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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

УЧЕБЕн ЦЕнТър „МалЬОвИЦA“
ОТварЯ враТИ прЕЗ лЯТОТО

прОЯвИ ОТ
КалЕндарнИЯ
план на БТС

Национален пешеходен поход
,,От тук започва България“ - 9
- 10 април, по наредба - БТС, ТД
,,Мадарски конник“ - гр. Шумен
Състезание по спортно ориентиране за купа „Сърнена гора“ 9-10 април, по наредба, ТД „Сърнена гора” - гр. Стара Загора
Национален туристически поход „По пътя на четата на поп
Харитон и Бачо Киро”, посветен
на Априлското възстание – май от Бяла Черква до Дряновския манастир -ТД „Бачо Киро” – гр. Дряново, Община Дряново
Преглед на туристическите
сръчности във гр. Варна (2 дни)
– април, гр. Варна, ТД ,,Черноморски простори“ - гр. Варна
Ден на предизвикателството
и пролетна кампания „Движи
се и победи” - 30 април,14 май и
28 май - Велико Търново, БТС, ТД
„Трапезица 1902” – гр. Велико Търново, Общински съвет и Община
Велико Търново, Младежки дом
– гр. Велико Търново, Програма
,,Синди“„
Поход „50 км за един ден”
около гр. Варна - 9 април, Варна,
Клуб ,,Нови хоризонти“, ТД „Родни
балкани” - Варна
Трилъчев поход в Стара планина по случай 120-годишния
юбилей на ТД ,,Сърнена гора“
- гр. Стара Загора, с участието на
ТД ,,Орлово гнездо“ - Казанлък и
ТД ,,Трапезица 1902“ - Велико Търново - май - Стара планина - ТД
,,Сърнена гора“ - Стара Загора
Спортно-туристически празник
по случай 120 години от основаването на ТД ,,Кайлъшка долина“
- Плевен – май – Парк „Кайлъка”
- хижа ,,Среброструй“ - гр. Плевен
- БТС , ТД ,,Кайлъшка долина“ - гр.
Плевен
Общоградски поход до връх
Конгур в планината Беласица - 7
май - Петрич – Беласица, ТД ,,Калабак“ - гр. Петрич
Велообиколка на Варненското
езеро – април, Варненско езеро,
Велоклуб ,,Устрем“ - ТД „Родни
балкани“ - гр. Варна
Х-ти колопоход Варна – Бургас
– Странджа планина (българското Черноморие) и участие във
,,Фестивал на зелениката“ - 4 дни
– май, българското Черноморие,
БТС, ТД ,,Черноморски простори“ гр. Варна
Воден поход по река Искър –
април, по течението на река Искър,
ТД ,,Кайлъшка долина“ - гр. Плевен
Национален воден поход ,,Янтра - Дунав“ - 29 април - 2 май, по
течението на река Янтра, БТС, ТД
„Приста“ – гр. Русе
Национален воден поход по
река Струма – май, по течението
на река Струма, Воден клуб ,,Струма 2012“ - ТД „Осогово” - гр. Кюстендил
Воден поход по река Росица
и язовир ,,Александър Стамболийски“ - 21 - 22 май, река Росица,
язовир ,,Александър Стамболийски”, ТД ,,Росица - Мазалат“ - гр.
Севлиево
Състезание по спортно ориентиране за купа ,,Кюстендилска
пролет 2022“ – май, по наредба,
ТД ,,Осогово“ - гр. Кюстендил
XXIII-ти Песенен празник „Прекрасна си, мила Родино” – май,
Казанлък, ТД „Орлово гнездо” – гр.
Казанлък
Честване на 120 години от
основаването на ТД ,,Трапезица-1902“. Концерт на художествени състави на дружеството и
гости от Плевен, Шумен, Варна,
Стара Загора и Горна Оряховица - 19 март, Велико Търново, ТД „
Трапезица-1902“ - гр. Велико Търново, Община Велико Търново,
СТХБ и художествени състави
Б.ред: Поради извънредната
епидемична обстановка са възможни промени в Календарния
план

