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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

Каталожен № 255

ИЗТЕГЛЕНА БЕ ТОМБОЛАТА НА НАЦИОНАЛНОТО
ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ - 100 НТО”
значка със 100 печата и марки
са 182, само с печати - 531, получилите сребърна значка са съответно 1297 души, а с бронзова
- 1663.
Ето и имената на щастливците,
спечелили големите награди: Гавраил Георгиев Георгиев от София ще получи автомобил „Дачия
Сандеро”, а Виктор Радославов
Попов от Пловдив -автомобил
„Дачия Логан”. Всички носители
на златни значки получават предметни награди: електрически
кани, гофретници, огнеупорни
тави, пасатори, рамки за снимки,
миксери, цитропреси, тостери,
филтърни кани, тостери за сандвичи, туристически сакове, чаши
за чай и свещници. В тегленето
на наградите взеха участие трима членове на управителния съвет на БТС – доц. д-р инж. Румен
Драганов, Атанас Сивков от ТД
„Черноморски простори“ - Варна и
инж. Васил Николов от ТД „Боерица“ - с. Владая.
Списъкът на спечелилите награди е публикуван в сайта на
БТС, а наградите ще се получа-

тегленето на наградите от
томболата на националното
движение „опознай България
– 100 национални туристически обекта“ се състоя на 5 ноември 2021 г. от 14.30 часа в
залата на министерството на
младежта и спорта. събитието
се проведе в присъствието на
нотариус и при стриктно спазване на противоепидемичните
мерки.
През тази година се отбелязват
55 години от създаването на Националното движение „Опознай
България – 100 НТО”, което е емблематично за БТС и няма аналог в Европа. Носители на златна

ват от 08.11.2021 г. до 28.01.2022
г. включително в стая 518 в Централата на БТС, бул. Васил
Левски № 75, етаж 5, от 10.00
ч. - 16.00 ч. С предварителна за-

Списъци на неполучилите наградите си носители на значки
можете да намерите на 10, 11 и 15 страници на в. „ЕХО“.

РАБОТАТА С ДРУЖЕСТВАТА Е НАШ ПРИОРИТЕТ

На 28 октомври
2021 г. Управителният съвет на сдружение
„Български
туристически съюз“
освободи доц. д-р
инж. Румен Драганов като изпълнителен секретар на
БТС. На негово място бе избран инж.
Васил
Николов,
член на УС на БТС
и на ТД „Боерица”, с. Владая.
На заседанието на УС бе насрочено Общо събрание на БТС за
26 февруари 2022 г. Дотогава за
изпълняващ длъжността „Председател на БТС“ бе избран Атанас Сивков, член на УС на БТС
и председател на ТД „Черноморски простори“, гр. Варна.
Новият изпълнителен секретар на БТС инж. Васил Николов
бе любезен да отговори на въпроси на в. „Ехо“.
инж. николов, според Вас в
какви посоки трябва да се развива Бтс? Бихте ли посочили някои от основните задачи
пред настоящото ръководство
на съюза?

НОВОГОДИШНИТЕ
ПРАЗНИЦИ СРЕД
ПРИРОДАТА
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Най-общо казано,
насоките за развитие
на съюза са укрепване на организационното и финансовото
състояние и на материалната база на
БТС.
Естествено,
важна цел е получаването на статут на
Национална организация за спортно-туристическа дейност,
за да подкрепим осъществяването на спортно-туристическите
дейности.
Идеята е „да завъртим колелото отново“ и системата да заработи на максимални обороти.
Един от акцентите е да помагаме на дружествата, които стопанисват туристически бази, с цел
хижите да бъдат в по-добро състояние и да работят ефективно,
в полза на всички туристи. Това
ще доведе до просперитет на
нашите членове и ще е фактор
за привличане на събития и провеждане на различни спортно-туристически и социални дейности.
В голямата си част тези дейности
са обвързани със стопанисвани-
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те от дружествата хижи и това
ще доведе до още по-ефективна
работа на самата материална
база.
Като казвам да помогнем, нямам предвид просто да бъдат
налети средства под формата
на субсидии. Нашата помощ ще
бъде и в организационен план,
чрез осъществяване на свързаност както между събитията, така
и между дружествата. Ще им съдействаме да маркират маршрути в районите на техните обекти,
като създадем програма за маркировката. В нея ще се включат
доброволци, които ще бъдат обучени и ще участват в процесите
по маркиране, както и различни
спонсори, които ще ни подкрепят
със средства и материали.
Онези дружества, които не притежават собствена материална
база, можем да подпомогнем с
предоставяне на средства, получени от по-големите обекти, за да
провеждат събития като детски
лагери, обучения и други прояви.
Също така ще им съдействаме
организационно, за да ползват
базите на БТС при най-изгодни
условия.

100 НТО

БАНСКО

ГРАД НА ПРОСВЕТИТЕЛИ И РЕВОЛЮЦИОНЕРИ
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явка те могат да бъдат изпратени с куриерска услуга. Телефони за връзка и информация:
0882966322, 0882966300.
Емилия МАТЕИНА

Ще помагаме на всички дружества да изградят успешни партньорства с държавните институции и неправителствения сектор,
за да постигат техните цели, да
развиват техните клубове и да
провеждат различни прояви,
обучения и събития.
Друга задача пред нас е БТС
да участва в развитието на потенциала на българските планини като дестинации за многодневен туризъм, в увеличаването и
поддържането на маршрутите
във всички техни части, като се
спазват принципите на устойчиво развитие и екологично поведение.
Особено важно е да осигурим
пълна прозрачност в работата
на БТС - ще работим за реализиране на система за мониторинг,
чрез която основната информация своевременно да достига до
всички членове на БТС.
Друга наша цел е да развиваме двупосочна информационна
връзка с нашите членове, тъй
като при вземането на решенията и при определянето на политиките на съюза е важно да бъде
отчетено тяхното мнение.

ехоЕКОЛОГИЯ

СВЕТОВНИ
ЛИДЕРИ СЕ
ОБЕДИНЯВАТ
В БОРБА С
КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ

Промените в климата са
най-голямата заплаха за
природата и човечеството
през ХХІ в.
5 стр.

КАЙНАРДЖАНСКИ АНГКОР
ПОТАЙНОСТИ

12

13

2

БЪЛГАРИЯ

ноември 2021 г.

РЕПУБЛИКАНСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПОХОД „РОДОПИ-2021”

туристът е човек, който,
освен че доброволно излиза
в планината, за да преодолява всякакви препятствия,
които му се изпречват на
пътя, преди всичко преодолява себе си. а това качество се изгражда с годините. с
такава цел ежегодно Българската федерация по туризъм
(Бфт) организира републикански квалификанионни походи-семинари с опитни кадри в пешеходния туризъм.
Тази година походът се състоя от 15 до 19 октомври. Тринадесет планинари от София,
Пловдив, Смолян, Кърджали и
Мадан си стиснаха ръцете на
хижа „Смолянски езера”. Участник в тази традиционна проява
от минали години сподели, че
тогава броят на участниците
е бил много по-голям, но сега
Ковид пандемията бе сложила
отпечатък и върху тази проява.
Походът-семинар бе орга-

низиран и ръководен от новият
организационен секретар на БФТ
– сертифицираният туристически водач Лилия Ангелова, която
бе осигурила добре запознатия
с трасето на похода и забележителностите на този родопски район - туристическият водач Аделин Голев от с. Могилица.
На последвалата техническа
конференция Ади ни запозна с
маршрута и неговите особености,
бяха дадени указания за следващия ден.
Утрото на 16 октомври създаде
илюзията, че след като е барабанил цяла нощ по покрива на
хижата, дъждът ще се оттегли
за почивка. Заредени с ентусиазъм напуснахме уютната хижа
и щурмувахме стръмнината към
Орфееви скали по превърнатите в мътни потоци горски пътеки. Горе властваше мъгла, която,
макар и за малко, ни даде шанс
да направим панорамни снимки.
Взехме си печати от кулата на
задрямалия в мъгла безлюден
връх Снежанка и се насочихме
към днешната крайна цел – хижа
„Перелик”. При всяко сваляне на
дъждобраните дъждът ни връхлиташе отново с пълна сила. И
така през оставащите пет часа
до хижата. Обядвахме под покрива на крайпътен заслон и на шестия час от началото на похода
съзряхме покрива на хижа „Перелик”. Нощната почивка трябваше
да ни възстанови и подготви за
утрешния седемчасов преход.
На сутринта в 7.30 часа поте-

глихме по маршрута с намерение
попътно да превземем най-важната крепост - забуления в легенди митичен връх Орфей. След
топографската ориентировка, направена от водача, с повече фантазия видяхме потъналите в различна по плътност мъгла близки
и далечни върхове.
Започна продължително спускане към село Мугла, при което
всеки припознал се за ролкови
кънки камък ни поднасяше неприятни изненади. С тези дребни неприятности, след контролните седем часа, се озовахме
на централната улица на селото, успоредно на която ревеше
придошлата от дъждовете река.
И тук, в дебрите на планината,
Ковид-19 беше протегнал рошавата си коронована ръка и бе
затворил къщата за гости, в която трябваше да се настаним. Нашата дейна организаторка беше

ПОХОД ПО ПОРЕЧИЕТО НА РУСЕНСКИ ЛОМ

В подарен слънчев летен
ден в началото на ноември,
туристи ветерани от дружество
„Приста" Русе се възползвахме
и направихме поход по поречието на река Русенски Лом. Съчетахме полезното с приятното, любувахме се на есенните
багри на горите, брахме шипки,
глог, коприва и други билки. Посети ни и калинка, сякаш за да
ни заблуди, че още е лято…
За хората от новото попълнение на групата туристи-ветерани беше интересно да се
запознаят с паметна плоча в
скалите, която напомня за ос-

новаването ученическо дружество „Геолог“ на 28 април 1908
г. от русенски младежи туристи.
Това са Хелмут Брокс, Константин Мазнев, Васил Кулев, Борис
Корабов и Арман Пришак. То
поставя основите на Юношеския туристически съюз в България (ЮТС), който е съществувал с това име до началото на
1945 г, когато се включва в общия обединен Народен туристически съюз.
След този поход туристите временно прекратяват всякакви излети, сбирки и други събирания.
Пепа ПАЛЕЖЕВА

БТС И БСБСПА ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОПАЗВАНЕ
ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРИТЕ
На 20 октомври т.г. представители на Българския туристически съюз (БТС) и Българския
съюз по балнеология и СПА
туризъм (БСБСПА) се споразумяха за сътрудничество чрез
съвместни дейности, програми, консултации, експертиза и
информационен обмен. Обединени от общото желание за
развитие и популяризиране на
различните видове и форми
на туризъм, които ползват природните ресурси на България
- климат, минерална вода, пелоиди, насърчаване на спортно-туристическите дейности и
планинарството, двете водещи
организации подписаха Меморандум за сътрудничество – за
БТС от изпълнителния секретар доц. д-р инж. Румен Драганов, а за БСБСПА от Сийка
Кацарова – председател на УС
на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.
Специализираният
продукт „Балнео и СПА туризъм“
се нарежда на трето място в
България по брой реализира-

ни нощувки след морския и планинския туризъм. В условията на
световна пандемия от СОVID-19,
ролята на българските климатолечебни и балнео-климатолечебни курорти и спортно-туристическите дейности в планините за
подобряване здравния статус на
населението става все по-значима. Същевременно в политиките
на Министерството на здравеопазването, Министерството на
туризма и Министерството на
младежта и спорта липсват достатъчно програми за превенция,
а програмите за рехабилитация и
възстановяване са с изключително ограничен ресурс.
За да окажат необходимата
подкрепа и да подпомогнат развитието на сектор „Балнео и СПА
туризъм“ , двете организации
обединяват усилията си в следните насоки:
• включване на програми за
превенция в политиките на
Министерството на здравеопазването, Министерството на
туризма и Министерството на
младежта и спорта на Република България;
• популяризиране значението
на превенцията и засилване на имунната система чрез
използване на минералните
ресурси на България, спорт-

но-туристическите дейности и
планинарството сред българското население;
• партньорство при участие в
Консултативните съвети към
министъра на здравеопазването. министъра на туризма и министъра на младежта и спорта с основна тема
- програми за превенция на
здравето чрез използване
на природните богатства на
България, развитие на спортно-туристическите дейности,
планинарството и изработването на стратегии за устойчиво развитие;
• партньорство при разработване и кандидатстване със съвместни проекти по национални и международни програми,
както и в Европейски проекти
и програми за превенция, финансирани от Европейския
Съюз.
БТС И БСБСПА възнамеряват
с общи усилия да развиват експертния капацитет с цел адаптиране към навлизането на дигитални технологии в обществения
живот и необходимостта от достигане на знанията до нови аудитории, както и да разширяват
взаимоотношенията си с най-широка публика.

помислила и за това - настанихме се в сградата на местния Ловен дом, където усмихнатият домакин Здравко предвидливо бе
разпалил камината с пукаща в
огъня борина. Благодат! Тук имаше всичко необходимо, за да се
потегнем, вечеряме и свършим
нашата организационна работа.
Утрото ни зареди с оптимизъм
и многократно преодолявайки
еволюциите на пресечения терен, разтегнахме крачка към Триградските скали. Обядвахме на
поляната пред затворената хижа
„Чаира”. Слънцето се престраши
и разгони облаците, за да си припомним, че небето е синьо. Скоро след обяда преминахме осеяна с гъби поляна, което разбуди
страстите на познавачите. Дочуха се и съвети как да разпознаваме гъбите, най-точния от които
беше: „Всички гъби са ядливи, но
някои само веднъж“.

Възникна и малък инцидент.
Над нас забръмча дрон, който
се оказа, че е част от снимачната техника на Евгени Попов,
чието хоби е да изработва клипове на туристическа тематика.
Така към края на деня ударихме спирачки в хижа „Триградски скали“. След освежителния
душ се събрахме в столовата
на обща маса, за да участваме
в обявената прощална вечеря. Преди това ръководството
направи кратък анализ и даде
оценка на свършеното дотук.
Последния полуден посветихме на екопътека „Струилица”, която се обхожда за около
три часа, западно от град Девин. Най-запомнящ се от нея е
Самодивският водопад. За наш
късмет поройните дъждове се
бяха погрижили за неговото пълноводие. Както се казва, това не
може да се разкаже, трябва да
се види.
Предстоеше най-тъжната, но
и оптимистична част от петдневния туристически форум. Тъжна, защото, макар и временно,
се разделяхме с красотата на
есенните Родопи и новите приятели. Оптимистична, защото
постигнахме целите на похода и
попълнихме нашите познания и
опит в организиране и водене на
туристически походи при сложна
метеорологична обстановка във
високата планина.
Кънчо МИХОВ, председател на пешеходния клуб при
ТД „Еделвайс”, Пловдив

ТД „РОДНИ БАЛКАНИ“
ОРГАНИЗИРА ПОЧИСТВАНЕ НА
ПЛАЖОВЕ ОКОЛО ВАРНА
По традиция поводът е
Международния ден на Черно море

Около 150 души
се включиха в
традиционното почистване на плаж
„Черноморец“ край
Варна. Събитието се организира
от 1999 г. насам
по случай Международния ден на
Черно море, който
се отбелязва на 31
октомври.
Броят
на доброволците
достигна своеобразен рекорд, а
радващото бе, че
отпадъците след лятото бяха
по-малко от предишни години.
Само за няколко часа бяха събрани над 200 чувала.
Част от желаещите направиха поход от квартал „Галата“,
като почистиха и ивицата около хижа „Ветеран“. Големият
брой желаещи позволи да се
почистят както плажната ивица, така и гората до нея. За
първи път доброволците стигнаха и до най-южната част на
Паша дере. Радващо тази година бе и участието на големия брой младежи от варненските училища. Специално за
най-малките имаше подаръци

от Черноморската мрежа на неправителствените организации.
Тази година Международният
ден на Черно море отбелязва
годишнина от подписването
през 1996 г. на Стратегическия
план за действие за възстановяване и опазване на Черно
море. Документът очертава
рамката на сътрудничество
между черноморските държави
по отношение на състоянието и
бъдещето на Черно море и региона. Акцията се осъществи с
финансовата подкрепа на Община Варна.
Жечка КАРОВА,
ТД „Родни балкани“

БТС СТАНА ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА
ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
Сдружение „Български туристически съюз” и „Асоциация на
индустриалния капитал в България” (АИКБ) станаха партньори
с цел сътрудничество и обща
дейност. На 15 октомври т.г., по
време на заседание на Националния съвет на АИКБ, БТС бе
приет за член на асоциацията.
На същото заседание в АИКБ бе
приет и „Български съюз по балнеология и СПА туризъм” (БСБСПА).
Първата обща дейност на

БТС и АИКБ е направеното
предложение за създаване на
нова образователна специалност към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),
свързана с професията „хижар”. Оказва се, че тази професия липсва в Националния
класификатор на професиите и
длъжностите и досега държавен образователен стандарт за
нея не е създаван.

ДРУЖЕСТВА
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ТУРИСТИ ВЕТЕРАНИ В БЕЛАСИЦА

Възползваме се от топлия
септември и се отправяме към
най-южната планина – Беласица. Проявата, която се проведе
от 4-ти до 8-ми същия месец,
е част от календарния план на
БФТВ за 2021 г. и в нея участваха туристи от 13 клуба. Организатор и ръководител бе
Румен Узунов, а водач – Илина
Маринова от ТД „Амбарица 21”
– Троян.
Събираме групата в Петрич.
Докато сме там, отделяме един
ден за посещение на забележителностите в района.
В полите на Беласица, на
невисокия хълм Куфалница, е
разположена средновековната
Самуилова крепост. Макар и
частично запазена, ясно личи,
че това е землено укрепление,
защитено от три вала и два
рова, разположени концентрично. Върху най-високата част на
хълма са открити правоъгълни каменни основи на дървена
наблюдателна и отбранителна кула, свързани с каменна
стена. Самуиловата крепост е
имала стратегическо значение.
Нейното разположение е позволявало да се контролира цялата клисура и тя да се използва
като команден пункт на всички
сектори на отбранителната система.
В местността „Рупите” групата прави разходка из руините на античния град Хераклея

Синтика. Изумителното тук е, че
всичко, което може да се види,
е такова, каквото са оставили
древните му обитатели – тракийското племе синти. Разкритите
археологически находки само
се укрепват и консервират. Това
означава, че краката ни стъпват
на улични камъни на възраст от
2300 години. Вижда се каменна
улица с канализация, няколко
работилници и магазини, един
от които е за театрални маски –
търговска улица в края на античния град.
Напускаме епохата на ранното
Средновековие с натежали мисли и впечатления, които бързо
се разведряват.
В следващите дни ни очаква
среща с предизвикателствата на
Беласица. В малката си българска част - 20% за България, 45%
за Гърция и 35% за Северна Македония, триграничната планина предлага дълги туристически
маршрути за планинарите. Избираме да изкачим нейния първенец – връх Радомир (2029 м) и
далеч по-ниския му брат Тумба
(1880 м), който е събрал на връхната си кота държавните границите на България и двете съседки. Затова тръгваме от с. Коларово към хижа „Лопово”, която през
следващите два дни използваме
като изходна база за нашите пешеходни преходи до върховете.
От селото нагоре се движим в
горския пояс по главозамайващи-

те извивки на безкрайния черен
каменист път към хижата. Край
нас като стражи са извисили
мощните си стволове масивите
от стар дъб. Сред тях овалните
форми на обикновения кестен и
причудливата корона на чинара
придават зелената наситеност на
гората и усещането за застинало
спокойствие.
Малка табела с надпис „Каменишки водопад“ спира устрема
ни към хижата. Отбиваме се вдясно и стръмна пътека ни отвежда до подножието на водопада.
Наричат го още Срамежливеца
– водна красота и грохот, истинско водно бижу, скрито в едно от
многото дълбоки дерета на Беласица. Той е висок и красив, шумен и мощен, тече в обособено
каменно корито като широка водна лента, падаща тежко надолу
без скални препятствия по пътя
си. Притиснати между отвесите на скалите и водната мощ, се
чувстваме малки и безпомощни.
Запечатваме тази природна красота в сетивата и във фотоапаратите си.
В хижа „Лопово” сменяме тежките раници с леки и поемаме
към билото за връх Тумба. Криволичим нагоре и отново сме
притиснати от мощното присъствие на гората и денивелацията.
Скоро излизаме на билото и погледът ни пълзи по извивките на
прекрасната панорама от планински възвишения и дълбоки

