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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

ПРОЯВИ ОТ КАЛЕНДАРНИЯ ПЛАН НА БТС

Зимен спортно-туристически празник с ученици
от община Чепеларе на пистите на спортен център
„Мечи чал” и площад „Олимпийски” – януари, Община Чепеларе, ТД „Студенец” – гр. Чепеларе
Зимно изкачване на масива Триглав в Стара планина – януари, ТД „Орлово гнездо” – гр. Казанлък
Концерт пред паметника на Алеко Константинов –
13 януари, СТХБ
Зимно изкачване на връх Мусала – 15-16 януари, ТД
ПЕС „Мусала” – гр. Самоков
Национални тържества, посветени на 158 години от
рождението на Алеко Константинов – 13-20 януари,
БТС, ТД
Традиционна седмица „Алеко Константинов” – 158
години от рождението на патрона на БТС – 13-20 януари, БТС, Клуб „Приятели на Алеко Константинов” и туристическите дружества в страната
Туристически преход с излет до връх Св. Атанас –
30 януари, ТД „Старопланински турист” – гр. Етрополе
Традиционен зимен „Олимпийски ден” за ученици в
чест на шампионката по биатлон Екатерина Дафовска – 9 февруари, ТД „Сърнена гора” - гр. Стара Загора
Национален туристически поход „По стъпките на
Апостола” – 19 февруари, ТД „Стратеш”- гр. Ловеч, Община Ловеч
52-ри зимен поход с изкачване на връх Мусала –
февруари, ТД „Приста” – гр. Русе
Ски рали за купа „Сърнена гора - Белмекен 22” – 26
февруари, ТД „Сърнена гора” – гр. Стара Загора
Зимни спортно-туристически празници – янури-март,
МОН, ТД
Лъчев поход в Стара планина в чест на Националния празник на България 3-ти март – 19 февруари-3
март, ТД „Приста” – гр. Русе
Ски и пешеходен поход в Стара планина в чест на
Националния празник на България 3-ти март – 1-3
март, БТС, ТД „Трапезица-1902” – гр. Велико Търново
70-ти традиционен зимен ски и пешеходен поход,
посветен на 3-ти март - 25 февруари – 3 март, ТД „Узана” – гр. Габрово
Регионални спортно-туристически прегледи – февруари-март, БТС, ТД
Прояви, посветени на 3-ти март – март, БТС, ТД
17-ти Национален преглед за оцеляване в планината при зимни условия „Тешел 2022” – 2-6 март, БТС,
ТД „Черноморски простори” – гр. Варна
XII-ти традиционен поход по случай Националния
празник на България 3-ти март - природна забележителност Побития камък до с. Равда - 3 март, ТПД
„Орлови скали” – гр. Провадия
Национален поход до връх Шипка – лъч Южна България по повод Националния празник 3-ти март – 3
март, ТД „Орлово гнездо” – гр. Казанлък
Общоградски поход до връх Мечи чал по случай Националния празник 3-ти март с поднасяне на венци
на паметника „Малката Шипка” – 3 март, ТД „Студенец”- гр. Чепеларе
Поход по случай Националния празник 3-ти март
„Соколски манастир – връх Шипка – Узана” – 3-6
март, ТД „Росица Мазалат” – гр. Севлиево
Състезание по спортно ориентиране за купа „3-ти
март” – 5 март, СКО „Плевен” – ТД „Кайлъшка долина”
– гр. Плевен
Туристически поход с. Попови ливади – хижа „Славянка” – с. Тешево, посветен на 3-ти март – 5-6 март,
ТД „Момини двори” – гр. Гоце Делчев
Б.Р: Поради извънредната епидемична обстановка
са възможни промени в Календарния план

ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ ПРЕЗ 2022
125 години от убийството на Алеко Константинов
145 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и боевете на Шипка
185 години от рождението на Васил Левски
120 години от излизането на първия брой на сп. „Български турист“
120 години организиран туризъм във Варна
120 години ТД „Сърнена гора“ – Стара Загора
120 години ТД „Орлово гнездо“ – Казанлък
120 години ТД „Трапезица 1902“ – Велико Търново
120 години ТД „Стратеш“ - Ловеч
120 години ТД „Аида“ - Хасково
120 години ТД „Чудни скали“ - Айтос
120 години ТД „Ибър“ – Долна баня
120 години ТД „Кракра Пернишки” - Перник
120 години ТД „Планинец“ - Трявна
120 години ТД „Васил Левски“ - Карлово
120 години ТД „Мадарски конник“ – Шумен
105 години ТД „Карлък“ – Смолян
100 години ТД „Приста“ – Русе
100 години ТД „Момини двори“ – Гоце Делчев
100 години от откриването на първия туристически дом
у нас на Царевец от ТД „Трапезица“ – В. Търново
100 години от построяването на първата планинска
хижа „Скакавица“ от ТД „Рилски езера“ – Дупница
95 години ТД „Родни балкани“ – Варна
95 години ТД „Купена” - Пещера
70 години от създаването на Централен алпийски лагер (по-късно преименуван на УЦ „Мальовица”, УЦ
„Христо Проданов” и УЦ „Мальовица” – 1992 г.)
65 години от възстановяването на БТС като масова, независима обществена организация
65 години ТД „Руен“ – Пловдив
30 години Национален песенен празник „Песните на
България”
30 години Скаутски туристически клуб – Габрово
25 години Информационен център БТС
б. ред.: От редакционния екип на в. „Ехо“ предварително се извиняваме, ако неволно сме пропуснали да
посочим нечий юбилей. Разчитаме на вас, нашите читатели, да ни изпратите информация и се ангажираме да я публикуваме допълнително.

каталожен № 255

С ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ЩАСТЛИВЕЦА

На 13 януари десетки туристи, деятели и служители от централата на Българския туристически съюз отбелязаха
159 години от рождението на патрона
на БТС - писателят и общественик Алеко Константинов. На тържеството пред
бюст-паметника на Щастливеца в Борисовата градина в София се събра
множество от представители на туристическите дружества от София, певци
от хор „Планинарска песен” и членовете
на Управителния съвет на БТС Атанас
Сивков – и.д. председател на БТС, инж.
Васил Николов - изпълнителен секретар
на БТС, Зорница Радонова и проф. Атанас Георгиев.
Председателят на БТС Атанас Сивков
припомни основни моменти от живота на
основоположника на организирания туризъм в България. „До ден днешен ние
пазим заветите на Алеко Константинов

и те оставят дълбока диря у нас, която
пребъдва от поколение на поколение ”,
каза Сивков и поднесе цветя на признателност на паметника.

С много настроение хор „Планинарска песен” изпя популярни туристически песни (Българийо, моя; Ехо, туристи, Туристи и др.), а много от присъстващите им пригласяха.
Така, независимо от
мразовития януарски
ден, настроението бе
празнично. За пореден път събралите се
на тази знакова дата
туристи
и експерти
от Централата на БТС
споделиха неповторимата Алекова обич към
род, Родина и родна
природа. А това са устои, без които не можем – нито днес, нито
утре.
Емилия МАТЕИНА

ПОЛИТИКИТЕ НА БТС СЕ
ОСНОВАВАТ НА ИНФОРМИРАНОСТ
И ВИСОК КАДРОВИ ПОТЕНЦИАЛ
Инж. Николов, вече повече два месеца работите като изпълнителен секретар. Бихте ли споделили основните акценти на Вашата работа?
През тези два месеца посетих на място
много туристически дружества и обекти
на БТС. Срещите с актива на дружествата
ми дадоха доста ясна представа за това
какви са техните проблеми, които са различни, защото всяко дружество има своя
специфика. Също така стана ясно къде
какво се е случвало през годините - както
хубави, така и неприятни неща. Предвид
обстоятелството, че като изпълнителен
секретар от мен се очаква да осъществявам оперативно ръководство на организацията, да предложа на управителните
органи адекватна стратегия за развитие
и подходящ екип за нейната реализация,
запознаването със специфичните характеристики на дружествата и на туристическите обекти бе важна и необходима
стъпка. Посетих и доста туристически
обекти, до които имаше достъп, тъй като
голяма част от проблемите са свързани
именно с тях, независимо дали са пещери, хижи, заслони и др. От бюрото в централата на БТС не може да се усети пулса на системата, невъзможно е да се вземат правилните решения. Голяма част от
хижите на БТС съм посещавал и преди,
но тогава гледах на тях по начин, различен от този на управленеца.
За радост има дружества, които работят много добре и постигат сериозни резултати, което съвсем не означава, че не
работим с тях. Когато дадено дружество
работи добре, това трябва да се използва. Техните практики (опит) могат да служат и като добър пример, и като база за
сътрудничество с други туристически дружества.
Впечатлен съм от факта, че почти навсякъде хората споделяха, че отдавна не
са ги посещавали специалисти от Централния съвет на БТС, а на много места
изпълнителен секретар на съюза не е идвал повече от десет години. Затова те останаха доволни, че някой се интересува
от тях и от проблемите им.
Откакто поех длъжността, работя абсолютно всеки ден, включително събота и
неделя, защото обектите и дружествата
са много и са пръснати в цялата страна,
а като новоназначен на тази отговорна
длъжност се налага бързо да събера и
осмисля информацията.
Разбира се, успоредно с това се ангажирах с ежедневната оперативна работа
и с въпроси, свързани с устойчивото развитие на съюза – финансово състояние,
срещи с представители на държавни ин-

Изпълнителният секретар на БТС
инж. Васил Николов пред в. „Ехо“

ституции и неправителствени организации, стъпки в посока възстановяване
лиценза на БТС като национално представена организация за спортно-туристическа дейност, подписване на договори
за отдаване на обекти под наем, организиране и разработване на различни концепции, в т.ч. за възстановяване на ЮТС,
за кадровия потенциал на централата на
съюза и др.
Важно е да отбележа, че БТС е съюз от
дружества, затова подходих приоритетно
именно към тях.
Абсолютно всички дружества ли посетихте?
Посетих голяма част от тях. Останаха
около 10-15, с чиито ръководства не успяхме да се срещнем по различни причини, но планирам скоро да направя това.
Относно хижите на Българския туристически съюз и проблемите, свързани с тях имате ли вече някаква яснота и план на действие?
Проведохме среща с Министъра на
околната среда и водите Борислав Сандов и експерти от неговия екип, на която
набелязахме стъпки за решаването на някои от основните проблеми. Много от тях
безспорно са свързани с хижите и хижната дейност в националните паркове. В резултат на проведения разговор предстои
да организираме работни срещи със стопаните на хижите във всеки един от трите
национални парка.
Друго важна стъпка, която предприехме, бе да проведем разговори с представители на Столична община с цел
решаване на съществуващите помежду
ни проблеми. На комисия при Столичен
общински съвет те бяха разгледани и
получихме „зелена светлина“ за тяхното
разрешаване.
Също така постоянно се появяват и казуси от различен характер, които наложиха
и множество срещи с кметове, ръководители на експлоатационни дружества и
други отговорни лица.
Освен срещите с дружествата и
оценка на състоянието на хижите, има
ли нещо друго, за което бихте желали
да разкажете?
Друг важен акцент е дейността, свързана с Центъра за професионално обучение към БТС. Това, което направихме, бе
да организираме работата му така, че да
предлагаме качествено и законосъобразно обучение. За курсовете за планински
водачи привлякохме нови и авторитетни
преподаватели, които са безспорни лидери в тази област. Разработихме нови програми за обучение, съобразени с новия
държавен образователен стандарт, и в

момента готвим график на предстоящите
курсове за тази година.
Предстои Общото събрание на БТС,
насрочено за 26 февруари 2022 г., да
вземе важни решения, сред които и кадрови. Какви са Вашите очаквания в
тази посока?
Изключително важно е да имаме нормално работещ Управителен съвет, тъй
като сега сме в съкратен състав, което
създава доста трудности в работата. В
тази връзка най-важното, което очаквам и
бих желал да се случи, е да изберем нови
хора, активни, готови да работят и да живеят с мисъл за развитието на организацията. Важно е те да не мислят за реваншизъм, стари вражди, лични интереси и
пр.
Цялата информация, която събрах при
срещите ми с деятели и активисти от дружествата, ще предоставя на новия председател и на Управителния съвет на БТС,
за да набележим спешните задачи и да
подготвим най-добрата стратегия за управление и развитие на съюза.
Моето мнение е, че дружествата трябва
да бъдат във фокуса на работата ни, като
от особено значение е те да бъдат подпомагани и стимулирани според специфичните им потребности, за да развиват
ефективна реална дейност.
Към обектите в системата на съюза
също се налага да имаме индивидуален подход. Например, при някои хижи
проблемът е, че пътят (достъпът) до тях
е лош, при други въобще няма път и се
обслужват с коне, има и такива, до които
дори с коне не може да се стигне. Съществуват обекти, които могат да бъдат
икономически изгодни и да генерират
приходи, за други едва ли не трябва да
плащаме на хората, които ги стопанисват.
Затова тяхната специфика е сред важните неща, които трябва да си изясним, преди да вземем правилни решения.
И накрая, какво бихте искали да кажете или да се обърнете с някакво послание към туристическите дружества и
към туристическата общественост?
На всички хора, които са част от туристическата общественост в България, искам да кажа да мислят позитивно и да очакват добри новини от Българския туристически съюз, който ще бъде техен сигурен и верен партньор. А на деятелите на
туристическите дружества - да помислят
над това какви хора ни трябват, за да направят най-добрия избор на председател
и нови членове на Управителния съвет, с
цел съюзът да се развива и просперира.
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В началото на 2022 година
в представителната изложбена зала на Музея за туризъм
към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) на
13 януари бе открита пътуващата фототипна експозиция
„Българските паметници под
закрилата на ЮНЕСКО“, реализирана от Държавния културен институт с експертната
подкрепа на Националната
комисия за ЮНЕСКО в МВнР
по
повод
отбелязването
през 2021 година на 65 години от българското членство
в ЮНЕСКО и 75 години от
основаването на световната
организация. Изложбата дава
своеобразно начало на отбелязването в България на
50-годишнината от приемането на Конвенцията за световно наследство.
Събитието откри г-н Христо
Проданов, министър на туризма. Слова произнесоха също
проф. Ирена Петева, ректор
на УНИБИТ, г-жа Снежана Йовева-Димитрова, директор на
Държавния културен институт
към министъра на външните
работи, доц. д-р Румен Драганов, член на УС на Българския
туристически съюз, директор
на Института за анализи и про-

българия

януари 2022 г.

ИЗЛОЖБА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ
ПОД ЗАКРИЛА НА ЮНЕСКО ГОСТУВА В
МУЗЕЯ НА ТУРИЗМА В СОФИЯ
гнози на информационната среда
в туризма към УНИБИТ и представител на Националната комисия за ЮНЕСКО.
На събитието присъстваха още
д-р Мартин Захариев,
заместник-председател
на
Национален
борд по туризъм,
проф. д-р Евгений
Велев, директор
на Музея на туризма, преподаватели, студенти,
представители на

Българския туристически съюз и
други.
Паната в изложбата разкриват седем обекта, представящи
културното наследство на България, два обекта на природното
наследство и един сериен обект,
в който участва и България. Публиката и студентите от УНИБИТ

САМОТНИК-ЧИНАР
ЖИВЕЕ КРАЙ
НЯКОГАШНАТА
ГОРНА ГРАДЕШНИЦА

ционален парк „Централен Балкан“ като част от сериен обект
на ЮНЕСКО „Старите и вековни
букови гори на Карпатите и други
региони в Европа“, Ивановските скални манастири, Природен
резерват „Сребърна“, Свещарската гробница, Мадарски конник, Национален парк „Пирин“,
Боянската църква, Казанлъшка
гробница, Старинния град Несебър и от Рилския манастир. Те
са представени чрез професионални художествени фотографии
и триезични научно издържани
текстове. Повечето от фотографиите в експозицията са на авто-

БААТ, БАДМТ.
ТД „Трапезица 1902“ активно работи за създаване на инфраструктура за практикуване на туризъм,
алпинизъм, катерене, ориентиране, планинско колоездене и воден
туризъм. Възстановени и създадени са десетки пешеходни туристически маршрути с обща дължина
над 250 км. Прокарани и обезопасени са над 300 катерачни маршрути по скални обекти. Изградени
са четири изкуствени катерачни
стени, на които са проведени 14
международни състезания.
Всичко това създаде голям интерес и в последните години паркът Ксилифор се превърна в любимо място за гости и за местни
млади семейства с деца, възрастни, които обичат да прекарват свободното си време сред природата,
да спортуват и да се наслаждават
на скулптурни творби на открито,
посочи Димитров.
Независимо, че ковид-пандемията нанесе големи щети на нас, които се занимаваме професионално
с туризъм, случи се и нещо положително, преоткрихме българската
природа. Стотици хора тръгнаха
както по маршрутите в крайград-

ските зони, така и по планините.
Хижите пращят по шевовете, но услугата , която получават туристите,
не удовлетворява поради това, че
хижите са в лошо битово състояние. Необходими са реконструкции
и модернизации на обектите.
Вече има туристически дружества с готовност за участие с
проекти по Националния план за
възстановяване и устойчивост на
Република България. Те са готови
с влезли в сила строителни решения за реконструкция и модернизация на хижи в системата на
БТС“, добави Димитров.
Доц. д-р Румен Драганов посочи, че туризмът е част от икономиката на целия ЕС, но освен с финансови механизми, проблемите
в сектора могат да бъдат решени
и с гъвкави и съвременни методи,
като мониторинг на нощувките, подобряване на транспортните връзки, даване на безплатен достъп на
младите хора до културно-историческото наследства и други.
Очертаха се доста предложения,
но бе постигнато общо съгласие за
това, че на туризма трябват единни европейски правила, които са
много необходими, специално при
ситуации като COVID-19, повдигнат бе въпросът къде трябва да се
направят още инвестиции - дали в
иновациите или например в хижите, защото там интересът, особено
по време на COVID-19, се оказа
също голям, обобщи изводите от
конференцията генералният директор на БТА Кирил Вълчев, който
беше модератор на дискусията.

