеон IIри. Тези книги от 1901 г.
представят колекция от снимки
на Алпите – един свят на туризма от миналото, необременен
с бюрокрация. Също така в
допълнение бе получен албум
с марки на градовете на Царска България от 1944 г., с кратка информация за градовете
и нейното население. Този албум е нещо като предшественик на Националното движение
„Опознай България - 100 НТО”,
който ще бъде експониран на
предстоящата фотоизложба на
ЮНЕСКО и БТС.
Олеся ЯНЕВА
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Парк-музей „Врана“

образец на европейското изкуство

Паркът „Врана“ е значителна
творба на пейзажното парково
изкуство, създадена в България през първата половина на
XX век. По своите художествени
качества той не отстъпва на известните пейзажни паркове, създадени в Европа през XIX век.
Представлявал е съставна част
на имение с площ 140 ха, принадлежащо на българските царе
Фердинанд I и Борис III.
Към изграждането на парка се
пристъпва през 1900 г., 22 години
след освобождението на България от турско иго. Той е едно от
първите произведения на парковото изкуство в България и е
изграждан повече от 40 години.
Като „строителен материал“ се използва декоративна растителност.
Впечатляващо е голямото разнообразие от 821 дървесни, храстови
и тревисти вида от 118 семейства
и 435 рода на територия по-малка
от 100 ха. Обявен е за национален паметник на културата.
Първият етап от създаването
му (1900 – 1909 г.) е свързан с
големи трудности - недостиг на
посадъчен материал поради липса на оранжерии и разсадници за
производство на цветя и дървесно-храстова растителност. Големи количества фиданки и семена
на цветя се доставяли в парка от
всички континенти. Ето защо паркът „Врана“ разполага с разнообразен асортимент на растителни видове.
Паркът „Врана“ е бил предназначен за царското семейство

Царска Бистрица

перлата на Чамкория

ща в ловна резиденция. Сградата е изградена според върховите
достижения в националната ни
архитектура в края на XIX и началото на XX, но преплетени с модерните европейски тенденции.
Проектът е на арх. Георги Фингов, който е сред първите в България, използвали елементи на
сецесион в орнаментите на сградите. Дворецът се помещава в
утилитарна сграда в типичен за
алпийското строителство стил.
Завършилият във Виена архитект
е автор на малкия дворец „Врана“, на двореца „Ситняково“ и
царската ловна къща в Бистрица
от 1903 г., като междувременно
реставрира и манастира „Свети
Димитър“ в Евксиноград. И сега
вилата, издържана в изтънчения
модерен за Европа стил на сецесиона, изглежда впечатляващо
сред девствения курорт в Източна Рила, като нейния уникален
облик приказно се вписва като
изящен декор в гората с вековни

дървета. Традиционният български елемент присъства, но той
е в интериора на сградата и мебелирането ù, които са дело на
резбарите - братя Петър и Лука
Кънчеви.
През 1898 г. е изградено първото крило на двореца, известно
като “Стария дворец”, състоящо
се от няколко стаи, кабинет и
спални. По-късно са изградени
още две крила с обширна гостна, трапезария и втори етаж със
спални, будоари и още един кабинет. Така при завършването
през 1914 г. се оформя цял комплекс от дворцови сгради и красив парк, през който минава р.
Бистрица Мусаленска. Паркът
около двореца е уникален с редки дървесни видове. Хобито на
цар Фердинанд е да носи млади
дръвчета от редки видове от различни места по света.
Втората дворцова сграда, известна като Лятната резиденция,
е построена от 1911 до 1914 г. по

проект но авторитетния архитект
от първата половина на XX век.
Пенчо Койчев, чието дело е Съдебната палата в столицата и северното крило на Народното събрание. Царица Елеонора в 1910
г. възлага на архитекта проектирането и ръководството на строежа на двореца в „Царска Бистрица“. Характерно за архитектурното оформление е великолепната комбинация на възрожденски
елементи. Оригиналната фасада
и интериорните пространства
създават уникално чувство за монументалност и уют.
Сред туристическите атракции
на Боровец е и атрактивната постройка на водоелектрическата
станция Царска Бистрица, построена от Siemens-SchuchertWerke през 1912 г. Позиционирана сред вековната борова гора и
на брега на живоструйната река
Бистрица, тя снабдява с електроенергия резиденцията и околните
сгради. Подобните на нея цен-

като извънградска лятна резиденция. Дворецът е завършен
през 1912 г., а името му е резултат от страстта на княза към
орнитологията и решението му
да го кръсти на първата кацнала на покрива птица. В него се
намират кабинетът на царя,
Министерският салон, Старобългарската стая, Чайната,
Овалната трапезария, Големият салон и Карелската столова
- подарък от руския император
Николай II за пълнолетието на
неговия кръщелник цар Борис
III.
През 2001 г. имението е подарено на Столична община от
сина на цар Борис III, Симеон
Кобургготски. То е разположено
на 11 км от центъра на столицата.
От 2013 г. Парк-музей „Врана“ е отворен за посетители в
дните събота и неделя от 10 –
16 часа, като на всеки половин
час тръгва организирана група
със
специалист-екскурзовод.
Специалният автобус № 505 от
обществения транспорт, който
се движи само през почивните дни в рамките на работното
време на парка, свързва двореца с Орлов мост.
Това че дворецът Врана ще
бъде отворен като музей, го
прави втория реституиран царски имот, отворен за посетители, първият е дворецът Царска
Бистрица.
По материали от
www.park-vrana.com
трали вече са само музейни
експонати.
В близост до курорта „Боровец“ и до двореца „Царска
Бистрица“ се намират още два
обекта – Лятна резиденция
„Ситняково“, построена по проект на арх. Г. Фингов през 1904
г. и ловната хижа „Саръ гьол“.
Проектирани по едно и също
време от един автор, те са архитектурно издържани в стила на ловната къща в „Царска
Бистрица“ – умела симбиоза
между високопланинско строителство, оформени с изящна
сецесионова декорация и обзавеждане.
Време е красивите архитектурни перли в Рила планина,
свързани с Третото българско
царство и царете Фердинанд І
и Борис III, да влязат в осъвременен списък на най-елитните
туристически национални обекти, тъй като несъмнено са част
от непреходното наше материално историческо богатство,
художествени ценности, които
трябва да бъдат промотирани
и видяни от повече посетители.
След 1945 г. дворецът е национализиран, а след демократичните промени през 1989 г. и
редица съдебни дела Царска
Бистрица е реституирана от
децата на цар Борис III - Симеон Сакскобургготски и Мария
Луиза Хробок. Той е отворен за
посещения от четвъртък до неделя между 9 и 17 ч.
Като ски-курорт Боровец се
оформя 60-70 години на 20 век,
когато се изграждат първите
хотели в алпийски стил и съоръжения за зимни спортове.
Най-близкият до София зимен
курорт и е предпочитан от жителите на българската столица.
В момента с цел запазване и
развитие на курорта и цялата
прилежаща зона над Самоков
стартира скипроекта Супер Боровец, който е най-мащабният
като инвестиционно намерени в
Източна Европа и на Балканите.
Антоанета ТИТЯНОВА

маршрути
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Като се сетя
за Родопа планина, в главата
ми изплуват думи
като магия, мистика,
песни с гайда, вкусна
храна, мечки и филмите
на Николай Хайтов. Филма „В края на песента“ по
разказа на Хайтов „Ибрям
Али“ много хора от моето
поколение помнят с невероятното изпълнение на Васил
Михайлов на песента за Руфинка.
Според филмовия сценарий Ибрям Али и Найме
се обичат, но любовта им е
забранена от богатия баща
на момичето. Въпреки това
младите се женят и Али е
пратен в затвора за кражба
на мома. След години се завръща в родното си село,
присяда в кръчмата и разбира, че любимата му е починала. Когато запяват любимата му песен – „Руфинкината“, Али не издържа и
запява. Така той е разпознат.
Враждуващият род му устройва засада и всичко красиво приключва в края на
песента.
Тези спомени доминираха в
главата ми, докато автобусът
ни отнасяше към село Храбрино, близо до Пловдив, откъдето започваше екскурзионното
летуване на ТД „Осогово“ Кюстендил из Родопите.
В жегата трудно стигнахме
до хижа Академик (бивша Родопски партизани), а уж бяха
само четири километра. Студената бира и уютът възнаградиха усилията ни и възстановиха
умората.
Съвсем близо се намира
партизанска землянка, което
обяснява старото име на хижата. Табела до нея напомня, че

Родопите „В края на песента“

в нея са се крили и живели партизани от група на отряд „Антон
Иванов“. Бетонната плоча върху
землянката съвсем обърква идеята за автентичност. Неусетно
стана време за вечеря, салата с
ракийка и китара с много песни.
Древният Пловдив светеше в
краката ни и тихо слушаше как
звучи щастието.
След закуска и снимка пред
хижата, на сутринта поехме нагоре към хижа „Върховръх“. Почти
1000 м денивелация и 4-5 часа
преход бе днешното предизвикателство. След около 1,5 часа бяхме пред ловната хижа „Бряновщица“ в едноименното летовище. По вилите и бунгалата беше
пълно с хора, избягали от жегата.
Преди да продължим пътя си,
влязохме в църквичката покрай
пътя, за да запалим по свещица,
че утре е Голяма Богородица.
Неусетно стигнахме до хижата. След настаняването, обяда и
почивката, желаещите се разходиха до самия връх Върховръх.
Табела информира, че това е
първият, изкачен от Боян Петров

връх, и пътеката дотам носи неговото име. Вървяхме смълчани,
сякаш всеки мислеше за Боян.
Следващият ден, 15 август, бе
Голяма Богородица! И голям преход до хижа „Персенк“ – 18 км.
Пътят е прекрасен, но планината
е празна. Няма хора, освен овчари, които говорят за скорошни
щети от мечки – кога овце, кога
коне...
Почти на пътя ни, по малко отклонение вдясно, на около 10 минути, са скалите Комаров камък
- прекрасно обзорно място, докъдето поглед стига, се открива
гледка към платото Равногор, Фотинската река, малка част от яз.
Въча и др. Това е запазена марка
за Родопите, накъдето и да погледнеш – все безкрайна броеница от разляти хълмове.
Наблизо по пътя се минава и
покрай паметник на 11 загинали
герои, отстоявали позиции пред
турците на 5 октомври 1912 година, под командването на полковник Серафимов. Същият полковник Владимир Серафимов от
Родопската Шипка, край селото,

носещо неговото име.
След паднали дървета по пътя
се появи Римския път, изумително съоръжение, по-старо от българската държава. Кой знае какви
тайни пазят пътищата на Римската империя…
Още малко усилия и вече бяхме настанени в бунгалата около
хижа Персенк. Оказа се, че и тук
има параклис, добра възможност
да почетем празника Голяма Богородица. Вечерята бе изумително вкусна. Не мина без настроение и песни, докато душата се
напълни със слънце. А небето
вече преливаше от Млечния път
и падащи звезди.
Сутринта, след ритуала с телефоните
и
фотоапаратите,
бавно се отправихме към хижа
„Скални мостове“. Познатият от
вчера Римски друм ни очакваше.
Пътьом се отбихме до връх Малък Персенк, за да изпълним погледа и сърцето си с Родопите.
В хижата ни посрещна изключително гостоприемно семейство
хижари, приготвили прекрасна
храна. Дълбок поклон пред
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всички хижари, които през
последната година и половина се научиха да оцеляват, за да ни има всички
заедно. На километър под хижата ни очакваше природният
феномен „Чудните мостове“,
изправен пред нас с цялото си
великолепие.
На сутринта предстоеше последният преход до село Забърдо, само на три часа. Минахме край Чудните мостове,
после край чуден водопад, през
лешникова гора и се озовахме
пред надписа „Добре дошли в
Забърдо“ - хем нашенско, родопско, хем холивудско.
Черешката на тортата (за нас
екскурзионното) се оказа вила
„Забърдо“. Горещо я препоръчвам на всеки, който иска да почувства магията на Родопите.
Тук всичко е събрано под един
покрив – гостоприемство, бит,
архитектура, традиции и мноого вкусна храна.
Вечерта бе специална. Запалихме свещи и от верандата
дълго огласяхме с песни притихналото село. И сякаш откъм
звездите се дочуваше гласът
на Делю хайдутин, припявайки
някъде от Космоса, докато пеехме скъпите на сърцата ни родопски песни. И така, в края на
песента, завърши нашето незабравимо приключение.
На другия ден поехме по обратния път към дома с навлажнени от благодарност и щастие
очи. И с по една запалена свещичка в Бачковския манастир,
защото така го чувствахме. А
беше и празник, 18 август – Успение на Свети Иван Рилски,
закрилникът на българите, от
който имаме толкова много
нужда напоследък...
Любомир МЛАДЕНОВ,
водач в ТД „Осогово“,
Кюстендил

Даниел
Овчаров:

ТУРИСТИ ОТ ТД „ЕДЕЛВАЙС“ - ПЛОВДИВ
ВИДЯХА БЯЛО МОРЕ ОТ ВИСОКО

През юни 2019 година в
„Ехо” бе публикувана статия,
озаглавена „Защо Еделвайсите от Пловдив покориха връх
„Вейката” , но не видяха Бяло
море“. Като видяха пролука в
пандемичния календар, тази
година планинарите от пешеходния клуб към дружеството
отново тръгнаха към най-южната точка на България с надеждата , че този път ще окъпят погледи в Беломорските
заливи.
Група от двадесет ентусиасти, оглавена от опитния туристически водач Иван Лесов,
на 18 септември потегли по
направление Кърджали - Кирково. За наша радост сред походниците имаше и бъдещи
членове на нашето дружество.
Впечатлени от високия дух на
старите планинари, новаците
изявиха желание да се включат в нашите редици.
Попътно посетихме добре
уредения Регионален музей в