дерета на северозапад. От юг ни
подпира високият ръб на граничната линия с Гърция, очертана
от накацали бетонни пирамиди и
вишки.
Преодоляваме стръмното изкачване по каменни морени и
скоро сме на връх Тумба. Гледаме с широко отворени очи света
около нас от 1880 м височина и
попиваме красотата на пейзажите. И синьото око на Дойранското
езеро, в което се оглежда небето
над Гърция.
Нощувката в хижата изтрива
умората и на сутринта тръгваме
към връх Радомир. Тук планината е по-гостоприемна и преходът
е някак по-лежерен. Вървим по
черен път, пак по стръмни участъци, но има и равни. Пред погледа ни се простира Огражден
планина, някъде в далечината
съзираме белите дувари на Чуриловския манастир и очертанията на Самуиловата крепост. На

ПЛАНИНАРСКО ДРУЖЕСТВО „КОНЮХ“
ОТПРАЗНУВА 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
В края на активния планинарски сезон, на 23 октомври 2021
г. в град Тузла, Босна и Херцеговина, се състоя тържествена
академична церемония, която
отбеляза 70 години от основаването и дейността на Планинарско дружество „Конюх“ в
Тузла, една от най-успешните
туристически организации на
Балканите. През годините на
съществуване на дружеството планинарите са обиколили
целия свят, разказа Драган

ДО ТЕТЕВЕН И
ХИЖА „ВАСИЛЬОВ“

На 16 и 17 октомври туристи, участвали многократно в
Националния поход „По стъпките на Апостола” от Плевен
до Карлово, посетиха Тетевен
и направиха преход до хижа
„Васильов”. В града, прегърнат
от пет върха - Петрахиля, Хайдушка поляна, Червен, Трескавец и Острич, те посетиха Историческия музей, чиято богата
експозиция разказва за предприемчивите и смели планинци. Тетевен многократно е бил
посещаван от Васил Левски,
който основава в града един
от най-дейните революционни комитети. Връх Васильов,
близо над едноименната хижа,
бе обгърнат в плътна мъгла и
странно се чуваше тихият звук
на ветрогенераторите, без да
се виждат.
Въпреки сивото време, настроението на туристите бе
както винаги - приповдигнато, а
особено топло звучеше звукът
на гайдата на Стефан, възпитаник на Плевенското музикално
училище, който през деня изкачи първия си планински връх.
Галина ЦВЕТКОВА

Маркелич, член на Управителния
съвет.
Да отпразнуват заедно тази
годишнина с подходяща културно-художествена
програма,
кратък исторически преглед и
спомени за дейността на дружеството от минали години дойдоха
приятели от страните от бивша
Югославия и от България.
На тържествена церемония се
състоя награждаване на дарители, активни членове на дружеството, планинари и дружества, с

север съзираме масива на Витоша, величествения Пирин, а
зад тях в далечината бледнее
силуетът на Стара планина.
Вече сме в подножието на върха, отбиваме се на юг и за още
половин час тясната стръмна
пътека ни отвежда на връхната
кота – 2029 м. Красивата гледка отново възнаграждава усилията ни. И езерото Керкени,
с ясно очертаната делта на р.
Струма, която преминава през
него, за да продължи пътя си
към Бяло море.
Но хубавите неща свършват
бързо.
Надникнахме в лоното на Беласица, извисихме поглед по
гръбнака й от най-високите й
върхове. И все пак, известната
в древността планина Орбелос,
си остава за нас тайнствена и
загадъчна. Може би пак ще се
върнем!...
Снежана ИВАНОВА - БФТВ
дател на ТД ПЕС „Мусала“,
град Самоков. Отбелязани
бяха също заслугите на
Кати Дочева, председател на ТД „Туризъм спорт
и екология „Етрополе“ –
Етрополе и на Стефан Батлачки от ТД „Погледец“,
Бистрица.
В изпратения поздравителен адрес до Планинарско дружество „Конюх“
БТС подчертава плодотворната
съвместната
дейност на туристически
дружества от Балканите,
на техния особен принос и
огромна роля в развитието
на Балканското планинарско сътрудничество.
Марияна ИЛИЕВА –
ТД ПЕС „Мусала“,
Самоков

които сдружението има дългогодишно и успешно сътрудничество. Проявено бе особено уважение към представителите на
българските туристически дружества и Българския туристически
съюз. Изказана бе благодарност
за изключителното приятелско
отношение и взаимопомощта
през изминалите години, както и
за съвместните активности през
настоящата година.
„Златен плакет за заслуги“ получи Марияна Илиева, предсе-

ехоКОНСУЛТАНТ

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Съгласно Закона за туризма,
чл.3. /2/, туристически обекти са:
т. 3. – туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащи
към тях заведения за хранене
– туристически столови, туристически бюфети и туристически
столови със сервитьорско обслужване.
Туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални подлежат
на категоризиране по Закона за
туризма, независимо от тяхната
собственост и начина на управлението им.
Туристическите обекти се категоризират с „еделвайс – един,
два или три, като туристическите
учебни центрове се категоризират само с два или три „еделвайса“. По същия начин се категоризират и прилежащите заведения
за хранене и туристически бюфети към туристическите хижи и туристическите учебни центрове.
Изискванията към туристиче-

иЗВинЕниЕ на
рЕдакцията

Във връзка с допуснат технически лапсус - пропусната
буква в заглавието на материала „250 ориентировачи се
бориха за купата на вестник
„Ехо“ на първа и трета страница в брой 10 на в. „Ехо“ от
2021 г. редакцията поднася
извиненията си на читателите
на вестника.

ските обекти за определяне на
категория, отказ, прекратяване и
понижаване се определят от министъра на туризма с Наредба №
1 от 29.04.2015 г.
Чрез формуляр „Заявление –
декларация“ може да се подаде
искане за категоризиране на туристически обект до министъра
на туризма. Заявлението е по образец, намиращ се в Наредба №
1 от 29.04.2015 г.
Изисквания към лицата, които
искат да категоризират обекти:
1. Да са търговци по смисъла
на Търговския закон или юридическо лице, което има право, по
силата на друг закон, да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга
държава – членка на Европейския съюз, както и на държава –
страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария.
2. Не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Към заявлението-декларация
се прилага попълнен съответен
формуляр, съгласно Приложение
№ 5 от Наредбата, и следните
документи:
• копие на договора за наем
или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната търговска дейност в обекта:
• другите приложение се намират в Наредбата.
При подаване на документите
се заплащат такси съгласно ЗТ ,
ПМС № 118 от 01.04.2021 г.
Чл. 2. т. 5. До 20 места за хранене -75 лв., от 21 до 50 места –
125 лв. и над 50 места - 200 лв.
За легловата база - заплащат
се 4 лв. на едно легло.
Документите за категоризация се разглеждат от Експертна
комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) и ако
няма непълноти, се издава временно удостоверение за открита
процедура по категоризация със
срок на валидност 6 (шест) месе-

ца.
В срока на временните удостоверения, по решение на
ЕККТО се определя експертна
работна група за проверка на
място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория.
За резултатите от проверките се съставя констативен протокол, който отразява всички
установени факти и обстоятелства от проверката до ЕККТО,
които съдържат предложение
за определяне на категория
или отказ за определяне на категория.
По предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти министърът издава удостоверение със срок от 5 (пет) години и
табела със символ „еделвайс“
(един, два или три), която се
поставя на видно място в обекта.
Мирослав ДАЧЕВ експерт в БТС

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК С
ОБНОВЕНО СЪДЪРЖАНИЕ И ВИЗИЯ
от началото на ноември започна 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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БАНСКО

100 НТО

ГРАД НА ПРОСВЕТИТЕЛИ
И РЕВОЛЮЦИОНЕРИ
КЪЩА-МУЗЕЙ
„НИКОЛА
ВАПЦАРОВ”

КЪЩА-МУЗЕЙ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
В Банско са се родили много будители възрожденци,
просветители, живописци и
революционери, сред които е
и митрополит Неофит Рилски
(1793 – 1881 г.). Енциклопедист, учител, духовник и художник, Неофит Рилски издава през 1835 г. първата „Болгарска граматика”, „Взаимоучителни таблици” и „Буквар,
извлечен от взаимоучителните таблици”. Той ни завещава
и първия български глобус,
който днес се намира в манастирския музей на Рилската
обител. През 1837 г. излиза
от печат “Краснописание” неговият първи учебник от
поредицата за взаимоучителната метода. Той е автор и на
други оригинални и преводни
съчинения, като „Речникът“,
„Краткое и ясное изложение“,
„Аритметика“, „Служба с житием отца Йоанна Рилскаго“,
„Христоматия
славянского
язика“, „Описание болгарскаго
священаго монастиря Рислакго“ и др. В тях се разглеждат
не само църковни проблеми,
но и такива от светски характер.
Преводът на Евангелието,
направен от Неофит Рилски
и отпечатан в Смирна през
1840 г., има особена стойност
за Възраждането. През 1875 г.,
шест години преди смъртта си,
Неофит Рилски издава „Словар на българския език, изтълкуван от църковно-славянски и
гръцки език“. Заради просветителския му принос българис-

тът Константин Иречек го нарича
„патриарх на българските учители
и книжовници“.
Родният дом на книжовника
е типичен образец на банската архитектура от края на 18 и
началото на 19 в. През 1981 г. е
превърнат в къща-музей с етнографски раздел и експозиция на
веществени и документални материали от наследството на възрожденеца. Строена през 18-и
век, родната къща на Неофит
Рилски е разположена в голям
двор, ограден от масивни каменни зидове и тежка дървена порта.
Тя следва традицията на старите къщи-крепости. Цялата задна
част на приземния етаж е заета
от скривалище, а на преден план
е месилнята за хляб. На втория
кат са женската стая, всекидневната, килийното училище, преддверие, което отвежда в стаята

на главата на семейството - поп
Петър. Голям чардак свързва
чрез външна тераса къщата с бившите стопански постройки, където е подредена документална
експозиция от материали, разказващи за дългогодишната многостранна и обществено значима
дейност на Неофит Рилски.
Къщата-музей на основоположника на българското светско
образование и пръв български
енциклопедист Неофит Рилски
се намира в съседство с църквата „Св. Троица“ в гр. Банско.
Сградата е известна и с името
Бенината къща.
тел. за контакти: 074983132
и 074988303
работно време: 9.00 – 12.00
и 13.00 – 17.30 часа.
Почивен ден: вторник
Безплатен ден: всеки първи
понеделник от месеца

ПОСТОЯННА ИКОННА ИЗЛОЖБА НА
ОБРАЗЦИ
ОТ БАНСКАТА
ИКОНОПИСНА
ШКОЛА
Постоянната иконна изложба в Банско се намира в старата част на града, близо до
черквата „Св. Троица" и паметника на Паисий Хилендарски. Изложбата се помещава
в най-старата запазена сграда
в Банско (1749 г.), която е обявена за паметник на културата
с национално значение. В миналото къщата е изпълнявала
функциите на женски метох
- първоначално към Хилендарския, а по-късно към Рилския
манастир.
През 1986 г. в сградата е уре-

дена „Постоянна иконна изложба
на образци от Банската иконописна школа“ - едно от най-ярките проявления на българската
култура през XVIII-XIX в. Тя е разположена в шест зали. Основоположник на Банската художествена школа е Тома Вишанов-Молера (роден около 1750 г., починал известно кога). Създадената
от него школа се развива в
областта на монументалната
живопис и иконата.
Банската иконна изложба показва оригинални икони, рисувани от представители на Банска-
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та иконописна школа. Основно
място е отделено на творбите
на Тома Вишанов, сина му Димитър, внука му Симеон, на Симеоновия син – Георги и други
иконописци от Банско. Тук могат
да се видят оригинални икони и
фотокопия на оригинални стенописи, някои от които са от Рилския манастир.
тел. за контакти: 074983132 и
074988303
работно време: от 9 до 12 ч.
и от 14 до 17 ч.
Почивни дни: събота и неделя

Къщата-музей „Никола Вапцаров” се помещава в сградата, в
която поетът е живял след 1912
г. Музеят отваря врати за посетители през 1952 г. и с това се
слага началото на музейното
дело в Банско. На приземния са
показани материали, обединени
от темата „Вапцаров и Банско.
Родна и семейна среда.“
На първия етаж на посетителите се предлага видеопрограма с три клипа: банска народна
песен в изпълнение на представителна група за бански фолклор, любимата песен на Никола
Вапцаров, документален запис
с разказ на майка му и откъси
от стихотворенията на поета.
Вторият етаж, който е бил
обитаваната част на къщата, е
с характерен за банската архитектура чардак и външна тераса-колиба. Тук са трите стаи
на жилището, в което някога са
живели всички: майката, бащата
и децата – Никола, Райна и Борис. В подреждането на музейнатга експозиция участва майката на поета – баба Елена. Тя
и сестра му Райна са сред първите екскурзоводи.
Особено силно отражение
върху детето Никола Вапцаров
оказват личността и творчеството на Яворов, близък приятел
на баща му, участник в национално-освободителните борби.
Яворов е и най-любимия му
поет.

Веднага след трите стаи, на
чардака е поставена табела с
имената на най-интересните
личности, посетили този дом
през различни периоди.
На втория етаж експозицията завършва с две малки зали,
в които е подреден богат материал, сред който е и единствената издадена приживе стихосбирка на Вапцаров - „Моторни песни“. Тук е изложена и
наградата от Световния съвет
на мира, която Вапцаров получава посмъртно през 1952 г.
Музеят разполага с готови
беседи чрез видеоматериали
на английски, немски, френски
и руски език. Обектът е обединен в един комплекс с Дома на
изкуствата и поезията.
тел. за контакти: 074983132
и 074988303
работно време: всеки ден
от 08.30 – 13.00 часа, 14.00 –
17.30 часа
Безплатен ден: всеки последен понеделник от месеца

ВЕЛЯНОВА
КЪЩА
Веляновата къща е архитектурно-етнографски музей, който
заради декоративната украса е
обявен за паметник на културата с национално значение. Найдобре запазената къща с възрожденска архитектура в Банско е
построена в началото на XIX век
и е двуетажна. На първия етаж
има скривалище, съставено от
две свързани помежду си помещения. На горния етаж се намира
жилищната част, състояща се от
пет стаи и чардак.
Къщата има впечетляващо интериорно оформление. Изографисана е от представителя на
Дебърската художествена школа
уста Велян Огнев, който е бил

поканен от първенците на града, за да изработи иконостаса
на църквата „Св. Троица”.
Най-впечетляващи във Веляновата къща са стенописите
в Синята стая. Тук могат да се
видят пейзажи от Венеция и
Истанбул. Чардакът е украсен
с прекрасна дърворезба, а друга дърворезба в една от стаите
изобразява геометрични и стилизирани флорални мотиви.
тел. за контакти: 074983132
и 074988303
работно време: 9.00 – 13.00
ч. и 14.00 ч. – 17.30 ч.
Почивни дни: неделя и понеделник. Безплатен ден:
всяка първа сряда от месеца

СВЯТ
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ИЗЛОЖБА „ПЪТЕШЕСТВИЕ
ИЗ ЖИВИТЕ ТРАДИЦИИ
Нематериалното културно наследство
в страните от Югоизточна Европа”

В началото на ноември до
Музея на туризма в сградата
на УниБИТ в София бе открита
изложбата „Пътешествие из
живите традиции - нематериалното културно наследство
в страните от Югоизточна Европа“. Тя е резултат от обединените усилия на Регионалния

център на ЮНЕСКО за опазване
на културното наследство в Югоизточна Европа в София, Министерството на културата, музейните институции на страните-членки
на центъра, Българският туристически съюз, както и на учени, експерти, фотографи и изследователи на живото културно наслед-

ство. Чрез 17 пана са представени текстове и над сто фотографии, запечатали и описали тези
изключителни моменти от културната история на народите от 16
държави в региона на Югоизточна
Европа: Албания, Армения, Босна
и Херцеговина, България, Грузия,
Гърция, Кипър, Молдова, Север-

на Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия,
Черна гора и Украйна. България
е представена с празника Сурва
в Пернишко и ежегодния фолклорен фестивал в Копривщица.
На откриването присъстваха
доц. д-р инж. Румен Драганов
– член на Управителния съвет

на БТС, ректорът на УниБИТ
проф. Ирена Петева, директорът на Регионалния център на
ЮНЕСКО в България Ирена
Тодорова, проф. д.ик.н. Стоян
Денчев, както и журналисти,
студенти и посетители.
Експозицията в София ще
продължи до 30 ноември 2021 г.

Фотоизложбата е замислена като пътуваща изложба. Осъществена е за първи път през май 2017 г. в пространството на Ларгото в София. През април 2019 г., по покана на Китайския културен институт, тя
участва в „Експо на културните индустрии“ в град Ханджоу, където изцяло оформя българската палата. През август 2020 е поканена за дълъг
период от време в Боженци, където се намира и до днес.
Това е второ издание на изложбата, реализирана в по-компактен формат, с обновена визия и адаптирани текстове. То бе показано за първи
път в изложбената
зала на Министерството на външните
работи на България,
по повод 65-годишнината от присъединяването на България
към ЮНЕСКО и 75 години от създаването
на ЮНЕСКО.
Изображенията са
от изложбата "ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ ЖИВИТЕ
ТРАДИЦИИ"
на Регионалния център на ЮНЕСКО в
София

СВЕТОВНИ ЛИДЕРИ СЕ ОБЕДИНЯВАТ
В БОРБА С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
на
овата на 26-ата конференция
Тази проблематика бе в осн ция на ООН по изменението на
вен
кон
ата
и 12 ноемстраните по Рамков
проведе между 31 октомври
ци, ексклимата (СОП26), която се
ити
пол
,
ери
лид
ни
тов
Све
.
ври т.г. в Глазгоу, Шотландияи, учени и журналисти от над 200
постигаперти, активисти, бизнесмен
щата за климата с идеи за
държави присъстваха на сре и почва, вода, въздух и храна, а хиист
по-ч
я,
ямата
не на по-чиста Зем
диха срещата онлайн. Най-гол
ляди хора по света просле глобалното затопляне под 1,5 градуцел е спешно обуздаване на споразумение. Островните нации са
са, набелязана в Парижкото опляне и повишаване нивото на Свеобезпокоени, защото при зат и може да се окажат под вода. Цените дъртовния океан малките остров
то на средства на по-бедн
трален въпрос бе отпусканепреход към възобновяеми горива.
жави за осъществяване на

Карта на пожари
и обезлесяване в
Амазония

от стр. 1
В рамките на конференцията, на 1 и 2 ноември се проведе
и среща на световните лидери,
в която участва и българският
служебен министър-председател
Стефан Янев, който подчерта
пред участниците във форума,
че „Нито една страна не е в състояние сама да се справи с климатичните промени“ и „Само работеща и жизнеспособна икономика може да бъде трансформи-

рана в контекста на приоритетите
на зеления преход. В този процес
трябва да се вземат предвид националните особености, така че
подходът да бъде справедлив и
пропорционален“.
На конференцията бяха постигнати няколко значими споразумения:
• За спасяване на горите.
Повече от 100 световни лидери
сложиха подписите си под споразумение за прекратяване на
обезлесяването до 2030 г. Сред
тях е и Бразилия, която има
най-черната статистика в света
по отношение на унищожаването на горите. Сделката бе подкрепена с отпускане на близо
20 млрд. долара от държавни и
частни фондове. България също
бе сред страните, подписали
споразумението за спиране на
обезлесяването.
Подписалите споразумението
държави се ангажираха да предоставят 12 милиарда долара в
периода между 2021 и 2025 година, за да подпомогнат развиващите се страни, включително
за възстановяване на земи и справяне с горски пожари.
Активисти и защитници на
околната среда коментират, че
светът губи горите си със зашеметяваща скорост - на всеки
две секунди изчезва гора с площ
колкото футболно игрище заради дейности в селското стопанство, урбанизацията, горските
пожари и горското стопанство.
През миналата година светът е
загубил 258 хиляди квадратни
километра гора. Изпълнителни
директори на близо 30 финансови институции обещаха да спрат инвестициите си в дейности,
свързани с обезлесяване.