Г-н Лазаров, отпреди 15 месеца УЦ „Мальовица“ има нов
наемател с амбициозна инвестиционна програма. В писмо от
Българската федерация за катерене и алпинизъм до Вас, провокирано от негативни публикации във Фейсбук за ремонта в
учебния център, е отправено запитване дали там са предвидени учебна зала и Музей на алпиниста. Какъв е Вашият отговор?
Имам професионален опит в
системата на БТС като специалист в организационния отдел, а
също и като организатор на курсове за планински водачи и екскурзоводи в УЦ „Мальовица”.
Знам, че той е тясно свързан с историята на туризма, алпинизма и
планинарството в България. Преди 70 години тук е построен Централният алпийски лагер – първото училище, през което са преминали обучение поколения кадри.
Сега, като изпълнителен секретар
на БТС, си давам ясна сметка за
голямото му значение и за това
какво е необходимо за неговото
развитие. Затова, съвместно с УС

ехоЮБИЛЕИ

на БТС, предприехме конкретни
стъпки – проведохме специална
среща с представители на фирмата-наемател и фирмата, която
изпълнява строително-ремонтните работи и посетихме учебния
център и хотела, за да видим на
място реалното състояние.
Какво всъщност се е случило
в Учебния център през последните 15 месеца?
В навечерието на предстоящото
Общо събрание на БТС използвам възможността чрез в. „Ехо”
да представя реалната картина.
За последните 15 месеца фирма
„Агро ленд мениджмънт“ ЕООД
– наемател на УЦ „Мальовица,
съгласно договора за наем е извършила и продължава да извършва основен ремонт на всички
помещения и прилежащи пространства на обекта, с цел функционирането му като учебен център с музейна сбирка, места за
хранене и настаняване и спортна
дейност. Към настоящия момент
инвестицията е в обем 1 364 675
лв., каквато не е правена от 1970
г. насам.

какво установихме на място?
Изградена е фасадна топлоизолация на хотелската част и
физкултурния салон; извършен
е ремонт на покрива, както и цялостен ремонт на физкултурния
салон, отговарящ на съвременните изисквания; направен е цялостен ремонт на ресторанта на
центъра, неговата кухня и бар
„Алпинист“; доставен и монтиран
е нов дизел-агрегат за ел. захранване; подменени изцяло са всички инсталации – ВиК, ел. инсталация, парна инсталация и др.;
изграден е подход от паркинга на
УЦ „Мальовица“ до Меча поляна

и нова чешма на Меча поляна.
Внедрените инсталации и материали отговарят на съвременните технологии и изисквания. За
всичко това направихме снимки
на място.
Базата изглежда и ще стане още
по-функционална и приветлива място за провеждане на курсове
и за отдих на туристите. Целта е
възвръщането на статута на Учебния център като предпочитано
учебно заведение, каквото е било
някога – второ в Европа след школата в Шамони – Франция.
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120 ГОдИнИ Тд „ТрапЕЗИЦа-1902“ ТрадИЦИЯ И СъврЕМЕннОСТ
и популяризирането на туризма,
туристическите спортове, екологията, културните традиции, с утвърждаването на идеите за активен
живот в хармония с природата.