Кърджали и сякаш кацналата на
брега на водното огледало на р.
Арда православна църква „Св.
Йоан Подром“. В ранния следобед пристигнахме в град Кирково и се настанихме в построен
между естествени каменни образувания хотел. От север с проблясващи мълнии се зададоха
тъмни облаци, но по някое време решиха , че и утре е ден и се
отказаха да полеят с благодатен
дъждец личните стопанства на
местните жители.
Утрото на следващия ден не
вдъхваше доверие, защото билото на мяркащия се в далечината силует на Гюмюрджински
снежник бе потънало в мъгла.
Но ние вярвахме , че сме дошли
с късмета си и се придвижихме
към граничното село Горно Къпиново, считано за изходна точка
за връх „Вейката“ (1463 м н.в. ).
През миналия век , когато международна комисия от експерти
очертавала държавната граница,
за да няма сръдни между бълга-

ри и гърци, поделила върха между двете държави. Преди години
беше невъзможно да се отиде
там без разрешение, но в наши
дни се дава шанс за безвизово
посещение на отвъдната страна,
само като прекрачиш граничната
бразда, за да откъснеш боровинка или нещо друго от горската
аванта.
За да не губим време, високопроходим джип ни откара до
бивша гранична застава, превърната в ловен дом с построен до него рибарник. Веднага се
втурнахме по стръмната пътека, промъкваща се под буковите
сенки на гората. След около час
излязохме от сянката и по затревеното открито било се мярнаха
каменни пирамиди на граничната бразда. Първите в колоната
съзряха в далечината бреговата ивица на беломорския залив.
Спокойни, че сме изпълнили
задачата да видим Бяло море,
пристъпихме към покоряването
на връх „ Вейката“. Пътеката се
виеше успоредно на границата
или подсичаше изпречилите се
пред нас стръмни хълмове на

Гюмюрджински
снежник. Очевидно за да ни подразни, идващата на талази от юг парцалива
мъгла от време на време скриваше пейзажа. Заветният връх
ни посрещна дружелюбно и зарадван от настроението , което
му донесохме, разгони мъглите
и даде възможност да се любуваме на околностите в четирите
географски посоки. Търсейки пикантни подробности по откроявщия се в далечината беломорски
бряг, някои използваха бинокъл,
но плажуващи дами не бяха открити.
След около половин час в подножието на стръмнината се появи ново планинарско формирова-

ние, тръгнало да изкачи върха,
и нашият водач тактично ни
подкани да освободим не голямата поляна, за да могат и те
да се порадват на пищната панорама.
Изпълнили на сто процента
поставените задачи - да изкачим връх „Вейката” и да видим
Бяло море, се подготвихме за
обратния път. Шофьорът събуди задрямалите конски сили
на автобуса и потеглихме към
Пловдив, за да отпочинем и
планираме следващата планинарска авантюра.
Кънчо МИХОВ – председател на пешеходен клуб при
ТД „ Еделвайс” - Пловдив

КНИЖНА ЛАВИЦА
Наскоро излезе от печат книгата „Налютващи
прозрения и изречения“ (минатюри – хумор
и афоризми) на Борис
Сандански - писател,
лирик и краевед. Тя забавлява читателя, но и
го кара да мисли и да се
усмихва на човешките
недъзи.
60 стр., цена 5 лв.
„Яне Сандански – живот и след
смъртта“ е нова книга за легендарния
революционер на писателя Борис Сандански, който е издънка на рода на войводата. В нея са посветени страници на
неговото революционно дело, както и на
неговото безсмъртие в изкуството – паметници, музеи картини,книги, град, хижа,
институции, улици, училища и пр.
226 стр., цена 10 лв.
Книгите можете да поръчате на тел.: 0885694148

пътешественици

НОСЯ В СЕБЕ СИ КРАСОТАТА НА ПЛАНИНАТА

Даниел Овчаров е млад турист-пътешественик от град
Златица, дългогодишен член на
ТД „Свищи плаз 2013“. През последните две години е пребродил много пътеки в българските планини: два пъти е изминал
най-дългия маршрут у нас, известен като Ком-Емине, с колело и пеша. Той е първият представител от Средногорието, осмелил се да извърви сам Европейския пешеходен маршрут Е-4
„Петте планини“– най-трудния
преход в България.
Ком-Емине е финалното трасе на Европейския пешеходен
маршрут Е-3, който свързва
Атлантическия океан с Черно море. Разстоянието между
двете крайни точки - от връх
Ком, близо до границата ни със
Сърбия, до най-източната точка на Стара планина, нос Емине на Черно море, е приблизително 700 км и може да бъде
изминато за 20-30 дни, в зависимост от сезоните. Предизвикателство за туристите са
стоте старопланински върха и
голямата денивелация на терена. Хубав велосипед, хамак
и раница са неговата екипировка за дългите преходи. Храна,
подслон, топлина – всичко си
е набавял сам. На някои места му се е налагало да изминава километри, без да намери
вода. Така всяко нещо, което
може да изглежда дребно, в
планината придобива животоспасяващо значение.
Ентусиастът е срещал по
пътя си диви прасета, зайци,
сърни, диви кози, много костенурки, змии и птици. Имало и
много трудни моменти, когато,
въпреки помощта на пътеводител и компас, се случвало да
обърка пътя. Не му липсвали

ехоПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ

и екстремни изживявания - студ,
дъжд, силна умора, но целта му
е била да остане сред природата колкото може по-дълго време.
Впечатлих се от обичта, с която
пътешественикът разказва за
планината и нейните обитатели:
"Пренощувах на полянка, където
имаше цяло стадо диви прасета.
На това място имаше изоставени
колела от стари каруци, а малките прасенца си играеха с тях като
истински деца."
Даниел записва своите впечатления и емоции по време на
планинските преходи в тетрадка.
Ето какво споделя за своята мотивация: „Можеш да изпиташ на
едно място всички емоции, на
които си способен – от страх
до много силен възторг и любов. От дивите животни никога
не се плаша – ако не ги закачаш, няма да те приближат. Хората сме по-непредвидими“. В
интервю за БНР той увлекателно
разказва за още много любопитни случки и интересни преживявания.
Планинският преход Е4 (Петте планини) беше следващото
предизвикателство за него след
Е3 (Ком – Емине). Предлагам откъс от записките на младия пътешественик:

„Този
преход беше моя
мечта.
През
тези дни носех всичко необходимо
за
пребиваване и
нощуване във
високата планина – палатка,
спален чувал,
хамак, зарядна
батерия и храна за около 6-7
дни (на седмия
ден си купих
храна за още 6
дни от прохода Предела, свързващ Рила и
Пирин), вода , топли дрехи и
яке, челник, нож, лятна и зимна шапка, ръкавици. Раницата
ми тежеше около 10 кг. Вървях
и се наслаждавах на красотите
на Витоша, Верила и Славянка
по един ден (общо 3), а Рила и
Пирин – по 5 дни (общо 10) .
Тези две седмици бяха изпълнени с цялата палитра от

емоции и чувства, присъщи на
човека, като най – силно може
би беше преклонението и смирението пред величието и красотата на планината. Бистри,
искрящи от чистота езера, вековни гори, върхове – исполини, планински реки и потоци
(едно от най – ценните ни богатства), десетки цветя, сред
които и перлата на планината
– еделвайсът. По пътя си срещах и животни – катерички, лисици, сърни, много диви кози,
сови, зайци, огромни кълвачи,
яребици, пъдпъдъци, орли, соколи... Чувах изумителни звуци, виждах прекрасни цветове
и форми, съзерцавах стръмни
долини, изгреви и залези от
високо. Още съм в планината и
нося красотата й в себе си.“
Даниел Овчаров може да разказва дълго и увлекателно за
преживяванията си в планините, но в описанието на бурята
проличава истински писателски
талант. Убедете се сами: „... бурята ме връхлетя на билото в
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Южна Рила, около вр.
Капатник (около 2200 м.)
Тъкмо опънах палатката,
след като се насладих на
прекрасния залез, и усетих
какво е затишие преди буря
– нямаше никакъв полъх на
вятъра, бях като във вакуум
и от всички посоки гърмеше и святкаше. След около
един час попаднах в окото
на бурята. На голото било,
на високото, положението
стана сериозно и даже много опасно – красиви светлини около мен, стелеща се
мъгла, носеща студенина и
гърмежи. Такъв страх не съм
усещал друг път. Щеката,
която ползвам за опъване на
палатката, стърчеше нагоре
като гръмоотвод. Започнах
да слизам надолу, да търся
някакъв безопасен подслон.
За щастие намерих една скала, която ме приюти, макар и
свит на кълбо. В такива моменти човек започва да мисли за завещание.“
Може би се питате какво
мотивира един млад човек
да броди дълго сам в планината? Отговорът е в записките на Даниел: „Планината
смирява, както нищо друго
не може. Тя те умиротворява, съгражда, успокоява,
извисява, калява характера, втърдява и омекотява
едновременно. Пленява те,
обогатява, вдъхновява. Учи
те на търпение, воля, вяра
и любов. В планината изпитваш истинска свобода и - се
радваш като дете, с всичките
си сетива.“
Благодаря на Даниел Овчаров, че сподели вълнуващата
история за своите пътешествия.
Даниела САМАРДЖИЕВА –
ТД „Свищи плаз 2013“,
град Златица

ОТКРИЛ АМЕРИКА И НЕ УЗНАЛ ЗА ТОВА

Тази година се навършват
575 години от рождението (29
ноември 1446 г.) и 515 години
от смъртта (20 май 1506 г.) на
Христофор Колумб.
В световната историческа и
художествена литература денят 12 октомври 1492 г. се приема за датата на откриването
на континента Америка. Има и
други версии с доказателства,
че това може да е станало и
много по-назад във времето,
дори и че към 10-и век нормани
са стигнали до Северна Америка. Има и други извори, които
сочат за по-ранно присъствие
тук от други континенти. Независимо от това 1492 г. си остава годината на това велико
за човечеството откритие, направено от Христофор Колумб.
То има своята любопитна история. Откривателят Колумб
приживе не узнава, че е открил
нов континент, а е бил с убеждението, че е открил западен
път към Източна Индия, каквато е била целта на четирите му
плавания.
Христофор Колумб
(италианско име Коломбо, испанско – Колон) се ражда в Генуа,
Италия, на 29 октомври 1446
г. в семейство на беден тъкач.
От 1476 г. до 1485 г. е агент
на търговска фирма от Генуа
и като неин представител жи-

вее и работи в Португалия, където създава семейство с дъщерята на Порту Санту. Тук попада
в среда на мореплаватели и се
включва в експедиция до Британските острови. Става голям
привърженик на идеята, че Земята има кълбовидна форма, и
стига до извода, че ако се тръгне
на запад, ще бъде открит морски път до Индия и островите
на подправките, мечта тогава на
много европейски владетели.
Идеята му за търсене на западен морски път до Индия е
подкрепена от испанския крал
Фердинандо и кралица Изабела.
През 1492 г. била организирана
експедиция с три кораба – „Санта Мария”, „Пинта” и „Ниня” с
общ екипаж от 90 души, като в
добавка Колумб получил дворянска титла „дон” и адмиралска
длъжност.
Флотилията с трите кораба тръгва на 3 август 1492 г. от
пристанището Полос. Това плаване завършва на 12 септември
1492 г. и е известно като първото
плаване на Колумб към Новия
свят. То се увенчава с откриване на новия материк, с достигане
брега на остров Сан Салвадор,
част от Бахамските острови. Открити са и северните брегове на
Гута и остров Еспаньола (Хаити).
Към тези открития могат да се
добавят с различни дати и откри-

ването на островите Фернандино (днес Лонг Айлънд), Изабела
(Крукд) от Бахамските острови,
Пясъчните острови (днес Химентос) в Атлантическия океан.
Второто плаване на Колумб
към новоотритите земи е през
1493 г. и е с колонизаторски
цели. С нея са открити островите Мона, Сан Хуан Бабида, Невис от Малки Антили, островите
на Единадесет хиляди деви с
днешно име Вирджински, а също
Коста Рика и Ямайка.
Третата експедиция към новия
материк е през 1498 г. В нея Колумб за първи път вижда земи от
Южна Америка при нос Икакос
– най-западната част от остров
Тринидад. Стига до делтата на
р. Ориноко, като тамошната земя
получава името
Земя Грасио
(Благодатна земя).
Последната, четвърта експе-

диция на Колумб към Америка
се вписва в периода от 1502 до
1504 г. С нея той достига брегове
на Средна Америка и получава
от краля длъжността губернатор
на новооткритите земи. При тази
експедиция са открити островите Мартиника от Малки Антили
и Банако (днес Туанаха). Деветдневна буря спомага за откриването на река Витлием (днес
Беленд). Открити са и островите
Малки Каймани, Гуадалупа (днес
Санта Мария да Гуадалупа).
Четирите експедиции на Христофор Колумб са забележителни
не само с откриването на нови
земи, впоследствие те се оказали нов континент, който получава
името Америка. И отново нещо
любопитно – този нов континент
не получава името на своя откривател, а на друг изследовател на
Америка – Америго Веспучи.