• намаляване на емисиите
на метан с 30% до 2030 година. Въглеродният диоксид
е основният фактор за глобалното затопляне, но метанът е
друг, много опасен газ, чиито
нива напоследък се увеличават. Инициативата е на Съединените щати и Европейския
съюз. Тя беше подкрепена от
близо 90 държави, като повече
от 80 държавни лидери я подписаха, с изключение на Китай, Русия и Индия – едни от
най-големите световни замърсители с метан.
• Над 40 държави се договориха да приложат план за
ускоряване развитието на
зелените технологии и прекратяване на инвестициите
в проекти с въглища. Готови
да се откажат от използването
на въглища са и страни, чиято енергетика зависи почти
изцяло от въглища: Полша,
Виетнам и Чили. Но държави
като Австралия, Индия, Китай
и САЩ не са поели подобен
ангажимент. Изгарянето на въглища има най-голям принос
за климатичните промени.
Анализатори нарекоха форума в Глазгоу „последен шанс“
за човечеството. На конференцията бе представен доклад
на Световната метеорологична организация, според който
последните седем години са
били най-горещите в историята, а повишаването на морското равнище расте. Островните
нации са силно обезпокоени,
защото при затопляне и повишаване нивото на Световния
океан, ниските острови може
да останат под вода.
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ОЧАРОВАНИЕТО НА ПРИРОДЕН ПАРК
„ПЕРСИНА“ И НА ДУНАВСКИ ГРАДОВЕ

врийска събота на тази гоВ последната топла септем– Габрово се отправяме към
“
дина туристи от ТД „Узана уговорка с местни рибари да
град Никопол, където имамека по река Дунав. На плажа на
организираме разходка с лод е лодки. Посреща ни Айтунч
Никопол ни чакат рибарскит рибарите „Амур-Никопол” и
оОсманов от сдружението на
ято включва обиколка на Ник
ни запознава с програмата, ПП „Персина”, наричани Никоот
т
полските острови - час
авите пясъчни плажове.
полските Малдиви заради хуб

Екипираме се с предпазните жилетки и се настаняваме
в лодките. Потегляме през реката към първия остров Средняк. Лодката леко се поклаща,
носът ù решително пори дунавските води, а ние се наслаждаваме на гледките, докато се
разминаваме с круизни кораби
и шлепове.
Минаваме покрай остров
средняк, който реално е полуостров, тъй като румънците са
потопили в тесния канал два
шлепа. Нашият капитан спира
за момент лодката, за да се
любуваме и снимаме колонии
от чапли и корморани. Показва ни рибарското селище и се
отправяме към остров Ири кум
или Едър пясък, един от най-големите. Научаваме, че горски
служители го залесяват с бяла
топола за дърводобив. При
пълноводие остава изцяло под
вода.
Внезапно лодката се обръща
и ние тръгваме срещу течението и вятъра. Водните пръски
стават все по-осезаеми. Във
вътрешността на реката все
повече птици се осмеляват да
кръстосват маршрута ни - сиви
чапли, най-едрите и най-често
срещаните чапли в България,
белобузи рибарки и голяма колония от корморани прелитат
над лодките.
Наближаваме остров катунара и акустираме. Наслаждаваме се на невероятните
пясъчни брегове и на гората,
която прилича на истинска
джунгла. В края й, на самия нос
на острова, рибарите са направили чудесен кът за отдих, където при желание организират
пикник с печена, прясно уловена риба. След кратка почивка
отново се качваме на лодките.
Следва остров градина.
Нарича се така, защото преди време там са отглеждали
дини и пъпеши. Когато реката
е пълноводна, рибарите акостират на острова, но сега има
опасност да заседнем в многото плитчини, така че минаваме
край него и се наслаждаваме
на дивата природа. Акостираме отново в местността Плавала, за да разгледаме скалната църква „Свети Стефан“.
Последните метри до църквата
са по стръмна варовикова пътека и трябва да се внимава
за подхлъзване, особено на
слизане. Църквата датира от III
век, по стените има множество
рисунки. Връщаме се в лодките

и се отправяме към финала на
нашата водна разходка.
Неусетно са изминали три
часа. Слизаме от лодките, заредени с положителни емоции и
прекрасни впечатления.Следва
снимка за спомен с рибарите,
кратка почивка в рибарското кафене и се отправяме към забележителностите на град никопол.
Първата ни спирка е на хълма над Никопол, където се издига Паметникът на победата,
построен през 1906 г. в памет на
1300 руски и румънски войници,
загинали през Руско-турската освободителна война (1877-1878
г.). От него се открива невероятно красива гледка към Дунава и отсрещния румънски бряг.
Пространството около паметника
е оформено като приятен облагороден парк с пейки. На път за
Шишмановата крепост правим
кратка спирка на Чешма Елия.
Всъщност тя е археологически
обект, датиран през 160 – 180 г.
сл. Хр. Наричали са я още Сютлийка (блага вода). Централно

място там заема автентичен каменен римски саркофаг, в който
била погребана младата Елия,
съпруга на римски чиновник на
име Фронтон. Върху саркофага е
изсечен латински надпис – епитафия в памет на Елия. Саркофагът оцелява векове наред и по
време на Османското робство е
вграден в чешма, от която и до
днес тече изворна вода, която ни
разхлади в топлия септемврийски ден.
Отправяме се към западния
хълм над града, където се е издигала никополската крепост
- последната столица на Второ-

то българско царство преди падането под османско робство.
Цар Иван Шишман е живял там
през последните две години от
живота си. На 3 юни 1395 г. той
е обезглавен пред портите на
твърдината, а тя е завзета с хитрост от турците, предвождани
от султан Баязид I. За съжаление, от крепостта не е останало много. Най-внушителна е
портата, наречена Шишманова
врата, макар това да не е оригиналната средновековна порта
(оригиналът се намира в Историческия музей в Плевен). Добре
очертани са външните крепостни
стени, недалеч от портата. Във
вътрешността могат да се видят
още зидове, но високата трева ги
е превзела. Затова пък гледката
към Дунав е невероятна. Добре

отправяме към град Белене. На
острова има действащ затвор
и заради него се изисква предизвестие до Министерство на
правосъдието, включващо трите
имена и лични данни на посетителите. Освен това, не се допускат туристи без придружител.
За организацията на нашето посещение се обърнахме към ПП
„Персина“.
На паркинга до администрацията на затвора ни посреща нашият водач Милен Дулев - кмет на
Община Белене. Той разказа, че
интересните неща на острова са
три – затворът, природният парк
и останките от концлагера. Затворът не е за туристи, но заради него минаваме през портала
след проверка на документите.
Предупреждават ни, че снимането на инфраструктурата и лицата
на хората е абсолютно забранено.
До остров Персин стигаме по
двестаметров понтонен мост.
Преминаването по моста е част
от преживяването – наслаждаваме се на красивите дунавски картини от нивото на реката, а лекото поклащане на платформата
създава приятното усещане, че
се движим по вода. В началото
на острова изчакваме нашия водач, качваме се на буса и започва разходката ни в най-големия
остров в България. Минаваме покрай действащия затвор и се отправяме към блатата на Персин,
които, освен че са красиви като
природна даденост, са интересни

се откроява и Паметника на победата на съседния хълм. След
слизане от крепостта посещаваме средновековната кръстокуполна църква „св. св. Петър
и Павел“. Тя се намира в центъра на Никопол, разглеждаме
я само отвън (за съжаление, бе
заключена). Местните я наричат
Манастирчето. Църквата била
проучена за първи път от Феликс
Каниц през 1871 г. По това време
тя се намирала в двора на турска
къща. Съдейки по архитектурата
и фасадната декорация, храмът
е датиран от 14-ти век.
За следващия ден бе планирано посещение на най-големия
остров в ПП „Персина“ - едноименният Персин, по известен
като остров Белене. Неделното
утро ни събужда с топли септемврийски лъчи и след закуска се

с многобройните видове птици,
които ги обитават. Важни обитатели на острова са къдроглавите
пеликани, които към момента са
най-голямата популация на този
вид в България. Докато пътуваме
към платформата за наблюдение
на птици, нашият водач разказва за невороятното богатство от
около хиляда и сто животински
вида, от които близо 270 вида
птици. Беленският комплекс от
острови е определен като един
от петте най-важни за региона
местообитания на голям корморан, малък корморан, нощна
чапла, гривеста чапла и др. На
територията на парка са регистрирани 5 гнезда на морски орел
и две двойки от този вид, които
много е трудно да се видят споделя Милен Дулев. За 10 години
е успял да ги види само три пъти.

Неусетно стигаме до вишките
за наблюдение, качваме се на
групи и с бинокли се потапяме
в царството на птиците: пеликани, корморани и изведнъж
виждаме морски орел. Документираме видяното и се отправяме към източната част
на острова, където е „вторият
обект“.
Нашият гид рязко сменя
темата и започва разказа си
за концлагера: как е създаден, кога е закрит, както и за
фондацията, основана с цел
изграждане на мемориален
комплекс, защото почти всичко от лагера е заличено. След
малко бусът спира пред полуразрушени сгради. Разглеждаме изложбата, минаваме
през възстановената врата,
на която пише „Ако врага не
се предаде, се унищожава“ и
поемаме обратно към сушата.
Докато пътуваме научаваме,
че на острова е открита златна
тракийска букел чаша, чиято
реплика по-късно видяхме в
сградата на общината, а оригиналът се намира в Исторически музей - Плевен.
Ето ни отново в град Белене. Първо посещаваме храма
„Рождение на Блажена Дева
Мария“, построен през 1860 г.,
разглеждаме светилището в
църквата и се отправяме към
античната митница и кастел
Димум, като минаваме през
площада с паметник на папа
Йоан-Павел II. Научаваме от
нашия гид, че Димум датира
от I до VII век и е бил последната и най-северна митническа станция. Поради важното
му стратегическо значение
този обект е бил променян
многократно.
Съвременната
реставрация следва вида му
от IV век. Проучвания на крепостта се провеждат от 1989
г. насам. Открити са бронзова
статуетка на богинята Деметра, бронзова коланна тока,
обеца, апликации, стъклени
гривни, предмети на домашния бит и множество монети.
Намерените керамични материали показват, че теренът
е бил използван по време на
Първото българско царство, а
византийски и български средновековни монети сочат наличието му и през X-XIV век.
След кратка среща в сградата на Община Белене, за да
видим репликата на златната
купа, обиколката на забележителностите завърши. Благодарим на нашия водач Милен
Дулев, опитваме местните
рибни специалитети и на път
за Габрово посещаваме обновената къща-музей на Алеко
Константинов в Свищов, Калето и античния град Нове.
За два дни успяхме да влезем сред дивия дом на огромно разнообразие от птици
и да се докоснем до античната
и средновековна история на
очарователни дунавски градове.
Пламен ПЕТРОВ, секретар ТД „Узана“ - Габрово
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ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПАТРИАРХА
НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
водя с мене си“, признава поетът, който след три години напуска Берковица. Той се сблъсква с
твърдата съпротива на майка си
Съба, която му забранява да има
връзка с туркиня, тъй като турци
са убили Минчо Вазът – нейният
мъж и баща на челядта й.

ГОТОВ НА САМОУБИЙСТВО
ЗАРАДИ ПЕЛАГИЯ

ИВАН ВАЗОВ

ÌÍÎÃÎ ËÞÁÎÂÈ,
ÂÚÇÏÅÒÈ Â ÒÂÎÐÁÈ, ÍÎ
Ñ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÍ ÊÐÀÉ
Патриархът на българската
литература има пъстър живот, който предопределя както
творчеството му, така и личния му живот. Вазов обича да
изкарва на показ трепетите си,
така че сърдечните му увлечения намират отклик в стиховете му.
Жените в живота на Вазов
са много – от различни националности, възрасти и области,
най-често са женени или го
напускат заради мъже с положение и власт. Поетът има
само един краткотраен брак,
който обаче е в сила до края
на живота му. Атина Болярска
е най-красивата и интелигентна жена, която среща, но любовта им е предопределена от
жената, която има най-голяма
власт в живота му – неговата
майка. Всички емоционални
връзки на първородния син на
Съба Вазова са прекратявани след нейната намеса. Без
една. В залеза на своя живот
на литературния небосклон и в
сърдечния му свят блясва тя –
неотразимата Евгения Марс.

ПЪРВАТА МУ ТРЪПКА
Е КЪМ ОМЪЖЕНАТА
КАТЕРИНА

Смуглата еврейка от Солун
Катерина накарала за първи път да трепне сърцето на
младия Вазов. Тя била жена
на сопотския гурбетчия Васил
Кьорооглу, от когото имала две
деца. „Иванчо, като ме обичаш, и аз ще те обичам. Ела
довечера да си поприказваме“,
директно го приканила тя за
поредица от вечерни срещи.
Младият поет й посветил много
лирични изповеди в стил „Еротични стихотворения“ на френ-

ския поет Парни. Опожаряването
на Сопот погубило повечето, но
някои публикува в сбирката си
„Майска китка“, в специалния
раздел „Рина“.
Цяла година влюбеният Вазов
бил в „тоз чуден рай при Рина“,
който го хвърлил в Ада на страданията, когато тя заминава при
мъжа си във Влашко. Вазов се
опитва да я последва в Румъния,
обикаля градове, но не я среща
повече.
Клин клин избива и той се захласва по хубава самоковлийка,
която „прислужвала в кръчмата“
на ревнивия далматинец Джовани. От тази пернишка тръпка остава поемата му „Трайко и Рита“,
но младият Вазов бил изправен
пред дулото на револвера и в
центъра на любовен триъгълник в
Перник, което бързо го отрезвява.

ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА
ИВАНКА

След Освобождението Вазов е
назначен като „чиновник за особени поръчки“ в канцеларията
на губернатора на Русчук ген.
Акимов. Вазов живее на квартира при млада и стройна вдовица
на богат немец на име Иванка.
Адашката му била весела и контактна, с голяма къща и пари.
В града взело да се шушука за
двамата и поетът написал стихотворението „Иванка“ да успокои хазяйката си: „Недей слуша,
недей вярва/ миличка женице, /
хорски думи ядовити, / лошите
езици.“

ПОТАПЯ В СЪЛЗИ МЪКАТА
ПО ТУРКИНЯТА ПЕША

Вазов станал на трийсет години, но не мислел за женитба и
все се захващал с женени булки
и вдовици. Докато бил
В чудния рай на рина
председател на съда
От тебе по-друго, по-сладостно нещо
в Берковица, където
не мислех, не знаях, не виждах тогаз.
раздавал правосъдие
Ти моето сърце по-друго направи,
по интуиция и съвест,
стопли го силно, нов мир му откри.
се влюбва в туркинята
Параскева. Чернооката
красавица Пеша била
вдовица. Мъжът й –
турски бей, се удавил, а
тя бързо се покръстила
в православната вяра
след освобождението
покрай някакъв руски
офицер. Вазов възпява
страстта си в романтичната поема „Зихра“,
но финалът е сълзлив.
Катерина и семейството й
„Параскева не можах да

Неведоми са страстите Вазови.
След еврейка, туркиня и немска
вдовица, сърцето на поета завладява Пелагия, на която поетът
посвещава романтичната поема
„В царството на самодивите“. Две
години, докато живее в Пловдив,
Вазов
изживява
романтична
връзка с известната любовница
на хърватския адвокат Ф. Перец.
Тя обаче се омъжва за руски полковник в София, а за Вазов се
мълви, че искал да сложи край
на живота си. „Аз с разкъсано
сърце трябваше да се разделя с
нея“ признава поетът пред Иван
Шишманов, преди да замине за
Одеса, прогонен от борбите между русофили и русофоби. Верен
на своята поетична душа, той
отново възпява в строфи своите
чувства.

РУСКИ РОМАНС С БЪРЗ
ЗАВЪРШЕК

Вера е руската страст на поета,
която го вдъхновява за чудесен
романтичен цикъл и за стихотворението „Благодаря“. В писмата до майка си Вазов не спира
да хвали „добрите качества“ на
Вера Алексеевна Тимони, която
била задомена, но мъжът й бил

Образованата Атина Болярска
официално остава съпруга на Вазов до смъртта му
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в Сибир. Баба Съба бързо притегля в родината първородния си
син с категоричното желание да
се задоми за българка.

ПРЕДРЕШЕН БРАК С
АТИНА БОЛЯРСКА

Поетът наближавал четиридесетте, а все задирял неподходящи жени и отбягвал женитба.
Вече няма за кога да отлага, заявила властната му майка, а приятелите му Магдалина и Михалаки Георгиеви се погрижили да
му намерят невеста. Това била
русенката Атина Болярска – племенница на Васил Друмев. Тя
била интелигентна и добре сложена, със самочувствие и чар.
Общителната и симпатична възпитаничка на Киевския девически лицей получила одобрението
на Вазовата майка. Годежът бил
скромен, сватбата в тесен кръг.
Атина мечтаела да бъде светска
дама, да краси столичните балове с ум и красота, да посещава
литературните вечери в софийските салони. Вазов предпочитал
да прекарва дни и нощи над писалището в самота. Това създава
проблемите.

СВЕКЪРВАТА ПОГВА
СНАХАТА

Вазови живеели според строги
патриархални принципи – мястото на съпругата е да служи на
мъжа си. Сблъскали се разбиранията на баба Съба и Атина.
Свекървата една вечер заключила портата пред снаха си и наредила да й изхвърлят багажа. Вазов застанал на страната на майка си, която боготворял. Бил засегнат и от думите на съпругата
си: „Моят златен медал от Киев е
повече от всички твои писания“.
От краткия им съпружески живот
– година и три месеца, остава
стихотворението
„Трънкосливката“. Вазов поискал развод, но
Светият синод, където Болярска
имала влияние, отменила развода, даден от Софийския епархийски духовен съвет. Така Вазов
живял до края на дните си разделен, но женен. Атина правила
много опити да се събере с мъжа
си, но Вазов отказвал. Споделил
пред Шишманов, че никога не я е
обичал. Роднините му я изгонили
от масовото траурно шествие при
неговото погребение.

Евгения Марс
е жената на
живота му

ПОСЛЕДНИ ТРЪПКИ
ПО МЛАДАТА СВЕТСКА
ЛЪВИЦА ЕВГЕНИЯ МАРС

Последвали години на самота. Поетът все се разхождал
сам с кучето си Хектор. Вече
не задирял жените – годините
му тежали, но те го ухажвали
с пълна сила заради славата
му. Най-напористи били жените писателки, които го търсели
за оценката му. Така в 1905 г.
среща очарователната Евгения
Марс. Съпругата на д-р Михаил
Елмазов била известна светска
дама, която постоянно организирала в дома си сбирки - интелектуални „четвъртъци“. Вазов
бил на 55 години, когато хлътва
по 28-годишната Евгения Бончева-Елмазова. Интелектуалната близост прераства в любов
– за Вазов късна и последна.
Евгения Марс, както бил
литературният й псевдоним,
била омъжена. Тя твърдяла,
че между нея и поетът има
само дружба, но из поетичните кръгове в София се носели
всякакви слухове. „Жéничка“,
както Дядо Вазов нарича Евгения Марс, е неотлъчно до него.
Демонстративно носи на ръката си пръстен с рубин, който й
подарил народния трибун. Под
нейното обаяние Вазов написва „Трендафилите“, „Пианото
звучи“, „Щастието“, „Жена, вълшебница, богиня“, „С мечти и
блянове крилати“, които включва в стихосбирката „Люлякът
ми замириса“. С тази голяма и
последна любов угасва и сърцето на поета.
Антоанета ТИТЯНОВА

ÌÀËÊÎ ÈÇÂÅÑÒÍÈ ÔÀÊÒÈ
ÇÀ ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ
От 7 септември 1897 г. до 30 януари 1899 г.
Иван Вазов е министър на народното просвещение в третото правителство на Константин Стоилов.
Той е и председател на първото туристическо
дружество в България.
Името на Иван Вазов носи морският нос „Вазов“
на остров Ливингстън, Южни Шетлъндски острови, Антарктика и най-високо разположената хижа
в България, в Рила, над Седемте рилски езера,
където Вазов пише своето произведение „Великата Рилска пустиня“.
Иван Вазов е автор на първия български научно-фантастичен разказ „Последният ден на ХХ
век“.
Първата си стихосбирка „Пряпорец и Гусла“
подписва с псевдонима си Пейчин.
„В царството на самодивите“ от 1884 г. е определена като първата фентъзи поема у нас.
Награден е със златен медал за наука и изкуство през 1896 г.
Той е единственият носител на званието „Народен поет“, специално присъдено му с указ, подписан от цар Борис III.
Вазов е почетен гражданин на град София.
Носител е на „Орден за гражданска чест и заслуги“ (1895 г.).
Увенчан е и с уникална сребърна Лира с панделка и струни от злато и сребърен венец от Дружество „Славянска Беседа“ (1895 г.).
Награден е със златен медал за наука и изкуство (1896 г.).
През 1917 г. е номиниран от граждански коми-

тет, начело с проф. Иван Шишманов, за Нобелова
награда за литература.
Почетен доктор на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ (1920 г.).
Носител е на най-високото отличие на Царство
България – Орден „Св. равноапостоли Кирил и
Методий“ с лента и звезда (1920 г.), който дотогава е присъждан само на членове на династията,
висши духовници, военачалници и политици. Според статута на ордена след смъртта на носителя
той се връща на държавата. Единственото изключение от това правило е направено за Вазов.
След смъртта му орденът е оставен на наследниците му с правителствено решение. Съхранява се
в Къща-музей „Иван Вазов“ в София.
Награден е със златен часовник с рубини от министър Стоян Омарчевски (1920 г.).
Почетен член на БАН от 1920 г.