Годишен отчет на хижа „Каваклийка“

ТД „Средногорец” - Чирпан
проведе на 11 и 12 декември
2021 г. годишен отчет на хижа
„Каваклийка“, който бе предшестван от пешеходни походи
в два лъча - първият до м. Калето и м. Турското гробе над
Горно ново село, придружено с
опресняване на туристическата
маркировка, а вторият бе реализиран от клуб „Чирпан бяга" с
тичане до връх Братан и обратно (около 16 км). Дружеството
ни се включи и в инициативата
„Зимно предизвикателство" съвместна проява на федерацията „Спорт за всички“ към

Министерството на младежта и
спорта и Община Чирпан. Всички
туристи получиха сертификат за
участие, а специалната купа за
участие бе връчена от Иван Станчев - председател на Общински
съвет на Чирпан на председателя

на ТД „Средногорец" Георги Жеков.
Вечерта имаше хубав празник
в хижата, дойде малко по-рано
и туристическият Дядо Коледа.
Коледна пуйка от личното си стопанство подари на туристите писателят Тотьо Нерезов. Поводът
за това бе, че ТД "Средногорец"
води активна спортно-туристическа дейност през цялата година.
В полунощ туристите не изневериха на традицията за скоростно
изкачване на Съсенкова могила в
близост до хижата, която бе осветена от малка заря.
Ангел КОЛЕВ

Хижа „Фенера“ се намира в Същинска Средна гора, над с. Старосел, община Хисаря, област
Пловдив, на 1300 м н.в. Тя носи
името на върха, под който е построена.
Според легенди, че връх Фенера получава информация със запалени огньове от Родопите, предава с огньове към х. „Добрила“,
тя към х. „Дерменка“, а „Дерменка“ - към град Велико Търново.
Хижата светела като фенер между Родопите и Стара планина.
На около 400 метра от х. „Фенера“ се намират археологическите разкопки на връх Кози грамади (църква, крепост и светилище), а на 1000 метра под връх
Кози грамади се намира дворец
с монолитни каменни блокове,
за които покойният проф. Божидар Димитров написа, че това е
столицата на одрисите - тракийско племе, населявало земите в
границите, простиращи се от завоя на река Тонзос (Тунджа) при
Кабиле до долното течение на
река Хеброс (Марица).
Хижа „Фенера“ е на два етажа,
разполага с 40 легла, парно отопление, соларно осветление и агрегат, вътрешна баня и тоалетна,
PVC дограма.
Кухнята предлага разнообразни ястия и напитки. Най-известен и характерен сред тях е боб
с гъби манатарки, приготвен от
любезния хижар Петко Гарвана.
Хижата е достъпна през всички
сезони на годината. Гората около хижата е разнообразна – дъб,
бор, бук, богата на дивеч и гъби.
Селищата на север и юг са на
около 15 км разстояние. Сне-
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Атанас Сивков, и.д. председател на БТС и
председател на ТД „Черноморски простори“
– Варна, пред в. „Ехо“
Голяма част от историческата
съдба на пиринското село Горна Градешница, което не съществува вече повече от 60 години, е свързана с един феноменален чинар-самотник. Никой не е изчислявал възрастта
му, но най-вероятно ще да е в
много спомени от времето на
турското робство. За това може
да се съди и от размерите му.
В обиколка при дънера си надминава 6 метра, нагоре се вдига чашковидно в разклоняващи
се в различни посоки огромни
клони. Мощната му чадърена
покривка обхваща под себе си
площ не по-малко декар. Различни дървесни образувания
му придават допълнителен чар.
Живителната му сила идва
от стародавна, изградена тук
чешма с водопойни корита.
През 1985 година родолюбци,
наследници на някогашните
жители на селото, са поставили
плоча с надпис: „Горна Градешница, здравей, и векове живей”.
Борис САНДАНСКИ

„Български гласове за Европа: туризмът - ЕЛАТЕ НА ХИЖА „ФЕНЕРА“
предизвикателства и възможности“

На 10 януари 2022 г. БТА организира във Велико Търново
дискусия „Български гласове за
Европа: туризмът - предизвикателства и възможности“, част от
20-те конференции, които БТА
провежда в пресклубовете си
в партньорство с Европейския
парламент. На експертно равнище бяха разгледани проблемите
пред бранша в национален и в
европейски план.
От БТС в дискусията участваха
Георги Димитров – член на УС на
БТС и секретар на ТД „Трапезица
1902“ и доц. д-р Румен Драганов
– член на УС на БТС.
В своето експозе Георги Димитров отбеляза, че „през 2022
година ТД „Трапезица 1902“
чества 120-годишен юбилей.
Членовете му се гордеят за
това, че то дава пример за добри практики в сферата на
спортно-туристическите дейности, в поддържането на туристическата база и инфраструктура
и за добро сътрудничество с институциите, особено на общинско ниво. Дружеството обединява 11 клуба, в т.ч. 5 ученически.
Организацията членува в БТС,

УСПЕХИТЕ СЕ ПОСТИГАТ С ДОБРА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВИСОКА АКТИВНОСТ

могат да се насладят на гледки от вековните
букови гори на
резерватите в На-

ритетния фотограф Иво Хаджимишев и досега експозицията е
представяна успешно в Париж,
Тунис, Подгорица, Котор, Пловдив, София и Казанлък, подготвят се копия от нея за Германия и Хърватия.
Изложбата се реализира в
партньорство с Министерството
на туризма, Музея за туризъм,
УНИБИТ, Държавен културен институт към министъра на външните работи, Националната комисия на Република България за
ЮНЕСКО.
Събитието се проведе при
спазването на всички противоепидемиологични мерки, като изложбата може да бъде разгледана в изложбена зала на Музея за
туризъм към УНИБИТ до края на
март 2022 година.

ДРУЖЕСТВА

януари 2022 г.

гът не е проблем за туристите.
Подходите към хижата са от
север, от селата Климент и Каравелово на община Карлово.
От Копривщица – през връх
Богдан, х. „Средногорец“ и х.
„Чивира“ се стига до х. Фенера.
От юг подходите са от град Хисаря – 22 км, от с. Мътеница –
15 км и от с. Старосел – 17 км.
Туристическо дружество „Орела-1935“ гр. Хисаря ежегодно
провежда следните походи:
- от Копривщица, през х.
„Средногорец“ и х. „Фенера“ до
гр. Хисаря.
- х. „Бунтовна“ - Бяло Камене
- х. „Средногорец“ - х. „Фенера“
- Хисаря
По маршрута се посещават
мемориала на х. „Бунтовна“ и
паметника на Рада Войвода. От
всички селища има пътища за
високопроходими автомобили.
От връх Фенера (1360 м н. в.)
се открива прекрасна панорама
към Стара планина – от Пирдоп до Бузлуджа, с величествения връх Ботев; Карловска и
Казанлъшка долини; Източна
Средна гора, Родопите, Пирин
и Вихрен; Рила – Белмекен и
Тракийското поле.
Карловска и Хисарска общини са богати с археологически,
исторически и природни дадености, което дава възможност
за пълноценни екскурзии на туристите от цялата страна.
За контакти: хижар Петко
Гарвана – тел. 0888 640813
Председател ТД „Орела –
1935“ – тел. 0890 114838
Секретар на ТД „Орела –
1935“ – тел. 0893 654238

Г-н Сивков, ТД „Черноморски простори“ – Варна бе
сред номинираните и в крайна сметка бе избрано за носител на отличието „Най-добро
туристическо дружество без
туристическа база за 2021 г.“
Кои, според Вас, са причините за това високо признание?
Причините се крият в сравнително богатата дейност на
ТД „Черноморски простори“
и в добрата организация на
дейностите. В нашето дружество членуват туристи, които
са доста активни в различните
прояви. Всяка седмица предлагаме поне по две възможности
за туристически излети, походи и пр. Активно участваме и
в републикански, регионални
и международни туристически
събития.
Кои бяха акцентите в работата на дружеството през
2021 г.?
Традициите в дружеството
се спазват по главното направление – ние развиваме т.нар.
Алеков туризъм. Това ни е завещал Щастливеца – това и
практикуваме. В календарния
план включваме мероприятия,
предложени от туристите и от
клубовете.
Големите туристически про-

яви, организирани от нас са: Национален преглед по оцеляване
в планината в зимни условия, а
през 2021 г. за първи път се проведе и преглед при летни условия, Национален туристически
поход „Черноморски бряг”, международен коло- поход до някоя от
балканските държави. Положихме
маркировка на част от международния маршрут Е4, а именно от
х. „Орфей“ - х. „Тешел“ - х. „Триградски скали“, заедно с местни
туристически дружества и фирма
EVN. Нямаме туристическа база
за стопанисване, затова се стремим да използваме съществуващата на БТС или къщи за гости.
Как решавате вечния проблем за осигуряване финансиране на дейностите? Какви
партньорства и контакти поддържате с държавните институции, НПО и др.?
Този проблем за нас е почти
неразрешим. Разчитаме на членски внос, остатъка от продажба
на марките, субсидии от Община

Варна, на която сме безкрайно
благодарни, на сътрудничество
с фирми, които помагат с материали по определени проекти.
В дружеството не се получават
заплати, всички длъжности се изпълняват доброволно. Може би
точно в това ни е силата, това е
начинът на оцеляване. Все пове-

че се гордеем за това, че всеки
се турист сам заплаща разходите
за участие в проявите.
Какви връзки поддържате
с дружествата в системата на
БТС? Има ли добри практики
и опит, които те биха могли да
почерпят от ТД „Черноморски
простори“? (инициативи, проекти и др.)
Естествено, поддържаме близки връзки с дружествата от БТС.
Използваме положителния опит
на дружествата от североизточна
България, Пловдивските, Смолянските, Пазарджишките и др.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОСЛЕДНОТО
ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БТС
На последното си заседание,
състояло се на 16 декември
2021 г. в София, Управителният
съвет на БТС разгледа и обсъди редица важни въпроси, сред
които проект за „Национален
календарен план на БТС 2022“,
отчет на изпълнителния секретар инж. Васил Николов за дейността на съюза за последните
месеци на 2021 г. ; отчет за финансовото състояние на Централата на БТС и др.
Сред акцентите в работата
на УС на БТС бе обсъждането
на проявите, заложени в утвърдения от него проект за „Национален календарен план за
спортно-туристическа дейност
за 2022 г.“, подчинени на изпълнението на целите и задачите,
произтичащи от четиригодишната „Програма за спортно-туристическа дейност на БТС
2021-2024 г.“ (с възможност
за допълнения и изменения
при постъпили предложения).
А тези задачи са: развитие и
насърчаване на спортно-туристическа дейност сред различни групи на населението с
цел преодоляване на съществуващата ниска и недостатъчна физическа активност и нездравословен начин на живот;
създаване на предпоставки и
условия за осъществяване на
общественополезна
дейност;
взаимодействие с компетентните държавни органи, общините
и международните спортно-туристически организации при
формирането, осъществяването и реализирането на държавната политика в тази област.
Подчертана бе необходимостта от възобновяване дейността по обучение на планински водачи. За осъществяване
на тази задача изпълнителният
секретар инж. Васил Николов
бе упълномощен
да изпъл-

нява функциите на директор на
Центъра за професионално обучение към БТС. Към този център
ще бъде привлечен специалист
по обучителни програми по държавен образователен стандарт, в
които ще бъде включен и курс за
професия „Хижар“.
На заседанието бяха обсъдени
и взети решения за подновяване
на договорите с хижи в системата на БТС.
След пререгистрация, в списъка на утвърдените дружества
в системата на БТС бяха включени ТД „Планинарска песен“,
ТД „Алеко“ – град Пазарджик, ТД
„Аида“ – Хасково, ТД „Чернатица“ – Пловдив, в съответствие с
решение на Общото събрание на

БТС от 12 юни 2021 г.
Направен бе избор на дружествата, които ще бъдат поощрени с годишните призове на Български туристически съюз. За
„Най-добро дружество за 2021
с туристическа база“ бе избрано ТД „Осогово“ - Кюстендил,
а за „Най-добро дружество за
2021 без туристическа база“ - ТД
„Черноморски простори“ - Варна.
Призовете ще бъдат връчени на
предстоящото Общо събрание на
БТС.
Потвърдена бе датата, на която ще се проведе следващото
Общо събрание на БТС - 26 февруари 2022 г. в СБР „Здраве“ –
град Банкя.

ДА СИ ХИЖАР
ВЕЧЕ Е И
ПРОФЕСИЯ
Благодарение усилията на
експерти от Български туристически съюз в Министерството
на труда и социалната политика добавиха към Националната
класификация на професиите и длъжностите професията
„Хижар“ с код 14393014. Това
ще даде възможност всички
хижари да бъдат назначавани
на длъжността, която реално
заемат. Досега те бяха назначавани като салонни управители,
бармани,
камериери/камериерки и други длъжности, които

не отговаряха на спецификата
на положения труд. Промяната
е в сила от 01.01.2022 година
и всички стопани на хижи вече
могат да преназначават своите
хижари.
Продължава съвместната работа на специалисти от БТС и
Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по създаване на
държавен образователен стандарт за обучение по професията
„Хижар“.

Те черпят наш опит, свързан с
работата в клубовете и в създаването на туристически кадри.
Какво бе отражението на Ковид пандемията върху дейностите ви, как се справяте
със ситуацията?
Епидемията от КОВИД -19 ни
попречи да проведем поне 50 %
от големите прояви: екскурзии до
гроба на кан Кубрат и кан Аспарух, екскурзии до Румъния и до
места, където имаше забрани.
Успяхме да осъществим походи
и посещения на български минерални курорти. Организирахме

малки групи от туристи и преминахме по голям брой маршрути около Варна. Готвихме се
предварително за бъдещи походи и при подходящи условия
и изисквания ги проведохме.
Ученически туристически походи и излети се проведоха много
рядко. Не бе постигнато споразумение с Министерството на
образованието и науката и затова дейността ни в училищата
се намали поне наполовина.
Какво бихте искали да кажете или да пожелаете на читателите на в. „Ехо“?
Вестникът да продължи да
бъде все така интересен и да
се развива в направление на
споделяне на опит от планински водачи и да предлага информация за състоянието на
хижите и заслоните. На читателите пожелавам здраве, успехи
и десетки изкачени върхове.
Не забравяйте завета на
Алеко: Опознай Родината, за
да я обикнеш!

ПОКАНА
По повод на 30-годишния си юбилей

Скаутският туристически клуб –
Габрово

кани на тържествена среща всички свои бивши членове, приятели
и спомоществуватели на 29 януари (събота) 2022 г. в Габрово!
Специална покана за участие отправя към туристическите дружества от Габровска област, към Домовете за деца и юноши в Габрово, Севлиево и В. Търново, и към ЮТС „Извора” при 119 СОУ
в София – участвали в проявите на организацията през годините!
За връзка с организаторите и заявка за участие до
25.01.2022 г. позвънете на д-р инж. Христо Мандев, 0877
753 117, hijar36@gmail.com.
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дка
600
заема площ от над
Мала Азия, Егея и Понт. В 72-71
г. пр. Хр. градът е превзет от римляните, начело с Марк Лукул, а
от 45 г. сл. Хр. става част от рим-

Градът възниква към края на
ІІ хил. пр. Хр. и началото на I
хил. пр. Хр. около светилището
на богинята Кибела - Артемида,
разположено на възвишението
„Зайчи връх”. В античната епоха град Кабиле е важен икономически, религиозен и културен
център в Югоизточна Тракия и
Долна Тунджа. През 341 г. пр.

Хр. Кабиле е превзет от македонския цар Филип ІІ, а по-късно в
него е пребивавал най-известният военачалник на всички времена - Александър ІІІ Велики Македонски.
През първата половина на ІІІ в.
пр. Хр. Кабиле е резиденция на
тракийските царе Спарток и Скосток. В средата на ІІІ в. пр. Хр.

ската провинция Тракия.
След реформите на император Диоклециан от началото на
ІV век Кабиле е един от петте
главни града в провинцията. С
приемането на християнството
за официална религия става
един от водещите епископски
центрове. През 378 г. сл. Хр.
е превзет от готите, начело с
Фритигерн. В края на VІ в. сл.
Хр. градът е разрушен от аварите и престава да съществува. В периода Х - ХІV в. сл. Хр.
върху неговите развалини съществува малко средновековно
селище.
Находките, открити при проучвания в района, са експонирани в археологическия музей
към резервата. Разкопките на
открито, които могат да бъдат
разгледани, включват останки
от базилики и църкви, крепостни стени и обществени сгради.

царската власт в Кабиле е заменена с градско управление. През
ІІІ - ІІ в. пр. Хр. градът е и единственият във вътрешна Тракия,
който имал собствена монетарница, където били сечени царски и градски емисии. През цялата елинистична епоха Кабиле
поддържа интензивни търговски
връзки с елинистките центрове в

Безистен с интерактивен №99бМузей на бойната
слава - Ямбол
№99a
музей - Ямбол

Интерактивният музей „Безистен“ е водеща туристическа
атракция в Ямбол. От 2017
година е сред 100-те национални туристически обекта
под номер 99-а. Ямболският Безистен (покрит пазар) е
единствената в България запазена сграда от този тип от
времето на османското владичество. Оценява се като един
от най-красивите покрити пазари на Балканите и еталон
на обществено строителство
за граждански нужди в Османската империя в периода ХV –
ХVІІ век. Обявен е за „народна
старина“ още през 1940 г., а за
паметник на културата с национално значение през 1972
г. Съществувал през вековете
като покрит базар, от 2015 година Безистенът отваря врати
като модерен културно-информационен център, който
представя по атрактивен начин богатото културно-историческо наследство на Ямбол и
региона. С обособени експозиционни зали на три нива тук
се срещат минало, настояще и
бъдеще. Ниво „Минало“ предлага виртуално пътешествие

през различни исторически епохи. Мултимедийната система
съдържа 86 аудио-видео информации на пет езика – български,
руски, френски, немски и английски.
Иновативният метод на представяне увлича посетителите в
атмосферата на отминали исторически събития и превръща пъ-

тешествието в незабравимо преживяване. „Интерактивна земя“ с
размери 2.40 м на 2.40 м е единствена по рода си в страната. На
нея се прожектира карта на Ямболска област, като в момента, в
който посетителят стъпи на екрана, картата „изчезва“ и на нейно
място се появява интерактивно
меню. Посетителят, посредством
поредица от стъпки – команди,
може да активира прожектирането на интересна за него аудио-ви-

део информация. Двадесет и
четири аудио-видео филма са
разпределени в пет теми – музеи и крепости, духовна култура, религия, обществени сгради
и природни забележителности.
„Тунел на времето“- тази атракция предоставя на посетителя
възможност за пътуване във
времето. Различни исторически
персонажи, изиграли значителна роля в историята на региона
през конкретна епоха, са представени хронологично. За реализацията на това преживяване се използват LCD сензорни
екрани (40 инча). Други осем
тъч дисплеи (32 инча) възпроизвеждат историята на Ямбол
и региона през вековете. Всяка видеоинформация съдържа
текст, картина или клип с продължителност 5 минути. „Кладенец на времето“ интерактивно
представя интересни маршрути
в Ямбол и околностите. Маршрутите са визуализирани на кръгъл модел-стенд. Основната цел
на тази атракция е посетителите
да бъдат информирани за обекти от културно-историческото
наследство на Ямбол, които могат да посетят наблизо. За всеки маршрут е създаден кратък
видеоматериал.
Прекрасната
акустика на сградата я превръща в предпочитано място за
концерти, камерни театрални
постановки, представяне на книги, семинари и други културни и
обществения събития.