С плаванията си Колумб
има и честта на голям откривател на множество острови
и на други земи и най-вече на
първи пресякъл Атлантическия
океан в субтропичните географски ширини на Северното
полукълбо и още, че е откривател на Карибско море, Доминика, Бахамите, Вирджинските и
други острови.
Великият мореплавател завършва земния си път на 19
май 1506 г. Във Валядолид.
Склопява очи щастлив с увереността, че е открил мечтания западен път към Индия
и тамошните острови на подправките. Може би щеше да е
по-щастлив, ако бе разбрал,
че е откривател на едни нови
земи, известни като Новия
свят.
Борис САНДАНСКИ
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Заедно в Рила ПРАЗНИК С ДУХА НА ЩАСТЛИВЕЦА
УСПЕХИТЕ ИДВАТ С ДОБЪР ЕКИП И
ЖЕЛАНИЕ ЗА НАДГРАЖДАНЕ
Димо Христов – председател на ТД „Боерица“,

Дълго замисляният и мечтан
лагер в Рила, в който участваха
деца и младежи, които могат да
ходят и техни връстници с двигателни проблеми, се осъществи
през август тази година. Проявата е сред първите, вдъхновени
от проект „Адезно - достъпната
заедно планина“ (https://www.
facebook.com/Adezno.Zaedno).
АДЕЗНО има за цел да утвърди и популяризира в България
адаптиран туризъм и движение в
природата над ограниченията, с
помощта на специализирани помощни средства, подходяща организация и енергията на доброволци, визионери и съмишленици. Обединява ни желанието
да дадем възможност, условия
и начини на все повече деца и
младежи с двигателни дефицити
да бъдат заедно с приятели, семейства и близки в природата и
в планината.
Сбъдващите и търсещи начин
да се осъществи такова движение бяха ТД
„Сърнена гора“ - Стара Загора
с активист Ваня Петкова, прекрасните деца и техните учителки от Образователен и туристически център „Кукуряк“, прекрасните доброволци Калин Иванов,
Димитър
Тодоров,
Николай
Тенев, Росица Станева, семействата и приятелите на Мишо
и Ивета, хората от Национален
парк „Рила“ и лифт „Рилски езера“, доброволците от Планинска
спасителна служба - Дупница,
домакините на бунгала и хижа
„Малка юрта“, както и на хижа
„Ловна“. И не на последно място прекрасните младежи, които
бяха на поход до Седемте Рилски езера и не познаваха никой
от групата ни, но се включиха
активно. С усмивки те помогнаха при качването и слизането с
двете специализирани колички

за адаптиран планински туризъм.
По време на тридневния лагер бяха предложени подходящи
и приятни занимания, като игри
и забавления в хижите, вечерен
лагерен огън, поход до Седемте
Рилски езера (маршрутите, времетраенето и почивките бяха съобразени с желанията и възможностите на всеки от участниците);
разходка през гората до хижа
„Ловна“ с пикник, обяд и игри там;
образователни и туристически
емоции за децата, младежите и
големите.
Преживяваното в походите и
времето заедно над ограниченията дълго ще се помни от всички нас. Едни деца разбраха, че
можем да бъдем заедно, въпреки всичко. Други младежи откриха, че са силни и могат много, че
усещането да подадеш ръка и да
помогнеш е прекрасно, а наградата са чувствата и уменията да
сме заедно, да променяме условията към нормалност за всички
стъпка по стъпка. Организатори,
съмишленици, родители, учители и доброволци усетихме, че
сме на правилния път и че да
направиш най-доброто, на което
си способен с това, с което разполагаш, е винаги
възможно,
удовлетворяващо, вдъхновяващо
и градящо.
Казано накратко: стъпка по
стъпка всички ние разбираме,
че светът е голям, вдъхновение
ни дебне от всякъде и можем
много, когато сме заедно.
От сърце си пожелаваме адаптираният туризъм, движението и
емоциите заедно сред природата,
въпреки ограниченията, да стават
все по-възможни, все по-достъпни
за повече деца, младежи и хора и
все по-нормални и тук, в родната
България.
Антония ПЕТКОВА

организатор на събитието, пред в. „Ехо“
По чия инициатива се провежда състезанието
„По стъпките на Алеко с приятел“?
Инициативата е на нашето дружество – следваме
стъпките на патрона на БТС Алеко Константинов и
приятеля му Никола Тантилов, които първи изкачват
Черни връх по маршрут от с. Железница през Черни
връх до с. Владая. Това предхожда първото организирано масово изкачване на Витошкия първенец през 1895 г.
Още от самото създаване на ТД „Боерица“ през 2011 г. походите ни от с. Железница през Черни връх до с. Владая са традиционни. Решихме да направим
нещо различно от масовите индивидуални и/или комерсиални състезания,
едно социално събитие с отборен състезателен характер и кауза. В годината,
в която оповестихме тази проява, София бе обявена за Европейска столица
на спорта. Кандидатствахме с този проект и още в първата година го спечелихме, в партньорство със Столична община. После се появиха още партньори, какъвто е и БТС.
Колко човека наброява дружеството и колко от тях участват в организацията на днешната проява?
В дружеството членуват 60 човека. Всички те са млади, качествени и много
отдадени на дейността хора. Половината от тях участват в организацията на
днешното събитие, най-голямото през годината. Всички те са доброволци и
може би точно затова нещата се получават добре.
Хората от нашия екип не са спортисти, а любители-планинари. Голяма част
от участниците в състезанието приемат проявата повече като ден, в който да
излязат с приятели или със семейството сред природата. Има и състезатели,
но те са малък процент.
Организационният екип наброява 15 души, на които са разпределени задачите. Работата по този проект е целогодишна и смея да твърдя, че вече
четвърта година работим като смазана машина. За да се осъществи по този
начин, с тази визия – професионално измерване, сцена, щандове, перфектно заредени подкрепителни пунктове, много награди, ни помагат над 35 наши
партньори. Имаме добро партньорство и с БТС, за което благодарим. Всичко
друго е желание и ентусиазъм.
Вярно ли е, че голяма част от хората в дружеството и участниците в
състезанието работят в IT-сектора?
Да. Има доста момичета и момчета, които се занимават с дигитални услуги.
Аудиторията е млада, интересите съвпадат с онези сектори, в които се търсят
повече екстремни спортове – ски-алпинизъм, катерене, алпинизъм, бягане,
планинско колоездене… Идват хора, които търсят повече адреналин.
Колко са участниците в състезанието днес и имате ли амбиция да надграждате неговото съдържание, макар че и сега изглежда безупречно?
Тази година се записаха около 500 участника. А относно развитието – всяка година се стараем да добавим нещо ново. Тази година ни гостува Банско
филм фест – най-големият фестивал за планинарско и екстремно кина у нас
и един от ТОП-30 в света. За нас е голяма гордост, че дойдоха във Владая и
показват премиерно най-новите наградени филми.
Инж. Васил Николов – член на Консултативния съвет на ТД „Боерица“ и член на УС на БТС
„Включих се в дейността на ТД „Боерица“, за да
участвам в неговото развитие и това на туристическото движение в тази част на Витоша. Нещата
тръгнаха добре и броят на организираните събития расте. „По стъпките на Алеко с приятел” е нашето централно годишно събитие, което добива
все по-големи мащаби и ще се развива все повече. Голяма част от участниците в него са членове
на туристически дружества и на БТС, наши колеги,
на които искрено благодарим. От името на БТС
бих искал да заявя, че при нас са добре дошли
всякакви подобни иновативни идеи, за чието осъществяване БТС е готов да
помогне. За днешното събитие бих споделил, че задоволството от постигнатото е много по-голямо от положения труд“.

Първи в състезанието финишира отбор Run4Fun с
участници Стефана Василева и Благой Бояджиев (категория „Приятели“) . Те преминаха дългото трасе от 27
км. с отборно време 03:09:41
часа. Обща снимка
Стефана Василева , 39 години, живее в София, програмист – участвам за първи път
в състезанието като любител.
Научих за него от реклама
в интернет и реших, че ще
бъде интересно, заради многото участници и отборния
му характер. Организацията е супер. На няколко места се зачудихме къде продължава
трасето, но имаше достатъчно хора, които ни показваха пътя.
Със сигурност харесвам повече маршрута през заслон Синята
стрела, отколкото този през хижа Академика – той е по-полегат и по-приятен за качване, а и гледките към Рила и мъглите в
ниските части са прекрасни.
Какво бихте казали на хората, които се отнасят със скептицизъм към този вид дейности, как ще ги убедите да излязат в природата? – Ако човек няма желание е трудно да бъде
убеден. Нещата трябва да се случват поетапно, без голямо напрежение. Когато се насладят на някакви гледки, те сами ще се
убедят.
Благой Бояджиев – 32 години, родом от с. Мусомище, експерт Управление на качеството в IT-компания. Със Стефана
сме съседи – живеем в един блок в София. Станахме екип и
участвахме в категория „Приятели“, защото сме повече приятели, отколкото съседи. Участвам за първи път в такова състезание. Поддържам форма, като всяка сутрин бягам за здраве в
парка или на Витоша. Не тренирам професионално, не гоня рекорди. За мен като цяло днешният маршрут бе непознат, само
някои участъци съм минавал много пъти. Харесва ми емоцията
в това състезание, в което е важен екипът.
Победихте всички, а не сте спортисти. На какво се дължи това? – на екипността и отборността. Бягаме заедно, знаем в кои моменти и етапи кой може да бяга по-бързо и така
се напасваме. Помагаме си и при ориентирането по трасето.
Обикновено бягаме заедно или поддържаме видима дистанция
– когато първият види някаква трудност, изчаква втория, за да
я преодолеем заедно. И двамата обичаме природата, всеки от
нас години наред е участвал в различни походи. И сега, вече
като екип, продължаваме да правим това с удоволствие.
Гергана Геранова – 20 г. от София, работи в БТС + снимка Гергана
Геранова и Христо Радославов - отбор „Еделвайс“ в категория „Приятели-късо трасе“.
„За първи път участвам в такъв
тип състезание и съм изключително доволна от организацията. Смятам, че екипният дух е от особена
важност при такива прояви. Всички участници, които срещнахме по
пътя, бяха отзивчиви, ентусиазирани и готови да помогнат. Надявам
се в бъдеще да се организират още
много подобни мероприятия, от тях
научаваме, че не е важно да си първи на всяка цена, а преди всичко да
се забавляваш заедно с останалите.
Финиширахме на 29 място в категорията с време от 04:09:24. „
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Гергана Дойчинова –
учредител на фондация
„Ела и ти“
Г-жа Дойчинова, бихте
ли представили фондация „Ела и ти“?
Създадохме фондацията през 2017 г. с основна
задача да водим хора с
увреждания до труднодостъпни за тях места. Да им
помогнем да излязат от до
болка познатите четири
стени, да се докоснат до
едно по-различно преживяване. А една такава емоция
действа положително и върху емоционалното, и върху
физическото здраве на човека. Първото организирано
събитие бе посещението на пещера Съева дупка. Благодарение на екип от ПСС – Пазарджик използвахме
спасителни носилки. Направихме още няколко посещения на пещери, издигане с въже до Окната на пещера
Проходна. През зимата с шейни, теглени от скиори, ги
качихме на Черни връх. Посетихме Птичия остров в
язовир Батак на водни колела.
Хората с увреждания са като учебник за нас, останалите, защото винаги намират сила и кураж и са жадни
за живот. В нашата работа е важна връзката „човек-човек“, така че единият да предизвика усмивка на лицето
на другия.
Какви хора помагат във вашите инициативи? – В
проявите ни участват хора изцяло на доброволни начала. Работим по четири проекта към Столична община. По единия тази година посетихме водопада „Скаловитец“, на всъдеходи и Птичия остров на яз. Батак.
Иновативен проект е създаването на пътеводител на
София от хора с увреждания. Целта бе да покажем забележителностите през техния поглед и това ни научи
на нови неща.
На какво ни учат хората с увреждания? – Учат ни
да обръщаме повече внимание на истинските ценности, на смислените неща в живота. Контактът с такъв
човек ни кара да спрем да препускаш в преследване
на някакви, често егоистични, цели в забързаното ежедневие, просто да бъдем хора. Най-големият подарък
е да си причина за усмивките, които се появяват на лицата им.
Невероятно е, че днес преминахме 11 километровото
трасе. Тази година участвахме за втори път с три носилки и 20 доброволци. Ще се радваме на подкрепата на
всеки, за да ни има.
Контакти с фондация „Ела и ти“: +359 878686720;
elaiti.foundation@gmail.com; www.elaiti.com; Фейсбук страница elaiti.foundation
Емилия Станкова – 19 г.
от София
„Това е първото ми участие с екип в състезание, а с
такава количка за втори път,
първият беше до хижа в ПП
„Рила“. Днес емоцията бе
изключителна, имах възможност да видя природата във
Витоша, досега недостъпна за мен. Имам прилив на
адреналин, сърцето ми тупти
силно. По пътя видяхме красиви пътеки, бяхме на хижа
„Червената шапчица“, беше
великолепно приключение.
Благодаря от сърце на хората, които направиха възможно това невероятно изживяване. Обичам ги и им пожелавам да са живи и здрави“.