Писатели носят тленните останки на Вазов,
24.09.1921 г. (фонд Къща-музей „Иван Вазов“)
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СЪВЪРШЕНСТВО НА ПРИРОДНИЯ ГЕНИЙ
Магнетичността на Рила
планина ни кара да се връщаме отново и отново към „Великата Рилска пустиня”. В
това състояние на духа между 15 и 18 септември т. г. единадесет дружества и клубове
от страната се включихме
в проявата от Календарния
план на Българската федерация на туристите-ветерани
(БФТВ). Неин организатор бе
Румен Узунов, а водач – Георги Георгиев от Враца.
Събираме остатъците от края
на топлото лято и, заредени с
енергията на ветерани планинари, поемаме от х. „Мальовица”
нагоре към Еленино езеро и връх
Мальовица. С всяка крачка набираме височина и проникваме в
сърцето на планината. Гледаме
нагоре, към огърлица от извисени до небето върхове с причудливи форми, дали имената им
– Костенурката, Попова капа, Орловец, Петлите, Злия зъб, Купените, Ловница, Дяволските игли,
Двуглав… Пълзим като мравки
по снагата на планината, малки и нищожни, несъизмерими с
нейното величие и мощ. Рила те

допуска до себе си по най-трудния начин – по скалисти пътеки,
сипеи, морени и клек, все нагоре
по озъбените камънаци, до заветния връх Мальовица (2729 м н.в.)
Отвсякъде надничат сините очи
на Мальовишките езера. А Еленино езеро се изпречва на пътя
ни – спокойно, сребристо, събрало енергия от планината в дълбините си. Спираме за почивка и
наслада.
Стъпили на овалното чело на
връх Мальовица, ние се чувстваме като птици.
Следващият ден е мрачен и
обещава дъжд. Тръгваме към
Страшното езеро с надеждата,
че небето ще бъде благосклонно.
Отново напъваме мускули и катерим планината по хаотично разхвърляни каменни късове, скални
издатини, ронливи сипеи и огромни морени. Страшното езеро
ни очаква на 2704 м н.в., разляло
водите си в подножието на Купените - истинско съвършенство на
природния гений. Насищаме сетивата си до краен предел и се прибираме в хижата, донасяйки със
себе си първите капки дъжд.
Снежана ИВАНОВА, БФТВ

Непозната е планината Беласица, защото до 1990 г. върху
българската част от нея съществуваше строго охраняем
граничен режим. Билото на
планината, което е и граница
със съседните държави, бе изключено от каквито и да е присъствия на цивилни лица.
Непозната остана планината Беласица, както за широката общественост, така и
за активно практикуващите
пешеходен и колотуризъм. Тя
е много красива и нежна планина, с крехки и лесно уязвими
екосистеми, които предлагат
необятни възможности да се
получат нови познания за тази
уникална в много отношения
природна среда.
Беласица е планината на питомния кестен и на водопадите.
Нейното било и личните й върхове
дават най-добрите възможности за
наблюдение на заобикалящите я
по-близки и по-далечни планини,
на Петричко-Санданското поле,
прорязано от река Струмешница, и
на юг от Серското поле с Дойранското езеро и езерото Керкини.
Планината Беласица се намира почти в средата на Балканския
полуостров, в най-югозападната
част на територията на нашата
държава. Тя се простира от изток
на запад по протежение на почти
63 км и ширина, изчислявана на 8
км, но по-често 4-5 км. На изток тя
започва от Рупелския пролом, където река Струма я отделя от Сенгелската планина. На запад достига до Костуринската седловина
и Валандовския проход на 482 м
н. в., където е и долината на река
Тракийна, десен приток на река
Струмешница. Тук преминава много добър автомобилен път от град
Струмица за градовете Нови Дойран и Стари Дойран, разположени
край Дойранското езеро.
На север река Струмешница я
отделя от по-малката Огражден
планина.

НЕПОЗНАТАТА БЕ
От общата площ на планината,
около 45 процента са на гръцка
територия, 35 процента на територията на Северна Македония, а на
българска – 20 процента.
Първенец на планината е връх
Радомир (2029 м), а след него на
запад е характерният вр. Тумба
(1880 м), където се събират границите на България, Гърция и Северна Македония.
В този разказ обект на внимание
ще бъде само българската част от
планината Беласица. Това са северните й склонове, спускащи се
стръмно от билото към долината
на река Струмешница. Северните
склонове са прорязани от дълбоки
речни долове. Българската част е
обрасла с вековни, отлично запазени широколистни гори, в които
се среща питомният кестен на 800900 м н. в. По-малко са иглолистните култури, залесявани през втората половина 20-и век.
На нашата територия в Беласица има пет водопада, които много
се различават помежду си по разнообразие на природната картина.
Това са Лешнишки, Яворнишки,
Мангъро, Дъбицата и Камешнишки
водопади. За сравнение ще посочим , че на територията на Северна Македония в Беласица има два
водопада, единият от които – Смоларският над с. Смоларе, е най-величествен, впечатлява с височина
на водния пад 40 метра. До всеки
един от тях съществуват подходящи пешеходни пътеки със стандартна туристическа маркировка и
указателни табели.
Цялата българска територия от
планината се стопанисва, охранява и управлява от ДГС „Петрич”.
До надморска височина 1700-1800
метра достигат предимно букови

и буково-смърчови гори. Над тази
височина е субалпийската зона
на планината, където голите пространства са наситени с много разнообразни храсти, с преобладаващи черна и червена боровинка.
На територията на Беласица са
установени над 1000 растителни
вида. В това отношение тя може

СЪТВОРИТЕЛЯТ НА
ГЪЛЪБА НА МИРА
Малага, Испания има честта да е родното място на Пабло
Руис-и-Пикасо, роден на 25 октомври 1881 година. Въпреки че
е роден в Испания, той се приема за френски художник, тъй
като от 1904 година живее и твори в Париж. Учи при своя баща
Хосе Руис в Школа за изящни
изкуства в Ла Коруня. През 1892
година талантливия младеж е
приет в училището по изкуства в
Малага и използва всяка свободна минута, за да рисува. По-късно Пабло постъпва в Художествената академия в Барселона,
а след това - в Кралската академия за изящни изкуства "Сан
Фернандо" в Мадрид.
Първите му художествени изяви се отнасят до времето 19011904 година, известно като неговия „Розов период”. Сред тогавашните му творби се открояват
„Старец с дете” и „Девойка на
разходка”.
В своя творчески път Пикасо
минава през различни стилове:
реализъм, кубизъм, неокласицизъм и сюрреализъм, които се
преплитат в творбите му и са без
резки граници.
Характерно в творчеството на
художника е, че той съзнателно
деформира изображенията, рисувани от натура, отрича реал-

140 години
от рождението
на Пабло Пикасо
(25 октомври
1881 г.) и 72 години от сътворения от него
Гълъб на мира
(1949 г.)

ния свът и въвежда изобилно геометрични елементи.
Значимо място в творчеството
на Пикасо заемат произведения,
обединени под мотото „Човешка
комедия”. Чрез картините си той
се изявява и като несломим боец
против войната. Не можем да не
посочим значимата му творба „Гълъбът на мира” от 1949 година.
Гълъбът от картината се превръща в символ на мира, който лети в
цялата поднебесна шир.
Пикасо е оставил хиляди картини, графики, скулптури, пръснати
из художествени галерии, музеи
и частни колекции по целия свят.
Щастливи са тези, които притежават негови творби, още по-щастливи са тези, които притежват картини като „Герника”, „Мир”, „Война”, „Дамата с ветрилото”, „Тримата музиканти”, „Майка и дете”,
„Метаморфоза”, „Почиващ селянин”, „Танц”. Славата му не само
като художник, но и като скулптор,
график и керамик, още приживе
обикаля света и продължава досега. Не му липсва и обществено
признание – от 1950 г. е член на
Световния съвет на мира, същата
година е носител на международната награда за мир, а от 1962 г. и
на награда за укрепване на мира
между народите.
Борис САНДАНСКИ

СБЪДНАТА МЕЧТА НА ЧОВЕЧЕСТВО

110 години от откриването на Южния полюс от норвежкия полярн
Амундсен, на когото Антарктика донесе слава, а любимата му Арктик

На 14 декември 1911 г. човешки нозе стъпват на Южния полюс
(Южен географски полюс). Открита е крайната математическа точка на Южното полукълбо, известно като Антарктида и Антарктика,
където ротационната ос на Земята
пресича земната повърхност.
Южният полюс се намира
ексцентрично спрямо очертанията
на Южния континент и е по-близо
до крайбрежието на Тихия океан.
Известно е, че Южният континент
е с покривка от вечен лед, достигащ 28 м височина, а на полюса
има още 10 м нагоре.
Любопитно е, че най-южната математическа точка на Южния материк е единствената точка от цялото Южно полукълбо на Земята,
която не участва в денонощното
й въртене. Тук от 21 септември до
21 март Слънцето не скрива лице
от хоризонта, а през останалите
дни от годината пък не се появява. Климатът на материка е суров,
няма никаква растителна покривка, а животинското присъствие е
изключително ниско. Бушуват силни ветрове и бури, снеговалежите са обилни, а средногодишната
температура е към 49 градуса в
минусово измерение.
До 18 и 19 век за земя на юг
само се съобщава в догадки. Английски, руски и други мореплаватели през 19 век започват да

навлизат в ледените води все по
на юг. Откриват се много острови и
други знайни земи, както и като нов
континент Австралия. Постепенно
Южният полюс се превръща в световна мечта на мореплавателите.
Честта да стъпи пръв на нея има
норвежкият полярник Руал (Роалд)
Амундсен, заедно с още четирима
негови спътници.
кой е руал амундсен?
Роден е на 16 юли 1872 г. в Норвегия. Като младеж бил физически
слаб, а майка му искала да стане
лекар. Пленен бил от подвизите
на сънародника му Фритьоф Нансен, чието име и днес носи булевард в София. Започнал физическо каляване на тялото си. И мечтата му на полярник се сбъднала.
Заредили се плавания из различни познати и непознати географски места. При изследователски
плавания в периода 1903-1906 г.
пръв доказва, че съществува възможност за преминаване по вода
покрай северния бряг на Северна
Америка от Гренландия до Аляска – проход, който сега е известен
като Северозападния проход.
но как е открит Южният полюс?
Руал Амундсен, след многото си
плавания и открития, все още е с
неосъществена мечта – да открие
Северния полюс. Подготвя и експедиция. Разочароваща новина го

спохожда – Северният полюс е открит от американския полярник Робърт Пири през 1909 г. Тази новина
е удар, но и решение за плаване
на юг – има още един полюс – Южният.
И на юг! Решението е взето, корабът „Фрам” е готов, събран е
екипаж и той научава вестта за плаване на юг на 9 септември 1911 г.,
след повече от 10 месеца плаване
и достигане на Китовия залив. Брегът на Южния материк е достигнат
на 20 октомври 1911 г. Започва великият поход към Южния полюс,
който трае дни. Към точката му
тръгва петорката Руал Амундсен,
Хелмер Хансен, Оскар Вистиг,
Свен Хесел, Олаф Бьолинд.
Петимата полярници откриват
две планини на 27 ноември 1911
г., известни сега с имената Нилсен
и Хансен. Те пътуват из ледената
пустош и на всеки 15 км почиват и
поставят ориентировъчни стълбове, дълги 3 метра. За транспорт на
екпировката са осигурени четири
шейни, в чиито впряг са използвани към стотина кучета, някои от
които впоследствие послужили и
за храна на полярниците.
Великият ден е 14 декември
1911 г. – на Южния полюс е било
забито норвежкото знаме, опъната палатка и в нея е оставен надпис „На 14 декември 1911 г. тук
бяха Амудсен, Хансен, Вистиг, Ха-
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ник Руал
ка - смисъл
сел и Бьолинд”.
Разочарованието на Руал Амудсен, че е бил изпреварен при откриването на Северния полюс от
Пири, тук спохожда друг полярник
– Робърт Скот, който на 18 януари 1912 г. също с екип стъпва на
полюса, но вече като втори. Той
и придружаващите го намират
смъртта си на връщане.
И така Южният полюс е открит,
а белият материк Антарктида става все по-обитаван. През 1929,
1947 и 1956 г. над него прелита
със самолет полярният изследовател Ричард Бърд. Във връзка с
Третата международна геофизическа година от януари 1957 г. тук
започва работа американска научна станция „Амундсен – Скот”. До
края на 20 век на различни места
и в сътрудничество започват да
работят научни станции на Русия,
Франция, Англия, Германия и други страни. Такава чест има и България, в чиято научна станция се
извършват наблюдения и изследвания от постоянен научен екип.
А в знак на почит към първостъпилия на Южния полюс Руал
Амундсен сега името му носят
едно море – Амундсеново и поне
още десетина различни географски обекти, както и имена на улици и институти.
Борис САНДАНСКИ
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да се счита за една прекрасна ботаническа градина.
Планината е убежище на над 50
вида бозайници, 120 вида птици,15
вида влечуги и 8 вида земноводни.
В тази територия се срещат дива
свиня, сърна, заек, фазан, яребица, кеклик и много рядко вълк.
Мечки няма.
Горското стопанство в град Петрич се разпростира на площ от
10559 ха, от тях държавна собственост са 9918 ха, частни гори – 214
ха, гори, временно стопанисвани
от община Петрич – 138 ха и общински гори 234 ха. В съответствие със закона на горите ДГС
„Петрич” осъществява контролни
функции за цялостно и правилно
прилагане на закона и предвижданията му по лесоустройствения план върху цялата територия
на горския фонд, независимо от
собствеността на горите.
Българската територия на Беласица е обявена за защитена територия от категория „Природен
парк“ в края на 2007 година. Дирекцията на Парка се намира в с. Коларово, където е и посетителският
център. Той разполага с голяма
зала, в която посетителите научават всичко за растителния, животинския и ландшафтен свят на
планината. На територията на природния парк се намира резерватът
„Конгура“ над Петрич, защитената местност Рупите и природната
забележителност Кожух. Цялата
защитена територия е включена

в Европейската екологична мрежа
„Натура 2000”.
Тръгнете ли из планината, непременно ще се срещнете с богатата култура на народите, живели
по нашите земи. Изобилието на
многопластова култура на територията на Беласица и най-близкото
обкръжение показват, че ние сме
не само създатели на нови културни ценности, но сме и добри пазители на унаследеното от други народи. Това е голямо достояние на
днешните българи.
Всички археологически и исторически обекти в Беласица са добре
проучени, съхранени и дават добри възможности за посещения и
опознаване.
Съвсем наблизо, на два километра от защитената местност
Рупите, в югоизточна посока е археологическата забележителност
Хераклея Синтика. Това е едно от
рядко запазените селища, обитавани от човека в древни времена,
каквото на друго място в Европа не
се среща.
В т.нар. Петричко подгорие има
12 населени места. От всяко едно
от тях започват интересни пешеходни маршрути към билото на
Беласица, до водопадите, до интересни природни и културни забележителности с привлекателна сила
за все повече посетители, които
желаят да опознаят, обикнат и защитават тази красива планина.
инж. Георги ПЕТРУШЕВ
продължава в следващ брой

НОЕМВРИ - ЮБИЛЕЙНА ГЕОГРАФИЯ

Преди 520 години (1 ноември
1501 г.) е открит залива Байя,
скойто се намира на източното
крайбрежие на Южна Америка.
Заслугата е на португалска експедиция, в която участва човекът,
чието име носи Америка – Америго Веспучи. Пълното име на
залива било Тодуш душ Сантуш (
Вси свитии).
Преди 215 години (2 ноември
1806 г.) в град Теперъри, Ирландия, се ражда арктическият
мореплавател Хенри Келт. В периода 1848 – 1850 г. той прави
хидрографски изследвания с кораба „Хералд“ край нос Чукотский. Неговата експедиция обследва крайбрежни и вътрешни
райони на остров Принс Патрик.
Името Келт днес носят нос и
проток, които се намират между
островите Мелвил и Елингтън.
Земните му дни свършват на 1
март 1875 г.
Преди 210 години (8 ноември 1711 г.) в с. Денисовка (сега
град Ломоносов), се ражда Михаил Василиевич Ломоносов –
световен енциклопедист, руски
учен. Приема се за основоположник на съвременното природозноние. Може да се добави,
че е и поет и основоположник
на съвременния руски език. В
Санкт Петербург сега има музей
„Ломоносов“. Любопитен факт от
биографията му е, че е син на
селски рибар и отива на учение
в Москва пеша. Като професор в
Санкт Петербург помага за развитието на много науки. Под не-

гово ръководство се изработва
географски глобус на Земята с
диаметър 3,4 м.
Преди 150 години (8 ноември
1871 г.) умира американският арктически пътешественик Чарлз
Френсис Хол, известен с плавания в Канадския архипелаг. През
1871 г. с кораба „Поларис“ плава
в Северния ледовит океан и достига 82 градуса северна ширина.
Преди 465 години (10 ноември
1556 г.) при щорм (морска буря)
край бреговете на Шотландия загива Ричард Ченслър, английски
мореплавател. С водена от него
експедиция е плавал край Скандинавски и Колски полуострови
и стига до устието на р. Северна
Двина. След посещение в Москва
руският цар Иван Грозни го удостоява с грамота за свободна търговия из цяла Русия.
Преди 40 години (10 ноември
1981 г.) Тимоти Северин, ирландски историк и пътешественик,
който с примитивния кораб „Сохор“ успява да измине 6000 мили
из Тихия и Индийския океан. Така
той доказва, че плаванията на
Синдбад Мореплавателя са фантазия от приказките „1001 нощ“.
Преди 110 години (27 ноември 1911 г.) две високи планини
в Южния материк били наречени
Нилсен и Хансен. Кръстник им
е Руал Амудсен, което е станало при пътуването му, увенчано
с първото човешко стъпване на
Южния полюс от него и четирима
негови спътници.
Борис САНДАНСКИ
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„САМУИЛОВА КРЕПОСТ“

На двадесет и девети юли 2021
г. се навършиха хиляда и седем
години от трагичната гибел на Самуиловите войни, изненадващо
нападнати в гръб от войските на
Византийския император Василий
II в Ключката клисура в северното
подножие на планината Беласица.
До този ден византийците многократно са нахлували в земите на
Първото Българско царство през
Рупелския пролом на р. Струма,
там, където започват източните
склонове на Беласица.
цар самуил (944 - 1014), един
от най-успешните български царе,
е воювал за утвърждаването на
Българската държава в териториите, които тогава вече е владеела, и
е водил успешни битки за присъединяване на нови земи, достигащи
чак до Адриатика.
Византийските императори през
определени интервали от време
нахлували в земите на установилите се вече трайно на Балканския
полуостров българи, успешно и
безпроблемно смесили се със славянските племена, живеещи в този
район.
За победоносните сражения за
отстояване на Българската държава знаем от историята от времето на цар Симеон Велики, та
чак до трагичната кончина на цар
Самуил. Последният многократно
води победоносни сражения срещу войските на Василий II. Така
например на 17 август 986 г. цар
Самуил разгромява многохилядна
византийска армия, чиито войници хвърлят оръжието си на бойното поле и с бягство се спасяват от
преследващата ги българска войска.
На 5 август 1003 г. при прохода
„Траянова врата“ войските на Василий II за пореден път са разгромени от войните на цар Самуил.
След многократни военни поражения, претърпени от Василий II и
обидни лично за него, той търсел
всякакъв начин да отмъсти на българския цар Самуил.
За да защитят българските територии от евентуално нахлуване на
византийците откъм долината на р.
Струма, към тясната клисура между планините Беласица и Огражден, през която протича р. Струмешница, българите изградили
осемкилометрова крепостна стена.
Тя започвала високо над днешното
село Ключ и завършвала на брега
на реката там, където сега е музеят „Самуилова крепост“. Пред нейните каменни стени е имало три
реда високи земни валове и между
тях дълбоки ровове, пълни с вода.
През месец юли 1014 г. войските
на Василий II многократно нападали отбранителната крепост на
българите, дали много жертви, но
напъните им били безуспешни. Тогава българинът Никифор от град
Пловдив на византийска военна
служба посъветвал Василий II да
разиграят следната военна операция: докато малка по численост византийска войска напада крепостта
от изток, което вече много дни безуспешно се случва, друга голяма
орда, предвождана от Никифор,
преминава билото на Беласица
през прохода „Железни врата“,
спуска се изненадващо и с яростна атака удря българските войни
в гръб. След кратка жестока битка
отбраната на българските войни,
изненадани от посоката на вражеската атака, е сломена. Голям брой
Самуилови войни са избити, а пленените 14000 по нареждане на Василий II са ослепени, като на всеки сто е оставен по един с по едно
око, за да ги води към Самуиловата твърдина. При вестта за тежката военна загуба и при гледката на
ослепените си млади войни, цар