Изграждането на Музей
на бойната слава в Ямбол
се свързва с каузата за
съхраняване идентичността на военните формирования, дислоцирани в град
Ямбол и региона в периода
след Освобождението на
България от османско владичество до наши дни.
Идеята за създаване на „Музей на бойната слава“ е на
ямболското гражданство, инициативен комитет на СОЗРС,
родолюбивите дружества и организации в града. Водени от
тази идея, с пълната подкрепа
на кмет на община Ямбол, господин Георги Славов, се полагат основите за създаването на
първия общински специализиран военен музей в България.
Реализирането на идеята става възможно с партньорството
между община Ямбол и Министерството на отбраната, които
даряват по-голямата част от
експонатите.
Музеят е открит с официална церемония на 9 май 2013 г.
и е единственият специализиран военен общински музей в
България. Символ на Музея на
бойната слава е възстановеният Портал-паметник на 29 пехотен Ямболски полк. През 2017 г.
„Музей на бойната слава“ – гр.
Ямбол е включен в списъка на
100-те Национални туристически обекти под № 99-Б.
Цялостната идея е музеят да
представи българската военна
история през призмата на ямболските военни формирова-

ния. Като важен кръстопът,
Ямбол винаги е бил център
на едни от най-големите войскови райони в България.
Специфичното за него е, че
е разположен в автентичната
среда на бивш войскови район – т. нар. „Пионерни казарми” строени в началото на XX
век. За вход на музея служи
възстановеният Портал – паметник на 29 пехотен Ямболски полк във вида, в който е
бил построен през 1928 г.
В три експозиционни вътрешни зали посетителите
имат възможност да се запознаят с военното дело на
видни ямболлии, като Желю
войвода, капитан Кирил Козловски, генерал Стилиян Ковачев, а също и с историята
и участието на ямболските
полкове Трета пионерна дружина, 4-ти конен, 29-и пехотен
Ямболски полк в Балканските
войни (1912-1913 г.), Първата
световна война (1915 -1918
г.) и Втората световни война
(1944-1945 г.).
За повече информация:
www.yambolmuseum.eu, тел.
046/66-34-03 И 046/66-27-36,
museum.yambol@gmail.com

Туристически дружества и хижи в региона:
ТД „Родни простори” – Елхово – 0882966417
ТД „Кале” - Стралджа – 0887244470
ТД „Вишеград” – Тополовград – 0888825575
ТД „Хеброс” – Димитровград - 0878663558 и 0898253627
ТД „Аида” – Хасково - 0895658284, 0887301680, 0897354845,
0898519815
Хижа „Аида” - 0878749474, 0894409429, 0895658284

маршрути

януари 2022 г.
Мраморният връх Синаница (2516 м н.в.) е най-красивият връх на нашия континент.
При изгрев и залез слънце той
синее. Североизточната му отвесна 200-метрова стена е катерачен обект. На изток голям
процеп разделя Синаница от
Момин връх (2480 м). Северната му стена също е катерачен
обект.
Отвесните стени на върховете, мраморните каменопади и
снежните преспи по тях, които
се задържат до края на лятото,
придават неповторим чар на
този дивен планински мир.
Североизточно от върха, непосредствено в подножието
му, е разположено Голямото
синанишко езеро. При надморска височина 2181 м то има
повърхност от 10,1 дка и се оттича подземно. На 120 м по-надолу се намира Малкото синанишко езеро, заобиколено от
гъста иглолистна гора. От него
надолу протича Синанишка
река, ляв приток на Влахинска.
Над североизточния бряг на
Голямото езеро е сградата на
хижа „Синаница“ при надморска височина 2200 м. Тя е
построена през 1975 г. от туристическата общественост на
община Кресна. Разполага с 40
легла за нощуване, на долния
етаж има столова и кухня. През
летния активен туристически
сезон се предлага топла храна.
Изкачването
на
върха
най-често става, като се тръгне
от хижата по югоизточния, после по южния бряг на Голямото
синанишко езеро. В най-отдалечения западен край на езерото се достига скален ръб,
спускащ се от връх Синаница.
След преодоляване на по-големи и по-малки каменни скални
прегради, за около 30 минути
от хижата се достига върха, където има триангулачен знак. От
там се открива чудесна обгледна панорама към всички посоки
на света. На север и североизток е циркусът на Голямото езеро.
Връх Синаница е разположен
и дава наименованието на голямо странично било, спускащо се
на югозапад от Муратов връх.
Четиристенната му пирамида с
височина 2669 м н. в. го прави
най-личния и отвсякъде забележим на главното било на планината. След него по това странично било най-висок е връх
Георгийца - 2569 м. В близкото
минало на него бе именувано
цялото странично било. Поради
големите достойнства на връх
Синаница постепенно страничното било прие наименованието
Синанишко. По-надолу билото
постепенно се понижава, преминава през характерните върхове
Конски кладенец и Шаралия и
достига долината на река Струма.
На югоизток от вр. Синаница
пътеката се спуска в дълбок и
широк прозорец, скален процеп, отделящ го от Момин връх.
От най-ниската точка на процепа започва постепенно изкачване по южния тревист склон до
Момин връх. Продължава се по
билото до Синанишката порта.
Източно над нея има характерен връх, известен като Безименния.
От Синанишката порта, по
добре оформена и маркирана
пътека, за 30 минути се слиза
до х. „Синаница“. От портата се
открива чудесен изглед към вр.
Синаница, езерото и хижата.
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планината. Това е връх
всички природни красоти в о, възпято от поети,
нег
ло
Синаница и всичко око
десетки творби.
композитори и художници в
Цялата обиколка от хижата през
двата върха и завръщането продължава 3 часа. Районът е лавиноопасен!
Маршрути от и към х.
„Синаница“ и едноименния връх
От х. „Вихрен“ през Бъндеришка порта и покрай най-горното
Спанополско езеро, почти все
успоредно на страничното било,
маркирана пътека отвежда за 4
часа до връх и хижа „Синаница“.
От х. „Яне Сандански“ в местността Попина лъка, през Душевадника и характерния маркировъчен кол № 39 в Спано поле, с
изкачване на Синанишката порта, за 4 часа се отива до върха и
хижата.
Разстоянието от х. „Каменица“
през маркировъчен кол № 39 до
х. „Синаница“ се изминава за 4 ч.
и 15 минути.
От хижата по маркирана туристическа пътека, почти успоредна
на Синанишката река, за 3 часа
се слиза до характерната местност Пещерата. Тук е водослива на двете реки – Синанишка и
Влахинска.

Разстоянието от град Кресна до местността Пещерата по
автомобилен път е 24 км. Това
е най-практикуваният начин за
навлизане в тази част на Пирин
планина и преди всичко – към
връх и хижа „Синаница“. Това е
причина да отделим малко повече внимание на този маршрут.
От жп прелеза в град Кресна
се тръгва по автомобилния път
в североизточна посока. Той отвежда до с. Влахи, местността
Върбите, м. Пещерата и завършва в м. Загаза. Маркиран е с червена лентова маркировка.
Първоначално се минава през
обработваеми земеделски земи
и се навлиза в сух дол, наречен
Маринецо. На пет километра
след жп прелеза се стига до разклонение. Вляво, след 4 км, е
село Влахи. Тук, на стотина метра след разклона, има чешма с
корита за водопой на животни,
наричана от местното население
Влашката чешма.
По желание на туристите може
да се посети селото. То е родно
място на големия революционер
Яне Сандански (1872-1915). Негов паметник е издигнат в центъра на с. Влахи. В непосредствена
близост се извисява чинар, обявен за природна забележителност, с възраст над 500 години.
На пет минути след кметството,
в югозападна посока се намира
красивият водопад на Косовска
река с височина 12 метра.
През 2004-2005 г. в центъра
на Влахи е изграден екологичен
център. Отглеждат се каракачански кучета, коне и овце, чиито
породи са едни от най-старите в
Европа.С цел разселване сред
природата се отглеждат вълци и
мечки. Образователният център за едри хищници се стопанисва от независимата природо-

защитна фондация „Семпервива“. Посещението и разглеждането на животните е безплатно.
По желание на туристите се организират разходки в планината
с коне. Центърът е подходящо
място за обучение на ученици по
програмата Зелено училище.
След разклонението за с. Влахи
пътят продължава в югоизточна
посока и след 10 км се пристига в
м. Върбите. Преди това се преминава през м. Марината горница,
където вляво се отбива пешеходна пътека за махала Драколово
на с. Влахи, а вдясно пътека отвежда до с. Градешница.
Местността Върбите (1300
м н.в.) е обособена като неголя-

ма вилна зона с
южно изложение.
От тук се открива хубав изглед към
планините Огражден и
Малашевска. Жители от
кресненския район са построили тук едноетажни и
двуетажни сгради за почивка през летния сезон.
От м. Върбите към м. Пещерата движението е по автомобилен път (9 км), белязан с
червена и жълта туристическа
маркировка. Успоредно на пътя
минава границата на Национален парк „Пирин“.
Цялото разстояние от град
Кресна през м. Върбите до м.
Пещерата е 24 километра. От
моста на Влахинска река, малко по-нагоре на десния й бряг,
има малка едноетажна постройка на служителите от националния парк.
Пътят продължава и на 3 км,
в м. Загаза, бивша сграда на
горското стопанство е преустроена в туристическа хижа.
От м. Пещерата през м. Буката и циркуса Георгийски езера
за 4 часа се отива до хижа Синаница.
От м. Пещерата до хижа Синаница има 3 часа път. Маркировката е лентова, червена. Навлиза се в района на Синанишката река. Минава се през гъста
иглолистна гора, която на 2 км
по-нагоре е от бяла мура и бял
бор. След около 2 часа се излиза от горския пояс и се продължава по високопланински пасища. Вляво е билото, спускащо
се от връх Георгийца. В долната
си част то се нарича Орлето.
Вдясно са стръмните склонове
на Разколското било. Преминава се през поток и със стръмно
изкачване се стига до билото,
което се спуска от вр. Безименен на Синанишката порта. За
хижата се продължава по широка пътека за 30 минути.
Посещението на връх Синаница и на природните красоти
около него доставят на всеки
турист незабравими преживявания.
инж. Георги ПЕТРУШЕВ

Хижа "Люляк"
Местоположение: Терзийски
баир, планински рид, Удвой планина – южният клон на Източна Стара планина, м. Мараша,
304 м н.в., GPS: 42.660525ºN
26.686992ºЕ.
Описание: Комплекс от сграда
и седем бунгала с общ капацитет
50 места, вътрешни и външни санитарни възли и бани, отопление
с ел. уреди и с печки на твърдо гориво, салон, туристическа столова и кухня, бюфет, паркинг.
Изходни пунктове: Стралджа, област Ямбол – 12 км по асфалтово шосе; Петолъчката (кръстопът на шосетата София-Бургас и Ямбол/Стралджа – Котел – Търговище) – 4 км по асфалтово шосе; главен път София – Бургас – 3 км; с. Лозенец, община
Стралджа ( на главния път София – Бургас) – 1 час
Удобства: банкетна зала, кухня, бюфет, туристическа столова,
паркинг.
Туристически обекти в близост: вр. Кръста (472 м н.в.) – 1.30
часа преход; комплекс „Горски дом“ - 2 км (асфалтов път); местността Калето (останки от средновековна крепост от V-IV век) 20 минути преход.
Съседни туристически обекти: вр. Кръста (472м н.в.) –
1.30 ч.; Горски дом – 2 км.
Стопанин: община Стралджа, област Ямбол.
За контакти: тел. 0897049637
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Прояви

януари 2022 г.

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА бтс -

І. НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
МЯСТО
януари – декември
цялата страна
януари – декември
цялата страна
29 август
Черни връх, Витоша
ноември
София
януари – декември
цялата страна
януари – декември
цялата страна
ІІ. НАЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ
Национални тържества, посветени на 159 години от рождението на Алеко Константинов
13 - 20 януари
цялата страна
Национален туристически поход „По стъпките на Апостола“
19 февруари
Област Ловеч
Прояви, посветени на Трети март
март
цялата страна
17-ти Национален преглед за оцеляване в планината при зимни условия „ТЕШЕЛ 2022“
2 - 6 март
хижа „Тешел"
Национален пешеходен поход „От тук започва България“
9 - 10 април
По наредба
Национален туристически поход „По пътя на четата на поп Харитон и Бачо Киро“, посветен на Априлското възстание
май
от Бяла Черква до Дряновския манастир
74-и Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй – Околчица“
27 май – 2 юни
Козлодуй - Околчица
Национален събор „Песните на България“
11 - 12 юни
Стара Загора
По стъпките на четата на Стоил Войвода
юли
село Нейково
Международен ден на интензивното ходене
октомври
цялата страна
ХXIV – и Национален туристически поход „Черноморски бряг 2022“
6 - 10 юли
по Черноморския бряг
Национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи за приз „Кристален еделвайс“
25 - 27 юни
язовир „Копринка“
Туристически празник „Дни на Пирин“ в местност Върбите - изкачване на връх Шаралия (2172 м.в.н.)
9 - 10 юли
местността Върбите, гр. Кресна
Национален туристически поход „По пътя на четата на Х. Димитър и Ст. Караджа“ (от местността Янково гърло на
15-17 юли
По наредба
р. Дунав до връх Бузлуджа)
Национален туристически поход „По стъпките на Апостола“ – 185 години от рождението на Васил Левски – Турну
14 – 18 юли
Плевен – Карлово
Магуреле, Румъния - Никопол - Плевен - Карлово
Национален туристически поход „Последният път на Хаджи Димитър“
5 - 7 август
Стара планина, Средна гора
Национален туристически събор по повод 127 години организиран туризъм в България
29 август
Черни връх, Витоша
Четирилъчов IV-ти национален туристически поход „Освободителите на Неврокоп“
16 октомври
по наредба
Седми национален сбор на планинските водачи в България
ноември
УЦ „Мальовица“
Връчване на годишните награди на БТС и Коледно-новогодишен концерт
декември
София
ІІІ. ПРОЯВИ ЗА УЧАЩИ
Зимни спортно-туристически празници
януари – март
цялата страна
Зимен спортно-туристически празник с ученици от община Чепеларе на пистите на спортен център „Мечи чал“ и
спортен център „Мечи чал“ и площад „Олипмийянуари
ски“ - гр. Чепеларе
площад „Олипмийски“ - гр. Чепеларе
Традиционен зимен „Олимпийски ден“ за ученици, в чест на шампионката по биатлон - Екатерина Дафовска.
9 февруари
Спортен център „Мечичал“ – гр. Чепеларе
Детски зимен празник на Бузлуджа
февруари
х. „Бузлуджа"
Преглед на туристическите сръчности в гр. Варна (2 дни)
април
гр. Варна
30 април,
Ден на предизвикателството и пролетна кампания „Движи се и победи“
Велико
Търново
14 май и 28 май
Национален спортно-туристически събор „Етрополе 22"
27 - 29 май
По наредба
Зелени градски лагери „Млад турист 2022“ за деца 1-6 клас (6 смени)
20 юни - 28 август
По програма
Туристически походи, посветени на 1 юни – Ден на детето
май – юни
По места
Туристически походи, посветени на 2 юни – Ден на Христо Ботев и падналите за свободата на България
май – юни
По места
Ученически поход по морския бряг
юни
Българското Черноморие
VI-ти общински туристически празник за учащи в с. Добрина
4 юни
с. Добрина
Спортно-щафетни игри за деца от детските градини „Аз и моето семейство“
1 юни
Площад „Олимпийски“ – гр. Чепеларе
Празник на билките за ученици с изкачване до връх Мечи чал и откриване на летния туристически сезон.
24 юни
Община Чепеларе
Състезание по спортно катерене за деца (1-7 група), кръг от Купа „България“
юни
гр. Варна
51-ви поход „Пирин 2022“
22 - 25 септември
Пирин
Детска програма „За мен това е върхът“ за 6-14 годишни деца с изкачване на връх Мусала
август
По наредба
1 октомври, 15 октомВелико Търново
Спортно-туристически празник „Ксилифор 2022“ – есенна кампания „Движи се и победи“
ври, 22 октомври
Международен ден на Черно море, почистване на плажа и туристическите пътеки около хижа „Черноморец“
31 октомври
хижа „Черноморец"
Национален ученически спортно-туристически събор „Снежен рай“
декември
По наредба
Семинари с учители, директори, експерти
януари – декември
цялата страна
Походи с учители и ученици
януари – декември
цялата страна
ІV. ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
Туристически преход с излет до връх Св. Атанас
30 януари
Стара планина
Регионални спортно-туристически прегледи
февруари – март
По наредба
Традиционен преход - поклонение до манастир „Св. Петка Мулдавска“
20 февруари
Западни Родопи
Походи, свързани с 3-ти март
3 март
цялата страна
Лъчев поход в Стара планина в чест на Националния празник на България - 3-ти март
19 февруари - 3 март
Стара планина
Ски и пешеходен поход в Стара планина, посветен на Националния празник на България - 3-ти март
1 - 3 март
Стара планина
XII-ти традиционен поход по случай 3-ти март до природна забележителност Пробития камък до с. Равна
3 март
с. Равна, Община Провадия
Национален поход до връх Шипка - лъч Южна България по повод Националния празник 3-ти март
3 март
връх Шипка
Общоградски поход до вр. Мечи чал по случай 3-ти март, с поднасяне на венци на паметник „Малката Шипка“
3 март
Родопи
Поход по случай Националния празник - 3-ти март - „Соколски манастир - връх Шипка - Узана“
3 - 6 март
Стара планина
Туристически поход с.Попови ливади - хижа „Славянка“ - с. Тешово, посветен на 3-ти март
5-6 март
с.Попови ливади - х. „Славянка“ - с. Тешово
Поход „50 км за един ден“ около гр.Варна
9 април
Варна
Трилъчев поход в Стара планина по случай 120-годишния юбилей на ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора с учасмай
Стара
планина
тието на ТД „Орлово гнездо“ - гр. Казанлък и ТД „Трапезица 1902“ - гр. Велико Търново
Спортно-туристически празник по случай 120 години от основаването на ТД „Кайлъшка долина“ - гр. Плевен
май
Парк Кайлъка - хижа „Среброструй“ - гр. Плевен
Общоградски поход до връх Конгур в планината Беласица
7 май
Петрич - Беласица
Туристически поход „По стъпките на Георги Бенковски“ - с. Мирково - местността Костина, с. Рибарица
23-25 май
Стара планина
Туристически поход „По стъпките на Бенковски“
25 май
Рибарица
Изкачване на Еленски връх
29 май
Бесарабски възвишения, с. Огняново
XIX - ти туристически поход „Добруджа и морето“
4 - 5 юни
По наредба
Традиционен преход „Асеновградски върхове и пътеки“
4 - 5 юни
Западни Родопи
Изкачване на 10-те планински първенци на България
18 - 25 юни
по наредба
Традиоционен летен поход „Пирински хоризонти“
юли
Пирин
Поход по международен маршрут Е-3
2 - 22 юли
Стара планина
Изкачване на връх Вейката - най-южната точка на България, меандрите на река Арда
20 - 24 юли
връх Вейка, река Арда
Поход до вр. Мургавец, Орфееви скали и вр. Снежанка в чест на организираното туристическо движение в България
август
Родопи
Изкачване на 10-те планински първенци на България
юли- август
България
Национална туристическа среща с честване на Еньов ден, бране на билки и участие в събора на с. Делчево
25 - 26 юни
с. Делчево
Празникът на слънцето през най-дългият ден в годината на мегалитния обект „Люляково светилище“
26 юни
Средна гора
XXXII маратон „100 км за 24 часа“ – Варна – Виница – музей „Владислав Варненчик“
10 - 11 юни
Варненска област
Туристистически поход „Обиколка на Етрополска Стара планина“
18 - 19 юни
Етрополска Стара планина
Ден на интензивното ходене
юни
По места
Туристически поход по Е3 вр. Ком – н. Емине (за 3 дни едновр. старт по 9 отсечки, на които е разделен маршрута)
1 -3 юли
връх Ком – нос Емине
„Желязната завеса“ - поход по билото на Беласица (Папреница-Лопово)
1 - 3 юли
Беласица
Изкачване на Трънския Матерхорн
август
Гребен планина
Изкачване на връх Върховръх в памет на Боян Петров
6 август
Родопи
IX-та регионална туристическа проява „С „Буйна кръв“ - опознай Лудогорието“
2 август
Разград
Възпоменателен поход по повод 146 години от гибелта на Никола Войновски - х. „Васильов“ - м. Богоя - с. Чифлик
23 юли
Троянски Балкан
Изкачване на Гоцев връх в чест на Илинденско-Преображенското възстание
25 - 26 юли
Славянка
Поход - връх Ком - нос Емине (Е3)
17 юли - 6 август
Стара Планина
Сезонен алпийски въжен атракцион „Пещерата на Капитан Немо“ - с.Тюленово
август
Тюленово
Екскурзионно летуване в Родопи
7 - 12 август
Родопи
Туристически поход „Обиколка по пътеките на Етрополска Стара Планина“ - три лъча
5 - 8 август
Етрополска Стара планина
Национален поход до връх Шипка - лъч Южна България по повод чествания на Шипченската епопея
22 август
Стара планина
Лъчеобразен поход, посветен на 145 години от Шипченските боеве
21 – 22 август
Стара планина
„Магията на Рила“ - програма с преходи в различни части на планината
2-4 септември
Рила
II-ри летен празник на хижа „Мургаш“, посветен на 155 г. от преминаването на четата на Панайот Хитов със знаме22 - 24 юли
хижа „Мургаш"
носец Васил Левски през местността „Турски преслап“ (непосредствено до хижата) на път за Сърбия
Поход по случай 65 години от основаването на ТД „Руен“ - гр Пловдив
22 - 25 септември
с. Забърдо - с. Храбрино
Спортно туристически поход - маратон 42 км - Варна-Балчик
22 септември
Варна - Балчик
Изкачване на връх Миджур
октомври
Чипровска планина
Крос-поход и акция за почистване на пътеки от битови отбадъци „Русенско Поломие 2022“
1 октомври
Природен парк „Русенски Лом“
Състезание „По стъпките на Алеко с приятел“
1 октомври
Витоша
Поход „В царството на дивата циклама“ по случай празника на град Дряново
октомври
гр. Дряново - Дряновски манастир
X-ти Общински поход „Ден на интензивното ходене“ - Скалните манастири в района на Провадия
8 октомври
Скалните манастири около Провадия
Среща и поход на туристическите дружества от Североизточна България
16 -17 октомври
хижа „Върбишки проход"
Походи, посветени на 1 ноември – Ден на народните будители
октомври - ноември
по места
Традиционен поход по случай Деня на народните будители до ИАР „Мадарски конник“
1 - 2 ноември
ИАР „Мадарски конник"
Туристически поход „По руските паметници в Етрополска Стара планина“
19 - 20 ноември
Етрополска Стара планина
ВИД НА ПРОЯВАТА
Национално движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“
Национално движение „Покорител на 10-те планински първенци“
Награждаване на носителите на значка „Покорител на 10-те планински първенци“
Награждаване на носителите на златна, сребърна и бронзова значка на НД „Опознай България – 100 НТО“
Национално движение „Опознай родния край“
Дарителска кампания за възстановяване на хижа „Богдан“