• идеи за промотиране и поддръжка на Европейските пешеходни
маршрути в бъдеще, тематични
имена, цели, промяна на маршрути. Идея за общоевропейско
събитие в един ден по Е-маршрутите с цел промотиране.
• изработване на мобилно приложение FIEMAPS от FIEFederazione Italiana Escursionismo - Италия.
В Областния съвет на Сибиу се
проведе официална среща с г-жа

Даниела Кампеан - Областен управител. Тя изрази своята радост, че
ЕRА е приела домакинството на Конференцията и Eurorando. От своя

страна президентът на ЕRА Борис
Мичич изказа благодарност и задоволство от перфектната организация и добрата съвместна работа.
Представен бе рекламен клип за
района. В сградата на община Сибиу се намира Туристическият информационен център, където делегатите бяха посрещнати от г-жа
Астрид Фодор - кмет на града. Всеки от участниците в конференцията имаше възможност да разгледа
изложбата за дейността на Румънския планинарски съюз - SKV
и проведените дейности в историята на Еврорандо. Следобеда бе
посветен на забележителностите
на Сибиу и след разглеждането на
Историческия център на града гостите бяха запознати с най-големия
и най-очарователния музей на открито в Източна Европа - Музея на
открито ASTRA, които се намира в
прекрасната местност Dumbrava
Sibiului Forest.
Деловата част на конференцията
бе с дневен ред от 18 точки. Сред
акцентите бяха отчетът за дейността на ЕRА в условията на Ковид
пандемията, финансови въпроси,
приемане на нови членове. планирани дейности и бъдещото развитие на ЕRА.
След представянето на Стратегия за развитие на ЕRА, за втори

мандат единодушно бе преизбран
досегашния президент на организацията Борис Мичич от Република
Сърбия. За втори вице-президент
бе избрана Софи Чипон от Франция.
След приключване на събранието бе осъществен пешеходен преход в района на ,,Paltinis ski resort”,
където делегатите се запознаха с
поминъка на населението в село
Сибиел, основно фермерство.
По време на престоя в Румъния
бяха осъществени много разговори
с представители на различни европейски организации: с Йоан Боднар - вице-председател на SKV, с
президента на ERA Борис Мичич

бяха обсъдени бъдещи съвместни
дейности и проекти и обучението
на планински водачи в България;
с Яна Харнокова, представител на
офиса на ЕРА в Прага бяха обсъдени теми, засягащи Европейските
маршрути на територията на България и планинската маркировка.
В разговори със Софи Чипон бе
потвърдена готовността ни за обучение на инструктори по водно ходене в България и въвеждането на
този вид спорт и у нас.
Успоредно с конференцията в
град Сибиу се проведе и останалата част от програмата на ERA,
която събра стотици туристи от
различни организации от цяла Ев-

ропа. Те имаха възможност да
преминат по красиви маршрути в
планините наоколо и да се опознаят помежду си.
Eurorando 2021-22 ще продължи дейността си във всички
европейски страни от октомври
2021 до септември 2022 навсякъде, където може да се организират излети, походи и обиколки
с екскурзовод под мотото „Приятелство“. Това е добър начин да
се възстановят трансграничните
приятелства след Ковид пандемията и преди срещата в Сибиу през
септември 2022 година.
Марияна ИЛИЕВА
Иван ТОДОРОВ

Натали Петрова – директор на Банско филм фест
„Димо Христов и неговият екип са направили невъзможното, за да организират тази прекрасна среща на
хора-любители на планината, поклонници и последователи на Алековия призив да опознаем и обикнем
Родината.
Наскоро завърши 20-юбилейно издание на Международния фестивал на планинарското и екстремно
кино в Банско. След всяко издание организираме Пътуващо кино, чиято програма можете да следите във
Фейсбук страницата на Банско филм фест facebook.
com/banskofilmfest.
Във Владая бяха прожектирани пет филма от четири държави – испанският „Свиден дом“ (за Камчатка),
„Да катериш сляп“ – Великобритания, „Искам“ – Германия ( до Монблан с известната френска певица
Заз), „По ръба Ветерщайн“ – Австрия и последният,
награден от международното жури на фестивала, е
„Голата планина“ от Испания, , чиито герои са алпинистите Алекс Чикон и Симоне Моро, направили зимно изкачване на осемхилядника Нанга Парбат.

ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО

ЕВРОПЕЙСКАТА ПЛАНИНАРСКА ОБЩНОСТ РАЗШИРЯВА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

от стр.1
• Андреас Aшбер - генерален секретар на EUMA (Европейска
планинарска асоциация) докладва информация относно
съвместно участие по Erasmus+
проект EUMA – improvement of
good governance of climbing and
mountaineering in Europe - подобряване на доброто управление на катеренето и алпинизма
в Европа и обновяването на
,,ERA Waymarking brochure” Брошура за маркировката, която обединява и представя
различни системи на
туристическа маркировка в Европа. Първото й издание е през
2012 г. и е обновявана през 2013 г., 2017
г. и 2021 г.
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На 2 октомври на Националния стадион „Васил Левски” се състоя проява под наслов „Да
спортуваме заедно”. Под това име е и спечеленият от Столична община - район „Оборище” проект, който бе осъществен със съдействието на сдружение Спортен клуб „Приорити
спорт”, Българския туристически съюз, Цирков
център „Нов цирк“ и спонсорът компанията Кока-кола, която осигури вода за участниците.
В събитието се включиха над 130 деца, които заедно със свои родители дойдоха в съботния ден, за да се включат в състезанията по

лека атлетика – бягане на различни дистанции, бягане с препятствия и щафетни бягания.
Целта на проявата, включена в Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2021
г.) и реализирана по повод Световния ден на
туризма, бе да се провокира у подрастващите
желание да водят по-здравословен начин на
живот.

„Искам да усетя вкуса на победата” – сподели десетгодишната Яна Петрова от училище
„Св. св. Кирил и Методий” в град Костенец.
Най-добре представилите се деца в състезанията получиха медали. От организаторите
бе помислено и за участието на възрастни,
които имаха възможността да се включат в бягане на 3000 метра.
В програмата бе предвидена и работилница
по жонглиране, в която представители на Цирков център „Нов цирк“ се погрижиха децата да
придобият нови умения по жонглиране и да
изпитат нови емоции.
След приключване на официалната програма участниците имаха възможност да разгледат самия стадион и Музея на историята на
физическата култура и спорта, който фигурира
под № 66 в списъка на НД „Опознай България
– 100 НТО“.
Емилия МАТЕИНА

годишнини
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КРАСИВИ МЕЧТИ, НАРЕЧЕНИ „СВЕТОВНИ
ОСЕМХИЛЯДНИЦИ“

На 1 октомври 1991 г. българка изкачва един
от четиринадесетте гиганта на планетата
Преди 30 години до тази
дата българските алпинисти
вече имаха в актива си три
осемхилядни върха. На 30
април 1981 г.
те развяха
родния трибагреник на връх
Лхотце (8516 м). На 20 април
1984 г. летвата бе повдигната още по-високо – родният
флаг се развя и на заветните
8848 метра. Българин бе стъпил и там, където над него
е само небето – на Еверест.
На 28 октомври 1989 г. трима българи скрепиха успеха
си в братска прегръдка и на
Анапурна (8091 м).
Въпреки че към този момент
десетина представителки на
нежния пол имаха в актива си
много изкачвания на върхове
над седем хиляди метра, нито
една от тях не бе включена в
някоя от проведените Хималайски експедиции. Нещо повече, Йорданка Димитрова,
която бе събрала в актива си
10 седемхилядника и по този
показател разделяше четвъртото място с Иван Вълчев сред
всичките 207 българи, стъпили
на седемхиляден връх, не бе
забелязана. Но ето че дойде
разделната 1989 година, когато някои принципи, както в обществения, така и в спортния
ни живот, както и стандартите
ни, се промениха.
За есенния сезон на 1991
г. Вячеслав Скрипко от алпийския клуб на Зеленоград
– Москва получава разрешение за организиране на експедиция до връх Чо-Ою (8201 м)
по класическия път. Чрез своя
приятел Борислав Димитров
Скрипко отправя покана за
участие в експедицията и на
още няколко български алпинисти. Липсата на достатъчно
средства обаче не дава възможност на всичките седем
желаещи да вземат участие.
След многобройни почуквания на редица фирмени врати
и звънене по телефони някои
от фирмите откликват за Йорданка Димитрова и Борислав
Димитров и те стават част от
неговата експедиция. Не само
като участници, но и като съорганизатори, а експедицията от
руска става руско-българска и
ето, че идва времето, когато и
на двамата се отдава възможност да покажат какво могат.
За Катманду те пътуват поотделно. Борислав като съорганизатор урежда някои подробности около разрешителното и
пътува на 28 август, а Данчето
пътува на 4 септември. Малкият състав на експедицията
– двамата българи и тримата
руснаци – Скрипко (ръководи-

Данчето и Боби на Чо Ойю

тел), Михаил Можаев и Евгений
Прилепа се събират в Катманду.
На 11 септември петчленният
състав поема към Лукла, откъдето започва истинската част
на експедицията. Още шест дни
са им необходими, за да достигнат базовия лагер на 5500 м и
те правят това на 17 септември.
Като разчитат на остатъчната си
аклиматизация от предишни години, както в Хималаите, така и
от изкачените седемхилядници,
руските алпинисти още на следващия ден започват работа по
маршрута, а Йорданка и Борислав се нуждаят от малка почивка
в базата и от малко по-продължителна аклиматизация. Това
налага руснаците и българите да
работят по маршрута отделно,
като всяка от групите се движи по
свой план. Двамата ни алпинисти
преценяват точно моментното си
състояние и подпомогнати от атмосферните условия, постигат
своята цел. На 1 октомври 1991
г. те стъпват на 8201 метра.
Данчето става първата българка, изкачила осемхилядник, а
Боби – най-младият българин,
стъпил на връх над 8 000 м.
Само два дни след това домашния ми телефон звъни по
малко по-особен начин. Очаквах
с нетърпение подобно позвъняване и не се излъгах в предположението си. Данчето и Боби почти едновременно ми съобщиха
приятната вест. България има
първата си алпинистка, изкачила връх над 8-те хиляди метра. Върхът се казва Чо Ойю.
Висок е 8201 метра, а българката е Йорданка Димитрова.
След този успех двамата правят три неуспешни опита – през
1992 г. на връх Манаслу, през
1993 г. на връх Шиша Пангма и
през 1994 г. на връх Кангчендзьонга. От последния връх Данчето не се завърна. На 23 октомври 1994 г. при подхлъзване в
границите на 8300 м тя загива
и остава завинаги по склоновете
на Кангчендзьонга. Тогава ни напусна най-добрата ни алпинистка, добила световна известност

сред женския елит. От изкачването си на Чо Ою тя ни е оставила един правдив, откровен и
интересен разказ, който си позволявам да предам в пълния му
текст, без никакви допълнения.
„На 20 септември с тежките раници, които напълнихме
с всичко необходимо, тръгнахме с Боби по лабиринта
на ледника Нангпа-Ла. Решихме 50 минути да се движим,
10 да почиваме. Само по този
начин можехме да си разпределим равномерно силите за
целия ден. Нали това ни беше
първият допир с Хималаите.
Крачейки под жарките слънчеви лъчи и тежките раници,
светлите часове на деня бързо отминаха, а ние все още
не бяхме стигнали до превала, по който преминава китайско-непалската граница.
Първите слънчеви лъчи
отдавна бяха погалили хималайските върхове. Ставаме бързо и се отправяме
към превала. Оттук виждаме многобройните палатки на алпинистите от Хонг
Конг, Тайланд, Япония, САЩ
и Франция. Срещаме се с голямата полска алпинистка
Ванда Руткевич, участничка
в международна експедиция.
Ванда вече имаше в актива си
шест осемхилядника с финансовата подкрепа на фирмите
„Атомик”, „Кофлак” и „Лот” и
това й даваше спокойствие и
основание да мечтае за събиране на пълната колекция от
14-те осемхилядни върха.
Първи по маршрута на 26
септември ще тръгнат руснаците, а ние с Боби ще напуснем лагера на 28-ми. Тъй
като другите групи вече си
бяха
свършили
работата
по маршрута, бяхме останали само ние и руснаците.
Чуствахме се добре и бързо
набирахме височина. Нощувахме на 6600 метра. В този
ден нашите приятели – Женя
и Саша, бяха изкачили върха,
но с цената на силни измръзвания. Утре е и нашият ред, а
надвечер времето се влошава, става студено и задухва
вятър. Прибираме се в палатките и зачакваме утрешния
ден, който за нас е много важен. Какъв ще бъде той?
На 1 октомври е нашият
ред. Щеше ли върхът да ни
допусне до себе си? Ще успеем ли да излезем от този
леден капан? В шест часа
започва нашето решително
изкачване. Бързо се придвижваме нагоре по ледения склон
и опънатите по него парапети. Четирима богати японци

бяха наели 20 височинни носачи, които бяха изнесли и опънали въжени парапети, дори
повече, отколкото трябва.
От тях се възползват всички
алпинисти,
преминали
преди нас. Това правим и ние.
Опасните участъци са в началото с наклон от 45 до 60
градуса. Един след друг следват синкавият лед, замръзналите скали, снегът. След
тричасов преход вече сме на
7500 м при американските палатки. Движим се бавно един
след друг, без да спираме.
Преминаваме 8000-метровната граница, за което взаимно
се поздравяваме. В „зоната
на смъртта” върхът ни поднася най-лесния си участък.
На 8170 м започва върховото
плато. Най-високата му точка, за наша изненада, се оказва в противоположната му
страна – в най-далечния край.
А това плато е дълго над 300
метра и широко около 60-70
метра.
Часът е 15.00! Стъпваме с
Боби на Чо Ою – шестият по
височина връх в света! Нашият връх! Петият български
осемхилядник! Радостта ни
няма граници, като знаем как
достигнахме до тук. С каква
бюрокрация и администрация
трябваше да се преборим в
България. Колко енергия изразходихме в последните няколко месеца! Към колко фирми протегнахме ръце за помощ, а колко малко бяха тези,
които ни помогнаха. Оттук,
от височината на 8201- метровия връх, сърдечно благодарим на тези, които ни по-