Самуил получава тежък сърдечен удар и на 6 октомври 1014 г.
умира.
За това зверско деяние на византийския император Василий
II е дадено прозвището „Българоубиец“. На много местности
в района, та чак до околностите
на днешния град Струмица, са
дадени наименования от хората
във връзка с трагичното ослепяване на Самуиловите войни.
След смъртта на цар Самуил
тежката отговорност и участ „Цар
на Българите“ поема неговият
син Гаврил Радомир. Българската войска не може да се съвземе от понесеното тежко поражение в Ключката клисура на 29
юли 1014 г. и след четири години
България окончателно пада под
византийско робство. Така трагично загива Първото Българско
царство.
По внушение на Петричката ясновидка Ванга и с решителните
действия на Людмила Живкова,
министър на културата по онова
време, през 1980-1981 г. на десния бряг на река Струмешница,
на 20 км. западно от град Петрич,
бе изграден Национален парк-музей „Самуилова крепост“. С тържествено възпоменание същият е
открит на 23 октомври 1982 г.
По повод хиляда години от
тези трагични събития през лятото на 2014 г. музейният комплекс
е основно обновен. В най-високата част на местността, където
има добре запазени останки от
крепостната наблюдателна кула,
са издигнати четири високи пилона, обхванати от широк пръстен. Те символизират четирите
географски области: Добруджа,
Мизия, Тракия и Македония, от
които се е състояла тогавашна
България. Пръстенът, който ги
свързва, символизира единството и вечността на Българската
държава. Височината на пилоните е израз на стремежа на българите към духовно и културно
извисяване и всякакво човешко
благополучие.
Малко по-ниско от мястото на
пилоните, на подходящо избрана площадка, е издигнат величествен бронзов паметник на цар
Самуил в цял ръст. Зад скулптурата на царя, на висока стена са
бронзовите фигури на ослепените Самуилови войни.
Музейният комплекс е много
сполучливо оформен в паркова
обстановка. Още в началото посетителят, като влиза в тази историческа местност, се запознава с
художествено изработено табло,
на което е показано родословното дърво на цар Самуил. Така
всеки може да научи или да си
припомни, че негов баща е Комит
Никола. Титлата или званието
„Комит“ е означавало управител
на големи по площ територии от
Българската държава. Титлата е
носена от близки роднини на владетеля. Никола е бил братовчед
на цар Петър и е принадлежал
към Крумовата династия.
Музеят е разположен в красивата речна долина на Струмешница, създава най-добри условия
за повишаване на историческите
познания у посетителите и предлага панорамен поглед към двете съседни планини - Беласица и
Огражден.
Националният парк-музей е
достъпен за посещения през
всички дни на седмицата. Телефони за връзка: 0887 11 25 04 и
0879 08 85 05.
Музеят е включен под № 5-а в
списъка на 100-те национални
туристически обекти.
инж. Георги ПЕТРУШЕВ
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СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, НЕПОЛУЧИЛИ НАГРАДИТЕ
СИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ
БЪЛГАРИЯ - 100 НТО” 2019/2021 ГОДИНА
100 НТО ПЕЧАТИ

1. Велко Стоянов Велков - ТД „ Сърнена гора“ - гр. Стара Загора – сандвич тостер
2. Лидия Атанасова Велкова - ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора – огнеопорна тава
3. Данаил Велков Велков - ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора – тостер
4. Светослав Велков Велков - ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора – к-т чаши за вино
5. Димитър Димитров Байчев - гр. Велико Търново – сандвич тостер
6. Юлия Красимирова Керемедчиева - гр. Велико Търново – цитропреса
7. Миче Рашкова Белчова - гр. София – ел. кана
8. Пею Асенов Борисов - гр. Пловдив – фил. кана
9. Виктор Радославов Попов - гр. Пловдив – Голямата награда ЛЕК АВТОМОБИЛ
10. Симона Радославова Попова - гр. Пловдив – пасатор
11. Антон Николов Конакчиев - гр. София – гофретник
12. Мариана Стойкова Петкова - гр. София – ел. кана
13. Иван Петров Петров - гр. Пловдив – сандвич тостер
14. Емил Боянов Адамов - гр. Лъки – огнеопорна тава
15. Константин Пенчев Стойчев - гр. Варна – пасатор
16. Григор Иванов Григоров - гр. Русе – цитропреса
17. Маргарита Христова Григорова - гр. Русе – фил. кана
18. Наталия Детелинова Бачийска - гр. Трявна – ел. кана
19. Анелия Кирилова Каракостова - гр. София – гофретник
20. Христо Стоянов Симеонов - гр. Севлиево – сандвич тостер
21. Цвета Стратиева Стратиева - гр. София – ел. кана
22. Димитър Стратиев Стратиев - гр. София – огнеопорна тава
23. Ани Бедрос Бешева - гр. София – фил. кана
24. Георги Красимиров Боруджиев - гр. Севлиево – к-т чаши за вино
25. Димо Петров Стоянов - гр. София – фил. кана
26. Мариетта Валериева Милошева - гр. София – цитропреса
27. Аглая Валериева Милошева - гр. София – ел. кана
28. Добрина Светлозарова Стоева - гр. София – рамка за снимка
29. Албена Георгиева Стоева - гр. София – гофретник
30. Светлозар Василев Стоев - гр. София – сандвич тостер
31. Ралица Радославова Николова - гр. София – фил. кана
32. Петко Христов Димитров - гр. Хасково – огнеопорна тава
33. Георги Веселинов Велчев - гр. Стара Загора – пасатор
34. Стефка Танева Велчева - гр. Стара Загора – к-т чаши за вино
35. Данаил Симеонов Трифонов - гр. Габрово – гофретник
36. Юлиана Симеонова Трифонова - гр. Габрово – огнеопорна тава
37. Мариана Лилянова Йочева-Трифонова - гр. Габрово – ел. кана
38. Сашко Йорданов Кирилов – гр. Перник – миксер
39. Кристиана Стоянова Колева - гр. Ст. Загора – сандвич тостер
40. Григор Милчев Милчев - гр. Ст. Загора – огнеопорна тава
41. Мария Пенчева Пенчева - гр. София – фил. кана
42. Димитър Пенчев Пенчев - гр. София – ел. кана
43. Анна Стоилова Пенчева - гр. София – гофретник
44. Пенчо Димитров Пенчев - гр. София – фил. кана
45. Димитър Иванов Братованов - гр. Севлиево – к-т чаши за вино
46. Цветалин Стоянов Чакъров - гр. София – тостер
47. Росица Станчева Чакърова - гр. София – огнеопорна тава
48. Светлин Цветалинов Стоянов - гр. София – фил. кана
49. Оля Николова Рашкова - гр. Драгоман – фил. кана
50. Петя Николова Панайотова - гр. Габрово – ел. кана
51. Мартин Милчев Минков - гр. Габрово – пасатор
52. Деница Деянова Дянкова - гр. Габрово – сандвич тостер
53. Деян Дянков Дянков - гр. Габрово – гофретник
54. Николай Спасов Николов - гр. Нови Искър – миксер
55. Иво Василев Василев - гр. София – цитропреса
56. Мариела Цветанова Дончева - Василева - гр. София – огнеопорна тава
57. Александър Владиславов Жеков - гр. Разград – тостер
58. Даниела Ивайлова Цветанова - гр. София – ел. кана
59. Красимир Иванов Новаков - гр. София – фил. кана
60. Александър Владимиров Дянков - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – к-т чаши за вино
61. Кристиян Каменов Кръстев - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – цитропреса
62. Цветелина Димитрова Петрова - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – ел. кана
63. Силвия Николова Петрова - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – огнеопорна тава
64. Никола Димитров Петров - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – миксер
65. Зорница Венциславова Челебиева -ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – пасатор
66. Иван Христов Челебиев - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – сандвич тостер
67. Ина Иванова Челебиева - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – ел. кана
68. Васил Димитров Митов - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – тостер
69. Дора Цветанова Сивкова - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – к-т чаши за вино
70. Ивайло Илиев Къртев - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – огнеопорна тава
71. Христо Неделчев Христов - ТД „Орлово гнездо“ - гр. Казанлък – сандвич тостер
72. Ваня Борисова Генчева – ТД „Орлово гнездо“ – гр. Казанлък – к-т чаши за вино
73. Евгени Димитров Димитров - гр. Варна – гофретник
74. Силвия Стойкова Димитрова - гр. Варна – сандвич тостер
75. Александра Евгениева Димитрова - гр. Варна – ел. кана
76. Виктор Иванов Василев - гр. София – фил. кана
77. Любомир Красимиров Петков - гр. София – пасатор
78. Силвия Нинова Динева - гр. Пловдив – фил. кана
79. Александър Кирилов Алексиев - гр. Пазарджик – огнеопорна тава
80. Елена Цветкова Цветкова - гр. София – к-т чаши за вино
81. Александер Галянов - гр. Милано – сандвич тостер
82. Надя Иванова Кожухарова - гр. София– пасатор
83. Маргарита Рангелова Николова - гр. София – гофретник
84. Светла Петрова Иванова - гр. София – рамка за снимка
85. Иван Генчев Иванов - гр. София – ел. кана
86. Боян Маринов Аврамов - гр. София – цитропреса
87. Христо Крумов Каменов - гр. София – фил. кана
88. Крум Христов Каменов - гр. София – гофретник
89. Александър Христов Каменов - гр. София – фил. кана
90. Людмила Георгиева Филипова - гр. Плевен – тостер
91. Филип Георгиев Филипов - гр. Плевен – миксер
92. Емил Красимиров Димитров - гр. Силистра – к-т чаши за вино
93. Детелина Константинова Ранева - гр. Стара Загора – к-т чаши за вино
94. Георги Василев Георгиев - гр. София – ел. кана
95. Гергана Кирилова Серафимова - гр. Дупница – к-т чаши за вино
96. Владимир Николов Ванчев - гр. София – огнеопорна тава
97. Гергана Генчева Генчева - гр. Габрово – сандвич тостер
98. Пламена Тихомирова Пръвчева - гр. Габрово – тостер
99. Димитър Валентинов Томов - гр. Перник – к-т чаши за вино
100. Иван Илиев Нешев - гр. София – пасатор
101. Тодор Петров Тодоров - гр. Ямбол – к-т чаши за вино