ОРГАНИЗАТОР

НКС на Движението
БТС
БТС
БТС, МОН, ММС, МК, МТ, ТД
БТС, ММС, областните управи и кметове по места, ТД
БТС, ТД
БТС, ТД, БФТВ
ТД „Стратеш“ - гр. Ловеч, Община Ловеч
БТС, ТД
БТС, ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
БТС, ТД „Мадарски конник“ - гр. Шумен
ТД „Бачо Киро“ – гр. Дряново, Община Дряново
МОН, БТС, област Враца
БТС,ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора, Сдружение на туристическите хорове в България
БТС, ТД „Стоте войводи“ - гр. Сливен
БТС, ТД
БТС, ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
БТС, МОН, ТД „Орлово гнездо“ – гр. Казанлък, ТД „Сърнена гора“ – гр. Ст. Загора
БТС,ТД „Синаница 2000“ - гр. Кресна
ТД „Узана“ - гр. Габрово
Общински комитет „Васил Левски“, ТД „Кайлъшка долина“ – гр. Плевен,
Община Плевен, БТС, ТД „В. Левски“ – гр. Карлово
ТД „Средногорец“ - гр. Брезово, Община Брезово
БТС, ТД, БФТВ
ТД „Момини двори“ - гр. Гоце Делчев
БТС, ТД
БТС, СТХБ, вестник „Ехо“
МОН, ТД
Община Чепеларе, ТД „Студенец“ - гр. Чепеларе
Община Чепеларе, ТД „Студенец“ - гр. Чепеларе.
ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора
ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
БТС, ТД „Трапезица 1902“ – гр. В. Търново, Общински съвет и Община В.
Търново, Младежки дом – гр. В. Търново, Програма „Синди“
СТЕ „Опознай и съхрани 2001“ - гр. Етрополе
ТД „Родни балкани“ - гр. Варна
БТС, ТД
БТС, ТД
БТС , ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
ТПД „ Орлови скали“ - гр. Провадия
Община Чепеларе, ТД „Студенец“ - гр. Чепеларе
ТД „Студенец“ - гр. Чепеларе
КССК „Varnaclimbing"“ - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна
ТД „Приста“ - гр. Русе
ТД ПЕС „Мусала“ - гр.Самоков
ТД „Трапезица 1902“ – гр. В. Търново, Общински съвет и Община Велико
Търново, Младежки дом – гр. В. Търново, Програма „Синди“
ТД „Родни балкани“ - гр. Варна
ТД ПЕС „Мусала“ - гр.Самоков
МОН, БТС
МОН, БТС
ТД „Старопланински турист“ - гр. Етрополе
БТС, ТД
ТД „Устремени“ - гр. Асеновград
БТС, ТД
ТД „Приста“ - гр. Русе
БТС, ТД „ Трапезица-1902“ - гр. Велико Търново
ТПД „Орлови скали“ - гр. Провадия
ТД „Орлово гнездо“ - гр. Казанлък
ТД „Студенец“ - гр. Чепеларе
ТД „Росица - Мазалат“ - гр. Севлиево
ТД „Момини двори“ - гр. Гоце Делчев
Клуб „Нови хоризонти", ТД „Родни балкани“ - гр. Варна
ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора
БТС , ТД „Кайлъшка долина“ - гр. Плевен
ТД „Калабак“ - гр. Петрич
ТД „ Старопланински турист“ - гр. Етрополе
ТД „Свищи плаз 2013“ - гр. Златица
ТД „Атанас Спиридонов“ - гр. Стамболийски
ТД „Добротица“ - гр. Добрич
ТД „Устремени"- гр. Асеновград
ТД „Родни балкани“ - Клуб „Нови хоризонти“ - гр. Варна
Академична група „Ехо - Туристи", СТПД „Академик“ - гр. Русе
Клуб „Нови хоризонти", ТД „Родни балкани“ - гр. Варна
ТД „Буйна гора“ - гр. Разград
ТД „Студенец“ и Младежки клуб „Скален орел“
ТД „ Орлово гнездо“ - гр. Казанлък
ТД „Момини двори“ - гр. Гоце Делчев
ТД „Средногорец“ - гр. Брезово
ТД „Владислав Варненчик“ – гр. Варна
ТД „Старопланински турист“ - гр. Етрополе
БТС, ТД
БТС, ТД „Старопланински турист“ - гр. Етрополе
ТД „Калабак“ - гр. Петрич
ТД „Свищи плаз 2013“ - гр. Златица
ТД „Върховръх“ - гр. Перущица
ТД“ Буйна кръв“ - гр. Разград
ТД „Узана“ – гр. Габрово, ТД „Амбарица 1912“ - гр. Троян, Клуб на запасните офицери - гр. Троян
ТД „Момини двори“ – гр. Гоце Делчев , ТД „Славянка“ - с. Петрово
ТД „Руен“ - Пловдив
ТД „Родни балкани“ - Клуб по екстремен туризъм - гр. Варна
ТПД „Орлови скали“ - гр. Провадия
СТЕ „Опознай и съхрани 2001“ - гр Етрополе
ТД „Орлово гнездо“ - гр. Казанлък
ТД „Узана“ – гр. Габрово
ТД ПЕС „Мусала“ - гр.Самоков
ТД „Кремиковци“ - гр. София
ТД „Руен“ - Пловдив
ТД „Владислав Варненчик“ - гр. Варна
ТД „Бонония“ - гр. Видин
Общ. Русе, Природен парк „Русенски Лом“, СТПД „Академик“ – гр. Русе
ТД „Боерица“ - с. Владая
ТД „Бачо Киро“ - гр. Дряново, Община Дряново
ТПД „Орлови скали“ – гр. Провадия
БТС, ТД „Мадарски конник“ - гр. Шумен
БТС, ТД
ТПД „Орлови скали“ - гр. Провадия
ТД „Старопланински турист“ - гр. Етрополе
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V. ЗИМЕН ТУРИЗЪМ
януари – март
По места
15 - 16 януари
Рила
януари
Стара планина
февруари
Рила
26 февруари
По наредба
25 февруари – 3 март
от Беклемето до връх Шипка
VІ. КОЛОТУРИЗЪМ
Маратон „Тракийски царе“ и празници в долината на Тракийските царе в гр. Казанлък
септември
Казанлък
Вело рали за купа „Средна гора“
17 - 18 септември
Средна гора
Вело обиколка на Варненското езеро
април
Варненски езеро
XXVIII-ми международен колопоход Варна – Констанца (Румъния) - Варна - 3 дни
май или септември
България - Румъния
Х-ти колопоход Варна – Бургас – планина Странджа и участие във „Фестивал на зелениката“ - 4 дни
май
Българското Черноморие
Изкачване на връх Ботев с велосипеди
август
Стара планина
Състезание за планинско колоездене и бягане „Чепеларски търкала“
август
Община Чепеларе
IX-и международен колопоход „Варна – Халкидики, Гърция - Варна“
15 - 24 август
България - Гърция
Зелен маратон
октомври
По наредба
VІІ. ВОДЕН ТУРИЗЪМ
Воден поход по река Искър
април
По течението на р. Искър
Национален воден поход „Янтра - Дунав“
29 април - 2 май
По течението на р. Янтра
Национален воден поход по река Струма
май
По течението на р. Струма
Воден поход по река Росица и язовир „Александър Стамболийски“
21 - 22 май
р. Росица, язовир „Александър Стамболийски
Инициатива „Първи стъпки под водата“
25 – 30 юли
Варна
Риболовен фест „Ардино 2022“ - туристически поход от гр. Ардино до Дяволския мост
18 юни
гр. Ардино, Дяволския мост
Републикански воден поход по река Дунав - етап от ТИД - Ново село - Видин - Силистра
14 - 28 август
р. Дунав
VIIІ. ОРИЕНТИРАНЕ
Състезание по спортно ориентиране за купа „3-ти март“
5 март
По наредба
Състезание по спортно ориентиране за купа „Кюстендилска пролет 2022“
май
По наредба
Състезание по спортно ориентиране за купа „Сърнена гора“
9 - 10 април
По наредба
Състезание по спортно ориентиране за купа „Варненско лято“
юни
По наредба
Състезание по спортно ориентиране за купа „Осогово“ 2022
август
По наредба
Състезание по ориентиране за купа „Снежанка“ и Купа „Пещера“
август
По наредба
Държавно първенство по нощно ориентиране от КП на БФО за купата на вестник „Ехо“
1-3 октомври
По наредба
ІX. СПЕЛЕОЛОГИЯ
Пещерен сбор „Пещера 2022“
септември
гр. Пещера
Проникване в пещери в Моравски карст - Чехия
септември
Моравки карст, Чехия
Х. ЕКОЛОГИЯ
Еко инициативи, почистване и облагородяване на туристичски места
януари - декември
По места
Организиране и провеждане на зелени бригади с ученически и младежки групи с ползване на хижите на БТС
юни – септември
планините в страната
ХI. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ – 100 НТО“
Отпечатване и изработване на:
цялата страна
– книжки на 100-те НТО
януари – декември
цялата страна
– карти – дипляни
януари – декември
– значки – бронзова, сребърна и златна
януари – декември
– печати и марки за обектите
януари – декември
– табели – пътни и информационни
януари – декември
Презентации на Националното движение „Опознай България – 100 НТО“ сред учащи
януари – декември
ХIІ. КУЛТУРНИ ПРОЯВИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА И ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ
Празник на пещера Снежанка
1 януари
пещера Снежанка
Традиционна седмица „Алеко Константинов“ - 159 години от рождението на патрона на БТС
13 - 20 януари
София
Концерт пред паметника на Алеко Константинов
13 януари
София
Честване на 120 години от основаването на ТД „Трапезица-1902“. Концерт на художествени състави на друже19
март
Велико
Търново
ството и гости от Плевен, Шумен, Варна, Стара Загора и Горна Оряховица
XXIII-ти Песенен празник „Прекрасна си, мила Родино“
май
Казанлък
Среща на туристи ветерани „Пролет 22“
25 юни
Пловдив
X-та среща на туристите ветерани „Варненска есен - 2022“ (3 дни)
6 - 8 октомври
Варна
„Кестенова вечер“ - среща на туристи ветерани
1 - 2 ноември
Петрич
Песенен празник на туристическите хорове „Слава вам, будители“
29 октомври
Пловдив
Подготовка и издаване на книжка за Мадарското плато
до декември
София
Прояви, посветени на кръгли годишнини от туристическата летопис
цялата година
По места
Ежемесечно издаване на вестник „Ехо“
цялата година
София
Издаване на карти, книжки, пътеводители на националните туристически движения
цялата година
София
Издаване на регионални пътеводители на движението „Опознай родния край“
цялата година
София
Издаване на книги от поредицата „Нова туристическа библиотека“
цялата година
София
Издаване на рекламни материали за Информационния център
цялата година
София
Теглене на ежегодната томбола на вестник „Ехо“
януари
София
ХІІI. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
II-ра среща на туристи от гр. Пехчево (РСМ) и ТД „Синаница 2000“ на граничната брзда при Моравски връх (Ченге4 - 5 юни
Малешевска планина
не кале 1879 м н.в.)
Планинарска среща с ТД от България, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и др., посветена на Тракийския
28 - 29 януари
Етрополска Стара планина
празник „Св. Атанас“
Изкачване на връх Трем
февруари
Сърбия
Поклонение на гроба на кан Аспарух в гр. Запорожие, Украйна (6 дни)
април или септември
Украйна
Изкачване на връх Езерен връх
юни
Албания
Поклонение на гроба на кан Кубрат - „Кубрат събира потомците си“ (8 дни)
юни
Украйна
Балканска туристическа среща
4-6 юни
Република Северна Македония
Изкачване на върхове във френските Алпи
юли
френски Алпи
Традиционно изкачване вр. Руен и тристранна среща на туристи от България, Сърбия и Северна Македония
3 юли
Осоговска планина
Щафета ултрамаратон от Олимп (Гърция) до гр. Казанлък, посветена на празника на розата в гр. Казанлък
юни
Гърция - България
Младежка балканска туристическа среща
19 - 21 август
Сърбия
ХХI Международен поход „Балкан без граници“ до връх Тумба
21 - 22 август
Беласица
29 септември - 2 окгр. Хелзингор, Дания
53-та Конференция на Европейската асоциация за пешеходен туризъм (ЕRA)
томври
Сбор на туристи от България, Сърбия и Република Северна Македония на 106-ата пирамида при с. Жеравино
2 октомври
с. Жеравино, Чудинска планина
Участие в национални и международни проекти в областта на туризма и туристическите спортове с партньори от
цялата
година
Сърбия,
Румъния, Турция, Гърция, Македония
съседните държави
XІV. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Курс за планински водачи – зимен профил
март
в УЦ на БТС
Обучение на хижари на хижи, предоставени от БТС за стопанисване и управление от ТД
април
по региони
Обучение на активисти от ТД по маркировка на туристическите пътеки
април
по наредба
Курсове и семинари по заявка на ТД, фирми и други
януари – декември
УЦ „Мальовица“
Курс за планински водачи – летен профил
юни
УЦ „Мальовица“
Курс за инструктори „Аqua walking“
юли
по наредба
Сбор на планинските водачи – опресняване на знанията и усъвършенстване на практическите умения
ноември
Рила, УЦ „Мальовица“
Курсове и семинари с учители – ръководители на ученически групи
цялата година
в УЦ на БТС
Обучение на хижари, стопанисващи хижи на БТС и ТД
цялата година
в УЦ на БТС
XV. МАРКИРОВКА
Стара планина, Витоша, Верила, Рила, Пирин,
Опресняване на туристическа маркировка по европейски туристически маршрути: Е3, Е4, Е8
май – октомври
Родопи, Славянка
Стара планина, Витоша, Верила, Рила, Пирин,
Маркиране на туристически маршрути в националните и природните паркове
май – октомври
Родопи, Славянка, Беласица, Странджа, Българка, Шуменско плато
Изработване на самостоятелни проекти и участие в такива за туристическа маркировка и туристическа инфра- януари – декември
Витоша,
Люлин,
Странджа, Средна гора
структура – места за краткотраен отдих, чешми, беседки, мостове и др.
Проучване, планиране и маркиране на нови туристически маршрути
януари – декември
цялата страна
ХVI. КОМУНИКАЦИИ
Такси за съоръжения за комуникация
януари – декември
цялата страна
Доставка и сервиз на съоръжения за комуникация
януари – декември
цялата страна
ГОДИШНИНИ
127 години организиран туризъм в България
159 години от рождението на патрона на БТС Алеко Константинов
125 години от смъртта на Алеко Константинов

Зимни спортно-туристически празници
Зимно изкачване на връх Мусала
Зимно изкачване на масива Триглав в Стара планина
52-ри зимен поход с изкачване на връх Мусала
Ски рали за купа „Сърнена гора“ - „Белмекен 22“
70-ти традиционен зимен ски и пешеходен поход, посветен на 3-ти март
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БТС, ТД
ТД ПЕС „Мусала“ - гр. Самоков
ТД „ Орлово гнездо“ - гр. Казанлък
ТД „Приста“ – гр. Русе
ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора
ТД „Узана“ – гр. Габрово
ТД „Орлово гнездо“ - гр. Казанлък
ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора
Велоклуб „Устрем“ - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна
БТС, ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
БТС, ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
Велоклуб „Устрем“ - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна
Община Чепеларе, Trip Elements, ТД „Студенец“ - гр. Чепеларе
БТС, ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
ТД „Родни балкани“ - велоклуб „Устрем"
ТД „Кайлъшка долина“ - гр. Плевен
БТС, ТД „Приста“ – гр. Русе
Воден клуб „Струма 2012“ - ТД „Осогово“ -гр. Кюстендил
ТД „Росица - Мазалат“ - гр. Севлиево
Морски клуб „Приятели на морето", ТД „Родни балкани“ - гр. Варна
Община Ардино, ТД „Белите брези“ - гр. Ардино
ТД „Приста“ - гр. Русе
СКО „Плевен“ - ТД „Кайлъшка долина“ - гр Плевен
ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил
ТД „Сърнена гора“ - гр. Стара Загора
СКО „Бегун“ - ТД „Родни балкани“ - гр. Варна
ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил
ТД „Купена“ - гр. Пещера
БФО, БТС
ТД „Купена“ - гр. Пещера
ТД „Купена“ - гр. Пещера
БТС, ТД
БТС
БТС, ИK „Ехо“ и НКС на Движението „Опознай България - 100 НТО“
БТС, ТД