могнаха, а ние гордо развяваме българското знаме и
техните флагчета. Моята
любов към планината, моят
устрем към трудното, към
рискованото, година след
година ме увлича да тръгвам към върховете. И сега
съм стъпила, заедно с Боби,
на моя първи осемхилядник, безспорен успех и за
двама ни. Успех, постигнат
с много усилия.. Това, което преживяхме , е едно от
най-хубавите, най-ценните,
най-светлите ми желания
от спортния ми път в алпинизма.
Да се стои повече на върха е невъзможно. Температурата, която отчита
малкото ми термометърче,
показва минус 20 градуса.
След 20 минути тръгваме
обратно. Знаем, че слизането крие повече опасности,
затова сме особено внимателни. След три часа достигаме щурмовия лагер. Нямаме никакви измръзвания.
Слабото огънче на примуса
хвърля трепкаща светлина
в малкото пространство на
палатката. Заспиваме доволни от постигнатия успех и си пожелавнавме нови
мечти, а те са много красиви и примамливи, наричаме
ги „световни осемхилядници”. Началото ни е добро,
но ни остават още 13 върха. Какво ще стане, ще покаже само времето...”
За това, което се случи
по склоновете на вр. Чо Ою
преди 30 години ви припомни доц. Сандю Бешев

НАЦИОНАЛНА

И тази година, напук на пандемията, Българското пещерно дружество - клон „Ракитово“, вярно
на традицията, организира 10-ото
поредно издание на Националната пещерна експедиция „Terra
Bessica“. Както и преди, център
на събитието бе сградата на Държавното горското стопанство –
Ракитово, в местността Качаков
чарк и пространството наоколо.
Там изникна палатковият ни лагер, който заедно с къщата събра
42-мата участници в експедицията от близки и далечни краища
на България: Варна, Враца, Дупница, Етрополе, Перник, Пловдив, Ракитово, Русе, Севлиево,
София. И не напразно, защото в
много от пещерите се беше отворила работа от различен характер, но основно откриването на
продължения, с цел увеличаване
на тяхната дължина. Ако трябва
да ги степенуваме по важност, то
„костеливият орех“ бе пещерата
Ледника, чиято картографирана
дължина след поредните няколко
изяви на сборна група от пещерняци от клубовете „Пълдин“, Пловдив, „Под ръбъ“, Своге, „Веслец“,
Враца, „Академик“, София и
Българското пещерно дружество

- клон “Ракитово“ бе достигнала
1231 м. Там обаче бяха останали
редица въпросителни – теснини,
чието преодоляване изискваше
разширяване, един кален сифон, непроучени горни етажи и
пр. Положени бяха доста усилия
във всички тези насоки, но уви, до
прогрес така и не се стигна и остана доста работа за по-нататък.
За сметка на това, след два дни
разчистване от скални отломъци
с различни размери, екипите с
главно действащо лице Валентин
Тодоров от пещерен клуб „Мрак“,
Етрополе , макар и трудно, пробиха път в пещерата с условно
наименование Витоша. Те успяха
да слязат около 10 метра под нивото на безводната река Чукура.
В края на експедицията всички
останахме с надеждата, че следващите акции там ще доведат до
навлизане в предполагаемата пещерна галерия под руслото на реката. Много кубици пръст и камъни бяха извадени от губилището
на потока в местността Ремово и
пещерата Паничката с очакването, че губилището би могло (теоретично) да се свърже с Ледника,
а Паничката - с най-дългата засега пещера в района Лепеница

СПЕЛЕОЛОГИЯ

октомври 2021 г.

Успешно завърши четиринадесетият
Балкански сбор на пещерняците
Сборът трябваше да се проведе през миналата година в
България. Тогава, организаторите от Българското пещерно
дружества, направиха всичко
необходимо, но черната котка, която условно ще наречем
Covid-19, им мина път и събитието се разтрогна. През настоящата година тревогите с
пандемията продължиха, но
когато в началото на лятото
вирусът поотстъпи, колегите
от Словенската спелеоложка
асоциация набраха смелост
и решиха да организират сбора. Времето им за подготовка
беше кратко, а и много пещерняци от Балканите не успяха
да прекроят плановете си, за
да се присъединят към утвърдилото се в годините най-голямо спелеоложко събитие в региона под знамето на Балканския спелеоложки съюз (БСС).
В нашия случай то се състоя от 25 до 29 август край
градеца Вранско, разположен
североизточно от Любляна в
подножието на планината Крашица. За център на проявата
бяха избрани тревистите заравнености почти на границата
на гората високо над градчето.

Там изникна и палатковия ни лагер, който на приливи и отливи
събра общо около 60-ина пещерняци от България, Италия,
Полша, Словения, Сърбия и Хърватска. Незнайни, най-вероятно
породени от пандемията причини, попречиха на пещерняци от
останалите балкански страни да
се включат, което в никакъв случай не се отрази на ефективността на изявата. Словенците се
бяха погрижили да имаме всички
битови удобства - голяма военна
палатка с капацитет за стотина
души, оборудвана с маси и пейки, химически тоалетни и военна походна тоалетна с мивки и
душ-кабини, подсигурени с топла вода.
На 25-и август вечерта, под покрива на красива дървена къща
сред лагера, се състоя импровизираното откриване на сбора. После с любопитство и интерес разгледахме изложбата с най-престижните фотоси от ежегодния
фотоконкурс, организиран от
Пещерния клуб при туристическо
дружество „Приста“- Русе под патронажа на Балканския спелеоложки съюз.
На следващия ден стартира
провеждането на екскурзиите, т.
е. на организираните групови
прониквания
в
подбрани от домакините по-атрактивни пещери
наоколо, което е
една от най-привлек ателните
страни на всеки сбор. Съставът на групите
се
сформира
предишния ден,
чрез записване
на желаещите в
листата за съответния обект. И
така всеки пореден ден. В уречения за тръгване
сутрешен
или
следобеден час
групите се събираха, „яхваха“
специално уредените микробусчета и „беж“ към
целта. Повечето
от пещерите бяха
близко до пътищата, до други

трябваше да се походи, но това
не е нещо необичайно. Имаше за
всеки по нещо – кеф ти вертикални пещери (пропасти) с дълбочина до около 300 м, кеф ти хоризонтални, кеф ти големи, кеф
ти малки. Според мен, най-впечатляващи за участниците със
своите размери и декорация
(сталактити, сталагмити, колони
и други подземни красоти) бяха
Снежна Яма и Липишка Яма.
Първата е разположена е на
1556 м н. в. в Камнишко-Савинските Алпи и има дължина 1600
м. Пещерата впечатлява не само
с дължината си, но и със своите
обемни галерии, чиято широчина достига 10 м и височина 15 м.
Отгоре на всичко там природата
не е пестила сили и богато я е
надарила със своеобразни и значителни по големина образувания. Тук идваме и до името. Климатичните условия на пещерата
(температура, варираща от 0 до
4о С) създават условия за появата на ледени образувания, които
през зимно-пролетния сезон са
твърде много, и то обемни. Интересно е да се знае, че на основата на задълбочени палеонтоложки изследвания и палеомагнитни
анализи е било установено, че
възрастта на пещерата варира
от 6 до 2,5 милиона години. Липишка Яма бе обект на проникване през последния ден на сбора.
Съчетанието от дълги и обемни
галерии с дължина 1400 м и дълбочина 250 м, както и богатата й
природна украса, я превърнаха в

своеобразна „черешка на тортата“ на събитието.
Обичайна, но за разлика от
предишни издания на сбора
твърде ограничена бе програмата с презентациите. Всичко на
всичко те бяха три - на италианския колега Матео Кавана и на
словенецът Само Миланич за
проучването на подземните карстови води в района на река Тимаво, както и на Алексей Жалов
за спелеологията в България и
историята на Балканския спелеоложки съюз, който догодина ще
чества своя 20-годишен юбилей.
Както винаги, в рамките на срещата се провежда и Генералната
асамблея на Балканския съюз
- еквивалент на нашето годишно
Общо събрание. Заседателната
зала на община Вранско събра
делегатите на България, Словения и Хърватска, а виртуално
участваха тези на Гърция, Румъния и Сърбия. Впрочем към момента това бяха и страните, които чрез своите национални организации бяха редовно отчетени
членки на съюза. За съжаление,
по една или друга причина, колегите от Северна Македония и
Турция не потвърдиха членството си в него. След приемането
на работните документи - доклад
за дейността, финансов отчет и
проектобюджет за бъдещия период се пристъпи към избори.
Съгласно устава на съюза, на
една позиция в Бюрото (Управителния съвет), могат да се избират хора само за два последо-
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вателни мандата от по четири
години. Тази година изтекоха
мандатите на председателя А.
Жалов (България) и члена на
бюрото А. Стояноски (Северна Македония). Месец преди
асамблеята за поста председател, депозирайки платформа
и автобиография, се кандидатира публично Ема Марку от
Румъния, генерален секретар
на БСС . Последва кандидатура на А. Жалов за позицията
„Генерален секретар“, но не и
за нов член на Бюрото. След
проведеното гласуване, с пълно болшинство г-жа Ема Марку бе избрана за председател
на съюза и фактически тя ще
бъде първата дама, избрана
да бъде начело на организацията. За кой ли път българският представител бе избран
за генерален секретар. В края
на краищата, вакантното място
в управата бе заето от колегата Данило Томич от Сърбия.
Всеки от нас – гостите, отпътува от Словения предоволен
от оказаното гостоприемство,
щастлив от видяното и преживяното. Благодарни сме на
словенските колеги за труда
и усилията им да организират
сбора в това трудно за всинца
ни време на пандемия. Гледаме напред с надеждата, че
идната година ще е по-благосклонна към нас и че следващият Балкански пещерен сбор
ще бъде още по успешен!
Алексей ЖАЛОВ

ПЕЩЕРНА ЕКСПЕДИЦИЯ „ТЕРРА БЕСИКА’2021”

(1900 м). Група ентусиасти, изнесли значително количество от
глината, запълваща единствената
галерия на пещерата Под калето,
също напреднаха. Една от важните задачи на експедицията бе
да се продължи съставянето на
нова карта на пещера Лепеница.
В рамките на три дни там успешно работиха три различни екипа,
включващи спелеолозите Л. Ковачев, М. Рударска, Т. Марков,
Ив. Кафеджиев, Е. Христова и Д.
Първанова.

Може да се каже, че задачата е изпълнена на 95%, защото
предстои обработката на резултатите и съставянето на изцяло
новата дигитална карта. Осъществиха се, разбира се, и някой
дейности с творчески, тренировъчен и познавателен характер
– ефектно фото заснемане, туристическо проникване в Лепеница, посещение на природни и
археологически обекти в района.
Няма съмнение, че експедицията
успешно изпълни и социалните

си функции. Вечерите, събрани
около трапезите, успяхме да си
начешем езиците, като споделяхме преживените изследователски
трепети в рамките на проявата, а
и да кроим нови планове, да мечтаем как един ден ще да успеем да свържем в едно пещерите
Ледника и Лепеница, при което
дължината на новообразувалата се пещерна система ще стане повече от 5 км. Освен преживяното в търсенето на новото и
неизвестното, десетата юбилейна експедиция ще остави още
един спомен - това са тениските,
бъфовете и канчетата, които домакините бяха приготвили специално за случая, а и с цел чрез
продажбите да се съберат средства за изграждането на лелеяният Музей на спелеологията в
Ракитово.
В рамките на събитието, за
втори пореден път, бе разкрит и
импровизиран щанд на магазин
„Стената“, което позволи на част
от мераклиите да попълнят с някое и друго съоръжение личната
си екипировка.
Участниците, кой повече, кой
по-малко, дадоха всичко от себе
си за изпълнението на поставе-

ните пред тях изследователски
задачи. Стореното бе не само
плод на проявените усилия,
твърдост и ентусиазъм, но и резултат от създадената добра организация от страна на домакините. Сърдечно благодарим.
Що се отнася до бъдещето, ние

отново ще дойдем на Ракитово, не само защото там има
гостоприемни люде, на които
трябва да се помогне, но и защото там ни очакват още множество вълнуващи открия. Вярвам в това!
Алексей ЖАЛОВ

Снимка: Ивайло Чичев

корени
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„Мини България“ и „Българските
Стоунхендж и Ниагара“ - между гордостта
и чуждопоклонничеството

Година и половина трябваше
да чакат туристите от ТД „Осогово“, Кюстендил, за да се осъществи екскурзията им до град
Велико Търново и околностите.
Причината бяха въведените
мерки за ограничаване на КОВИД-пандемията. И така потеглихме през септември 2021 г.
Първа спирка на тридневното ни пътешествие бе в село
Ъглен, недалеч от Луковит. Там
ни чакаха скалните феномени
„Арката“, създадена от упорството на река Вит, и „Слона“ –
причудлива фигура на голямото животно, сякаш кротко гледащо от една ръка разстояние.
Преди да се настаним в хотела минаваме през Арбанаси.
Каквото и да кажем
за Арбанаси, ще е
малко. Винаги със
си мислил, че това
е вилната зона на
болярите,
заради
стария аристократичен дух. Спомени за
отминали времена
пазят църквичката с
„Колелото на живота“, Констанцалиевата къща, манастирите. И макар кичът
да се опитва да се
домогне и до това
свято място, съм сигурен, че няма да успее.
Накрая стигаме до мястото,
което ще ни бъде дом за почти
две денонощия – Туристическият учебен център „Момина
крепост“. Прекрасно място, с
любезни млади хора от персонала, които направиха всичко,
за да се чувстваме специални
по време на престоя ни там.
Благодаря от името на цялата
група!
След вечеря пристигнахме с
автобуса до паркинга под хълма „Царевец“, за да преживеем
светлинно-звуковото шоу „Звук
и светлина“, една от визитните
картички на старопрестолния
град. Разтърсващ спектакъл,
който трябва да се види от всеки българин. Човек се изпълва
с гордост и благодарност, че
е част от една велика нация.
А след края на шоуто, докаато още отеква в ушите ни „На