През 2022 година туристическо
дружество „Трапезица-1902” – Велико Търново чества 120-годишен
юбилей. То членува в Българския
туристически съюз, Старопланинския туристически район, Българската асоциация за алтернативен
туризъм, Националната асоциация за детски и младежки туризъм
и чрез своите клубове в българските федерации по туризъм, алпинизъм, катерене и ориентиране.
Дружеството пълноценно участва в обществения живот на града
и страната с инициативи и богата
дейност, свързани с развитието

№31

интервю с изпълнителния
секретар на бТс лъчезар
лазароВ

вековната туристическа
традиция на велико
търново

Дружеството е основано на 17
март 1902 г. от група ентусиасти,
последвали призива на Алеко Константинов за отдих сред

природата. Те приканват съвременниците си да опознаят природните и историческите забележителности на България и да
съдействат за утвърждаването
на толерантността, познанието и
духовното развитие чрез активен
здравословен и емоционален начин на живот.
Моско Москов, Стоян Коледаров, Цоньо Герганов, Леон
Филипов, арх. Георги Козаров,
Йордан Кулелиев, Стефан Вър-

лев, Стоян Бояджиев, Димитър
Геров, Михаил Петков, Тотю
Дюлгеров, Христо Шипчанов,
Деян Станков, Георги Исапов
(Хондро), Кръстьо Ников и още
много имена могат да бъдат добавени към първостроителите на
туристическото движение във Велико Търново. Те привличат към
движението все повече и повече
последователи.
По своя характер туристическата дейност в началото е културно-просветна, основана на родолюбиви инициативи за изучаване
и съхраняване на историята, представяне на театрални и оперни
постановки, вечеринки, забави,
концерти и излети сред природата,
благотворителни дейности.
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БълГарИЯ

БълГарИ рОдОлюБЦИ ОТнОвО
пОЧЕТОХа ГЕрОИТЕ на ШИпКа

И тази година, въпреки
ниските температури и мразовития вятър, стотици българи
се изкачиха на паметника Шипка и участваха в честванията
по повод освобождението на
България от османско иго. На
тази дата - 3 март 1878 г., след
подписване на Санстефанския
мирен договор се създава отново българска държава и България възкръсва на картата на
Европа.
На Върха на свободата имаше и представители на туристически дружества от цялата страна - „Сърнена гора” и

ехоМЛАДЕЖ

младежка секция към „Сърнена
гора” – Стара Загора, „Орлово гнездо” – Казанлък, „Момини двори“ – Гоце Делчев, ЮТК
„Самодивец – Чирпан, „Стоте
войводи” – Сливен, „Трапезица
1902” – Велико Търново, „Узана”
– Габрово, „Добротица” – Добрич, „Приста” – Русе, ТД „Стратеш“ – Ловеч, СТД „Бачо Киро”Дряново и др. Част от тях проведоха лъчеви пешеходни походи към и от върха по набелязяни
маршрути. Те отново ни изпратиха снимки и текстове, които отразяват патриотичните чувства
на българите.

ТрЕТИ МарТ на ШИпКа

НАÉ-ÏОДÕОДЯÙИЯТ ДЕН
ДА СИ НА ВЪРÕА

На 3-ти март ученици от СУ
“Пейо Крачолов Яворов” - членове на ЮТК „Самодивец”,
заедно с туристи от ТД „Средногорец” – Чирпан за поредна
година бяха на връх Шипка по
случай националния ни празник.
Община Чирпан беше
осигурила транспорт - ученически автобус, за което благодарим! По пътя срещнахме и
други млади чирпанлии, дошли
с личните си автомобили…

Предните два дни тук бе валяло непрекъснато. С автобуса
стигнхме донякъде, после поехме пеша нагоре, по едва различима пътека. Натрупалият сняг
обаче не ни попречи да стигнем
навреме до паметника и да вземем участие в тържеството на
легендарния връх.
Мъгливото и неприветливо време, непрекъснатите стръмнини и
ниските температури не ни уплашиха, защото вървенето пеша и

завладелият ни патриотичен дух
сгряваха всички.
Повечето от нас идваха за
пръв път тук през зимата. За
пръв път изкачвахме Шипка
пеша при екстремни условия.
Но във всеки от нас гореше желание, породено от патриотизъм
– да се докоснем до славните
места, където нашите предци са
отвоювали с много жертви свободата.
За нас, младите туристи, това
събитие определено бе едно незабравимо изживяване, което
ще помним дълго. На този ден е
най-подходящият момент да бъдем на връх Шипка.
михаела чоНос