ТД „Купена“ - гр. Пещера
БТС, Клуб „Приятели на Алеко Константинов“, ТД
СТХБ
ТД „ Трапезица-1902“ - гр. Велико Търново, Община Велико Търново,
СТХБ и художествени състави
ТД „Орлово гнездо“ – гр. Казанлък
ТД „Шипка“ - гр. Пловдив
ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
ТД „Калабак“ - гр. Петрич
БТС, СТХБ, ТД „Шипка“ – гр. Пловдив, БФТВ
БТС, ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
БТС,ТД
БТС, редакция на вестник „Ехо“
БТС, Издателска къща „Ехо“
БТС, Издателска къща „Ехо“ и областните управи
БТС, Издателска къща „Ехо“
БТС, Издателска къща „Ехо“
Редакцията на вестник „Ехо“
ТД „Синаница 2000“ - гр. Кресна
ТД ТСЕ „Опознай и съхрани 2001“ - гр. Етрополе, Община Етрополе
ТД „Купена“ - гр. Пещера, ПК „Ниш"
БТС, ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
ТД „Купена“ - гр. Пещера
БТС, ТД „Черноморски простори“ - гр. Варна
ТД ПЕС „Мусала“, ТД от балкански страни
ТД „Купена“ - гр. Пещера
ТД „Осогово“ – гр. Кюстендил
ТД „Орлово гнездо“ - гр. Казанлък
ТД ПЕС „Мусала“ - гр. Самоков
БТС, ТД „Калабак“ – гр. Петрич
ERA - Европейска асоциация за пешеходен туризъм, Dansk Vandrelaug
- Датска туристическа асоциация
ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил
БТС
БТС
БТС
БТС
БТС, ТД
БТС
БТС , ТД
БТС
БТС
БТС и ТД
БТС, съвместно с националните и природните паркове
БТС, ТД
БТС, съвместно с националните и природните паркове
БТС и ТД, съвместно с националните и природните паркове
БТС
БТС
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Хотел Мальовица – 1750 м н.в., Рила
тел.: 0894250711, 0894250218,
0894250201, www. malyovitsa.ski

ww.btsbg.org ; bts.sofia@gmail.com ; тел. 02/9873409; 0882966304; 02/4263984
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР • infotourbts@gmail.com; 02/9801285; 0882966320
ВЕСТНИК ЕХО“ • exobts@gmail.com; 0882966316; 0882966134
”
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п
в
с
ч
п
с
н

4
5
6
7
1
8
2
9
3 10

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Хижа Рилски Езера
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тел.: 0886509409,
www.rilskiezera.bg
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Рила
тел.: 0988818931, 0877388305
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Рила
тел.: 0885232325 и 0878719844

п
в
с
ч
п
с
н

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Хижа Камен дел

20
21
22
23
24
25
26

п
в
с
ч
п
с
н

4
5
6
7
1
8
2
9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

октомври/октомври
25
26
27
28
29
30
31

Хижа Бенковски

– 1540 м н.в.
Стара планина
тел.: 0882966241, 0876243079

Август/август

Хижа Вихрен – 1972 м н.в., Пирин
тел.: 0889834277
facebook.com/hijavihren
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Хижа Скакавица – 1876 м н.в.,
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– 1461 м н.в., Витоша
тел.: 0879185217, 0882727201,
facebook.com/kamendelhut
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Хижа Осогово

– 1640 м н.в., Осогово
тел.: 0896688484, 0884914551, 0888527968,
0882815515, facebook.com/hijaosogovo
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Хижа Дерменка – 1480 м н.в.,

Стара планина – тел.: 0882966457,
0885601410, 02/4910006, facebook.com/
pages/Хижа-Дерменка/102546863781128
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хижа Смолянски езера – 1541 м н.в.
Родопи – тел.: 0889906595, 0886936644,
karlak_tourist@abv.bg, facebook.com/pages/ХижаСмолянски-Езера/1613120178936717

Септември/септември

Декември/December
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Хижа Рай – 1430 м н.в., Стара планина
тел.: 0882966494, 0882966491
td.haidut.kalofer@gmail.com
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Хижа Алеко – 1840 м н.в., Витоша
тел.: 029671113, 0876860235,
0877101427, www.motensport.com

Designed & Produced by Alfa Star Ltd. tel.: 02 972 99 33, 088 972 99 33
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ЗИМНО ИЗКАЧВАНЕ НА 10-ТЕ

„За мен БТС е кауза“
Животът на Георги Кърпачев
винаги е бил свързан с планината и с туризма. Още като студент
в Политехниката в София започва
да се занимава с алпинизъм. На
скалите на Комините на Витоша
и на Лакатник минава първите си
алпийски турове, за да стигне до
суровите скални отвеси по Мальовишкия дял на Рила, красивите алпийски турове по Пирин и
Стара планина. Участва в преминаването на алпийските траверси
по високите била на Рила и Пирин, както и по най-дългия и тежък туристически маршрут у нас
- Ком-Емине. По-късно сам споделя: „Имах щастието да се уча
на планинарство и на алпинизъм
от Белката и от Цанкиша“ (б. ред.
Александър Белковски и Цанко
Бангиев) .
От 1954 г. Георги Кърпачев активно се включва и в работата на
Планинската спасителна служба,
като член на Софийския отряд.
Всеотдайно отделя много от свободното си време за доброволни
дежурства на Витошките хижи, участва и в много тежки спасителни акции по Рила, Пирин и Стара планина. В зрелите си години
той консултира активно съставянето и актуализирането на редица
вътрешноустройствени документи, които регламентират работата
на Спасителната служба. Георги Кърпачев бе един от най-големите познавачи на нашите планини. Познава отлично както високите билни машрути, така и ниските долинни подходи към циркусите, изходните маршрути от селищата към високата планина.
Знанията и натрупания опит го превръщат в изключително опитен
планински водач и той с удоволствие води групи и предава знанията си на другите.
През 80-те години на миналия век започва работа в БТС – направление „Туристически имоти“, отдел „Хижестопанисване“, а
след 1987 г. – в сектор „Маркировка“. Недооценен от тогавашното
ръководство, той напуска огорчен БТС.
От 2002 г. отново е открит от ръководството на БТС и е поканен
да сътрудничи в любимата му дейност – туристическата маркировка. Макар и вече в напреднала възраст, с невероятна енергия
разкрива истинския си потенциал, какъвто всъщност винаги е притежавал.
През 2002 г. е избран за председател на Републиканската комисия по маркировката, а през 2003 г. участва в актуализиране на
Правилника за маркировката на туристическите пътища в Р България. В периода 2004-2006 г. изработва кадастри на маркировката в граничните планини в Южна и Западна България, организира
бригади и пряко участва в маркирането на Славянка, Беласица,
Огражден, Руй и Осогово. Организира маркировъчни бригади в
Западна и Източна Стара планина, както и обучение на маркировачи. Успоредно или след извършване на маркировъчните работи инициира издаването на туристически карти за съответните
планини. Той е консултант и автор на текстовете на картите Южен
Пирин – Славянка, Беласица – Огражден, Витоша, Осогово и
първата пътна карта (българо-македонска) на Осогово, издадена
през 2009 г.
През 2004 г. по негова инициатива, заедно с група деятели на
доброволни начала, възстановяват поредицата „Малка туристическа библиотека“, в която е член на редколегията и консултант.
През 2005 г., също по негова инициатива, стартира националното движение „Покорител на 10-те планински първенци“, като той
лично създава идейния проект за книжката и значката на движението. През 2009 г. по негова идея БТС финансира издаването на
карта за 10-те планински първенци, в която е консултант и автор
на текстовете.
След 2008 г. по негово предложение в Закона за физическото
възпитание и спорта и в Закона за туризма има текстове, с които са регламентирани туристическите пътеки и възможностите за
финансиране на европейските туристически маршрути.
През 2008 г. БТС издава картата „Хижите в България“, на която
той е един от съавторите, а през 2012 г. е консултант в издадения
справочник „Хижите в България“.
Георги Кърпачев е постоянен представител на БТС в Европейската асоциация за пешеходен туризъм, в която е активен участник. Една от най-големите му заслуги е активната му работа по
учредяването, и то по негова инициатива, на Балканския планинарски съюз през 2009 г. В него той се радва на дълбоко уважение от страна на колеги от всички балкански държави.
След 2010 година Георги Кърпачев инициира ново международно движение „Покорител на 10-те балкански първенци“, като активно участва в подготовката на туристическа карта.
Дълги години е член на редколегията на вестник „Ехо“, на чиито страници публикува множество материали, свързани с разнообразната тематика на БТС, в т.ч. за маркировката, различни
маршрути, международната дейност на съюза и др.
Георги Кърпачев е носител на всички награди на БТС, а по повод 80-годишнината му е награден с медал „Алеко“.
Неговият земен живот приключва през 2016 г. Всички, които го
познавахме, ще го помним с неговата скромност, безрезервна
вяра в каузата на БТС, неограничения му капацитет от знания,
ерудицията му, готовността да помогне на
всеки. Често казваше
„За мен БТС е кауза“
и доказа това с целия
си съзнателен живот.
В негова памет, върху камък пред заслон
Черни връх на Витоша, е поставен възпоменателен знак.

Предлагаме на читателите на
в. „Ехо“ материалът на Георги
Кърпачев „Зимно изкачване
на 10-те планински първенци“
При зимните изкачвания на
всеки един от тях е добре да се
имат предвид следните особености:

1

Връх Мусала
(2925 м, Рила)
Изкачването на най-високия
връх на Балканите е сравнително лесно и безопасно. То
започва от двореца „Царска
Бистрица” над Боровец по т.нар.
Мусаленска пътека. Зиме тя е
превърната в широк, маркиран
и утъпкан ски път, който започва
от началната станция на втория
ски-влек в района на Маркуджиците. Изисква се повишено вни-

опасно и недопустимо. Затова се
тръгва от х. „Вихрен” в южна посока срещу реката, изкачват се
два долинни прага и се излиза
на обширно равно място (т.нар.
м. Равнака). В посока запад към
склона и главното било се търси
безопасен път право нагоре до
заравнеността на езерото под
вр. Гранитен (Муратов). Ориентираме се на север и се тръгва
нагоре по заобления хребет, извеждащ на вр. Хвойнати (Овинати). На места е възможно пропадане в заснежените клекове. От
върха се свива наляво (северозапад) и се продължава по ръба,
който леко се спуска до обширната седловина под вр. Вихрен
(тук излиза лятната пътека от х.
„Вихрен). Изкачването продължава право нагоре по южния

и кафе. Отиването до х. „Рай”
по лятната, т.нар. „Тарзанова
пътека”, е недопустимо. Обикновено от юг се излиза през
м. Паниците (на 5 км. асфалтов път над Калофер), като
изкачването е продължително, с голяма денивелация, и
става по зимната маркировка
до заслон Маринка в източното подножие на върха. От
него се продължава нагоре
също по зимната маркировка до самия връх. Не трябва
да се допуска отклонение на
север от железните стълбове
към снежните козирки, надвесени над пропастите на Северния Джендем. Възможно е
изкачване както от х. „Тъжа”,
като се следи билната зимна маркировка, и през заслон
„Маринка” се излиза на върха,
така и от х. „В. Левски” над
Карлово, като над гората се
излиза на маркиран с железни тръби стръмен хребет, извеждащ на главното Старопланинско било, и през заслон
„Ботев” се излиза на върха.
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мание при разминаване със скиори, сноубордисти и утъпквателни машини. От горния край на
пътя маркирана с железни колове пътека продължава в клека, а
след това на открито до х. „Мусала”. Скиорите, които карат ски
в района Маркуджици, и много
туристи стигат до х. „Ястребец”
с кабинковия лифт от Боровец.
От там много от тях се изкушават да тръгнат към х. „Мусала”
по лятната хоризонтална пътека,
която пресича опасен лавинен
участък в района на третия скивлек. Затова им препоръчваме
да се спуснат по диагонал на
склона до началото на втория
ски-влек в долината на реката,
където минава безопасната туристическа пътека до х. „Мусала”. От тук изкачването продължава по зимна маркировка до
заслон „Еверест`84”(Ледено езеро). Тук може да бъде оставен
тежкия багаж. Лятната пътека по
стръмния североизточен склон
на Мусала е покрита със сняг и
е опасна. Изкачването трябва да
продължи само по стоманеното
въже, монтирано по северния
ръб. Набирането по въжето нагоре се извършва с ръце в ръкавици. Въжето не трябва да се
пуска и да се избягва плъзгането
по заледените камъни. Не бива
да се допуска и изпреварване
в двете посоки. Разминаването
трябва да става много внимателно, като единият от двамата
трябва да застане неподвижно и
стабилно, здраво стъпил на крака. В метеорологическата станция на върха се предлагат временен подслон, чай и кафе.
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Връх Вихрен
(2914 м, Пирин)
Изкачването му е продължително, трудно и отчасти опасно.
Ползването на летните пътеки от
х. „Вихрен” или х. „Бъндерица” е

склон на върха, като целта е металната конструкция на връхната кота. Не трябва да се правят
никакви отклонения от директната посока - вдясно са скални
падове, а вляво стръмни и дълги лавинни скатове. Тази част от
маршрута е особено опасна при
мъгла. При липса на видимост и
неувереност е по-добре туристите да се върнат по обратния път.
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Връх Ботев
(2376 м, Стара планина).

Черни връх
(2290 м, Витоша).
Изкачването е сравнително
лесно и безопасно. Най-удобният изходен пункт е х. „Алеко”, до която достига автомобилен път от кв. Драгалевци,
а също и кабинков лифт от кв.
Симеоново. Лятната пътека
от х. „Алеко” към върха попада в района на ски-пистите в
м. Стената, затова трябва да
се тръгне на запад през платото по зимната маркировка
към х. „Тинтява”. При пресичането й със стълбовата маркировка от Голи връх (горна
станция на седалков лифт от
кв. Драгалевци) се тръгва по
последната до самия връх.
В чайната на заслон „Черни
връх” се предлагат временен
подслон, чай, кафе, супи, захарни изделия и др. Изкачва-

върхове

януари 2022 г.

ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЦИ

лото се разширява, заобля и се
излиза на вр. Радомир. При връщане трябва да се внимава при
слизането по скалистия улей до
седлото.
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Връх Руй
(1706 м, Руй).
Изкачването му е сравнително
лесно и безопасно. Основният
изходен пункт е х. „Руй“. До нея
се стига от с. Ломница, а до селото се идва от гр. Трън по асфалтов път покрай известното
Трънско ждрело на р. Ерма. При
малко сняг е възможно преминаване по лятната пътека от хижата
до върха. При повече сняг това е
трудно, още повече, че по стръм-

В за 2021 г. приключиха,
Календарните прояви на БФТ нините никога не секва.
пла
но желанието ни да ходим из
Илина Маринова от ТД „АмбаЗатова и предложението наим за четири дни до Родопите,
рица 21” – Троян, да отскоч Веднага се сформира мобилна
дойде като манна небесна. и потегляме въодушевено на 2
група от дузина планинари
ноември към Смолян.

очертаващото се остро било
със стълбова маркировка.
Склоновете от двете му страни са стръмни и лавиноопасни. На самия връх е построен заслон без персонал, който е в добро състояние.

6

Връх Гоцев
(2212 м, Славянка).
Изкачването е продължително, но сравнително лесно и
почти безопасно. Най-добрият
изходен пункт е х. „Извора” (7
км. асфалтов път от с. Петрово). От хижата се продължава
по пътя до превала над с. Голешево, свива се вдясно и се
продължава по черния път до
м. Ливада с малка постройка (една стая се ползва за
заслон). Пътеката навлиза в
гора, където в стръмните части при дълбок сняг са възможни свличания на снежни маси.
Над гората трябва да се излезе вдясно на стръмния северен ръб на вр. Шабран, който
се изкачва и след малка седловина се достига Гоцев връх.
Лятната пътека, траверсираща левия скат на вр. Шабран,
е лавиноопасна. Участъкът

Връх Руй
телно, а в билната част - отчасти опасно. Най-добрият изходен
пункт е х. „Конгур” над гр. Петрич. От хижата се тръгва нагоре по лятната маркировка през
гората до м. Вършилото. Оттук
се върви само нагоре по стръмния северен ръб на вр. Конгур.
По стръмните странични скатове
на ръба са възможни свличания
на снежни маси. От върха в западна посока за няколко минути
се слиза до билно седло. Летният път, който минава оттук през
северните склонове на билото,

Връх Гоцев
Изкачването и на този връх е
продължително, трудно и отчасти опасно. Лятната пътека от х.
„Плевен” е доста опасна, затова
изкачването става по северния
ръб на Млечния връх, обезопасен с въжен парапет. По него се
излиза на главното Старопланинско било, свива се на изток
и с лек наклон надолу, като се
следва зимната маркировка, се
стига до седло, където се намира заслон „Ботев”, който е
в добро състояние. Тук излиза
лятната пътека от х. „Плевен”.
Изкачването продължава по западния скат на
вр. Ботев, като
се следи зимната
маркировка. При
мъгла (която тук
е често явление)
е необходимо повишено внимание,
тъй като от двете
страни има пропасти. На върха
може да се ползва
временно подслон
в метеорологичната станция, където предлагат чай

нето може да се осъществи
и от м. Златни мостове през
х. „Кумата” и м. Конярника
по зимната маркировка, както и от с. Железница през х.
„Академика” също по зимната
маркировка. Тези два маршрута са по-дълги и не се препоръчват при лошо време и
мъгла.
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Връх Руен
(2251 м, Осогово).
Изкачването е продължително и частично опасно във
втората му част. Тръгва се
от х. „Осогово” или туристически комплекс „Трите буки”.
При малка снежна покривка
или добре улегнал сняг може
да се премине по лятната
пътека до заслон „Превала”
(чешма
Бегбунар).
Опасност има при пресичане на
стръмните източни склонове на вр. Човека. При повече сняг трябва да се изкачи
вр. Кюнека над х. „Осогово”
и по заобленото немаркирано било да се излезе на вр.
Човека, след това южно под
него - на заслон „Превала”.
Оттук до вр. Руен се следва