многая лета“, сълзите в очите ни
доказват, че сме добри хора и че
ще ни бъде като народ.
Вечерта – китара, хора, добро
настроение...
На сутринта тръгнахме към
град Елена, но първо се отбихме
в Мерданския манастир „Свети
40 мъченици“, на 14 км. от старопрестолния град. Построен
е през 13 век на мястото, където се срещат търновският Патриарх Йоаникий II и цар Иван
Асен II, след като е разбил византийците при Клокотница през
1230 година. Това се е случило
на празника „Свети 40 мъченици“
и затова манастирът носи това
име. Дворът с много цветя предразполага към смирение и хармо-

ния в душата. Но когато влязохме в черквата, сякаш пристъпихме
в Рая – една монахиня
пееше църковна песен. Бяха направо космически този ангелски
глас и тази отдаденост
в мисията.
Малко по-късно, още
неопомнили се от вълшебното ехо на песента, вече бяхме в Елена. Едно от най-българските места с Даскалоливницата (дума,
измислена от Петко Славейков,
означаваща „училище за учители“); Камбуровият хан (разглобен
от село Йовковци, останало под
водите на язовира, носещ същото име), църквата „Свети Никола“
и храмът „Успение на Пресвета
Богородица“. Недалеч е и родната къща – музей на Иларион
Макариополски, както и часовни-

ковата кула.
На връщане към Велико Търново ни препоръчаха да видим
българската Ниагара и българският Стоунхендж. Що за чуждопоклонничество? И какво всъщност се криеше зад тези гръмки
сравнения?
Христовският водопад наистина е чудно място. Намира се
под връх Чумерна, до махала
Христовци в село Руховци, на
около 5-6 км от Елена по пътя за
Сливен. Оставихме превозното
средство над махалата и по маркирана пътека след 400 метра
стигнахме до него. Красавец е,
но най-вероятно пролетно време
с повече вода е по-величествен.
Следващата ни спирка бе до
село Раювци, където щяхме да
посетим българския Стоунхендж.
Завладяващо китно, малко селце
с много скъпи къщи в стар стил,
направени с много въображение
и усет. Над селото се намират
комплексът „Вълчан войвода“ и
единственият паметник на войводата в родината. Край паметника
са изправени камъни, подредени
както на други подобни места по
света, като натрапеното сравнение със Стоунхендж. Върху камъните са изписани текстове на Пе-

тър Дънов, Слава Севрюкова и
други достойни българи. Наблизо
е издигнат кокетен параклис, където може да се запали свещичка, а пък язовир „Йовковци“ от
ниското придава неповторима
магия на мястото.
На път за хотела отидохме и до
Къпиновския манастир. Любимо
място с просторен двор и спокойствието, което излъчва. Отвън
водопада величествено отнася

водата в ниското и радва окото.
Но най-вълнуваща бе гледката
към къмпинга отсреща. Чисто,
окосено и пълно със
забавляващи се хора,
докосващи щастието
по свой начин.
Последният ден от
екскурзията
започна с фотосесия пред
Хотнишкия
водопад.
Следваше
Преображенският
манастир.
Тук винаги съм откривал доказателства за
съществуването
на

висша сила или Божия закрила
- една огромна скала бе паднала между манастира, черквата
и камбанарията, без да разруши
нищо по пътя си. А сега добавих
още едно доказателство – при
такова окаяно състояние на част
от сградите, все още нищо не
бе паднало и разрушено безвъзвратно. Истинско чудо, макар и
безкрайно тъжно.
За накрая си бяхме остави-

ли Велико Търново – среща с
единствения български град,
който е бил столица на две
царства – Второто и Третото.
Да, повечето неща всеки ги е
виждал през годините – Царевец; сградата на Великото
народно събрание - мястото,
където е приета Търновската
конституция;
Самоводската
чаршия; храмът „Свети 40 мъченици“ с гроба на цар Калоян
– единственият български владетел, който знаем къде е погребан и още много други български светини.
Най-вълнуващо за
мен бе посещението ни в парк „Мини
България“ под хълма
Царевец и по-точно
срещата с екскурзовода Димитър. Този
човек имаше широки познания, тънко
чувство за хумор и с
лекота разказваше
така, че внуши гордост и преклонение
пред историята ни и
българите, съградили я с достойнство.
По обратния път
към дома се замислих за контраста между чуждопоклонничеството и гордостта ни, че сме
българи. Изводът от нашето
пътешествие бе категоричен –
едно са корените ни и българският дух, другото е нетрайна
мода, която не оставя следа по
пясъка на времето...
Любомир МЛАДЕНОВ –
водач в ТД „Осогово“,
Кюстендил

дестинации
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Един от най-големите
градове в света с 22 милиона жители, Мексико Сити,
е притегателна туристическа дестинация през цялата година. Финансов, културен и политически център, градът на Фрида Кало
и Диего Ривера притежава
над 113 музея, 64 театъра,
15 културни центъра и 7
археологически зони, което
го нарежда на второ място
в света след Лондон. Ако
през декември посетите
града – не очаквайте сняг,
въпреки 2200-те метра надморска височина.
Градът, завзет след тримесечна блокада от конквистадорите на Ернан
Кортес (когато епидемията от дребна шарка покосява много от жителите
на града), израства върху
руините на великолепната
столица на ацтекската империя Теночтитлан, която
се издига на няколко острова посред соленото езеро
Тескоко.
Още преди 500 години ацтеките предсказват, че тяхната
столица след време ще стане
най-големият и населен град в
света, което се сбъдва – Мексико сити е най-големият град
на Южна и Северна Америка

и третата по размери градска
агломерация в света след Токио и Сеул. Не само колосалното земетресение от 1885 г.
разрушава града, но и Кортес
го срива до основи. Така се поставя началото на колониалната архитектура в стил барок и
неокласицизъм, които правят
Мексико и околностите му още
по-интересни и неповторими.
Разположена на 60 км от юг
на север и на 40 км от изток
на запад, с безброй места за
посещение, столицата на Мексико е заобиколена от планини
и действащи вулкани от всички
страни. Ако искате да ги заснемете, това е трудно постижимо, поради замърсяването.
При желание можете да отидете на екскурзия до някой от
вулканите, но ако имате броени дни да разгледате града,
не ви го препоръчвам.
За да видите, опознаете
и обикнете Мексико сити ви
трябват време и познания.
Хората са усмихнати, комуникативни и винаги са готови да

но време, а се заредете с фотоапарат и камера, защото в историческия център има повече от
2000 сгради със забележителна
архитектура. Това е епицентъра
на старата столица на ацтеките - Теночитлан, като следите от

древната ацтекска столица са
навсякъде. Испанците са разрушили храмовете и града и върху
техните основи с каменните блокове са изградили своите католически храмове и жилища. Това
сливане на култури, архитектура
и обичаи се среща навсякъде.
Няма проблем пред католическия
храм индианска шаманка да ви
извърши ритуал за причистване
срещу 15 долара. Наравно с иконите на Дева Мария, която тук е
на особена почит, можете да видите скелети, облечени в национални или индиански носии, особено през октомври и ноември,
когато се чества празника на Вси
светии.
Това е Мексико. Колорит и
багри. Не се чудете защо често
в храмовете Христос е черен –
при налагането на християнската вяра е проявена такава жестокост, че това се е отразило на
цвета на Бога.
От площада Zocalo, известен
още като „площад на конституцията“, който е третото по големина публично място в света, ще
видите руините на великолепния
ацтекски храм Templo Mayor – посетете и музея към него, за да се
потопите изцяло в културата на
ацтеките. В непосредствена близост е площадът Аламеда с кра-

творната Дева от Гваделупе
– едно от най-значимите места
за християните в света, макар
целогодишно да не спира потокът от богомолци. Базиликата
на Дева Мария от Гуадалупе
е издигната в чест на Божията
майка и е второ по посещаемост свето място за католиците след Ватикана. С кръглата
си форма модерният храм е
нестандартен и е пълен с поклонници. В Мексико храмовете работят до късно – 9-10
часа вечерта.
Любителите на бохемския
живот не бива да пропускат
„Зона Роса“, „Колония Контеса“
и „Колония рома“ – три квартата, където е пълно с ресторанти и хотели в латиноамерикански стил, много паркове и
артистични сгради. Тук издига
снага статуята на независимостта, която тежи 7 тона и е
положена на 36 метра висока
колона.
Мексико Сити омагьосва.
Може би това е световният
град, където история, култура и
изкуство са най-силно преплетени и влизайки от музей в музей, ходейки по улиците, прекосяваш епохи и цивилизации.
Текст и снимки:
Антоанета ТИТЯНОВА

Мексико сити
в сърцето
на империята на ацтеките

ви помогнат и напътстват. Стига
да знаете испански и английски,
лесно ще се разберете. Метрото е бързо и удобно и чрез него
можете да обиколите по-бързо
града, както и да се насочите към
някои от интересните градчета
под защита на ЮНЕСКО, които
се намират в непосредствена
близост. Това са уникалните пирамиди в Теотихуакан, висящите
градини в Хочимилко, „градът на
ангелите“ и испанската култура
Пуебла, пирамидата в Тула…
Освен уникални археологически паметници, Мексико е съвременен град с високи небостъргачи от стъкло и стомана, с
атрактивни търговски улици, като
именно тук е най-дългата улица
в света с цели 40 км. В края на
булевард „Реформа“ – един от
най-значимите и красиви в Мексико сити, се намират хълма Чапултепек и великолепен замък
насред вековни дървета, паркове
и множество музеи. Някога тук са
почивали ацтекските владетели,
а сега това е любимо място за
отмора на мексиканци и туристи,

а катеричките идват да ядат от
ръцете на хората.
Насред гората и парка с атракции „Чапултапек“ се намират
множество музеи. Не пропускайте в никакъв случай Националния исторически музей, Музеят
за модерно изкуство Tomayo,
Природно историческия музей…
По един ден трябва да отделите
и за два уникални музея – Националният антропологичен и
исторически музей и за музея
Soumaya, който е сред 15-те
най-големи галерии в света. Той
се помещава в ултрамодерна
сграда в най-елитната и бизнес
част на Мексико. Притежава 60
000 уникални шедьоври на Сезан, Матис, Ван Гог, Сезан, Реноар, Пикасо… Тук е най-голямата
колекция от скулптури на Роден
и най-известните скулптури на
Салвадор Дали, които вече са изкарани от музея и монтирани на
тротоара, за да могат всички да
ги видят. Между другото великолепният музей е безплатен.
Минимум един ден отделете,
за да посетите Националният археологически и антропологичен
музей, който притежава уникална
колекция, но е и истински архитектурен шедьовър. Разположен
на 45000 кв. метра площ в парка „Чапултепек“, той притежава
една от най-забележителните
музейни инсталации в света.
Сградата е конструирана от арх.
Педро Родригес и в суперавангардна среда показва уникални
експонати от културите на ацтеките, маите и толтеките, от Тихия
океан и град Оаксака, от епохата
на Мезоамерика и от Теотиуакан.
В центъра на Мексико сити
се намира Националният дворец, където безплатно можете
да разгледате най-импозантните
творби и стенописи на Диего Ривера. Най-подходящото време да
посетите града е от октомври до
март - не очаквайте сняг и студе-
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сиви фонтани и
скулптури от XVI
век и мястото, където можете да послушате серенадите на
мариачите – площадът
Гарибалди. Ще повдигнете градуса на настроението и в музея на текилата
– най-мексиканската напитка.
Уникална е Метрополитенската катедрала „Успение Богородично“ на града , която е
издигната върху руините на
ацтекски храм. Строена е от
1532 до 1813 година, тя е сред
най-прекрасните християнски
храмове в Америка. Преди
две десетилетия в двора й бе
издигната интересна статуя
на папа Йоан Павел II, който е
обсипан със стотици ключове.
В центъра на града можете да
посетите уникални музеи, като
този на изкуствата, градската
галерия, музея за популярно
изкуство, музея на Сан Карлос
и на Диего Ривера.
Много атрактивен е музеят
на културите, разположен в архитектурен шедьовър от XVIII
век, където са показани световните култури и винаги е пълно
с посетители и деца. Интересно е да знаете, че много от музеите в Мексико са безплатни,
като идеята е те да могат да
бъдат видяни от повече хора.
Градът е вписан още през 1987
г. в списъка на ЮНЕСКО и наистина много от нещата, които
ще зърнете тук, са уникални,
впечатляващи и спиращи дъха.
През декември е колосалното поклонение пред чудо-

Паметниците
на Витоша

октомври 2021 г.