102. Веселин Маринов Маринов - гр. Сливен – к-т чаши за вино
103. Цветомир Спасов Цветанов - гр. София – гофретник
104. Атанаска Стоянова Говедарова - гр. Пирдоп – сандвич тостер
105. Драгомир Викторов Пейчев - гр. Хасково – к-т чаши за вино
106. Дилян Калчев Тошев - гр. Бургас – сандвич тостер
107. Цветана Димитрова Иванова - гр. София – ел. кана
108. Антон Кръстев Иванов - гр. София – пасатор
109. Борис Антонов Иванов - гр. София – рамка за снимка
110. Борислава Красимирова Кънева - гр. София – цитропреса
111. Красимир Кънев Кънев - гр. София – огнеопорна тава
112. Зорница Тодорова Кънева - гр. София – рамка за снимка
113. Вилиана Русева Трендафилова - гр. Айтос – к-т чаши за вино
114. Делян Жечев Янков - гр. Шумен – сандвич тостер
115. Жанета Василева Ненчева - гр. Варна – тостер
116. Ваня Стефанова Вашева - гр. София – ел. кана
117. Атанас Банчев Банчев - гр. София – цитропреса
118. Христофор Иванов Иванов - гр. Плевен – к-т чаши за вино
119. Венислав Светославов Андреев - гр. София – гофретник
120. Петя Иванова Иванова - гр. София – сандвич тостер
121. Пенчо Стефанов Пенчев - с. Раховци – огнеопорна тава
122. Йорданка Костадинова Паралиева - гр. Асеновград – миксер
123. Тихомир Георгиев Паралиев - гр. Асеновград – гофретник
124. Георги Тихомиров Паралиев - гр. Асеновград – пасатор
125. Чавдар Петров Стоянов - гр. София – сандвич тостер
126. Лилия Станоева Гекова - гр. София – ел. кана
127. Славомир Митков Господинов - гр. Стара Загора – к-т чаши за вино
128. Петър Петров Бозаков - гр. София – фил. кана
129. Калин Сандев Савчев - гр. Варна – огнеопорна тава
130. Гергана Руменова Савчева - гр. Варна – к-т чаши за вино
131. Ступак Николов Радев - гр. Търговище – тостер
132. Симеон Венциславов Димитров - гр. София – гофретник
133. Валентина Пенева Димитрова - гр. София – фил. кана
134. Венцислав Симеонов Димитров - гр. София – рамка за снимка
135. Теодора Величкова Великова - гр. Русе – к-т чаши за вино
136. Елка Атанасова Пройчева - гр. София – сандвич тостер
137. Радина Красимирова Кънева - гр. София – гофретник
138. Валентин Светославов Бешовишки - гр. София – цитропреса
139. Мартин Богданов Кръстев - гр. София – фил. кана
140. Георги Димитров Божков - гр. Пловдив – огнеопорна тава
141. Петър Иванов Сербезов - гр. Севлиево – пасатор
142. Иван Петров Сербезов - гр. Севлиево – сандвич тостер
143. Павлинка Николаева Сербезова - гр. Севлиево – к-т чаши за вино
144. Виктория Георгиева Динева - гр. Бургас – миксер
145. Александра Валеринова Александрова - гр. Монтана – пасатор
146. Тереза Валеринова Александрова - гр. Монтана – гофретник
147. Емил Атанасов Кашаваров - с. Катуница – к-т чаши за вино
148. Красимира Христова Стоянова – гр. Разград – сандвич тостер
149. Емма Радослав Стоичкова - гр. София – ел. кана
150. Радослав Димитров Стоичков - гр. София – цитропреса
151. Надя Цветиева Стоичкова - гр. София – фил. кана
152. Емануела Радославова Славова - гр. Самоков – гофретник
153. Камелия Дочева Гидишка - гр. Троян – тостер
154. Тодор Лазаров Тодоров - гр. Троян – миксер
155. Детелин Ангелов Ангелов - гр. София – сандвич тостер
156. Боян Маринов Райков - гр. София – гофретник
157. Мариян Райков Райков - гр. София – цитропреса
158. Гергана Ангелова Маринова - гр. София – фил. кана
159. Иван Данаилов Христов - гр. Габрово – огнеопорна тава
160. Георги Александров Недялков - гр. София – сандвич тостер
161. Борислав Тенев Иванов - гр. София – к-т чаши за вино
162. Борислав Станимиров Беров - гр. Луковит – пасатор
163. Йоана Цецкова Георгива - гр. Луковит – огнеопорна тава
164. Калоян Кирилов Захариев - гр. София – гофретник
165. Сашо Бориславов Йорданов - гр. Костенец – сандвич тостер
166. Мария Петрова Йорданова - гр. Костенец – миксер
167. Александър Чокмаков - гр. София – фил. кана
168. Кръстинка Дочева Станева - гр. Търговище – к-т чаши за вино
169. Иван Желязков Николов - гр. Асеновград – сандвич тостер
170. Ивайло Методиев Кръстев - гр. София – цитропреса
171. Светлана Йорданова Василева - гр. София – ел. кана
172. Симеон Огнянов Вълчев - гр. София – фил. кана
173. Вергиния Даниславова Стоянова - гр. София – рамка за снимка
174. Владимир Димитров Тумбов - гр. Разлог – сандвич тостер
175. Мартин Любомиров Кабзималски - гр. Перник – пасатор
176. Ирена Симеонова Паунова - гр. Перник – миксер
177. Иван Колев Иванов - ТД „Алеко 1900“ - гр. Нова Загора – тостер
178. Емил Димитров Драгомиров - с. Моевци – к-т чаши за вино
179. Лиляна Димитрова Василева - с. Моевци – огнеопорна тава
180. Лиляна Веселинова Димитрова - с. Моевци – тостер
181. Калина Иванова Маринова - гр. Разград – гофретник
182. Галина Милкова Георгиева - гр. Разград – к-т чаши за вино
183. Борислав Асенов Чепанов - гр. Хасково – сандвич тостер
184. Диляна Динчева Трандева - гр. София – ел. кана
185. Никола Бисеров Банков - гр. София – к-т чаши за вино
186. Ния Бисерова Банкова - гр. София – цитропреса
187. Бисер Христов Банков - гр. София – к-т чаши за вино
188. Николай Златков Златков - гр. София – пасатор
189. Златин Николаев Златков - гр. София – фил. кана
190. Росица Руменова Златкова - гр. София – гофретник
191. Ангел Съев Бочев - гр. София – сандвич тостер
192. Милена Антова Аршинкова - гр. София – фил. кана
193. Ангел Михайлов Ангелов - гр. София – рамка за снимка
194. Антония Спасова Караджова - гр. София – цитропреса
195. Илиян Атанасов Терзиев - гр. Бургас – к-т чаши за вино
196. Михаил Стефанов Енев - гр. София – сандвич тостер
197. Радостин Атанасов Ралев - гр. Поморие – к-т чаши за вино
198. Спасия Панайотова Григорова - гр. София – гофретник
199. Ана Симеонова Андонова - гр. София – ел. кана
200. Ценка Николова Петкова - гр. Плевен – сандвич тостер
201. Йовита Тенчева Петкова - с. Нови хан – пасатор
202. Мартин Илиев Балтаджиев - с. Нови хан – тостер
203. Милен Рангелов Илиев - гр. Монтана – ел. кана
204. Николай Николаев Дамянов - гр. Плевен – к-т чаши за вино
205. Димитър Александров Продански - гр. София – фил. кана
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206. Недялка Стакова Иванова - гр. Айтос – к-т чаши за вино
207. Никола Борисов Досев - гр. София – фил. кана
208. Евгения Людмилова Попова - гр. София – цитропреса
209. Вилхелм Роберт Попов - гр. София – к-т чаши за вино
210. Теодора Ангелова Стамат - гр. София – ел. кана
211. Анатолий Валериев Стамат - гр. София – гофретник
212. Петя Димитрова Кръстева - гр. Пловдив – к-т чаши за вино
213. Иван Михайлов Иванов - гр. София – сандвич тостер
214. Маргарита Цветкова Тодорова - гр. София – пасатор
215. Борис Пасков Тодоров - гр. София – гофретник
216. Мария Иванова Божилова - гр. София – фил. кана
217. Асен Георгиев Асенов - гр. Перник – миксер
218. Костадин Веселинов Георгиев - гр. София – ел. кана
219. Марияна Матеева Гешева - гр. София – рамка за снимка
220. Павел Симеонов Симеонов - гр. София – цитропреса
221. Людмил Георгиев Ангелов - гр. София – сандвич тостер
222. Станислава Миланова Маркова - гр. София – гофретник
223. Ирина Петкова Найденова - гр. София – фил. кана
224. Христо Николов Гайчев - гр. Габрова – тостер
225. Юлия Иванова Кодова - гр. Самоков – пасатор
226. Велислава Любомирова Вълева - гр. Самоков – миксер
227. Дилян Дилянов Янев - гр. София – к-т чаши за вино
228. Ивайло Георгиев Чобанов - гр. София – ел. кана
229. Надежда Венциславова Йорданова - гр. София – фил. кана
230. Таня Димитрова Димитрова - гр. Пловдив – гофретник
231. Десислав Веселинов Димитров - гр. Пловдив – к-т чаши за вино
232. Мария Христова Иванова - гр. Сливен – пасатор
233. Йовко Тончев Иванов - гр. Сливен – тостер
234. Емил Апостолов Панайотов - гр. София – сандвич тостер
235. Миглена Владимирова Колева - гр. Бургас – ел. кана
236. Михаил Димитров Колев - гр. Свиленград – к-т чаши за вино
237. Тодор Стефчов Тодоров - гр. Монтана – к-т чаши за вино
238. Елена Николова Николова - гр. Пловдив – рамка за снимка
239. Съйо Ангелов Съев - с. Лесидрен – сандвич тостер
240. Пенка Петкова Съева - с. Лесидрен – миксер
241. Елица Александрова Арсова - гр. София – гофретник
242. Александър Славчев Арсов - гр. София – фил. кана
243. Славена Веселова Етугова - гр. София – ел. кана
244. Никола Александров Арсов - гр. София – цитропреса
245. Станимира Йорданова Тодорова - гр. Габрово – пасатор
246. Ангел Иванов Николов - гр. Габрово – огнеопорна тава
247. Петко Тодоров Тинтеров - гр. София – сандвич тостер
248. Евгения Валентинова Стоянова - гр. София – фил. кана
249. Ада Петкова Тинтерова - гр. София – пасатор
250. Даниела Иванова Трифонова - гр. Попово – к-т чаши за вино
251. Петко Ралинков Ралев - гр. Айтос – миксер
252. Юлия Сотирова Лазаркова - гр. София – гофретник
253. Йордан Цветанов Асенов - с. Бъзовец – к-т чаши за вино
254. Ангелина Андреева Кръстева - гр. Стара Загора – тостер
255. Илиян Иванов Григоров - гр. Банкя – фил. кана
256. Памела Красимирова Велинова - гр. Банкя – гофретник
257. Николай Георгиев Георгиев - гр. София – к-т чаши за вино
258. Атанас Любенов Атанасов - гр. София – цитропреса
259. Виталий Евгениевич Назаренко - гр. Варна – ел. кана
260. Валентин Евгениевич Назаренко - гр. Варна – сандвич тостер
261. Евгений Иванович Назаренко - гр. Варна – пасатор
262. Гергана Светлозарова Вълчева - гр. София – фил. кана
263. Емилия Ив. Неделчева - ТД „Росица- Мазалат“ - гр. Севлиево – огнеопорна тава
264. Митко Недков Неделчев - ТД „Росица-Мазалат“ - гр. Севлиево – тостер
265. Мирослав Митков Димитров - ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил – к-т чаши за вино
266. Елена Атанасова Граматикова - гр. София – цитропреса
267. Венцислав Венциславов Кирилов - гр. София – гофретник
268. Станислава Петкова Добрева - гр. София – сандвич тостер
269. Ивелина Руменова Стряскова - гр. Сливен – к-т чаши за вино
270. Гавраил Георгиев Георгиев - гр. София – огнеопорна тава
271. Кристина Костадинова Георгиева - гр. София – цитропреса
272. Ирена Стоянова Георгиева - гр. София – фил. кана
273. Ана-Кристина Яворова Дончева - гр. Будапеща – цитропреса
274. Явор Николаев Дончев - гр. Будапеща – ел. кана
275. Никола Яворов Дончев - гр. Будапеща – пасатор
276. Мила Йорданова Кръстева - гр. София – рамка за снимка
277. Станислав Колев Йордански - гр. София – фил. кана
278. Калоян Боянов Станоев - гр. София – тостер
279. Евелина Юриева Станоева - гр. София – к-т чаши за вино
280. Яница Нейнски - ТД „Мадарски конник“ - гр. Шумен – ел. кана
281. Владимир Йолов - ТД „Мадарски конник“ - гр. Шумен – огнеопорна тава
282. Димитър Стайков - ТД „Мадарски конник“ - гр. Шумен – к-т чаши за вино
283. Преслава Боянова - ТД „Мадарски конник“ - гр. Шумен – сандвич тостер
284. Донка Динева Чавдарова - ТД „Орлово гнездо“ - гр. Казанлък – сандвич тостер
285. Димитър Иванов Чавдаров - ТД „Орлово гнездо“ - гр. Казанлък – к-т чаши за вино
286. Теодора Бонева Петкова - ТД „Орлово гнездо“ - гр. Казанлък – к-т чаши за вино
287. Катя Стефанова Тодорова - гр. София, Горни Богров – фил. кана
288. Мартин Любенов Величков - гр. София – пасатор
289. Мария Славомирова Господинова - гр. Стара Загора – тостер
290. Мирослава Славомирова Господинова - гр. Стара Загора – миксер
291. Славена Славомирова Господинова - гр. Стара Загора – сандвич тостер
292. Анета Руменова Господинова - гр. Стара Загора – ел. кана
293. Галина Стоянова Люцканова-Жекова - гр. София – миксер
294. Деян Димчев Жеков - гр. София – гофретник
295. Димитър Бориславов Борисов - гр. София – фил. кана
296. Милко Димитров Чакъров - гр. Петрич – тостер
297. Зорка Илиева Тополниклиева - гр. Петрич – огнеопорна тава
298. Димитър Светославов Николов - гр. София – фил. кана
299. Светослав Димитров Николов - гр. София – ел. кана
300. Владимир Димитров Николов - гр. София – фил. кана
301. Нина Петрова Банкова - гр. София – сандвич тостер
302. Величка Гочева Гочева - гр. Пловдив – к-т чаши за вино
303. Рая Деянова Цонева - гр. София – рамка за снимка
304. Миа Деянова Цонева - гр. София – фил. кана
305. Ваня Филипова Циропулу - гр. Пловдив – тостер
306. Фотиос Михаил Циропулос - гр. Пловдив – гофретник
307. Цвета Борисова Филипова - гр. Пловдив – цитропреса
308. Милен Иванов Желев - гр. София – фил. кана
309. Йордан Симеонов Борисов - гр. Плевен – огнеопорна тава
310. Деляна Енева Михайлова - с. Дълго поле - Пловдив – к-т чаши за вино
311. Андрей Тодоров Митев - гр. Стара Загора – к-т чаши за вино
312. Денка Стоянова Стоянова - ТД „Добротица“ - гр. Добрич – ел. кана
313. Лилия Илиева Василева - ТД „Добротица“ - гр. Добрич – миксер
314. Николай Георгиев Христов - ТД „Добротица“ - гр. Добрич – тостер
315. Георги Христов Георгиев - ТД „Добротица“ - гр. Добрич – к-т чаши за вино
316. Миглена Иванова Джундрикова - ТД „Добротица“ - гр. Добрич – огнеопорна тава
317. Росинка М. Михайлова-Иванова - ТД „Добротица“ - гр. Добрич – гофретник
318. Димитричка Иванова Димова - гр. Силистра – к-т чаши за вино
319. Стефан Костов Димов - гр. Силистра – тостер
320. Данчо Богомилов Ценов - гр. Благоевград – рамка за снимка
321. Снежана Благоева Ценова - гр. Благоевград – тостер
322. Елисавета П. Димитрова - ТД „Трапезица-1902“ - гр. В. Търново – ел. кана
323. Бисерка Б. Желязкова - ТД „Трапезица-1902“-гр. В. Търново – пасатор
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324. Сашо Колев Вълчев - ТД „Трапезица - 1902“ -гр. В. Търново – огнеопорна тава
325. Маргарита Н. Петрова - ТД „Трапезица-1902“ - гр. В. Търново – тостер
326. Ивелина Савова Златева - ТД „Трапезица-1902“ - гр. В. Търново –
гофретник
327. Петя Вълчева Ангелова - ТД „Трапезица-1902“ - гр. В. Търново – миксер
328. Анна Кирилова Личева - ТД „Трапезица-1902“ - гр. В. Търново – к-т чаши за вино
329. Мария Ник. Стефанова - ТД „Трапезица-1902“ - гр. В. Търново – к-т чаши за вино
330. Ивайло Христов Христов - гр. София – фил. кана
331. Даниел Димитров Георгиев - гр. Елхово – к-т чаши за вино
332. Катерина Василева Сапунджиева - гр. Пловдив – миксер
333. Янка Илиева Йоргачкова - ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора – к-т чаши за вино
334. Стефка Тр. Георгиева - ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора – тостер
335. Пеньо Атанасов Стоилов - ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора – ел. кана
336. Иванка Монева Петкова - ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора – пасатор
337. Мартин Петков Петков - ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора – огнеопорна тава
338. Десислава Вичева Неделчева - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – гофретник
339. Йордан Христов Велев - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – сандвич тостер
340. Добрина Стефан. Димитрова - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – тостер
341. Георги Герганов Русчев - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – цитропреса
342. Кристиян Свиленов Пашов - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – ел. кана
343. Виктор Павлинов Михайлов - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – к-т чаши за вино
344. Александра Йордан. Маркова - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – пасатор
345. Кристиян Ивов Георгиев - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – огнеопорна тава
346. Йоана Ивова Георгиева - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – к-т чаши за вино
347. Даниела В. Колим.-Георгиева - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – гофретник
348. Йорданка Мил. Колимечкова - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – тостер
349. Иво Петев Георгиев - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – к-т чаши за вино
350. Милена Димитрова Генова - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – огнеопорна тава
351. Свилена Рос. Русева-Цветкова - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – тостер
352. Теодор Николаев Николов - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – огнеопорна тава
353. Светлана Тодорова Иванова – ТД „Родни балкани“ – гр. Варна – к-т чаши за вино
354. Виктор Георгиев Русев - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – гофретник
355. Сияна Георгиева Каталойска - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – огнеопорна тава
356. Николай Борисов Янчовски - ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил – тостер
357. Валентина Симеон. Янчовска - ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил – к-т чаши за вино
358. Стефанка Св. Златева - ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна – к-т чаши за вино
359. Иван Илиев Попов - ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна – огнеопорна тава
360. Илиян Иванов Попов - ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна – тостер
361. Галина Иван. Димова - ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна – сандвич тостер
362. Галина Цветанова Тикванова - гр. Враца – к-т чаши за вино
363. Елизабета Симоновска - гр. София – цитропреса
364. Константин Динков Кафтанджиев - гр. София – пасатор
365. Йоана Яворова Шикова - гр. Ямбол – гофретник
366. Калоян Яворов Шиков - гр. Ямбол – пасатор
367. Явор Русков Шиков - гр. Ямбол – огнеопорна тава
368. Мария Цанкова Петрова - гр. Ямбол – сандвич тостер
369. Иван Крумов Побошков - гр. Вършец – к-т чаши за вино
370. Милен Иванов Побошков - гр. Вършец – огнеопорна тава
371. Петър Иванов Побошков - гр. Вършец – тостер
372. Пламен Ангелов Петков - гр. Монтана – к-т чаши за вино
373. Милен Милчев Алексов - гр. София – рамка за снимка
374. Иван Сбирков - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – к-т чаши за вино
375. Тодорка Сбиркова - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – ел. кана
376. Тонка Митева Даскалова - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – пасатор
377. Филип Андонов Щерев - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – огнеопорна тава
378. Андрей Василев Атанасов - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – гофретник
379. Атанас Василев Атанасов - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – тостер
380. Наско Ангелов Кирилов - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – к-т чаши за вино
381. Димо Гинчев Точев - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – сандвич тостер
382. Иглика Иванов Точева - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – пасатор
383. Радостин Боянов Ангелов - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – цитропреса
384. Тодор Ст. Турналиев - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – к-т чаши за вино
385. Илияна Николова Чанева - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – ел. кана
386. Валентин Веселинов Котов - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – тостер
387. Десислава Красимирова Цанева - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – огнеопорна тава
388. Николай Пламенов Цанев - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив – к-т чаши за вино
389. Кристиан Александров Станчев - гр. Пазарджик – миксер
390. Николета Радостинова Далакчиева - гр. София – пасатор
391. Андрей Ангелов Стрински - гр. Долна баня – ел. кана
392. Денислав Бориславов Георгиев - гр. София – цитропреса
393. Надежда Любомирова Георгиева - гр. София – пасатор
394. Радослав Неделчев Стоянов - гр. Варна – к-т чаши за вино
395. Елеонора Неделчева Стоянова - гр. Варна – миксер
396. Николай Петров Йочков - ТД „Чудните скали“- гр. Айтос – сандвич тостер
397. Живка Димова Димова - ТД „Чудните скали“- гр. Айтос – к-т чаши за вино
398. Явор Георгиев Чокоев - ТД „Приста“ - гр. Русе – к-т чаши за вино
399. Паулина Йорданова Узунова - ТД „Приста“ - гр. Русе – огнеопорна тава
400. Иванка Василева Иванова - ТД „Приста“ - гр. Русе – тостер
401. Деян Дончев Дунчев - ТД „Приста“ - гр. Русе – миксер
402. Светослав Стоянов Горанов - ТД „Приста“ - Русе – к-т чаши за вино
403. Никола Красимиров Пиргозлиев - ТД „Приста“ - гр. Русе – к-т чаши за вино
404. Веселка Хунг Чьонг - гр. София – ел. кана
405. Светослав Красимиров Бозов - гр. София – фил. кана
406. Георги Драганов Ганчев - гр. Крън – к-т чаши за вино
407. Делян Станков Маринов - гр. Шумен – пасатор
408. Ивайло Димитров Багалийски - гр. София – фил. кана
409. Десислава Руменова Иванова - гр. София – фил. кана
410. Богдан Маринов Тодоров -ТД „Росица - Мазалат“ - гр. Севлиево – сандвич тостер
411. Пламен Нейчев Петков - ТД „Сърнена гора“ - гр. Ст. Загора – к-т чаши за вино
412. Милена Иванова Митева - ТД „Сърнена гора“ - гр. Ст. Загора – пасатор
413. Желязко Николов Колев - гр. Асеновград – к-т чаши за вино
414. Пепа Христова Хаджиева - гр. Хасково – миксер
415. Христо Ангелов Хаджиев - гр. Хасково – гофретник
416. Мария Петрова Краева - гр. Хасково – к-т чаши за вино
417. Даниела Павлова Герова - гр. София – цитропреса
418. Атанас Петров Масленишки - гр. Пловдив – фил. кана
419. Петко Димитров Дулчев - гр. Пазарджик – пасатор
420. Петя Илиева Балева - гр. Пловдив – к-т чаши за вино
421. Венета Янкова Енева - гр. Търговище – ел. кана
422. Янко Николаев Енев - гр. Търговище – тостер
423. Янка Цонкова Събева - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – к-т чаши за вино
424. Цонко Събев Събев - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – огнеопорна тава
425. Боян Иванов Станоев - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – гофретник
426. Гергана Димитрова Стоянова - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – миксер
427. Румен Иванов Манев - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас – пасатор
428. Пейчо Иванов Генов - ТД „Средногорец“ - гр. Чирпан - ел. кана
429. Ивана Ангелова Колева - ТД „Средногорец“ - гр. Чирпан – огнеопорна тава
430. Евгения Петкова Матева - ТД „Средногорец“ - гр. Чирпан – тостер
431. Александър Лъчезаров Деков - ТД „Стратеш“ - гр. Ловеч – пасатор
432. Василена Христова Казакова-Декова - ТД „Стратеш“ - гр. Ловеч – к-т чаши за вино
433. Весела Станчева Синабова – гр. София– фил. кана
434. Бисерка Веселинова Кирова – гр. Добрич – к-т чаши за вино
435. Цветан Иванов Иванов – гр. Добрич – рамка за снимка
436. Силвия Кънева Мирчева – ТД “ Родни простори“ – гр. Елхово – огнеопорна тава
437. Росица Кънева Сарколева – ТД “ Родни простори“ – гр. Елхово – гофретник
438. Благородна Тодорова Петкова – ТД „Шипка“ – гр. Пловдив – огнеопорна тава
439. Радослав Лъчезаров Райков – ТД „Шипка“ – гр. Пловдив - ел. кана
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През последните
две-три десетилетия
за мнозина стана ясно,
че каньонът, известен
като Сухоречието в Добруджа, който се намира
между Силистренско, Добричко и Варненско, някога
район на пресъхналите през
Средновековието реки Голям и
Малък Канагьол и техните притоци, би могъл да бъде лакмус
за експедиционни и екскурзиантски турове, защото тук има
уникални природни и исторически дадености, завещани от
нашите деди.
Те обаче чакат своето окончателно опознаване от страна
на специалистите в различните
области, за да бъдат препоръчани на всички да ги посетят и
да им се радват, като на нещо
свято и несрещано никъде другаде.
В слънчев октомврийски ден
на 2021 г., на площада на някога централното, а днес малко
село Краново, намиращо се в
крайграничната територия на
община Кайнарджа, бе проведено откриване на първата в
каньона екопътека „крановски скален лабиринт“. Проектът за изграждането му е на
Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ) и е осъществен с подкрепата на едноименната община
и на представители на местния бизнес. Дългогодишният
общински кмет Любен Сивев
участва в ритуала заедно със
специалния гост на тържеството Юлияна Дечева от Фондация „Америка за България“.
Фондацията е финансов благодетел на проекта, един от
общо 31, подкрепени в проведения миналата година конкурс
„Туризъм по река Дунав“. Николай Панайотов, изпълнителен
директор на БАСЕТ, благодари
за институционалното и личностното съпричастие през
целия процес на подготовка и
реализация на проекта и връчи
грамоти на инициатори, партньори и участници в проекта.
Новата туристическа перла
на Крайдунавска Добруджа е
смятана за емблематична за
Сухата река, позната от древността, с надеждата в бъдеще тя да бъде превърната в
едноименен
трансграничен
ландшафтен парк с различни
атракции, защото, според специалистите в района, има още
подходящи места за преобразуването им в обекти за посещение.
Някои от тях са в районите
на селата Войново и Стрелково
и вече са били социализирани
по предишни проекти, но са останали в някаква степен встрани от погледа на туристите от
близки краища и от по-далечни страни. Макар на практика
да са от същия вид – пещери
и скални манастири, спокойно могат да бъдат навързани в
общ туристически продукт.

ПЪТЕКИ
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КАЙНАРДЖАНСКИ ПОТАЙНОСТИ

ИЗ СУХОРЕЧИЕТО В ДОБРУДЖА

криването на Крановската екопътека, завърши по незабравим начин – с дегустация на
вино от избите „Кайнарджа“ и
„Пинк пеликан“, пред прочутата
кайнарджанска чешма. Със
своите 75 линейни метра тя е
най-дългата в България и разполага с 46 корита, пълнени с
вода от 7 чучура. Известна е
по целия свят, заради подписания край нея през м. юли 1774
г. мирен договор между Руската
и Османската империи. Чешмата, изградена на практика в
края на 19 в. и обновена половин век по-късно, е в основата
на комплекс с включен в него
Туристически
посетителски
център, благодарение на който
Кайнарджа е част от Световната „Мрежа на мира“.
Край сградата на експозицията са единственият в страната
паметник на Екатерина Втора
и бюст-паметникът на пълководеца граф. Румянцев, както и
паметна плоча, свързана с преселението на българи в Русия
след поредните руско-турски
войни през 18 и 19 в., водени
на територията на Добруджа.
По време на откриването на
екопътеката и на импровизираните срещи бяха обсъдени
възможностите за ползотворно
бъдещо сътрудничество меж-

и
творбите за потайности
В световната литература мето класика, защото съчевре
във
ало,
мистерии са неумираща
лното и приключенското нач
тават в себе си познавате на повечето от туристическите
втъкано вече и в канавата наследство от миналото, разкрипродукти. Благодарение на енниците ни, днес имаме любими
то и припознато от съвремосигуряващи поминъка на знайни
дестинации за пътувания, а места на географската карта.
краища и на забравени от боги в частност районът на ДобруИзвестно е, че Балканите или периферия на световни сър
джа са били винаги центъ между народи за територии и за
ки
бит
но
тел
ючи
вкл
, има
бития,
тижения. За нас, българите
присвояване на културни дос открием, припознаем, проучим и
пре
ги
ато
оди измного причини, док
дително за тях. Други нар
впоследствие разкажем убеайки до обозначаването на атраквървяха своя път, достиг интереса на хора от цял свят.
тивни места, привличащи

Участниците в събитието преминаха цялото разстояние от
село Краново до началото на
екопътеката – около 1,5 км, после се разходиха по целия маршрут, който включва сравнително
екстремни изкачвания по обезопасени с дървени парапети и
стълбички пътеки, както и разглеждане на елементи на скалната природна даденост.
Всички те са запомнящи, но
най-вече тези с имена, които включват и
помещения – пещери,
именувани по нечие
въображение с цел
визуално
запомняне: „Вратата“, „Двете
брачни халки“, „Цитаделата“,
„Спатията“,
„Корабът“, „Двуетажната пещера“ и др.
Екопътеката е от
кръгов тип и дава
възможност на всички, които преминават
по нея, да тръгнат
от едната й страна и
да излязат на същото място от другата й

страна. И за финал да поседнат
на импровизирана беседка с каменни плочи и дървесни трупи.
В намеренията на община Кайнарджа влизат планове тук да се
изгради каменно огнище, както и
чешма, за да стане мястото подходящо за пикник.
Според специалистите, тук
се намират уникални за Европа
вдлъбвания в скали над равна
повърхност. Предполага се, че

след ледниковата епоха е възможно точно тук да са били първите поселения на Стария континент, където хората са заживели
в самоорганизирани общности.
От високите места се открива невероятна за фото-сафари панорама към по-близки и по-далечни
скални образувания, които също
би могло да бъдат превърнати в
анимационни обекти.
„Крановски скален лабиринт“
е първата устроена екопътека в
Добруджа, като трябва да отбележим, че преди повече от петнадесет години, пак по проекти за
посетители са пригодени пещерите (тип комин, за което напомнят и останалите в топонимията
наименования) малката Баджалия – при село Войново и голямата Баджалия при с. Стрелково (светилището на проповядвалия по тези места бог Залмоксис
– ученик на Питагор и последовател на орфеизма).
Подобни обекти има и на други места по Сухоречието от Силистра до Добрич, което е с