от вр. Койнар до Голям Царев
връх на маршрута х. „Славянка” - Парилски проход - Гоцев
връх е изключително лавиноопасен.
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Връх Голям Перелик
(2191 м, Родопи).
Изкачването му е лесно и
безопасно. Изходен пункт е х.
„Перелик”. До нея се достига
от м. Превала (на пътя Смолян - с. Стойките) по асфалтов
път. От хижата се тръгва на
юг по стълбовата маркировка,
минава се покрай параклиса
„Св. Кирик” и се продължава
направо към седловината, източно от върха. Малко след
параклиса вдясно се отделя
друга стълбова маркировка,
която подсича северните склонове на върха и води до х.
„Ледницата”. От седловината
се върви още малко на запад
до забранителните знаци. Излизането на самия връх е нежелателно, тъй като достъпът
е забранен.
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Връх Радомир
(2029 м, Беласица).
Изкачването му е продължи-

11
В ПЪСТРОЦВЕТНАТА
ПРЕГРЪДКА
НА РОДОПИТЕ

е лавиноопасен. Затова от седлото трябва да се изкачи внимателно стръмния тревисто-скален
улей, след което да се излезе на
основното било на Беласица. От
двете страни на острия хребет с
козирки са дълбоки пропасти с
лавинни полета. Постепенно би-

ната част под върха се свличат
снежни маси. Затова от хижата
трябва да се продължи по горския път към с. Забел. След около половин час се излиза на голяма седловина - поляна. Вдясно
има изоставена тухлена постройка. Изкачването става право нагоре по голия купол на върха, без
отклонения в друга посока.
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Връх Голям Богдан
(1604 м, Средна гора)
Изкачването му е лесно и безопасно. Изходен пункт е Копривщица, като се следва лятната
маркировка до мястото на бившата х. „Богдан”. Оттук излизането до върха е лесно, като изключим трудността, която създава затрупаната със сняг и обрасла с храсти пътека в гората.
След горните подробни указания да припомним и някои
често повтаряни съвети, полезни при подготовката за изкачванията: носете функционални, удобни и топли обувки
и дрехи, шапка и ръкавици,
очила, фенерче (по-добре челник), кибрит (запалка), компас
и карта, лека и калорична храна, термос с топъл чай (кафе),
няколко таблетки аналгин, 1-2
бинта и анкерпласт, зареден
мобилен телефон (евентуално
GPS), компактна и лека раница;
при необходимост да се вземат
още: ледокоп, две щеки, туристически котки, ски с колани.
Не спестявайте планинската здравна застраховка!
Запомнете и тел. 112 на
Планинската
спасителна
служба!
инж. Георги КЪРПАЧЕВ
Връх Радомир

Градът ни посреща окъпан,
свеж, млад (създаден 1960 г.) и
красив, кацнал достолепно на
1035 м н.в. в Переликско-Преспанския дял на Западните Родопи. Разположен е в котловината
на река Черна (приток на Арда),
а по двата бряга на реката в посока запад-изток, се намират
трите големи квартала – Смолян, Райково и Устово. Смолян
е един от най-дългите градове в
България, което се дължи на линейното му застрояване по поречието на река Черна.
В градския лабиринт от улици
губим време, докато намерим
къщата за гости, където ще отседнем. Със задоволство констатираме, че в планината сме
далеч по-уверени в ориентирането, отколкото в градска среда.
Вечерта хвърляме последен поглед върху прогнозата за времето през следващите дни и сме
готови с маршрута за следващия
ден до извора на река Арда.
Утрото нахлува в деня свежо
и синьо. Очакваме един цветен
и слънчев ноемврийски ден. Отправяме се към с. Горна Арда,
над което тръгва пътеката за
крайната цел – началото на
най-голямата родопска река,
чиито извори бликат в подножието на Ардин връх. Разбит и
тесен асфалтов път ни отвежда
до последните къщи на махала Билянска и от там започва
пешеходният маршрут до извора. Вървим по широк черен
път, който постепенно преминава в щирока горска пътека.
Под краката си вече усещаме
мекия килим от опадали листа.
Изкачваме плавно и преодоляваме денивелация от 360 м. По
откритите места ни привличат
пъстроцветни гледки. По разстланите зелени килими като
златисти оазиси се открояват
яркожълтите корони на брезите.
Така прехласнати, неусетно изминаваме разстоянието и след
час и половина се озоваваме
на поляна с беседка и дървен
мост. А след още минута по пътеката вече сме до самия извор
на Арда. Тя извира изпод голямо вековно дъбово дърво на
1540 м н.в. Пием от извора и си
пожелаваме безсмъртие.
Запечатваме в снимки този
феномен на природата и бавно
се изнизваме по обратния път.
На връщане гледките са още
по-привлекателни, окъпани от
щедрото ноемврийско слънце.
Пътьом разглеждаме забележителностите на с. Могилица
и се отправяме към Ухловица,
една от най-красивите пещери
в България. Изкачваме стръмна
пътека със серпентини и метални конструкции и след половин
час се озоваваме пред входа
на пещерата. Стръмни метални
стълби ни отвеждат в недрата
й, където има невероятни карстови образувания. Посреща ни

„стопанката” на пещерата Баба
яга, погледът спира върху живописната ниша с коралите, каменен водопад се надвесва над
трите преливащи едно в друго
езера. Огромни сталактити и
сталагмити препречват погледа, а мощни сталактони сякаш
подпират овалните сводове на
огромната подземната кухина.
Излизаме на горната земя, леко
замаяни от въздействието на
природния гений, изваял шедьоврите на Ухловица. Мислено
завиждаме на прилепите, които
висят, унесени в сън, избрали
за свое убежище разкоша на
тази пропастна пещера.
Денят неусетно мръква. Вечерта е шумна и изпъстрена с
впечатления. Нощният сън ни
зарежда за следващия преход.
От хижа „Перелик” потегляме
към най-високия достъпен за
туристи връх в Родопите – Орфей (2188 м н.в.). Отново се
радваме на слънце и тихо време. Леко и спокойно се движим
нагоре и неусетно набираме
височина. По пътя ни се редуват красиви гледки в близък
и по-далечен план. Отначало
върхът се крие зад овалните
ридове и хълмове, но в един
момент се открива пред погледа ни, подлагайки ни изпитанието да се изкатерим до връхната
му кота. Невероятни живи пейзажи разкриват вечната красота
на Родопите. Въздухът и небето
са кристални. Правим снимка за
спомен върху пирамидата от камъни и поемаме отново надолу.
Побрали в душите малка част
от неизчерпаемата хубост на
Родопа планина.
Последният ден е посветен
на интересни обекти и още красота и история от Родопите.
Посещаваме историческата
местност и паметник-костница
на връх Средногорец край с.
Полковник Серафимово, където
от 19 до 21 октомври 1912 г. се
водят решителни боеве за освобождението на Средните Родопи. Частите на 21-и пехотен
Средногорски полк под командването на полковник Владимир
Серафимов и 9-и пехотен Пловдивски полк с помощта на доброволчески чети от местното
население, отблъскват противниковия корпус на Явер паша
и с това се слага край на вековната чужда власт. Върхът е известен във военната ни история
под името „Родопската Шипка”.
Спираме за малко в с. Лилеково, живописно разположено
на 1389 м н. в., изключително
красиво и с обгледни панорами.
Посещаваме и един от символите на курорта Пампорово
в Родопите - Телевизионната
кула „Снежанка”, кацнала на едноименния връх. Пътешествието ни завършва на хижа „Момчил юнак”.
Снежана ИВАНОВА
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Шуменската крепост и църквата
„Св. Възнесение" през Средновековието

Шумен е български град,
въплъщение на древност и
мъдрост, на слава и величие. Град, чиито жители са
познавали еднакво силата
на копието и меча, на хладното и огнестрелното оръжие, на четмото и писмото,
на словото и книгата. На
високо се е появил той, че
от високо окото по-надалеч
гледа и всичко вижда. Затова Шумен е толкова стар,
колкото са стари неговите
крепости! От тях започва и
неговата биография.
Най-ранното засега описание е от 1153 г. Направено е
от географа Идриси. Географията на Идриси не е достигнала до нас в оригинал. Един
от Софийските преписи е на Б.
Недков: „Масиунус … е голям
многолюден град, основан в
старо време.” Масиунус е многолюден град. В него има една
кантора за Русия. Той е цветущ
град. Има многолюдни пазари и
изобилни природни богатства,
разположен е на една планина
(височина). Тъй нареченият Софийски препис на географията
на Идриси, завършен през 1556
г., е открит в библиотеката на
Томбул джамия.
При археологическите проучвания на Шуменската крепост

в района на вътрешното укрепление са открити шест късносредновековни църкви. Базиликалният тип църкви на Шуменското
плато е разпостранен до ХІV в.,
тъй като строителните традиции
и форми са запазени до късно.
Предпочитан е по стара местна
традиция, свързана с църковната
архитектура в Плиска. Този архитектурен тип до късен период е
бил разпостраняван във Византия, в източната част на Византийската империя, в Трапезунд и
другаде в Мала Азия. Разграничават се два строителни периода
– първият от VІ в. и вторият във
втората половина на ХІV в.
Голямата базилика с големите
си размери и украса трябвало да
отговаря на значението и ролята,
която е играл средновековният град Шумен в тази епоха. Тя
носи ярко изразени черти на двата строителни периода. Макар
в старинен базиликален план,
и сега била запазена самобитността в архитектурата, защото
тук са градили местни майстори. По-подробното изучаване на
най-старите паметници на българското изкуство и култура показва съвсем ясно, че византийското влияние в България не е било
така силно, както обикновено се
приема. Трябва да се има предвид, че днес, поне в областта на

изкуството, употребяваме термина „византийски” в смисъла на
„Цариградски”, като под „византийско изкуство” разбираме само
официалното изкуство, изхождало от столицата на империята.
Византийско изкуства в широк
смисъл на думата е в същност е
твърде различно, с многобробройни локални различия, и не може
да се счита за национално изкуство, създадено само от един отделен народ.
Смяташе се, че до ХІV век, седалището на митрополита е било
във Велики Преслав. Преди няколко години археолози изказаха
предположение за преместване
на митрополитското седалище в
Шуменската крепост още преди
завладяването на Североизточна
България от османците. Основание за това те намират в упадъка
на втората българска столица и
израстването на Шумен до хора
(административна област). Ако
това действително е било така,
то митрополитът е могъл да
остане в крепостта най-късно до
1388 г., до нейното завладяване
от Али паша след продължителна обсада и съпротива.
Това потвърждава предположението на Иван Моллов, че църквата „Св. Възнесение” е „може би
от Втората българска държава…
е била много пъти ремонтира-

на и преправяна”. Размерите на
църквата „Св. Възнесение” показват възможностите й да обслужва голям брой богомолци.
Това означава, че е била предназначена за енорийска църква
още преди османския период.
Самото наименование „Вознесение Господа Исуса Христа и Светаго Великомученика Георгиа”
сочи, че храмът е двупрестолен.
Най-ранното засега писмено сведение за ремонт на храма „Св.
Възнесение” в Шумен е от 1720 г.
в документ, издаден от Константинополския патриарх. В него се
казва, че Преславският епископ
Никифор успял да издейства
разрешително за възобновяване на две църкви – в село Тича
и „Св. Възнесение” в Шумен,
„която е и епископска катедра
на тази епископия”. Патриархът
се обръща към всички духовни
и светски лица да подпомогнат
Преславския епископ за тяхното
възобновяване. В документа се
подчертава, че шуменската църква е била порутена „вече дълги
години”.
Следващото възобновяване на
църквата „Св. Възнесение” става след Руско – турската война
от 1828 – 1829 г. В запазения до
днес каменен надпис на храма
се чете: „…сотворися храм сей,
Вознесение господа исуса хри-

ста,…1829: септемврий 1.” В
издадения ферман през 1829
г. се казва, че „църквата е порутена”. Разрешава се „да се
направи ремонт” „върху старите основи, без да се добави
нито една педя, нито един пармак (пръст)”. Същите условия
се четат и в буюрултията за
ремонта, издаден през 1830
г. „Каквато е била на времето,
без да се добавя нито една
педя, нито един пармак”.
Известно е, че в първите
векове на османското владичество изграждането на нови
църкви (първоначално съзиждане) не се разрешава. Издействаното разрешително за
възобновяване през 1720 г. доказва, че църквата „Св. Възнесение” е строена в сегашните
си размери още преди идването на османците.
Христо СТЕФАНОВ –
Регионален исторически
музей – Шумен

АЛЕКСАНДЪР РУСЕТ – СЪЗДАТЕЛ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ГЕОГРАФСКА КАРТА
През ноември 2021 г. се навършиха 160 години от смъртта на Александър Русет
(Хаджирусет) – създателят
на първата българска географска карта, дарител,
просветител и общественик.
През 1843 г. в Страсбург се
сътворява
едно
любородно
дело, с голямо значение за тогавашното българско просвещение и култура. След много
усилия е отпечатана географска карта, която има честта да е
първата за България. Наименованието й е „Карта на сегашная
Болгария, Тракия и Македония
и на прилежащите земи сос иждшвението на господина Димитрия Русет се издава в полза
на новонаставленаго в Русчук
словено-болгарское училище”.
Отпечатването на тази карта е
забелязано и в Цариград, където в дописка на „Цариградски
вестник” пише: „родолюбивий
Хаджирусет го дари Русчукското училище с карта на сегашная
Европейска Турция и ежегоден
приход от 1500 гроша златни…”
И добавя още: „Блазе ти, г-н Русет! Дано се подражат и други
еднородци! А най-вече първенците русчушки!”
Но кой е Александър Русет
(Хаджирусет)?

Дядо му е русенски търговец на
име Руси, който след поклонничество в Йерусалим се удостоява с
хаджийство и потомството му, освен с фамилното име Русет, е известно и като Хаджирусет. В Русе е
известен с много родолюбиви дела.
Със семейството си се преселва в
тогавашния австрийски град Кронщадт (сега е Брашов в Румъния),
където се ражда синът му Димитър
и той, като баща си, е известен с
много дела „в ползу народу”.
Димитър Русет (Хаджирусет) се
преселва в Кишинев и там се ражда синът му Александър, който има
честта да бъде създател на първата българска географска карта, с
финансовата подкрепа на баща си.
Александър Русет (Хаджирусет)
е роден през 1810 г. В Кишинев
получава основно и гимназиално образование, учи и във военно
училище. Техническо образование
получава в Санкт Петербург. Служи ката унтерофицер в руската
войска и участва в Руско-турската
война от 1828 г., с надеждата тя да
повлияе и за освобождението на
България. Отличава се в сражение
при Ряхово (град Оряхово). След
войната продължава учението си в
Париж и Страсбург.
По време на пребиваването си
в Страсбург, който е известен като
голям картографски център, той

създава и отпечатва карта в четири
листа с мащаб 1:650000, която обхваща Балканския полуостров.
Към житейската биография на
Александър Русет след Страсбург
се добавя установяване в Букурещ,
където от 1849 до 1856 г. е преподавател в местното военно училище и е негов заместник-директор.
При избухването на Руско-турската
война (1853-1856 г.), известна като
Кримска, отново с надеждата за освобождение на България се включва като инструктор на български
доброволци.
Земният му път завършва през
ноември 1861 година.
Обследвания на житието на
Александър Русет (Хаджирусет) са
правили много историци и учени,
сред които са Михаил Арнаудов,
д-р Иван Селемински, Васил Дойков, Ц. Михайлов, успели в значителна степен да осветлят родолюбивите му дела и неговата карта,
която до 1860 г. е била единственото помагало от този род не само
в училището в Русе, но и в много
училища из Мизия, Тракия и Добруджа. Докато живее в Русе, Александър Хаджирусет служи като директор на военния арсенал, професор
е по математика и създава семейство с румънката Зафира. По време на Кримската война лично дава
8000 златни гроша за обучение на

българските доброволци и служи
при генерал Иван Салос.
Идеята за създаване на карта се
поражда съвместно с бащата на
Българското революционно движение Георги Сава Раковски. Двамата
осъзнават нуждата от карта, която
да обхваща земите от Дунав до
Бяло море.
Картата на Александър Хаджирусет е чертана, рисувана и литографирана лично от него. Приема
се, че за база е ползвал карта на
Пиер Лапи от 1822 г. Картата била
оценена високо, а такава оценка
й дава и големият географ Атанас
Иширков: „Тази карта буди учудване поради ранното си появяване.
Карта на Балканския полуостров
в такъв голям мащаб и с толкова
финно начертаване не са притежавали до 1843 г. не само другите
балкански, но и много напреднали европейски народи.”
Към причините за издаването на картата се
оказва и един френски
автор, който писал, че в
България, около Враца и
в Добруджа, живеели два
милиона власи, а в Македонската област и повече.
Не са малко и дарителските дела на Александър
Хаджирусет, но е трудно

да бъдат споменати всички. Не
може да се пропусне фактът,
че е автор на училищното помагало „Чистописание на новобългарски език”, издава учебник „Първоначална и училищна
геометрия”. Дълги години пише
и История на България, която
поради смъртта му остава недовършена.
По мнението на вестник „Дунавска зора“ от 1869 г. Русет е
„един от най-учените по онова
време наши българи“. Бил е
сред радетелите за създаването на българско научно-просветно дружество в Букурещ,
която идея след смъртта му се
осъществява с основаването на
Българското книжовно дружество в Браила.
Борис САНДАНСКИ
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О

т хижа „Виторио Емануеле II” (един от изходните пунктове за
връх Гран Парадизо),
която се намира на около 2750
м.н.в., тръгнахме малко преди
разсъмване. Лека-полека светлинките пред нас започнаха
да гаснат. Денят настъпваше и
подтискащото чувство, съпътстващо мрака, започна да се
изпарява... Уж доста хора тръгнаха пред нас, а имах усещането, че сме сами по маршрута.
Усещането не ме излъга... Бях
хванал пътеката, която познавах отпреди, без да подозирам,
че глобалното затопляне и тук
се бе намесило, и то сериозно.
Дотолкова бе стопило ледника,
по който минаваше маршрута,
че го бе направил опасен, и
накрая бил изоставен. Новият
маршрут върви доста по-вляво
от стария и излиза на билото
по друг, страничен ледник.
Докато се прехвърлиме по
него губим малко време, но денят е пред нас, и то какъв ден!
Напредваме бавно по леденото
море, като заобикаляме дълбоките цепнатини. Добре, че
има пъртинка пред нас, та не
ни се налага да търсим мостове и проходи. Но и пъртината
не е гаранция, че в даден момент няма да тръгнеш надолу
(вместо нагоре). Навързани
сме като салам, че и с каски, а
слънцето пече ли, пече...
На билния ледник поне подухва малко и ни става хубаво, още повече, че върховата
пирамида е вече пред очите
ни и удвоява силите ни. Сваляме котките и запълзяваме по
каманаците, но на последните десет метра „митингът” е в
разгара си. Струпването на катерачи по най-трудния участък
отнема доста време в чакане.
Най-после идва и нашият ред.
Опъвам парапета (тук всеки водач си опъва отделен парапет
и после си го прибира, заради
хляба на местните гидове...) и
ето ни след близо седем часа в
прегръдките на Мадоната! Всеки от нас - Милена, Данчето,
Митко, Димо и моя милост, се
снима с нея за спомен - сигу-

рен знак, че си достигнал връхната точка на Гранд Парадизо,
и беж обратно надолу. Още
през нощта времето се скапа...
Този път извадихме късмет!
Предстоеше втората част от
пътешествието ни – Доломитите. Пътуваме над 500 км по
италианската пътна мрежа и
ето ни в сърцето на най-красивата част на Алпите. Е, красотите оставяме за следващите
дни – така вали, че ни отказва
да опъваме палатките. Таим
слаба надежда за утре, ама надали... Поне сутринта за малко
спря, та опнахме шатрите. Щем
не щем, трябваше да се задоволим този ден с Болцано (Бозен) – столицата на Южен Ти-
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ДУШАТА НА АЛПИТЕ
рол. Един прекрасен, спокоен и
пълен с туристи град! Върхът на
сладоледа беше Музеят на Меснер, разположен в замък над града, един от петте в цял Тирол! А
пък черешката на върха на сладоледа беше самият Райнхолд
Меснер. Имал някаква презентация малко преди нас и останал
да дава интервю на журналистка,
та го изловихме! Не пропуснахме
да направим и снимки, разбира
се, без да му досаждаме много!
Истинско потвърждение на народната измислица „Всяко зло за
добро”...
Доломитите са планински масив в Източните Алпи, който влиза в системата на Южните алпийски вериги. Те се простират в
североизточната част на Италия,
на териториите на провинциите
Белуно, Болцано, Южен Тирол
и Тренто. Масивът е ограничен
от долините на няколко реки –
Изарко, Пустерия, Пяве, Брента
и Адидже. Дължината на планинската верига е около
150 километра, осемнадесет от върховете
са с височина над 3000
метра, като най-високата точка е връх Пунта
Пеня на масива Мармолада – 3342 метра.
Тук се намират Националният парк „Доло-

мити Белунесе“ и много други
регионални паркове. През август
2009 година те са били обявени за обект на ЮНЕСКО от световното природно, културно и
историческо наследство.