ХИЖА „КУМАТА”

В ПАМЕТ НА КРУМ НОВАКОВ - КУМАТА

През 1908 г. група ученици в
град Русе основават Ученическо дружество „ Геолог". През
1911 г. то е преименувано на
ТД „Дунав". Същата година
през м. ноември дружеството
поема инициатива и създава
Съюз на юношите туристи в
България – ЮТС, със седалище в град Русе, а дружество
„Дунав" става клон на учредения съюз.
Един от учредителите на
ЮТС Петър Христов заминава
в София, за да продължи образованието си. Получава поръчение да поеме инициатива
за основаването на юношески
туристически клон към ЮТС в
столицата. Той успява да изпълни поръчението, като на 25

Кой е Крум Новаков, наричан
от най-близките си другари още
от детските му години Кумата?
Откъде произлиза това име?
Като съвсем малък, когато го питали как се казва, тъй като не е
могъл да изговаря буква "Р", той
отговарял "Кум" вместо Крум.
Юношеските му години са
озарени от ярко поетично
вдъхновение. Неговите стихове
са посветени на стремежа да
преуспее делото на ЮТС. Той
носи в душата си една голяма
обич, в пламъка на която изгарят обкръжаващите го дребнави ежби и борби. Обаянието,
което е имал върху другарите
му и върху по-широки среди, е
било извънредно голямо.
През 1920 г. заминава за Виена, за да продължи образованието си. До края на живота си
поддържа активна кореспонденция с приятелите си в България, с които споделя плановете си за родния туризъм и за
изграждането на голяма юношеска хижа на Витоша. Кумата
остави в Родината дълбока следа след себе си.
Пребродил и опознал родните планини, бленува в далечна
Виена за приоблачните върхове на Алпите. През лятната ваканция на 1921 г. заминава за
Тирол с неколцина другари. На
2 август пристигат в красивия
Йоцтал. На 8 август Кумата с
двама другари се изкачва на
връх Лохкогел (3045 м.). След
кратка почивка започват да
слизат в три различни посоки с
желание да намерят алпийски
еделвайс. Крум Новаков е искал да изпрати това планинско
цвете на приятелите си в България, като поздрав от Австрий-

На 2 октомври 2021 г. ни напусна

Георги Иванов

Хиляди туристи и природолюбители се
радваха на ласкавата му топлота и професионализъм като водач в различните
походи, мнозина ще го помним и като
истински приятел. Неговите интересни
и увлекателни материали във в. „Ехо“
правеха вестника по-търсен и привлекателен.

Георги Иванов беше силна и обаятелна личност и общуването с
него ни правеше по-добри, затова
ще остане завинаги в сърцата ни.

Почивай в мир, приятелю !
От приятелите и колегите от БТС

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ТД „Средногорец 96” - с. Богдан
хижа Средногорец – 0988200265
Заслон Ботев - 0878/197451,
0878544880, 02/4912321
ТД „Хайдут” – Калофер
Хижа
Рай
–
0882966494,
0882966491, 02/4910007
Туристическа
спалня
Ботев
връх – 0877273547, 0878855686,
0878776845
ТД „Васил Левски” – Карлово –
0896688523
Хижа Хубавец - 02/4114213
Хижа Балкански рози – 024112954
Хижа Равнец – 0888287878
Хижа Васил Левски - 02/4110437
Хижа Свежен – 0885110824
ТД „Бор” – с. Горна махала 0878280728
ТД „Бунтовна” - с. Кръстевич 0888386453
ТВК Бунтовна – 0876252540
ТД „Върховръх” - гр. Перущица –
0882966400
Хижа Върховръх – 0886897545
ТС Перущица - 0882966400
ТД „Еделвайс” - Пловдив 0889110334
ТД „Родопи” – Пловдив 0886941265
ТД
„Руен”
–
Пловдив
–
0896815848
Хижа Чернатица - 0896815848
Тур.
спалня
„Здравец”
–
0894393050
ТД „Шипка” – Пловдив –
0882966407
Хижа Здравец – 0882966407
Тур. сдружение „Чернатица” –
Пловдив – 0886941245
Хижа Академик – 0886941275 и
0886941045
Хижа Персенк - 0886941275 и
0886941045
ТД „Иван Вазов” – град Сопот 0885249054
Хижа Добрила - 0884102501
ТД „Орела 1935” – Хисаря –
0886889421
Хижа
Фенера
0888640813,
0893838644
ТД „Атанас Спиридонов” - гр.
Стамболийски – 0896698107
Заслон Черешка – 0882565738
ТД „Средногорец" - гр. Брезово –
0895661898
ТД „Устремени” – Асеновград –
0894877880
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
ТД „Студенец” – Чепеларе
Хижа „Изгрев” – 0897728495;
0896754533
Хижа
„Чудни
мостове”
–
0888474355; 0899807671
Хижа
„Скални
мостове”
–
0882966278; 0882966277
Хижа „Пашалийца” – 0888547654 –
в основен ремонт и в момента не
работи
УЦ „Пещерняк” – Чепеларе 0877222992 – в момента е в основен ремонт

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙОРИГИНАЛНА СНИМКА НА ТЕМА:

Скръбна вест

дългогодишен секретар на ТД „Кърджали“,
един от доайените на водния туризъм в
България, планински водач и сътрудник
на вестник „Ехо“.

ските Алпи. Вечерта Крум не
се завърнал в изходния пункт.
След два дни е намерен, паднал в пропаст под върха, където е загинал.
Сега Кумата почива в църковния двор на селището Льойгенфелд, между гробовете на други загинали алпинисти.
Строителството на юношеската туристическа хижа в Северозападния дял на Витоша, при
надморска височина 1725 м.,
започва още в 1921 г. Избраното място е обзорно и дава просторен изглед чак към върховете на Западна Стара планина,
Люлин и западните склонове на
Витоша. Още в самото начало
хижата е наречена „Кумата", в
памет на Крум Новаков - пръв
инициатор за построяването й.
Разположена е на кръстопът,
през който минава пътеката
от Златните мостове за Черни
връх (2290 м.) и високообиколната планинска пътека. Първоначалният проект за хижата е
изготвен от арх. Владимир Весов. По него тя е на 210 кв.м.,
на три етажа, с 14 стаи.
С финансови средства, дарени от туристи от София и други
краища на страната, и с много дни доброволен безплатен
труд, младежите преодоляват
трудности от различен характер
и през 1927 г. хижата е тържествено осветена.
Другарите и съратниците на
Крум Новаков нарекоха хижата
на негово име – "Кумата". Така
бе изпълнен и клетвеният обет,
породен в сърцата на неговите
съидейници, събрани да почетат паметта му след неговата
гибел.
инж. Георги ПЕТРУШЕВ

ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ
ТД „Кайлъшка долина” – Плевен
Хижа „Плевен” – 0988777701, Фейсбук PlevenHut
Хижа „Среброструй” – 0877479780
Туристически дом – Плевен –
064834352 и 0878758037

БЪЛГАРСКИЯТ
ТУРИСТИЧЕСКИ
СЪЮЗ

ЛИВАДНА
ТРЕВА

РЕДНИК В
АРТИЛЕРИЯТА

ДИВИ
ЖИВОТНИ
ИЛИ ПТИЦИ

СОРТ
ЕСЕННИ
ЯБЪЛКИ

ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ
В СГРАДА
БОЛЕЗНЕНО
ТРУДОВОРАЗЦЕПВАНЕ
ВЪЗПИНА КОЖАТА
ТАТЕЛНО
/МН.Ч./
ОБЩЕЖИТИЕ

ЧАСТИЦА ЗА
СЪДРУЖИЕ

МОДЕЛ НА
ДЕУ

ГРАД В
РУСИЯ

СЕЛО В
СОФИЙСКО

ПРЕПИНАТЕЛЕН ЗНАК

ЯДЛИВО
РАСТЕНИЕ,
ЛАПАД

ДРЕВЕН
ЯПОНСКИ
ТЕАТЪР

ХИЖА В
РИЛА
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ВРЪХ В
РИЛА
ПЛАНИНА

ГРАД В
ЯПОНИЯ
ГОЛЯМА
ЕВРОПЕЙСКА РЕКА

ГРАД В
ЦЕНТРАЛНА
ВЪЛГАРИЯ

РАЗДЕЛЯНЕ

N

ПЛАНИНА
В ЗАПАДНА
БЪЛГАРИЯ

СТОЛИЦАТА
НА КАНАДА

НАЗВАНИЕ

ВИД
БИЛКА
ГЕРОЙ ОТ
ТВ СЕРИАЛ
“ЖЕНЕНИ
С ДЕЦА”

КВАРТАЛ
НА СОПОТ
ЕЗЕРО В
РИЛА
ЖРЕБЕЦ
ВРЪХ В
РИЛА

ГЕРОИНЯ НА
СИНКЛЕР ОТ
“ПЕТРОЛ”

ИЗДАЙНИК,
ДОНОСНИК
/КНИЖ./

СЮИТА ОТ
Т.ХРЕННИКОВ

ПЪРВЕНЕЦ

ПОЛСКИ
ПИСАТЕЛФАНТАСТ,
“СОЛАРИС”
ВРЪХ В
ПИРИН

ДОБРЕ
ИЗПЕЧЕНА
ТУХЛА ЗА
НАСТИЛКА
НА УЛИЦИ

РЕКА В
ЯПОНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

ВИД
ЯПОНСКА
СУПА

ВИД
ЕЛЕН

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ
ИНСТРУМЕНТ

СИСТЕМА НА
ТОНОВЕТЕ ПО
ВИСОЧИНА
СКАНДИНАВСКА
СТОЛИЦА

ХИЖА В
РИЛА

ВРЪХ В
РИЛA
МУЗИКАЛНА
НОТА

АНГЛИЙСКО
СПИСАНИЕ
ЗА АВТОМОБИЛИ
МАТЕМАТИЧЕСКО
ЧИСЛО

ВРЪХ В
РИЛА

ИВИЦА ПЛАТ
ЗА ОБТАКАНА
НА ДРЕХА
УНИВЕРСАЛЕН
ЕЗИК ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

ВИД
ПОЛСКИ
ГРИЗАЧ
ПЕЩЕРА
КРАЙ БОВ
В СТАРА
ПЛАНИНА
ПОЛОЖИТЕЛЕН ВОТ

ВРОДЕНА
ЛИПСА
НА УХО

СЪУЧАСНИК,
УКРИВАТЕЛ

ГЕРОИНЯ НА
ВЕРДИ ОТ
“ТРУБАДУР”

ЧАСТ ОТ
ЧОВЕШКОТО
ТЯЛО

ПЛАНИНСКИ
ВРЪХ,
ОБРАСЪЛ
С ТРЕВА
ВИД
ТРЕВИСТО
РАСТЕНИЕ

МАРКА
ШВЕЙЦАРСКИ
ЧАСОВНИЦИ

ОТРОВНО
РАСТЕНИЕ,
СТАРО БИЛЕ

ПРИЗИВИ

МЕСТНОСТ
В СЕВЕРОЗАПАДНА
РИЛА
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ПО
ПРИХОДИТЕ

НАШИ
ТЕЛЕФОННИ
АПАРАТИ
ПЛАНИНА ВЪВ
ФРАНЦИЯ,
П-ОВ БРЕТАН
ЧАСТ ОТ
ДРЕХА

ТЕРМИН В
ДЖУДОТО
ИМЕТО
НА АМЕРИКАНСКИЯ
РЕЖИСЬОР
КАЗАН

ПРОЗВИЩЕ
НА ЕРНЕСТО
ГЕВАРА
МОДЕЛ НА
ФОРД
ДРЕХА БЕЗ
РЪКАВИ
ЕХО,
ОТГЛАС
ФРЕНСКИ
КОМПОЗИТОР
/1873-1931/

УЧИЛИЩЕ,
ЛИЦЕЙ

ПСЕВДОНИМ
УТАЙКА
НА ЕКАТЕРИНА ВЪРХУ
КАРАВЕЛОВА ФИЛТЪР

ПСЕВДОНИМ
НА ХУМОРИСТА НИКОЛА
БОЗДУГАНОВ

ОРИЗОВА
АЛКОХОЛНА
НАПИТКА
УЛИЦА /ОСТ./
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октомври 1913 г. събира малка
група (9 души), предимно ученици и учредява софийския
клон „Витоша" към ЮТС. Между
учредителите е бил и Крум Новаков - Кумата, 15-годишен ученик в София, родом от Враца.
В периода от 1912 до 1918
г., страната ни участва в три
войни: Балканската, Междусъюзническата и Първата световна. По време на войните
младата, току-що проходила
туристическа дейност, замира.
Това в най-голяма степен важи
за членовете на ЮТС. Те са
притеснени, изплашени, разколебани, в безпътица. След
края на войната се полагат
усилия за съживяване на организационната дейност в ЮТС.
Младата ни начеваща интелигенция, юношите от учебните заведения, търсят опора и
утеха в безкористния градивен
стремеж към приоблачните
планински върхове.
Така в софийския клон „Ви-

тоша" към ЮТС в началото на 1919 г. са
извършени промени в
ръководството и начело застава Крум Новаков - Кумата. Членският
състав наброява над
500 души. Излетите до
близките планини добиват масов характер. Все
по-настойчиво се издига
апел за построяване на
юношески туристически
дом - хижа на Витоша.
Главен идеолог и инициатор за това предстоящо
младежко строителство
е Кумата.
Ще припомним един
малко известен факт.
На първия след войните редовен конгрес на ЮТС, състоял
се през 1919 г. в София, Кумата
предлага при срещите по пътеките в планините хората да се
поздравяват със „Здравей" или
„Здравейте". Това предложение
е прието, съществува вече повече от век и е обичаен поздрав
на всички, тръгнали по нашите
планини, без да знаят неговия
автор.
На този конгрес Крум Новаков
настоятелно предлага да започне организационна дейност,
да се потърсят финансови възможности, да се проведе разяснителна дейност за привличане
на доброволци в изграждането на юношеска туристическа
хижа.
Той е един от първите организирани туристи през първите
години, когато туристическото
движение и хижестроителството започват да добиват обществена значимост. В това отношение Кумата има голяма заслуга.

Телефони на хижи и
обекти на ТД

забава

октомври 2021 г.