дължина поне 65 км. В
идеен план в близкото
минало бяха изработени и три допълващи
се маршрута, но те
не бяха развити. Сегашната придобивка,
представляваща трикилометров маршрут
на две нива, е разположена на десния бряг
на Суха река и е модел
за усвояване на природното
наследство
за нуждите на екологичния туризъм. Осъществяването на тази
идея е първа стъпка
към изграждане на бъдещ парк, включващ и
други туристически пътеки по поречието на Суха река в общините
Добрич, Тервел и Крушари.
Идеята на организаторите е
той да прерасне и в трансграничен българо-румънски ландшафтен парк „Суха Река – езеро
Олтина, което е на 5 км в северната ни съседка”, гласеше предварителната заявка от името на
инициаторите от БАСЕТ. Да припомним, че преди повече от 10
години Областна администрация
Силистра спечели на национално
ниво конкурса за отлична туристическа дестинация ЕДЕН в Европа с проекта „Седем състояния
на водата – Дух, Здраве, Вяра,
История, Красота, Традиция и
Бит“, част от който бяха красиви
пейзажи по Суха река, както и
скалните манастири по нея. Проектът бе представен в Брюксел и
чрез него област Силистра стана
една от първите в страната, която влезе в европейския проект
„Най-добри европейски дестинации“ (ЕДЕН).
Събитието, посветено на от-

ду различните институции относно експлоатацията на екопътеката, както и във връзка
с потенциала на създадените
туристически продукти и атракции в района. Сред тях са
тракийските светилища при селата Стрелково и Войново; етнографският комплекс „Чобан
махала“ в село Каменци, в което е и манастирът „Възнесение
Господне“; летището и учебния
пилотски център „Кайнарджа”
на фирма „Ребус“, местността
„Братила“ край село Васил Левски, Ангелушевото кладенче с
лековита вода край село Срацимир и др.
В други краища на Крайдунавска Добруджа също има
забележителности,
някои
от които са известни и извън пределите на България:
езерото „Сребърна“, религиозните храмове на няколко вероизповедания в град
Силистра и пак там – крепостта „Меджиди табия“,
Римската гробница, както
и Дунавския парк с Архитектурно-археологически
резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра“; в град
Тутракан – четири музея, руините от крепостта „Трансмариска“
и
Рибарската
махала; в Дуловско – аязмото при село Руйно, където
също има скални манастири;
езерото с лилиите в село
Малък Преславец, Главинишко, манастирите край селата Айдемир, Силистренско,
край град Сеново, Тутраканско, а в бъдеще време и в с.
Попина, Ситовско.
Йордан ГЕОРГИЕВ,
ТД „Дочо Михайлов“,
Силистра

ДЕСТИНАЦИИ
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Камбоджа е доста непозната за българина дестинация за
пътешествие и туризъм, но е
сред най-атрактивните и привлекателни атракции за чуждите туристи в Сиамския залив.
Докато нашенецът предпочита
плажовете на Пукет и моловете на Банкок, австралийци,
японци и западняци препълват
луксозните хотели в Пном Пен,
Сиан Рам и другите красиви
градове в кралството. Повечето камбоджанци се смятат за
кхмери и наследници на Ангкорската империя, която процъфтява от IX до XV век и се
простира върху територията на
днешна Камбоджа и части от
Виетнам, Лаос и Тайланд.
За смешната сума от 28 долара ме поема тайландска
агенция, за да стигна от столицата на Тайланд до величествения Ангкор Ват в Камбоджа - най-големия религиозен
монумент в света, и стотиците
още неописуемо красиви храмове, еталон на кхмерската
архитектура на Ангкор. Храмовете тук са над хиляда и са познати на зрителите от екшъните с Лара Крафт, Индиана Джоунс и други касови холивудски
продукции.

ЛЕГЕНДАТА ОЖИВЯВА

Изгубеният град - Ангкор е
открит в недрата на джунглата
през 1860 г., а от 1992 г. величавата древна цивилизация
е част от световното културно и природно наследство на
ЮНЕСКО. Древният град е от
най-големите исторически паметници в цяла Азия и може
да се сравни като въздействие
с египетските пирамиди и храмовете в Мексико.
Археолозите откриват случайно изгубения свят на кхмерския народ преди век и половина. Сградите били част от
великата столица Ангкор Том,
която датира от приблизително 1200 години. Френският
биолог Муо забелязва храм,
който описва като „по-огромен
от всичко, което сме наследили от Гърция и Рим“. Ангкор
Ват бил по-малко погълнат от
джунглата и все пак са необходими години усилена работа,
за да бъде почистен от заобикалящата го растителност.
Днес атракциите са в идеално
състояние и всекидневно хиляди туристи се прехласват пред
красотата на природата и внушителното културно богатство
на древната кхмерска цивилизация. Камбоджа посреща милиони посетители от цял свят с
богатата си история, красивата
си природа и великолепните
условия за туризъм.

АНГКОР ВАТ СЪБИРА
ХИЛЯДИ НА ДЕНЯ НА
РАВНОДЕНСТВИЕТО

Пътешествието по делтата
на Меконг е невероятна наслада за очите и душата, а който е
дошъл веднъж в Камбоджа, забравя за пътуванията до Тайланд и Лаос и прави планове
как отново да се върне в този
нереално красив край.
От столицата Пном Пен
(300 км. ) или от Банкок, Тайланд (200 км) най-лесно може
да достигнете до уникалния
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класически стил
на архитектурата
на кхмерите. Храмът се е превърнал
в символ на Камбоджа
и е изобразен на националния флаг. Ангкор Ват
буквално означава „Град
храм“. За разлика от повечето кхмерски храмове, Ангкор
Ват е ориентиран на запад, а
не на изток. Това е докарало
много изследователи до заключението, че е предназначен за
погребален храм.

АНГКОР

ВЪЛШЕБНАТА ПРИКАЗКА
ТА ПРОМ

Не крия, че най-нереално
красивото място, което съм
посещавала в живота си, е
храмовият комплекс Та Пром.
Трудно може да се опише едно
от най-удивителните места
на планетата, сгушено в прегръдките на колосално високи
дървета, чиито коренища са се
разтекли из древните храмове.
Огромните дънери са се вплели в руините на древните светилища и са обгърнали в здрава прегръдка старините, показвайки мощта на природата и
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из местността, като величественият Ангкор Ват е най-големият
религиозен монумент в света.

„ДОМ, ДОСТОЕН ЗА
БОГОВЕТЕ“

център на Кхмерската империя
Ангкор. Освен величествения
архитектурен и религиозен комплекс Ангкор Ват и старата столица Ангкор Том, в региона има
още десетки атракции. Древният
град е разположен на площ от
400 кв. км и съхранява останките
на великата кхмерска империя.
Най-значимите археологически
паметници са Ангкор Ват, Ангкор
Том и храмът Байон.
За да посетите повечето дворцови и храмови
комплекси, си наемете
„тук-тук”- моторизирано
файтонче за цял ден на
цена 12-20 долара. Лесно
ще го спазарите в елегантния и модерен курорт
Сиам Реап, който може
да се конкурира с популярните шикозни европейски курорти.
Входният билет за храмовия комплекс е 20 долара за един ден и 40
долара за три дни, което
ви дава възможност да
се докоснете до уникални
забележителности, които
ще ви оставят без дъх,
като Ангкор Ват, Та Пром,
Байон, Пром Кел и т. н.
Величествените храмове
на Изгубения град Ангкор
показват в цялата пищност кхмерската архитек-

тура, която преоткриваме в археологическите музеи на съседни
държави като Тайланд, Лаос и
Виетнам. Древните останки в Ангкор са над хиляда, разпръснати

Така наричат едно от чудесата
на света, построено върху вода.
Площта му е огромна и се равнява на около 250-300 футболни
игрища. Ангкор Ват е изграден по
подобие на планината Меру, обиталището на боговете. Считан е
за един от най-прекрасните образци на Кхмерската архитектура.
Ангкор Ват е съграден за цар Суряварман II (защитникът на слънцето) в началото на XII век.
Храмовият комплекс е издигнат в името на Вишну – съхранителя, съзидателния аспект на
хиндуистката божествена триада.
Той е въплъщение на високия

девствената красота на древната кхмерска цивилизация. Та
Пром се достига след 20-минутен преход в природен парк с
каучукови дървета в джунглата. Намира се в непосредствена близост до големия храмов
комплекс Ангкор Ват. Сърцето
ти започва да бие учестено
и можеш да усетиш как се е
чувствал френският естествоизпитател Анри Муо, който,
изследвайки джунглите в Камбоджа, попада на необичайна
група древни постройки, скрити
под плетеницата от пълзящи
растения и корени на дървета.
Чувството е неописуемо. Губиш
ума и дума и правиш планове
как отново да попаднеш в пози
приказен рай.
Текст и снимки:
Антоанета ТИТЯНОВА
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ЛИЧНОСТИ

111 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ЕДИН ГОЛЯМ АЛПИНИСТ

Става въпрос за един голям,
не само в миналото ни, алпинист
- Иван Шехтов, който се оказа
малко позабравен. Поводът да
си спомним за него бе решението на негови близки и най-вече на племенничката му Лилия
Шуманова, които подготвиха и
осъществиха
възпоменателно
тържество. Впрочем това мероприятие е било планувано да се
проведе преди година, когато се
навършиха 110 години от рождението му. Поредицата ограничения за събирането на много
хора на едно място във връзка
с COVID-19 обаче го отложиха с
една година.
Впрочем кой е иван Шехтов?
Роден на 29 октомври 1910
г. в град Самоков като първо от
петте деца в семейството на
Никола и Александра Шехтови.
Получил първата глътка въздух
от един от най-красивите дялове на Рила – Мальовишкия, той
свързва живота си с планината
и нейните омайни върхове. В
Самоков малкият Иван завършва педагогическата гимназия
„Константин Фотинов”. Известно време работи като коректор
в Държавната печатница в София, където има възможност да
се запознае с редица влиятелни
личности в областта на културата – писатели, поети, художници,
архитекти, както и с видни планинари. Тези запознанства той
поддържа до края на живота си и
това му помага както за интелектуалното му израстване, така и
за изграждането му като изявен
планинар и най-вече като алпинист.
Още като ученик той се включва в изграждането на първата
мусаленска хижа, известна като
„Клековата”. Пак по това време той, заедно с постоянния си
спътник и голям приятел Михаил Кръшняк, като единствени
представители на провинцията
вземат участие в учредяването
на първата организация на българските алпинисти - Българския
планински клуб (БПК), който пет
години по-късно е преименуван
в алпийски (БАК). Това, както е
известно, става на 19 ноември
1929 г. и то изиграва важна роля
в неговия планинарски интерес и
го приобщава към семейството
на алпинистите.
Така например, след като многократно самоковските младежи-алпинисти са посещавали района на Страшното езеро, на 12
юни 1926 г. Иван Шехтов, братята Михаил и Йосиф Кръшняк, Васил Ненков, Васил Захариев и
още няколко души предприемат
дръзко преминаване на всичките върхове от Попова шапка до
Еленин връх, известни по това
време като „Рупите”- един доста-

тъчно сериозен за онова време
преход, който поставя рязка граница между туризма и алпинизма. Именно тогава се появява
и наименованието на силно пресечения ръб, известен днес като
„Петлите”.
Кулминация на постижението му по това време обаче е
първото изкачване на връх Мальовица не по туристическата
пътека през Елениното езеро,
а по Северозападната стена –
Мальовишкия коридор, или както пише Иван Шехтов „Взехме
цепнатината на върха”. Това

той прави на 9 юни 1930 г., заедно с Михаил Кръшняк и Васил
Ненков. Изкачване, което живо
и увлекателно е описано както
от него, така и от Васил Ненков.
Без преувеличение може да се
каже, че Иван Шехтов е един от
първите планинари, които започват да работят и по маркирането
на планинските пътеки. В началото на 30-те години под негово
ръководство е направена първата зимна маркировка с колове от
връх Мусала до хижите Грънчар
и Заврачица.
В периода 1940-1943 г. Иван
Шехтов учи живопис и графика
в Академията на гр. Лайпциг Германия, където се запознава
с германката Елизабет, с която създава семейство. Идват
в България и двамата заживяват и работят като учители в с.
Белчин, което обаче не откъсва Иван Шехтов от планината.
Първите години след Втората
световна война внасят обрат в
живота му. Съпругата му заминава за Германия и никога не се
връща в Самоков. Това отвежда
Иван Шехтов в Германия, където в продължение на няколко
месеца, с помощта на приятели
алпинисти, той обикаля немски
и австрийски планини. Изкачва няколко върха и става член
на Швейцарския червен кръст и
Планинската спасителна служба,
чрез които успява да открие и законната си съпруга, за да получи
официално развод. Престоят му
в Германия, Австрия и Швейцария изиграва важна роля в изграждането му като алпинист, а
опита си той умело и без остатък
предава след завръщането си в
България.
Известно време Шехтов работи в Централния алпийски лагер

С ДОЦ. САНДЮ БЕШЕВ И SUBARU
ОБИКОЛИХМЕ БЪЛГАРИЯ!

на „Меча поляна”, където става
и запознанството ми с този голям планинар и алпинист. През
1953-1954 г., когато аз се обучавам за начинаещ алпинист,
участник в курса за инструктор
по алпинизъм и накрая като щатен инструктор (октомври 1953 септември 1954 г.) имам възможността да опозная този голям
планинар. През това време Иван
Шехтов бе Старши инструктор
на отряд от 3 отделения, едно от
които бе моето. Именно в това
време самият аз имах възможността да науча много от опита, който той в продължение на
много години бе натрупал както
в планинарството, така и в алпинизма. Все още помня интересните му разкази край лагерните
огньове вечер, лекциите му, провеждани на открито, защото по
онова време я нямаше сградата
на ЦПШ „Мальовица”.
Като отличен познавач на
Рила и най-вече на нейния Мальовишки дял „Майстора”, както
всички го наричаха, успя много
вярно и точно да изработи релефен макет на този многообразен район. Макет, който и днес с
интерес се разглежда в школата
не само от алпинистите, но и от
планинарите, преминаващи през
сградата на ЦПШ „Мальовица“,
където той се съхранява.
Няма да е справедливо да
сложа точка на този разказ, ако
не спомена и това, че Иван Шехтов взима най-активно участие в строителството на всички
лифтове в Рила, съосновател е
на популярното в миналото ски
състезание за купа „Отечествен
фронт”. Много усилия и опит той

В средата на август доц. Сандю Бешев започна двумесечна
обиколка из различни градове
в България за среща с планинари, читатели и любители на
екстремните спортове. Целта на
събитията беше да им представи
последната си книга “Истории на
за началото на планинарството в
България”, написана съвместно
със списание 360.
Освен основните акценти в изключително ценното издание,
стотици души имаха възможност
да чуят и други интересни разкази за развитието на алпинизма и
туризма у нас. 87-годишният ветеран-алпинист се срещна с хора в
21 места, до които достигна, благодарение на автомобилa, предоставен ни от Subaru. Посетихме
17 града – Асеновград, Чепеларе,
Смолян, Бургас, Димитровград,
Карлово, Чирпан, Велико Тър-

отдава и при изграждането на
заслоните
„Страшното езеро”
и „Кобилино бранище”. В спасителното дело той участва не
само със своите опит и знание,
но и лично пряко участва в много
спасителни акции, при които са
спасени много човешки животи.
Всичко това, а и още много
неща се казаха пред сградата
на ЦПШ „Мальовица”, където бе
отбелязана 111-годишнината от
неговото рождение и бе поставен негов барелеф в близост до
този на друг голям алпинист от
следващото поколение - Христо
Проданов. За да отдадат почит
и уважение към неговото дело
дойдоха негови родственици,
планинари и излетници, които
в този ден бяха предпочели да
прекарат тук първия ден от поредния по-дълъг уикенд.
Както се полага в такива случаи, не липсваше и програма с
изпълнения на състава за танцово и певческо изкуство при читалище „Младост-2003”, под ръководството на Станислав Крумов.
А да разкаже част от това, което
е сторил „Майстора”, да свали
покривката и да открие паметната плоча, имаше удоволствие
пишещият тези редове. Споменах „Майстора”, а не „Майстора
на спорта”, с което в годините
на социализма се удостояваха
спортистите от държавните органи. Призвание, което той не получи приживе, но планинарите,
туристите и алпинистите, които
по достойнство оцениха неговото
дело, му отредиха много по-високо звание, защото е дадено от
народа.
доц. Сандю БЕШЕВ
ново, Габрово, Брезово, София,
Благоевград, Дупница, Варна,
Русе, Шумен и Свищов, както и
три хижи – „Мальовица“, „Момчил
юнак“ и „Беласица“.
За организирането на срещите благодарим на туристическите
дружества из страната, които ни
подкрепиха. Повечето събития
се проведоха в читалища и градски библиотеки. А за транспорта
на екипа и на самия доц. Бешев
зад проекта застана официалният вносител на Subaru за България като ни предостави Subaru
Outback – супер модел за приключенци! Силно сме впечатлени от
характеристиките на този автомобил и благодарим от свое име,
както и от името на доц. Бешев
за вдъхновението, комфорта и
удобствата, които Subaru Outback
ни създаде през тези два месеца!
Анелия НИКИФОРОВА, сп. 360
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ТЕЛЕФОНИ НА ТД И ОБЕКТИ
В СИСТЕМАТА НА БТС
СОФИЯ - ГРАД
тд „ал. константинов 1899” 0887847007 и 0899635941
тд „Еделвайс” - 0896 688556 и
0878955588
Хижа „Еделвайс” - 0888512381
тд „Зелена България” – 0896715908
тд „кремиковци” – 0888455750 и
02/9943048
Хижа „мургаш” - 0888950346
стд „люлин-Банкя” – 0887641670 и
0888963981
стд „мургаш 77”- мВр - 0888919811
и 0888497843
сдружение на туристическите хорове в България – 0899881702
„Хор Планинарска песен” –
0878522105
тд „сирена” – 0877798779,
0888298779
Хижа „тинтява” – 0889099055
тд „Урвич” – 0882966321
Хижа „Планинец” – 0889730182
стк „мотен” – 0888305333,
0888414747
Хижа „алеко” – 02/9671113,
0876860235, 0877101427
атд при Бан - 02/9892241 и
0897/731992
тд „камендел 1934 - Бояна” – 0882727201, 0878754631 и
0878754631
Хижа „камен дел” – 0897209797
тд „Боерица”- с. Владая –
0897575884, 0879436672
тд „дино 2012” - 02/8683204 и
0889489334
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
тд „ибър” - долна баня –
0885012912 и 0887416565
Хижа „Венетица” - 0882025864
Хижа „гергиница” – 0876648090
тд „туризъм спорт и екология
„Етрополе“ – Етрополе - 0886813474
и 0886813774
тд „старопланински турист” –
Етрополе – 0882966497
Хижа „кашана” - 0882714416
тур. спалня „Витиня” - 0882966497
Хижа „стражата” - 0882966497
Хижа „старопланинец” 0882966497
тд „Еледжик” – ихтиман 0899883993, 0889227859
Хижа „надежда” - 0888852105,
0889227859
тд „равни чал” - с. костенец –
0899921306
Хижа „гургулица” - 0899555370,
0899921306
Хижа „Белмекен” – 0879461899
тд „Планинар” - град костенец –
0879208290, 0896647088, 07142/6031
тур. спалня „яворица” –
0879208290, 0896647088, 07142/6031
сдружение тд ПЕс „мусала“ – самоков – 0893047709
тд „искърски пролом” – град своге
– 0888645081, 0888686788
тд „грамаде” - с. скравена –
0888495350, 0899810773
Хижа „койна и никола мукански” 0888495350, 0888653195
тд „мургана” - с. Челопеч –
0888398869, 0896766161
тд „люляк 2010” - костинброд –
0885294772
тд „свищи плаз 2013” - град Златица - 0888393851 и 0885184078
ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
тд „Хеброс” – димитровград 0878663558 и 0898253627
тд „аида” – Хасково - 0895658284,
0887301680, 0897354845, 0898519815
Хижа „аида” - 0878749474,
0894409429, 0895658284
тд „Вишеград” – тополовград –
0888825575
ШУМЕНСКА ОБЛАСТ
тд „Патлейна” – Велики Преслав 0882966439, 0894/461195, 0896815604
тур. спалня „Велики Преслав” 0896715256
тд „мадарски конник” – Шумен 0896688543, 0896688544, 0887748173
Хижа „мадарски конник” 0896688536, 0888061151
Хижа „Върбишки проход” 05391/2021, 0897047271
Хижа „тича” - 0896688543,
0896688544, 054/978448
Хижа „Букаците” - 0896688543,
0896688544, 054/978448
ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ
тд „родни простори” – Елхово –
0882966417
Хижа „стария мост” – 0882966417
тд „кале” - стралджа – 0887244470
***
цПШ „мальовица” - 0898890161
Хотел „мальовица” - 0898890161
Хижа „мальовица” – 0885232325
тур. спалня „тръстиката” 0888987822
национален пещерен дом - с. карлуково - 0879202024
Хижа „Бели брези”- Витоша –
0898465058
Хижа „алеко” – 0888305333
Хижа „Пионерска” - малка 0888600489
Хижа „ловна релакс 07” –
0888059172