Доломитите, известни още като
„Бледите планини“, идват от карбонатната скала доломит, наречен на френския минералог от
19 век – Деодоне Гратат де Доломие, който пръв описва минерала. Те са сформирани от светъл
на цвят варовик, в който ерозията е издълбала причудливи форми. В подножието им се намират
великолепни поляни и сини езера, притежават чудно биоразно-

скулптурни форми са изключителни. Една природна даденост,
която съдържа международно
значима комбинация от ценности
за науката на земята.
През Първата Световна война
фронтовата линия между ита-

лианските и австро-унгарските
сили минава през
Доломитите, където
се използват широко
стари минни галерии.
Вече има открити военни музеи в Cinque Torri и
Mount Lagazuoi. Много хора
посещават Доломитите, за
да се изкачат на виа ферата
(в буквален превод - железен
път) - защитени пътеки, създадени по време на войната. Редица дълги пешеходни пътеки
преминават през тях. Номерирани са по трудност по скала
от едно до осем.
На следващия ден времето малко се поусмихна, но не
беше за нещо сериозно. Направихме един 7-8 часов преход до височина 2500 м, колкото да не е без хич... Последният цял ден, който имахме по
програма, ни подари прекрасно
време, макар и с 2-3 см пресен
сняг над 2800 м н.в. Реших,
че вместо да се наврем в някоя виа ферата, каквито бяха
първоначалните планове, подобре да качим нещо обгледно
и да се порадваме на Доломитската панорама, която ни убягваше досега. Речено-сторено.
Витото ни хвърли за минути
от къмпинга ни в Каназей до
превала Пордой (около 2230
м н.в.), а оттам с гондолата
кацнахме на 2950 м н.в. на
ръба на масива Селла. Отне
ни по-малко от
два часа да
се
възкачим
на първенеца
на Селла –
Пиц Бое (3152
м), където се
включихме
в
м н о гол юд н и я
митинг, посветен на хубавото
време...
Седнали пред
върховата хижа
на
биричка,
с часове се
прехласвахме
на туй чудо, наречено Доломити! Заради такива мигове си заслужава бъхтането!
На тръгване от тази страхотна планина си направихме подарък – пообиколихме с Витото
по високия Доломитски път из
превали, курорти, курортчета,
села и паланки, а за десерт
оставихме Кортина Д`Ампецо. Оказа се, че сме случили
втория ден от тридневния традиционен празник-събор на
пожарникарите в Италия... Пожарникари с ретро униформи,
стари пожарникарски брички,
демонстрации на висш пилотаж в тази област, официални церемонии, песни, танци...
въобще всенародно веселие!
Отново връх на сладоледа

образие и невероятни върхове.
Популярни са за ски през зимата,
а през есента, пролетта и лятото
за планинско катерене, трекинг,
колоездене, парапланеризъм и
делтапланеризъм. Деветте компонента на Световното наследство на Доломитите защитават
серия от отличителни планински
пейзажи, които са с изключителна природна стойност. Драматичните им вертикални и бледоцветни върхове в разнообразни

този ден беше посещението в
друг музей на Меснер с тематика „Доломитите”! Създаден
на самия връх Рите (2183 м) в
средата на Доломитите, в изоставени военни бункери от
войната, с невероятна естествена панорама! Колекцията от
картини, снимки, биографии,
предмети и истории е уникална! Център на вниманието на
целия интериор на музея е личността на „Тигъра на Доломитите“ – легендарният Емилио
Комичи!
Тирол и Доломитите трябва
да свалят шапка пред гения
на своя син, Райнхолд Меснер,
прославил ги със собствения
си живот, а не да го недолюбват, както досега...
Евгений ДИНЧЕВ
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Телефони на ТД И ОБЕКТИ
ВНИМАНИЕ - ЛАВИНИ!
В СИСТЕМАТА НА БТС
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ПЛАНИНАТА

Васил Димитров Негенцов

СТД „Академик“ - Варна - 052/356080 и 0888306754
ТУЦ „Академик“ – Варна - 052/356080 и 0888306754
КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ
ТД „Янина градина” – град Бобошево - 0899117922
Хижа „Яна” - 0876531603
ТД „Рилски езера” – Дупница - 0988818931
Хижа „Скакавица”- 0877388305
Хижа „Рилски езера” - 0886509409
ТД „Осогово” – Кюстендил – 0897926886 и 0882966426
Хижа „Иглика” – 0893990815 и 0882966426
Хижа „Осогово” - 0882 815 515, 0896 688 484,
0882966426
Тур. комплекс „Три буки” - 0887 564 265, 0895625220 и
0882966426
Тур. спалня „Верила” - 0896 688 444 и 0888843759
Хижа „Пионерска” - малка - 0888600489
Хижа „Ловна” – 0888059172 и 0884 956 666
ТД „Рила” – град Рила - 0882966423
ЛОВЕШКА ОБЛАСТ
Хижа „Зора” - 0882966309
ТД „Стратеш” – Ловеч -0884213030 и 0882966457
Заслон „Орлово гнездо” - 02/49100023
Хижа „Дерменка” - 02/4910006
ТД „Златна панега” – Луковит – 069759530 и
0896606054
Хижа „Провъртеник” – 0889812479 и 0895372822
УЦ „Карлуково” - 0877550029 и 087 550994
ТД „Здравец” – с. Терзийско - 0886773330
Хижа „Коман” - 0886773330
ТД „Вежен” – Тетевен - 0882966227 и 0882966241
Хижа „Бенковки”- 0876243079
Хижа „Момина поляна” – 0887510006 и 0889623087
ТД „Амбарица 1912” – Троян - 0888682169 и
0878593104
Хижа „Амбарица” - 0878593104
Хижа „Яворова лъка” – 0893778575
ТД „Балканска звезда” - с. Чифлик - 0884600310
ТД „Васильов”- с. Шипково - 0888729633
Хижа „Васильов” - 0889824081
ОБЛАСТ МОНТАНА
ТД „Берковица” – Берковица - 0888232423 и
0953/80428
Хижа „Ком” – стара - 0889681693
Хижа „Ком” – нова - 0885830271
Хижа „Бялата вода” - 0878947940
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ТД „Батьовци” – Батак – 0889572684 и 0899424172
ТД „Юндола 1919” – Велинград - 0882454055
Хижа „Христо Смирненски” – 0878055002
Хотел „България” – Велинград - 0889500444 и
0889500155
ТД „Алеко” – Пазарджик – 0899899425 и 0988969863
Хижа „Добра вода“ - 0988969863
ТД „Бунай” – Панагюрище - 0886199858
Хижа „Павел Делирадев” - 0882966337
Хижа „Равно боре” - 0896332092
ТД „Купена” – Пещера – 0896715972
ТД „Милеви скали” – град Септември - 0893600598
ПЕРНИШКА ОБЛАСТ
ТД „Орлите” – Радомир - 0898706550
ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ
ТД „Кайлъшка долина” – Плевен
Хижа „Плевен” – 0988777701, Фейсбук PlevenHut
Хижа „Среброструй” – 0877479780
Туристически дом – Плевен – 064834352 и 0878758037
ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ТД „Средногорец 96” - с. Богдан
хижа „Средногорец” – 0988200265
Заслон „Ботев” - 0878/197451, 0878544880, 02/4912321
ТД „Хайдут” – Калофер
Хижа „Рай” – 0882966494, 0882966491, 02/4910007
Туристическа спалня „Ботев връх” – 0877273547,
0878855686, 0878776845
ТД „Васил Левски” – Карлово – 0896688523
Хижа „Хубавец” - 02/4114213
Хижа „Балкански рози” – 024112954
Хижа „Равнец” – 0888287878
Хижа „Васил Левски” - 02/4110437
Хижа „Свежен” – 0885110824
ТД „Бор” – с. Горна махала - 0878280728
ТД „Бунтовна” - с. Кръстевич - 0888386453
ТВК „Бунтовна” – 0876252540
ТД „Върховръх” - гр. Перущица – 0882966400
Хижа „Върховръх” – 0886897545
Тур. спалня „Перущица” - 0882966400
ТД „Еделвайс” - Пловдив - 0889110334
ТД „Родопи” – Пловдив - 0886941265
ТД „Руен” – Пловдив – 0896815848
Хижа „Чернатица” - 0896815848
Тур. спалня „Здравец” – 0894393050
ТД „Шипка” – Пловдив – 0882966407
Хижа „Здравец” – 0882966407
Тур. сдружение „Чернатица” – Пловдив – 0886941245
Хижа „Академик” – 0886941275 и 0886941045
Хижа „Персенк” - 0886941275 и 0886941045
ТД „Иван Вазов” – град Сопот - 0885249054
Хижа „Добрила” - 0884102501
ТД „Орела 1935” – Хисаря – 0886889421
Хижа „Фенера” - 0888640813, 0893838644
ТД „Атанас Спиридонов” - гр. Стамболийски –
0889144286
Заслон „Черешка” – 0882565738
ТД „Средногорец“ - гр. Брезово – 0895661898
ТД „Устремени” – Асеновград – 0894877880

През 1957 г., когато е възстановен Българският туристически съюз, на свиканото Общо събрание на ТД „Узана” Васил Негенцов е избран за председател на Ревизионната комисия. Тази
длъжност той изпълнява до 1964 г.
Носител е на званието „Отличник на БТС” и медал „Алеко”. Изпълнил е изискванията за Майстор на спорта по туризъм и е обиколил всичките 100 национални туристически обекти.
Светла му памет и лек път в отвъдното!
От приятелите и колегите

Б. ред.: В случай на неточности редакцията на в.
„Ехо“ моли председателите/секретарите на туристическите дружества да подадат актуалните
телефони на ТД, хижите и стопанисваните обекти по електронна поща exobts@gmail.com или на
редакционните телефони 0882966316 и 0882966134.

Планинската спасителна служба съветва:
Във връзка с безопасността ви в планината, следвайте следните правила:
• Преди да изберете евентуален маршрут на движение се
консултирайте за метеорологичната прогноза - мъгла,
силен вятър, снеговалеж, лавина опасност и др.
• Подберете внимателно подходяща за сезона екипировка.
• Тръгвайки в планината, кажете на вашите близки, приятели или някой от хижата (хотела), къде точно отивате и
вероятни отклонения от избрания маршрут.
• Вземете телефона на хижата (хотела) за връзка при
нужда.
• Избягвайте да замръквате.
• При дълги открити зимни преходи не пропускайте да
сключите планинска застраховка.
Лавинните нещастия сe увеличават с навлизането на
хората в планините. Повечето от тях са предизвикани от
самите жертви. Много от нещастията можеха да бъдат избегнати, ако жертвите имаха повече знания за лавините и
по-добра подготовка.

Разпознаване на лавиноопасния терен:
• Наклон на терена: опасните склонове най-често са с наклон между 25 и 45 градуса , идеални за ски, сноуборд
или моторни шейни.
• Ориентация спрямо вятъра: подветрените склонове са
потенциално опасни поради преноса на сняг от вятъра и
получаването на нестабилни снежни дъски.
• Профилът на склона, разположението му спрямо слънцето и наличието на дървета и други естествени препятствия - всичко това влияе върху потенциалната лавинна
опасност.
Може ли снегът да се плъзга? Снежната дъска е
компактен слой сняг с голяма площ, който е разделен от
по-стабилния сняг или земята. Пластовата лавина потенциално съществува, когато снежната дъска лежи над послаб сняг. Повечето хора попадат в пластови лавини.
Безопасно движение в планината. Преди да тръгнетe:
• Проучете маршрута и опасностите, свързани с него: известни лавинни места, козирки, скали и т.н.
• Потърсете информация за времето и лавинната опасност. Подгответе алтернативен маршрут.
• Включете индивидуалния си лавинен уред. Ако нямате
такъв, не забравяйте други помощни средства - лавинен
шнур, лопатка, сонда.
• Не подценявайте сигналите на природата: наскоро паднали лавини по сходни склонове, слягащи шумове в
снежната покривка, пукащи цепнатини, внезапно затопляне, новонавалял сняг.
ЗАПОМНЕТЕ: Времето в планините по принцип е много
променливо, а то е архитектът на лавините.
Ако все пак трябва да преминете през опасен участък:
• Освободете всички каишки, катарами, ленти. Бъдете
готови при попадане в лавина да се освободите от
всички предмети (раници, щеки, ски)
• Преминавайте през опасния участък един по един при
постоянно наблюдение от страна на спътниците.
АКО ПОПАДНЕТЕ В СНЕЖНА ЛАВИНА
• Ако сте със ски се опитайте чрез диагонално спускане
да избягате от пътя на лавината
• Ако снежната маса ви събори:
– опитайте да се задържите на повърността на лавината;
– при спиране на лавината проверете за свободна ръка,
с която да се изровите.
– опитайте се да не изпадате в паника, вярвайте, че ще
ви бъде помогнато.

ПОМОЩ ПРИ ИЗМРЪЗВАНЕ

Съветите на спасителите за помощ при
измръзване могат да помогнат на всеки изпаднал в такава ситуация. Първото нещо,
което трябва да направим, е да сменим
измокрените ръкавици, шапка, чорапи и
дрехи. Трябва да затоплим измръзналите
крайници в съд с вода до 38 градуса в продължение на 20 – 30 минути. След това ги
подсушаваме и намазваме с дефламол. Ако
не разполагаме с такива средства, направо правим превръзка. В случай, че пострадалият е в безсъзнание, първо проверяваме основните му жизнени функции. Ако се
налага, трябва да направим изкуствено дишане и сърдечен масаж. След като дойде в съзнание, незабавно
трябва да го откараме до най-близкото лечебно заведение, а ако няма такова – до планинския спасителен пост.
При пренасяне движенията да са внимателни.

АКО СТЕ СВИДЕТЕЛ НА ЛАВИНА, в която са попаднали хора:
• Запомнете мястото, на което са били хората, когато са
попаднали в лавината и мястото на изчезването им в
нея. По възможност маркирайте тези места с подръчни материали (клонки и др.). Полосата около линията,
свързваща тези две точки, е най- вероятното място за
намиране на затрупаните.
• След спиране на лавината, претърсете цялата обхваната от нея площ с очи и уши, като се концентрирате по
най- вероятните места:
– около естествени препятствия (дървета, отделни камъни, скални прагове )
– около намерени вещи на затрупаните /без да ги размествате/
– ПОМНЕТЕ, че времето през първите 15-20 минути
дава най-големи шансове (до 92%) на затрупания да
бъде жив. Ето защо другарската помощ в първите минути може да бъде решаваща.
• Ако това първо претърсване не даде резултат, би трябвало по най- бързия начин да информирате ПСС за станалото нещастие (тел. 112).
ВНИМАНИЕ, СНЕЖНИ ПРЕСПИ! По високите части на
планините и особенно в Рила, Пирин, Централна Стара
планина и Витоша снегът се разпростира на големи площи. Много от популярните планински пътеки са покрити
със сняг, който особено в сутрешните часове е твърд и
фирнован. При подхлъзване има опасност от сериозни наранявания и травми, а не са редки и случаите, които завършват с най-трагичното - смърт. Планинската спасителна служба не веднъж е обръщала внимание на туристите
и планинарите, че пързалянето по снежните преспи и тяхното преминаване е опасно и затова напомняме за следното:
• Не пресичайте и не се пързаляйте по снежните преспи.
При възможност ги избягвайте, като ги заобикаляте.
• Ако ви се наложи да ги пресичате, то запомнете следното:
– Трябва да бъдете обути с обувки с профилирана гумена или вибрамова подметка, която да има добро сцепление със снежната повърхност.
– При движение по снежната повърхност трябва да имате в ръката си ледокоп или друго сечиво, което да ви
служи като средство за осигуряване и самоосигуряване.
– Пресичайте снежните полета диагонално с тенденция
за леко изкачване, и то по възможност в най-тясната
им част.
– Правенето на стъпки от страна на най-опитния е рутинна работа. Принципно стъпката на горния крак е
насочена по посока на движението , а тази на долния
- леко на долу, като тя служи за основна опора. Като
допълнителна опора при по-голям наклон се използува ледокоп, който се забива от горната страна и се
придържа с двете ръце.
– При големи наклони и много твърд терен задължително се прави парапет, по който преминава останалата
част от групата с подходяща самоосигуровка.
– Слизането по снежни преспи трябва да става в краен
случай, когато няма друга възможност за движение, и
то с ледокоп в готовност за самозадържане.

Скръбна вест

Почина най-възрастният габровски турист
По небесните планини габровските туристи изпратиха завинаги

(25.03.1923 г. – 8.12.2021 г.)

памет

януари 2022 г.