В сайта на БТС www.btsbg.org

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

можете да намерите информа
ция за: стоте национални ту
ристически обекта, телефони и
адреси на туристически дружес
тва и хижи; клубове в състава
на БТС и федерации; история,
цели, нормативна уредба и уп
равленска структура на БТС.

ВОДОРАВНО: Ко. Детелина. Трещеник. Дунав. Нова Загора. Делене. Осогово. Ен.
Маточина. Анево. Ат. Ас. „Мик“. Делатор. Лем. Керамит. Нака. Рут. Вот. Мисо. Лата.
Лад. Осло. Си. “Кар”. Бие. Пи. Пърл. Елата. Ятак. Корем. За. Еникар. Чал. Че.
Беладона. Аре. Елек. Рупите. Колеж. Ке. Наге. Исак. Сокак. Елия. Дере. Онон. Пирин.
Мак. Нит. Сак.
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ОФЕРТИ НА ИНФОЦЕНТЪР НА БТС

СРЕД ПРИРОДАТА ПРЕЗ ЕСЕНТА

Уважаеми читатели и туристи, за
любителите на планините и природата
няма сезони. Няма по-красиво място през
есента от пъстроцветната планина! Ето
няколко предложения за излети през този
сезон.

ЮЖЕН ПИРИН И
СТЪРГАЧ

30 и 31 октомври
(събота и неделя)
30.10. (събота). Тръгване
от Руски паметник в София в
6 ч. с придружаващ транспорт.
През Предела и Банско достигаме Гоце Делчев и след още
15 км до хижа Попови ливади,
където се настаняваме. Оттук тръгваме пеша и общо за
около 5 часа изкачваме двата най-високи върха на Южен
Пирин – Свещник (1971 м) и
Муторок (1975 м – първенец/.
Обратно до хижата, където нощуваме.
31.10. (неделя). Сутринта
тръгваме в 6,30 ч. с транспорта. Достигаме село Нова Ловча, откъдето тръгваме пеша. За
около 2 часа изкачваме първенеца в българска територия на
планината Стъргач – Асанов
връх (1218 м). За още 30 минути сме на границата с Гърция.
Тръгваме по самата граница на
североизток и при големия завой на границата се отделяме
на север и след стръмно спус-

октомври 2021 г.

кане стигаме до Водопада (около
15 м пад). Оттук за около 2 часа
сме в село Илинден. Всичко за
деня преходът е около 8 часа. С
придружаващия транспорт и се
прибираме в София по тъмно.
ЦЕНА: 150 лв. Включва транспорт, нощувка в хижа, професионален планински водач, планинска застраховка, организационни
разходи. Екипировка: есенна като
за ниска планина, да се носи храна за два обяда и вода. Минимум
6 участника.

НА СБОРА НА ТРИ
ГРАНИЦИ – ШУЛЕП
КАМЪК

7 ноември (неделя)
Границите на България, Сърбия и Северна Македония се събират в една точка в планинската
област Каменица, между планините Осогово, Дукат, Чудинска
и Лисец. Там е и най-западната
точка на родината ни !
7. 11. (неделя) Тръгваме с
транспорт до Радомир, Кюстендил и граничното село Жеравино, разделено на две от границата между България и Сърбия.

От там тръгваме пеша и изкачваме връх Китка на самата граница със Северна Македония.
Продължаваме по границата на
северозапад и достигаме гранична пирамида № 106, където
се събират трите граници. Има
паметна плоча. Продължаваме
по границата между България и
Сърбия и съвсем скоро сме на
най-западната точка на България, отбелязана с дървено колче!
На гранична пирамида No 107 се
намира връх Шулеп камък. Прибиране с транспорта в София.
ЦЕНА: 65 лв. Включва придружаващ транспорт, планински водач, планинска застраховка.

ПЕЩЕРА И
ПЛАНИНКА ВЕНЕЦА И
БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ
СКАЛИ

13 и 14 ноември (събота и
неделя)

Тръгваме от Руски
паметник
с
придружаващ
транспорт.
През
Петрохан и
Берковица
достигаме
известната
пещера Венеца, „настанила“ се в
недрата на
едноименната планинка.
С транспорта
се придвижваме до Белоградчик,
разглеждаме едно от чудесата
на България – Белоградчишките
скали. На следващия ден изкачваме първенеца на планинката
Венеца, връх Кърневи ливади

(904 м). Отпътуване за София.
ЦЕНА: 165 лв. Включва придружаващ транспорт, една нощувка в семеен хотел, планински водач, планинска застраховка, входни билети за пещера Венеца и Белоградчишките скали.

ХИЖА „ЕХО“ И
ВЪРХОВЕТЕ КАВЛАДАН
И ЮМРУКА

20 и 21 ноември (събота и
неделя)
Тръгване от Руски паметник
с придружаващ транспорт. През
Тетевен и Рибарица се стига до
хижа Ехо по Черната река и излизаме на главното било на Балкана при Карчов преслап. На
следващия ден изкачваме красивите скалисти съседни върхове
Юмрука и Кавладан. Прибиране
в София.
ЦЕНА: 135 лв. Включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка
в хижа, планински водач, планинска застраховка.

ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА
– ВРЪХ ПОЛОВРАК ЗАСЛОН СТУДЕНИЦА СЕЛО НОВИ ХАН

5 декември (неделя)
Един от малко познатите
маршрути в най-западната издънка на Средна гора – Лозенска
планина. С автобус № 5 при Окръжна болница се придвижваме
до село Долни Лозен и тръгваме
по пътеката за Лозенски манастир. Разглеждаме го и продължаваме нагоре по пътеката, като

се отбиваме до скривалището
на четника от Хвърковатата
чета на Бенковски, чийто гроб
и мемориален парк е точно под
връх Половрак. Върхът е трети по височина в планината.
Тръгваме по билото в източна
посока през гора и достигаме
заслон „Студеница“, а от там до
с. Нови хан. Отпътуване.
ЦЕНА: 25 лв. Включва планински водач, планинска застраховка. Минимум 5 участника.

ИЗКАЧВАНЕ
НА НЯКОЛКО
ЛИЧНИ ВЪРХА В
СЕВЕРОЗАПАДЕН
ЛЮЛИН И ПОСЕЩЕНИЕ
НА КЛИСУРСКИ
МАНАСТИР

Един рядко посещаван дял
на планинката Люлин, който
предлага много изненади!
11 декември (събота). С
градски автобус № 49 през
Банкя се стига до квартал Клисура, от там за около 40 минути сме на известния Клисурски
манастир, изкачваме за 20-30
минути обраслия връх над манастира – Големите ридове.
Следва изкачване на обраслия, но обгледен и купеновиден
връх Острица. Слизане и отпътуване за София.
ЦЕНА: 25 лв. Включва планински водач, планинска застраховка. Да се носи вода и
храна за един обяд. Минимум 5
участника.

Записването за всички горепосочени оферти е срещу
поне 50 % от цената, трите имена, ЕГН, телефон за
връзка. За информация посетете сайта на БТС или се
обадете на тел. 0882 966 320 – Тони Ушева

МАНАСТИР „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ” В МАЛЕШЕВСКА ПЛАНИНА ВЪЗКРЪСНА

Манастирът „Св. Пророк
Илия” в местността Илин
чешма над село Горна Брезница възкръсна след много
години съществуване в руини. От оскъдни летописи
и от спомени, предавани от
поколение на поколение, се
приема, че е бил разрушен от
турската част на населението
в селото и под същото име е
възстановен в град Берово,
Северна Македония.
Според предания светата
обител е съществувала още
по времето на ранното християнство, което за района на
Средна Струма е през 3 и 4
век, както и през първите векове на турското робство. Освен с останките си от зидове,
строителна и съдова керамика, преди възкръсването
си е напомняло и с имената
на тукашните местности Поповец и Калугера, а и с чешмата, известна като Аязмото,
чиято лековита вода вероятно е сред причините за някогашното изграждане на манастира. Илин чешма е била
свято място и в годините на
робството, а през миналия
век там са се провеждали
годишните събори на Горна
Брезница.
На път към манастир „Св.
Пророк Илия”
От северната част на град
Кресна веднага се пресича
река Струма по историческия
мост Сали ага. Навлиза се в
царство на чинари в продължение на километри по течението
на река Горнобрезнишка. Едва
ли има подобно чинарово присъствие не само у нас, но и на
Балканите и Европа. Огромни
чинари, надвесени над речното
течение, образуват зелен тунел, а по огромните дънери и
клони се виждат неподлежащи
на описание хралупи, фигури,
форми и други дървесни образувания.
От Кресна до Горна Брезница
пътят е асфалтиран и е дълъг

четири километра. Обекти на поклонение в селото са обновената
църква „Св. Атанасий Велики”,
паметните знаци на войводата
Александър Климов, осъден на
101 години затвор по време на
Илинденско-Преображенското
въстание, няколко чешми-паметници с чудна вода, една от които
е построена по повод рождението на сина на цар Борис III, престолонаследникът Симеон Сакскобургготски.
От Горна Брезница до манастира остават още два километра
шосеен път. Той се вие по стръмнината на Малешевска планина
към Илин чешма. От него се откриват пъстроткани с много цветя и билки килими на природата,
както и гледки към Кресненския
пролом и висините на Малешевска планина. Двата километра
се вземат почти на един дъх и се
навлиза в обширни поляни, сред
които блясва със сградите си
възкръсналият манастир.
Манастирското възкресение
Възкръсването на манастира
„Св. Пророк Илия” започва от
ктитора му Григор Митрев, упра-

вител на фирма „Гранит”, роден
в Горна Брезница и живеещ в
София. Още в детските и юношеските си години той бил пленен
от природната магия Илин чешма, останките от нейните стари
градежи и от това, що се е не
само виждало, но и чувало.
Позамогнала се фирмата и
Григор Митрев се захванал с благородното дело. Първата грижа
била да изгради път за движение на МПС. Скоро се стигнало
до ограждане на 10 дка площ за
бъдеща манастирска обител. Началото е поставено през 1992 г. и
за двадесет години тук се изгражда комплекс от сгради. Мястото
е предпочитано за посещения от
туристи и поклонници през цялата година. Тук има две църкви
- „Св. Пророк Илия” и „Св. Георги
Победоносец”, кула-камбанария,
манастирска сграда, специално
съоръжение за лековитата вода,
детски кът, алеи, цветни площи и
пътеки.
Църквата „Св. Пророк Илия”
Първата появила се сграда е
църквата „Св. Пророк Илия”. Освещаването й е на 20 юли (Илин-

ден) 1992 г. със служба, водена
от блажено починалия неврокопски митрополит Пимен. Освещаването се превръща в празненство за населението на Горна
Брезница, съседните селища
Кресна, Долна Градешница, много свещенослужители и гости от
Благоевград, Сандански и Светия Синод.
Пропуск ще е да не отбележим,
че моделът на църквата е взет от
плана на параклиса на известната певица Мая Нешкова, изграден край Благоевград. Покривът
на църквата е бетонен, покрит с
турски керемиди. Иконостасът е
без дърворезби, но е с много икони, получени като дарения.
Кулата-камбанария
Строителството й е завършено
през 1993 г. Висока е осем метра.
Освещаването е извършено от
митрополит Пимен.
Манастирска жилищна сграда
Построена е за гости на манастира и за обслужващите го
монахини. Сградата е с лице на
север и оформя ансамблово част
от двора и входа пред главната
порта. Разполага със стаи за гости и малка библиотека. Растящи
кипариси и вечнозелени дървета
тук напомнят за пейзаж от Средиземноморието.
Църква „Св. Георги Победоносец”
Към нея водят пътека и стълбички, оградени отстрани с кипариси и храстовидна растителност. Построена е през 2000 г. В
основата й са вградени камъни
и други материали от стария манастир. Стълбището е от каменни плочи, а наосът е оформен
от три кораба, разделени от два
реда колони. Иконите на иконостаса са дело на зографа Епифаний, монах от манастира „Св.
Георги” в град Хаджидимово.
Полилеят е изработен от Богдан
Стойков от Украйна. Повечето от
иконите, иконостаса, кръста на
камбанарията и различна църковна утвар са получени като дарения от жители на Кресна и Гор-

на Брезница.
Притежание на църквата са
Напрестолно евангелие и Напрестолен кръст. Освещаването й е през 2002 г. При започването на строежа тук са открити древни питоси, хромели,
различни керамични и метални
фрагменти.
Аязмо „Св. Пророк Илия”
Дело на ктитора Григор
Митрев е и изграждането на
чешма-паметник с надпис Аязмо „Св. Пророк Илия”, която се
вписва добре в манастирския
комплекс. Водата се приема за
чудодейна, лекуваща различни
болести.
Увеселителен кът за деца
Заема част от ливадното
пространство. Тук за децата са
осигурени люлки, катерушки и
пързалки.
Манастирът е свято място
за поклонение
В цялостния си комплекс манастирът „Св. Пророк Илия” е
едно голямо свято място за историческо и религиозно поклонничество. Място е и за туристически групови и индивидуални
излети. Привлича и много хора,
любители на природни красоти.
А тук те са в изобилие.
От мястото на манастира се
откриват божествени гледки
към долината на река Горнобрезнишка и село Горна Брезница. От северна страна се
възправя Малешевска планина,
пак откъм север Струма тече
сред хълмове в Кресненския
пролом и проблясва на юг от
град Кресна в плодородни полета. Всеомайна е гледката
на изток, където се изправя до
възбог Ирин-Пирин.
Манастирът
предлага
и
маршрутна част към висотите на Малешевска планина и
най-вече към връх Моравски,
известен още като Ченгене
кале, по който сега минава условно, но в миналото строго охраняваната граница със Северна Македония.
Борис САНДАНСКИ