I
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СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, НЕПОЛУЧИЛИ НАГРАДИТЕ
СИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ
БЪЛГАРИЯ - 100 НТО” 2019/2021 ГОДИНА
100 НТО – МАРКИ
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Виктор Радославов Попов - гр. Пловдив - туристически сак
Симона Радославова Попова - гр. Пловдив - туристически сак
Емил Боянов Адамов - гр. Лъки - туристически сак
Георги Веселинов Велчев - гр. Стара Загора - туристически сак
Стефка Танева Велчева - гр. Стара Загора - туристически сак
Данаил Симеонов Трифонов - гр. Габрово - туристически сак
Юлиана Симеонова Трифонова - гр. Габрово - туристически сак
Мариана Лилянова Йочева-Трифонова - гр. Габрово - туристически сак
Цветалин Стоянов Чакъров - гр. София - туристически сак
Росица Станчева Чакърова - гр. София - туристически сак
Светлин Цветалинов Чакъров - гр. София - туристически сак
Оля Николова Рашкова - гр. Драгоман - туристически сак
Николай Спасов Николов - гр. Нови Искър - туристически сак
Иво Василев Василев - гр. София - туристически сак
Мариела Цветанова Дончева-Василева - гр. София - туристически сак
Даниела Ивайлова Цветанова - гр. София - туристически сак
Александър Кирилов Алексиев - гр. Пазарджик - туристически сак
Александер Галянов - гр. Милано - туристически сак
Надя Иванова Кожухарова - гр. София - туристически сак
Маргарита Рангелова Николова - гр. София - туристически сак
Детелина Константинова Рахнева - гр. Стара Загора - туристически сак
Николай Теодоров Кантарджиев - ТД „Шипка“ - гр. Пловдив - туристически сак
Гергана Петрова Богданова - гр. София - туристически сак
Пламена Тихомирова Пръвчева - гр. Габрово - туристически сак
Веселин Маринов Маринов - гр. Сливен - туристически сак
Цветомир Спасов Цветанов - гр. София - туристически сак
Дилян Калчев Тошев - гр. Бургас - туристически сак
Вилиана Русева Трендафилова - гр. Айтос - туристически сак
Делян Жечев Янков - гр. Шумен - туристически сак
Пенчо Стефанов Пешев - с. Раховци - туристически сак
Славомир Митков Господинов - гр. Стара Загора - туристически сак
Мартин Богданов Кръстев - гр. София - туристически сак
Детелин Ангелов Ангелов - гр. София - туристически сак
Иван Данаилов Христов - гр. Габрово - туристически сак
Борислав Тенев Иванов - гр. София - туристически сак
Борислав Станимиров Беров - гр. Луковит - туристически сак
Йоана Цецкова Георгиева - гр. Луковит - туристически сак
Калоян Кирилов Захариев - гр. София - туристически сак
Борислав Асенов Чепанов - гр. Хасково - туристически сак
Николай Златков Златков - гр. София - туристически сак
Росица Руменова Златкова - гр. София - туристически сак
Златин Николов Златков - гр. София - туристически сак
Ангел Съев Бочев - гр. София - туристически сак
Милена Антова Аршинкова - гр. София - туристически сак
Радостин Атанасов Ралев - гр. Поморие - туристически сак
Спасия Панайотова Григорова - гр. София - туристически сак
Николай Николаев Дамянов - гр. Плевен - туристически сак
Никола Борисов Досев - гр. София - туристически сак
Евгения Людмилова Попова - гр. София - туристически сак
Вилхелм Роберт Попов - гр. София - туристически сак
Теодора Ангелова Стамат - гр. София - туристически сак
Анатолий Валериев Стамат - гр. София - туристически сак
Петя Димитрова Кръстева - гр. Пловдив - туристически сак
Павел Симеонов Симеонов - гр. София - туристически сак
Христо Николов Гайчев - гр. Габрово - туристически сак
Ивайло Георгиев Чобанов - гр. София - туристически сак
Мария Христова Иванова - гр. Сливен - туристически сак
Миглена Владимирова Колева - гр. Бургас - туристически сак
Михаил Димитров Колев - гр. Свиленград - туристически сак
Елена Николова Николова - гр. Пловдив - туристически сак
Йордан Цветанов Асенов - с. Бъзовец - туристически сак
Илиян Иванов Григоров - гр. Банкя - туристически сак
Памела Красимирова Велинова - гр. Банкя - туристически сак
Атанас Любенов Атанасов - гр. София - туристически сак
Виталий Евгениевич Назаренко - гр. Варна - туристически сак
Валентин Евгениевич Назаренко - гр. Варна - туристически сак
Евгений Иванович Назаренко - гр. Варна - туристически сак
Александър Вл. Дянков - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас - туристически сак
Кристиян Каменов Кръстев - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас - туристически сак
Дора Цветанова Сивкова - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас - туристически сак
Ивайло Илиев Къртев - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас - туристически сак
Бисерка Веселинова Кирова – гр. Добрич - туристически сак
Цветан Иванов Иванов – гр. Добрич - туристически сак
Емилия Ив. Неделчева - ТД „Росица- Мазалат“ - гр. Севлиево – тур. сак
Митко Недков Неделчев - ТД „Росица-Мазалат“ - гр. Севлиево – тур. сак
Венцислав Вециславов Кирилов - гр. София - туристически сак
Станислава Петкова Добрева - гр. София - туристически сак
Гавраил Георгиев Георгиев - гр. София – голямата награда - ЛЕК 
АВТОМОБИЛ
Калоян Боянов Станоев - гр. София - туристически сак
Евелина Юриева Станоева - гр. София - туристически сак
Катя Стефанова Тодорова - гр. София,Горни Богров - туристически сак
Мартин Любенов Величков - гр. София - туристически сак
Мария Славомирова Господинова - гр. Стара Загора - туристически сак
Галина Стоянова Люцканова-Жекова - гр. София - туристически сак
Милко Димитров Чакъров - гр. Петрич - туристически сак
Зорка Илиева Тополниклиева - гр. Петрич - туристически сак

В сайта на БТС www.btsbg.org

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, це
ли, нормативна уредба и управ
ленска структура на БТС и др.

87. Ваня Филипова Циропулу - гр. Пловдив - туристически сак
88. Фотиос Михаил Циропулус - гр. Пловдив - туристически сак
89. Цвета Борисова Филипова - гр. Пловдив - туристически сак
90. Миглена Иванова Джундрикова - ТД „Добротица“ - гр. Добрич – тур. сак
91. Виктор Павлинов Михайлов - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – тур. сак
92. Александра Йордан. Маркова - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна – тур. сак
93. Николай Борисов Янчовски - ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил - туристически сак
94. Валентина Симеон. Янчовска - ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил – тур. сак
95. Иван Илиев Попов - ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна - туристически сак
96. Илиян Иванов Попов - ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна – тур. сак
97. Елизабета Симоновска - гр. София - туристически сак
98. Константин Динков Кафтанджиев - гр. София - туристически сак
99. Иван Крумов Побошков - гр. Вършец - туристически сак
100. Милен Иванов Побошков - гр. Вършец - туристически сак
101. Петър Иванов Побошков - гр. Вършец - туристически сак
102. Пламен Ангелов Петков - гр. Монтана - туристически сак
103. Николета Радостинова Далакчиева - гр. София - туристически сак
104. Андрей Ангелов Стрински - гр. Долна баня - туристически сак
105. Денислав Бориславов Георгиев - гр. София - туристически сак
106. Надежда Любомирова Георгиева - гр. София - туристически сак
107. Паулина Йорданова Узунова - ТД „Приста“ - гр. Русе - туристически сак
108. Веселка Хунг Чьонг - гр. София - туристически сак
109. Светослав Красимиров Бозов - гр. София - туристически сак
110. Мария Петрова Краева - гр. Хасково - туристически сак
111. Атанас Петров Масленишки - гр. Пловдив - туристически сак
112. Петко Димитров Дулчев - гр. Пазарджик - туристически сак
113. Пейчо Иванов Генов - ТД „Средногорец“ - гр. Чирпан - туристически сак
114. Янка Цонкова Събева - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас - туристически сак
115. Боян Иванов Станков - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас - туристически сак
116. Гергана Димитрова Стоянова - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас - туристически сак
117. Румен Иванов Манев - ТД „Ален мак“ - гр. Бургас - туристически сак
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Николай Димитров Димитров – гр. Габрово
Дияна Стаматова Москова – ТД „Ален мак“ – гр. Бургас
Пламен Ангелов Петков – гр. Монтана
Денислав Петков Денчев – гр. София
Наталия Петкова Димитрова – гр. Кърджали
Цветомир Росенов Славчов – ТД „Осогово“ – гр. Кюстендил
Галя Георгиева Райкова – гр. Костинброд
Веселин Василев Иванов – гр. Ямбол
Ненка Делчева Герова – гр. Златица
Леонид С. Дерваханян – с. Катуница
Петър Димитров Копев – гр. София
Мария Георгиева Синева – ТД „Сърнена гора“ – гр. Стара Загора
Живка Емилова Чуперкова – гр. Варна
Димитрина Тодорова Юрукова – гр. Карлово
Ивайло Димитров Иванов – гр. Търговище
Мария Иванова Димова – гр. София
Калин Маринов Калчевски – гр. Ловеч
Екатерина Василева Сапунджиева – гр. Пловдив
Лиляна Николаева Николова – гр. София
Татяна Михайлова Андреева – ТД „100-те войводи“ – гр. Сливен
Иван Борисов Димитров – гр. София
Снежина Венциславова Георгиева – гр. София
Донка Иванова Дончева – гр. Велико Търново
Александър Михайлов – гр. Асеновград
Цветелина Ивайлова Олева – гр. Велинград
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Цветан Иванов Илиев – гр. Сливен
Петя Цветанова Спирова – гр. Габрово
Радко Димчев Йовков – гр. В. Търново
Петър Драгнев Дянков – гр. Благоевград
Ганка Николова Георгиева – гр. София
Петя Вълкова Василева – гр. Ловеч
Ивелина Атанасова Димитрова – с. Рогош, Пловдивско
Николета Богоева Колева – гр. София
Иво Петков Ангелов – гр. София
Камелия Пепиева Каменова – гр. Лом
Боряна Пламенова Димова – гр. София
Георги Драганов Ганчев – гр. Крън
Дара Любомирова Йорданова – гр. Своге
Ралица Стоянова Дерменджиева – гр. Димитровград
Калоян Милен Маринов – гр. София
Искра Здравкова Йорданова – ТД „Черноморски простори“ – гр. Варна
Златемир Пламенов Миланов – гр. Троян
Тодор Валериев Петров – гр. София
Теодора Красимирова Кунова – гр. Бяла Слатина
Николета Иванова Райнова – ТД „Дочо Михайлов“ – гр. Силистра
Мирослав Борисов Попов – с. Лозен
Добромира Серьожева Чиприянова – с. Новачане, Плевенско
Слави Данов Петрински – гр. Мездра
Светослав Иванов Генков – ТД „Стратеш“ – гр. Ловеч
Издава: Български туристически съюз
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1000 София, бул. “Васил Левски” № 75, ет. 5, ст. 525, ПК 427
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ОФЕРТИ НА ИНФОЦЕНТЪР БТС

ноември 2021 г.

ÍÎÂÎÃÎÄÈØÍÈÒÅ ÏÐÀÇÍÈÖÈ
ÑÐÅÄ ÏÐÈÐÎÄÀÒÀ
читатели,
Уважаеми
любители на природата,
на емоционалното и атрактивно прекарване на празниците! Заповядайте, изживейте незабравими мигове,
забравете ежедневието, загърбете грижите и се забавлявайте от сърце.

ÅÄÍÎ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÏÐÅÆÈÂßÂÀÍÅ
ТРАДИЦИОННО ПРЕДКОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО НА ХИЖА
ОСОГОВО

18 и 19 декември (събота и неделя)
Една прекрасна традиция с много празнично настроение, музика,
песни, танци, подаръци, викторина и с ... не много, но качествено
ходене!
18.12. (събота). Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт и през Радомир и Кюстендил достигане на хижа
Осогово. След обяд лека разходка до хотел „Трите буки“. Следва
планинарска вечер с много жива музика, танци, предметна викторина и др.
19.12. (неделя). Изкачване на връх Кюнека, обяд в хижата и
тръгване с транспорта за София. При село Богослов се отбиваме,
за да видим уникалната гора от Секвоя-гигантея, голяма рядкост за
нашите географски ширини.
цЕна: 135.00 лв. Включва придружаващ транспорт, 1 нощувка
в хижа, планински водач, жива музика, подаръци за викторината,
планинска застраховка,
организационни разходи.
Екипировка: зимна яке и панталони (студои ветроустойчиви), зимни трекинг обувки, ръкавици, шапка, гети, челно
осветление.
Записване срещу поне
50 % от цената, трите
имена, ЕГН, GSM, до запълване на групата.

ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 2022 ГОДИНА НА ХИЖА СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА В РОДОПИТЕ

31 декември – 3 януари 2021 (петък-понеделник)
Да посрещнеш Новата година сред кристалния въздух и омаята на Родопите – какво по-хубаво от
това за една планинарска душа?!
31.12. (петък). Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт. Минаваме през
Пампорово и достигаме скътаната сред Смолянските езера едноименна хижа. Настаняване. Лека разходка в района и подготовка за Новогодишната нощ. Посрещане на Новата 2022 година.
01.01. (събота). Следобед излизане с придружаващия транспорт до Пампорово и разглеждане на
курорта.
02.01. (неделя). След закуска
отпътуване
с придружаващия
транспорт до подхода за Каньона на водопадите. Няколко часа
вървим пеша из каньона (по желание). Прибиране в хижата за
обяд. Следобед с придружаващия транспорт отиваме до Родопската Шипка.
03.01. (понеделник). След закуска отпътуване за София.
цЕна: 350 лв. (за деца до
12 години – 250 лв.). Включва
придружаващ транспорт, 3 пълни пансиона (нощувка, закуска,
обяд и вечеря), включително и
Записването за всички горепосочени оферти е срещу
празнична Новогодишна вечеря,
поне 50 % от цената, трите имена, ЕГН, телефон за
планинска застраховка, профевръзка. За информация посетете сайта на БТС или се
сионален планински водач, жива
обадете на тел. 0882 966 320 – Тони Ушева
музика, организационни разходи.
Екипировка: зимна.

ВАРНЕНЦИ СА ВЛЮБЕНИ В РОДОПИТЕ

Туристи ветерани от Варненското туристическо дружество „Родни балкани“ отново
се отправихме към Родопските
дебри. Заедно със светилищата Перперикон и Татул разширихме маршрута с нови обекти.
Най-напред разгледахме живописните каменни гъби край
село Бели пласт. Под палещите лъчи на слънцето всеки запечата с фотоапарат формите
и цветовете на утаечните пластове.
Малка повреда в двигателя
на автобуса наложи незабавно насочване към Кърджали и
така пропуснахме посещението
на Висящия мост. Но отдалеко
видяхме каменните грамади на
Чит кая – остатъци от древен
градеж и високо разположени
трапецовидни ниши.
В манастира „св. Успение
Богородично“ ни посрещнаха
любезно.
Следващия ден продължихме към село Каялоба. Теренът е наситен с огромни скали, обрасли с храсти, и всеки
момент можеш да видиш нещо
интересно – прекрасна каменна

„манатарка“ издигаше
ръст край пътя. Близо
до селото се намира
цял скален комплекс
„Извънземни“. Всеки
ги видя според фантазиите си.
Остана време да
посетим и Златоград.
Част от музеите бяха
затворени.
Успяхме
да видим паметника
на делю войвода и
гюлсуме,
лобното
място на войводата,
комплекса от възрожденски къщи. До старата
черква се намира Взаимното училище, където дълги години е просвещавал децата учителят Яков
Змейкович в края на XIX век.
В Кърджали посетихме средновековния
манастир
„св.
йоан Предтеча“. Той се оформя
като детски православен духовен
център. В края на терасата до
църквата се открива гледка към
река Арда и Водното огледало.
На другия ден поехме към светилището на орфей при село
татул. Но преди това се насочихме към масивната скала при
село Долно Черковище, наречена кован кая („Пчелен камък“).
Минахме през десетина живописни мюсюлмански селца покрай
северния бряг на язовир „Студен
кладенец“. Близо до язовирната
стена се намира атрактивното
Шейтан дере (Дяволски каньон)
с абразивни кладенци. Наближихме Кован кая и първоначално
сбъркахме тесните коларски пътища. Попаднахме сред високи
до небето обрасли скали, откъдето в далечината се мярна Кован
кая. Обърнахме посоката и през
указания мост се изправихме

пред невероятното чудо. В горната част на скалата са изсечени повече от 100 трапецовидни
ниши, за чието предназначение
учените все още гадаят. В Източните Родопи има десетки такива скали, но тази има най-много
отвори. Някой се сети, че и край
Маджарово скалата с гнездящите
грабливи птици също се нарича
Кован кая.
След Крумовград най-после
стигнахме татул – глухо и пусто, но с добра маркировка. Автобусът остана на паркинга, а
ние се качихме до светилището.
Все още е трудно да се обясни
преместването на огромни скални късове през отдавна минали
времена. По древните градове,
пръснати по нашите земи, се открояват различия в строителството на сгради, крепостни стени и
храмове. Старателно се покатерихме по стълби, укрепления и
пътечки до достъпните точки. На
връщане си починахме в приятно
оформените беседки.

Харман кая

Следващата цел е село Биволяне. В околностите му се намират не особено проученото,
но интересно тракийско светилище Харман кая и алианската
местна забележителност Емалъ
баба теке. Дълго скитахме по
тесни пътища без табели, но пък
видяхме сърна с нейното малко, които бавно пресякоха пътя
и ни гледаха, без да се страхуват. Срещнахме джип, който
спря и хората в него ни упътиха
да се върнем до Татул и оттам,
през село Равен, да продължим.
Минахме през Татул и при село
Равен вече се появиха пътни и
кафяви туристически табели.
Вече знаем как се стига до Вкаменената гора. Пътят е доста
стръмен, минава покрай табела
за Харман кая и стига до чешма.
В съседство се намира текето.
В тюрбето са погребани Емалъ
баба и шест неизвестни мюсюлмански светци. Гробовете са
дълги около четири метра и са
покрити със зелено сукно. Край
надгробните камъни се палят
свещи и се оставят дребни дарове. Служителят разказа за разликите в мюсюлманските вярвания.
Местното теке е свързано с културата и традициите на алианската общност, която всяка есен
организира най-големия събор в
околността.
Върнахме се в началото на
алеята за Харман кая. На самото светилище има разнообразни
образувания в скалите. На две
места в скалното плато има две
плоскости, набраздени с линии,
вкопани в камъка. Оттам обектът
носи името си.
Рано на другата сутрин си тръгнахме от гостоприемния манастир и скоро бяхме на паркинга

Скалните гъби край село
Бели пласт.
в подножието на скалната грамада Перперикон. Сега има огромна разлика в подстъпите за
по-лесно достигане до основните обекти на светилището,
което е най-значимият археологически комплекс в България.
Няколко хиляди години времето
е покривало с пръст и забрава извисеното място и когато
през 2000 г. бяха открити следи от човешка дейност, любопитството на учените нямаше
край. С всяка изминала година
се откриват все нови и нови артефакти, които доказват, че тук
е кипял активен живот. Находките разкриват различни периоди от миналото - на крепостни
стени, жилищни сгради, храмове отпреди и след приемане
на християнството по нашите
земи. Резултатите от археологически сезон 2021 г. говорят
за езически и християнски религиозен период. Открити са
останки от мавзолеи – ротонди, в които са погребвани видни граждани, а в съседство се
виждат основите на абсидата
на християнски храм на същото
ниво. Малко поуморени от обиколката и най-вече от впечатленията, всички се събрахме
на паркинга с блеснали от възторг очи. Време е да напуснем
очарователните Родопи, които
за кой ли път ни разкриха свои
красоти и тайни.
Боянка КОЙЧЕВА