Първият българин, изкачил Елбрус

Спомени на генерал-полковник Август Кабакчиев,
зам.-министър на Народната отбрана (лятото на 1937 г.)
Още от детството си обикнах
планината. Като ученик в основното училище, а след това
и в прогимназията, почти всяка
неделя ходех на екскурзии по
Витоша и Люлин. След повече
от десет години, вече в моята
социалистическа
Родина-Съветският съюз, увлечен от любовта към планината, имах щастието да се запозная с дивата
природа на величествения Кавказ. Като офицер на Червената
Армия през отпуската ми през
лятото на 1937 г. заминах за
Кавказ, където във високопланинска лагер-школа прекарах

цялата си отпуска и завърших
курс по алпинизъм, получих
значката „Алпинист СССР” под
номер 8730, с което се оказах
първият българин, официално
завършил курс по алпинизъм.
В недрата на централната
част на Кавказкия хребет, в теснината на р. Бакстан, на около
3200 м над морското равнище,
нашият лагер беше разположен
в изключително красива местност. Долина, потънала в борови гори и смърч, алпийски ливади, притиснати от всички страни с масивни снежни вериги и
върхове, почти в подножието на
гигантския исполин-двуглавият
Елбрус.
Местността на лагера се наричаше Терскол. Това беше армейска алпийска лагер-школа,
където военнослужещите имаха
възможност на няколко смени
през лятото, по време на отпуската си, да получат подготовка
по алпинизъм и едновременно
да се насладят на хубостите и
величието на Кавказките планини.
Още от първия ден в лагера,
след медицински преглед, устройването и екипиране, започнахме занятия по изучаване основите на алпинизма. Запознахме се с видовете алпийска техника, отначало в непосредствена близост до лагаера, а след
това и с излизания в околностите, за да добием практика по
катерене, ходене по сняг, фирн
и по ледниците. След успешна
петнадесетдневна тренировка
тръгнахме на многодневен поход по установен маршрут. Сега
вече имахме възможност да
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приложим на дело всички елементи от алпийската техника. Маршрутът бе много разнообразен. Той
започваше от алпийските поляни,
преминаваше през скални върхове, морени и ледници, по гребените на пет върха, високи над 4500
м.
Върнахме се в лагера уморени,
но с огромно удовлетворение. За
успеха на похода много ни помогна отличната екипировка. Тя ни
позволяваше да се движим леко
под падащото слънце, да посрещнем снежна буря по скалите или
да преспим на ледника. Цялата
ни екипировка - палатка за двама
души, съответните алпийски снаряжения и хранителни припаси, тежеше 26 кг.
След двудневна почивка
целият лагер-школа се подготви и тръгна на поход към
Елбрус. През първия ден,
носейки всичкото си снаражение-палатки и хранителни припаси, ние се изкачихме до метеорологичната
станция на височина 4200
м, където се разположихме на лагер. От това място има великолепен изглед към дългите алпийски
вериги. Задачата бе да се аклиматизираме на тази височина.
Цял ден прекарахме в почивка и
се наслаждавахме на прелестите
на околните върхове и ледници.
Времето бе безоблачно, ослепително слънчево и топло. Всички
носехме тъмни очила с маска от
марля на лицето, особено под
брадата. Лицата ни бяха задължително намазани със специална
глетчерна мас.
Убедихме се, че на височина
около 4000 м човек почти губи
апетит. Обикновената храна, която в града или лагера му е била
вкусна, даже любима, тук не се
възприема. И затова, както на високопланинския бивак в последния ден преди изкачването на Елбрус, така и често през време на
похода, храната представляваше
нещо като борш-варено овнешко
месо с картофи и голямо изобилие от кисели краставици, което
на руски се нарича „ризсолник”.
Това ядене се оказа много вкусно, даже възбуждащо апетита и
големите порции солидно ни подкрепиха. Хлябът на тази височина също трудно се възприема. За
пиене употребявахме горещо какао с мляко (консерви) и чай. Ала
много често си приготвяхме и питие с вода и някакъв кисел, плодов екстракт. Любимият ни десерт
бе сладоледът. Разбира се, с нас
нямаше никаква машина за сладолед, а канче и лъжица. Но достатъно бе една лъжица консервирано мляко (някой път с какао),
няколко лъжици сняг на зрънца и
като ги разбъркаш хубаво, се по-
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лучаваше отличен сладолед.
След еднодневната почивка
привечер легнахме рано. В един
часа през нощта започна щурмът
на Елбрус. Без раници, завързани
с въже по трима, с котки на обувките и пикели и по малко шоколад
и екстракт в джоба, в колона по
един с бавни крачки излязохме
от лагера. Тъмна звездна нощ.
Тишина. Чуваш само собственото
си дишане. А при поход към Елбрус дишането е сложен процес.
Чувства се недостиг на кислород.
Който не се съобразява с това
и тръгне с по-бърз темп, неминуемо капитулира след първите
няколкостотин метра. Затова все
по-често и по-често, на всеки няколко крачки се спирахме и си поемахме дъх. И така постепенно, с
няколко непродължителни почивки, за близо 10 -11 часа ние стъпихме на върха.
Щурмът на Елбрус е тежко изпитание и изисква предварителна,
грижлива подготовка, както и мобилизация на физическите и морални сили. На много пъти ти се
иска да кажеш „стига”, „повече не

мога”, но съзнанието за дълг, желанието за победа, поетото обещание, чувството за отговорност
пред колектива те карат да напрягаш всички сили и да победиш.
Колективът победи. Всички достигнахме върха. Бяхме на Елбрус,
на покрива на Европа, на 5642
м над морското равнище. Под
краката ни бе огромно море от
безброй снежни гиганти. Навред
погледът обгръщаше планини и
планини. За наше щастие, върхът
бе облян от слънце. Само след
няколко минути обаче задуха силен вятър и като че ли из земята
изникна голям черен облак. След
малко се разрази силна, снежна
виелица.
Спускането ни от върха бе почти в тъмна облачност и мъгла.
Едва успяхме да забележим, че
самият Елбрус представлява
една почти равна площадка, около няколкостотин квадратни метра с формата на отрязан конус.
От всички страни надолу се спускаха стръмни склонове. Сравнително по-полегат е западният
склон, откъдето ние се изкачихме.

www.pss-bg.bg
112, 1470

02 963 2000 - Стационарен
телефон на централен
денонощен пост

Жалко, че имахме възможност само за няколко минути да
преживеем великото наслаждение от гледката на Елбрус.
Най-забележителното и просто
трудно възприемливо за човека бе разсъмването и изгрева
на слънцето, които наблюдавахме още при изкачването. Както
казах, нощта бе тъмна и звездна, небето почти черно, такова небе другаде не може да се
види. С разсъмването започна
много леко да избледнява целият небосвод. Изведнъж забелязахме, че западната част на небосвода остана черна като през
тъмната нощ и в течение на
няколко минути ясно проблясна
очертанието на целия връх Елбрус. Сянката му падна върху
небето, което бавно просветляваше, ставаше все по -тъмно и
точно очертана като постепенно
се сливаше надолу. Тези няколко минути така ясно се запечатват в съзнанието на човека, че
никога не може да ги забрави.
Следващата 1938 г. в чест на
20 – годишнината на Съветската армия в състава на 256-те
съветски офицери и войници, в
това число и аз се изкачихме и
на Източния Елбрус (5621 м).
За спомените на Август
Кабакчиев разказа доц. Сандю Бешев

НАПУСНА НИ МС ДАФИНА ГЪДЕВА
На 17 декември 2021 г., след
продължително
боледуване, на
89-годишна възраст почина мс
по алпинизъм
Дафина Гъдева.
Тя е родена е в
с. Орешене, Ловешко и свързва живота си с алпинизма. Завършва ВИФ „Г. Димитров“ (днес НСА), специалност
алпинизъм. Тя е сред малкото по
онова време алпинистки, тръгнали по трудните алпийски маршрути на Рила и Пирин. След завършване на института започва
работа в Казанлък, където създава и семейство. Там тя учредява
първия за града алпийски клуб,
на който е треньор и председател 30 години – единствен случай у нас като продължителност
и като жена-треньор. Има изкачвания на Монблан и Гросглокнер
в Алпите и на няколко върха над
4000 метра в Кавказ.
На 21 декември 2021 г. активисти, приятели и съмишленици
на алпийското и туристическо
движение в Казанлък казаха последно сбогом на Дафина - обаятелна и силна личност, отдала
сили, енергия, вярност и любов
към алпинизма и хората, вперили погледи и мечти към върховете. На 9-и декември 1960 година,
заедно с няколко съмишленици,

тя основава Алпийския клуб в
Казанлък.
Като инструктор в организираните от нея курсове по алпинизъм, тя обучава начинаещи планинари за техниката и правилата
в трудния и красив спорт. Нейните възпитаници провеждат туристически и ски преходи, участват в алпиниади и ски-ралита,
изкачват и прокарват нови маршрути
по скалните масиви
и стени в България
и чужбина, организират клубни експедиции в Татрите,
Кавказ, Алпите и
Памир. Под нейно
ръководство казанлъшкият клуб става
един от водещите в
страната.
Този клуб бе нейният живот,
изпълнен с преодоляване на
трудности и тежки изпитания, но
и със споделени мигове на успехи в едно задружно алпийско семейство. Тя беше не само отличен ръководител, но и живееше
с болките, тревогите и радостите на всеки - вратите на дома й
бяха отворени по всяко време на
денонощието за онези, които се
нуждаеха от нейните съвети, помощ и блага дума.
Почтеност, всеотдайност, вяра
в собствените сили - това ни за-

веща Дафина. Тя бе част от онова романтично поколение в алпинизма, за което бяха важни не
толкова върховете, изкачени на
всяка цена, а качествата, съизмерими с нравствените човешки
върхове - планинарската етика и
приятелството, доверието в партньора, вързан на
другия край на въжето… Онова приятелство, което се
измерва със споделения залък и подадената пухенка, за
да се стопли човекът до теб, с отказването от мечтаната
цел, за да помогнеш на изпадналия
в трудно положение
другар в планината.
Вече като почетен председател на
клуба, тя продължи с интерес и
загриженост да следи неговото
развитие. Нейната подкрепа и
съвети бяха винаги търсени и полезни за последователите й.
Ще помним Дафина Гъдева
не толкова с многобройните й
спортни постижения и отличия,
а като човек с главно Ч, оставил
трайна диря в живота и сърцата
на онези, които дари с обич.
Почивай в мир и светла ти
памет, Дафи!
от БФКА и многобройните
приятели
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ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ЗИМНИЯ ОТДИХ СРЕД ПРИРОДАТА
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ПРАЗНИК НА УЦ „МАЛЬОВИЦА“ С ЛЕКИ ПРЕХОДИ
В РАЙОНА

22 и 23 януари (събота и неделя)
Празник сред алпийския
„стадион“ на България, под
символа на планинарството –
красивата Мальовица!
22.01. (събота). Тръгване в 8
часа с придружаващ транспорт
и пристигане в УЦ Мальовица. Каране на ски, разходка до
хижа Мальовица и други любими дейности... Организиране
на импровизирана целодневна
трапеза под двата смърча на
Меча поляна, като скарата е
от фирмата. Пренощуване в УЦ
„Мальовица“ и планинарска вечер с жива музика!
23.01. (неделя). Отново каране на ски, разходки и други
дейности. Тръгване за София
около 16.00 часа и пристигане в
София около 18.00 ч.
ЦЕНА: 50 лв. за водач (всичките му разходи плюс хонорара).
Всички останали разходи
са за: придружаващ транспорт,
нощувка в района, жива музика, скара, питиета и планинска
застраховка възлизат на около
55 лв.

БАНКЯ - ПАНОРАМНАТА
СКАЛА - ВРЪХ РАЙЛОВО
ГРАДИЩЕ

30 януари (неделя)
30.01. (неделя) Сборен пункт
в 9.00 ч. на автобусната спирка за Банкя при метростанция
„Сливница“. Пристигане в Банкя
и тръгване пеша в Люлин планина На връх Райлово градище
правим обедната почивка. Слизаме до изоставената постройка
на бившата хижа „Люлин“ и се
спускаме до Дивотинския манастир. Разглеждаме го, пълним си
светена вода от Аязмото му и за
час пеша сме пак в кв. Михайлово, от където отново с автобус №
48 се прибираме в София.

УЦ Мальовица

5.02. (събота). Сборен пункт
в 9.00 ч. на спирката на градски
автобус № 5 на Окръжна болница в София. С автобуса се стига
до село Долни Лозен, откъдето
се тръгва пеша. Минава се през
манастира „Свети Спас“, посещава се Мемориалния парк с
гроб на неизвестен Ботев четник,
непосредствено под връхната
точка на обгледния връх Половрак (Орлов поглед – от тракийски). Върхът е висок 1182 м и
е трети по височина в планината.
В западна посока по билото се
достига втория по височина връх
в планината – Ланина могила
(1188 м). Отпътуване, всичко ходене за деня около 5 часа.
ЦЕНА: 25 лв. за водач (всичките му разходи плюс хонорара).
Цената включва: професионален планински водач. Желателно
е да имате планинска застраховка.

СЕВЕРОЗАПАДЕН ЛЮЛИН
И ПОСЕЩЕНИЕ НА КЛИСУРСКИЯ МАНАСТИР

6 февруари (неделя)
Един много рядко посещаван
дял на планината Люлин, който
предлага много изненади!
6.02. (неделя).
Сборен пункт в
8.30 ч. на автобусната
спирка за Банкя при
метростанция
„Сливница“, пристигане в града-курорт Банкя. От
кв. Клисура пеша
за около 40 минути пристигаме
в известния Клисурски манастир
и го разглеждаме.
Изглед към Рила
След това изкачот връх Райлово
ваме за 20-30
градище
мин.
обраслия
връх над манастира – Големите

ИЗКАЧВАНЕ ДВАТА
НАЙ-ЛИЧНИ ВЪРХА НА
ПЕНКЬОВСКА ПЛАНИНАКОНСКИ (ПЪРВЕНЕЦЪТ) и
ШИЛЬОКО

12 февруари (събота)
Подробно
запознаване с тази планинка в
Краището!
12.02. (събота). Тръгване в 7.00 ч. от Руски
паметник с придружаващ
транспорт. През град Земен достигаме до село
Раянци, откъдето тръгваме пеша. За около два
часа стъпваме на първенеца на Пенкьовска
планина – Конски връх (1187
м). За два часа достигаме обгледния връх Шильоко, където
правим обедна почивка.
ЦЕНА: 35 лв. за водач (всичките му разходи плюс хонорара).
връх Шильоко в
Пенкьовска планина

ЗИМНО ИЗКАЧВАНЕ НА
ТРЪНСКИЯ МАТЕРХОРН И В
ДОБАВКА СТАКЬОВ КАМИК

19 февруари (събота)
19.02. (събота). Тръгване с
придружаващ транспорт от Руски
паметник в София в 7.00 ч. През
Перник и Брезник достигаме
Драговска махала на село Филиповци (единственото село в
България, разположено върху
четири планини). От тук поема-

Клисурски манастир
до Банкя

ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ
ЕТРОПОЛСКА БАБА С
ПРЕСПИВАНЕ В ХИЖА
„ЧАВДАР“

26 и 27 февруари (събота и
неделя)
Един не особено труден
двудневен маршрут в Западна Стара планина.
26.02.
(събота).
Сборен
пункт пред Информацията на
Централна жп гара София в
8.30 ч. Отпътуване до гара
Буново, изкачване за около 2-3 часа до уютната хижа
„Чавдар“. В нея нощуваме.
27.02. (неделя). Тръгваме в
8.00 ч. нагоре и достигаме билото на Балкана при Паметника на загиналите в лютата зима
на 1877 г. над 800 руски офицери и войници за свободата на
България през Руско-Турската
освободителна война. След
това изкачваме видния Старопланински връх Етрополска
баба (1787 м), слизаме до заслончето в подножието му, където правим почивка. Обратно
през хижа „Чавдар“ слизаме до
село Буново, прави се късен
обяд в заведение, известно с
чудесната си местна манджа
боб със зеле. Отпътуване.
ЦЕНА: 50 лв. за водач
(всичките му разходи плюс
хонорара).
Всички останали разходи
за пътуване с влак, нощувка в
хижа и планинска застраховка
възлизат на около 35 лв.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА
НА ЕРУЛСКА ПЛАНИНА ГОЛЕМИ ВРЪХ (1481 м)

3 март (четвъртък)
В чест на Националния ни
празник, ще си доставим истинско удоволствие сред
планинския мир на Краището!

ПЛАНА - ВРЪХ МАНАСТИРИЩЕ

29 януари (събота)
Няма друга българска планина с будистка ступа… Е, в
тази има!
29.01.
(събота).
Сборен
пункт в 9.30 ч. на спирката на
автобус № 70 до метростанция „Г. М. Димитров”. С автобуса се стига до село Плана.
Оттук пеша за 1,30-2 часа сме
на първенеца на Плана – връх
Манастирище (1337 м). Тук ще
обядваме с носена с нас храна.
Посещение на единствената в
България будистка ступа.
ЦЕНА: 25 лв. за водач
(всичките му разходи плюс
хонорара).
Цената включва: професионален планински водач. Желателно е да имате планинска
застраховка.

Плана планина

ЦЕНА: 25 лв. за водач (всичките му разходи плюс хонорара).
Цената включва: професионален планински водач. Желателно
е да имате планинска застраховка.

ВЪРХОВЕТЕ ПОЛОВРАК И
ЛАНИНА МОГИЛА В ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА

5 февруари (събота)
Невероятни панорамни върхове, и то толкова близо до София…

ридове (999 м). Следва изкачване на обраслия, но изключително обгледен купеновиден връх
Острица. Слизаме до квартал
Клисура по друг маршрут и правим още една обиколка през живописната махала Витковица,
Отпътуване.
ЦЕНА: 25 лв. за водач (всичките му разходи плюс хонорара).
Цената включва: професионален планински водач. Желателно
е да имате планинска застраховка.
Изглед към София от
връх Половрак

ме пеша и излизаме на тесния
скалист ръб на връх Драговски
камик, известен като Трънския
Матерхорн. Следва преход до
връх Стакьов камик, от където
се спускаме до китното планинско селце Врабча, до границата със Сърбия. Тук посещаваме
местна къща за гости за обяд.
Отпътуване.
ЦЕНА: 35 лв. за водач (всичките му разходи плюс хонорара).

ИЗКАЧВАНЕ ЛИЧНИЯ И
ВТОРИ ПО ВИСОЧИНА
ВРЪХ В ПЛАНА ПЛАНИНА МУХЧЕЛ

20 февруари (неделя)
20.02. (неделя). Тръгване от
Руски паметник в София с придружаващ транспорт в 8.00 ч.
През Панчарево и село Долни
Окол достигаме курортната
местност „Ричина чешма“, откъдето тръгваме пеша към гористия гигант с антената – връх
Мухчел (1326 м). Връщаме се
обратно до транспорта ни и правим обедната почивка в заслона.
Отпътуване.
ЦЕНА: 35 лв. за водач (всичките му разходи плюс хонорара).

3.03. (четвъртък). Тръгване
от Руски паметник в София с
придружаващ транспорт в 8.00
ч. През Перник, Батановци и
Кошарево, пристигаме в Ерулския манастир, създаден през
далечната 1802 г. Оттук тръгваме пеша и се възкачваме
на скалистото теме на Големи връх. Слизаме обратно до
заслона за обедна почивка,
с придружаващия транспорт
тръгваме към София. Разбира
се, спираме на подходящо заведение, за да отдадем заслуженото на празника.
ЦЕНА: 35 лв. за водач
(всичките му разходи плюс
хонорара).
Всички останали разходи
за придружаващ транспорт и
планинска застраховка възлизат на около 20 лв.

Големи връх в Ерулска планина

За повече подробности и записвания,
моля позвънете на тел. 0882 966 320, Т. Ушева,
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА БТС