дО върХа на СвОБОдаТа 144 ГОдИнИ пО-КъСнО

На 3 март т. г. към Върха на
свободата се отправихме и
ние, туристи от ТД „Узана“ – Габрово в традиционния пешеходен лъчев поход от Соколски
манастир, а от хижа „Узана“ поеха ски походниците с песента
„И днес на Узана има дружина весела, засмяна . Поведе я
бат Стояна през затрупана-

та със сняг поляна. В гората
влезнаха, песни запяха, сърца се
разтуптяха и весели се отправиха към Върха на свободата“.
Тази година групата от Соколски манастир беше от 30 души, а
към нас се включиха и представители на ТД „Амбарица-1912“
- Троян. Събрахме се в 9 часа
пред входа на манастира и по-

НА ИСÏОËИН В ÏАМЕТ НА
АÏОСТОËА НА СВОÁОДАТА

И тази година ТД „Узана”- Габрово спази традицията отпреди 37
години, създадена от габровски туристи по идея на Генчо Генев,
който на 13 февруари 2022 г. навърши осемдесет години. Да бъде
жив и здрав и да организира още много походи до връх Исполин
(1523 м н. в.) - най-високия в Шипченска Стара планина. В похода-поклонение пред подвига Апостола взеха участие членове на
дружеството. На сутринта на 19 февруари т. г. те тръгнаха да изкачват върха от хижа „Узана”, водени от доайена на дружеството
- осемдесет и две годишния Стоян Цонев. Направиха това, за да
отбележат 149 г. от гибелта на Васил Левски, да отдадат почит при
кръста, да подновят националния флаг и портрета на Васил Левски и да засвидетелстват уважението си към паметта на Апостола
на свободата.
Народ, койТо Тачи памеТТа На ГероиТе си, има бъдеЩе.

ехме към Шипка, за да отдадем
почит към героите, отдали живота си за свободата на нашето
Отечество. Точно в 12 часа се
изкачихме на Паметника на свободата. Времето бе студено, но
стотици вече бяха там, за да се
преклонят пред възвишения подвиг на войните, останали завинаги горе, на върха. Пристигнаха
и участниците в седемдесетия
юбилеен ски поход, посветен на
Националния празник на България. Тръгнали от хижа „Тъжа”, те
бяха минали по билото на Балкана, водени от доайена на нашето дружество, 82-годишния
Стоян Цонев. Към тях се бяха
присъединили участници от Калофер, Русе, Габрово, Ловеч и
Ихтиман. Пристигнаха и хора
от всички краища на страната,
пропътували стотици километри
и извървели пътя до Възвишението на Свободата, с признателност към подвига на героите,
дали живота си, за да я има България.
пламен пеТроВ –
секретар на Тд „узана“ Габрово

март 2022 г.
ехоЕСЕ
Дора Петрова: „Има места, на които се мълчи. Има неща, които не се правят. Срам ме е. Много ме е срам!“

За СвОБОдаТа
„НА ØИÏÊА ВСИ×ÊО Е СÏОÊОÉНО!“
„Всяка година на 3 март шипка е мястото, където се качваме, за да се чувстваме българи, да извисим националната
си гордост и да сверим съвестта си, защото шипка, с гранитната си строгост, изтрива всички фалшиви ценности,
които се опитват да ни внушат, връща ни усещанията за
истина, дава надежда, че можем да мислим, да вярваме, да
действаме, за това да сме като тези, които са се сражавали за нашата свобода и като тези, които са издигнали паметника на шипка. честит празник!“
МИР отдавна не означава свят!
Ония, които хвърляха смело снежни топки, дали ще ни изненадат, ако в ръцете им дадем пистолет?
Потъвах в снега. От срам...
Държах топлата ръка на момчето си и се молех един ден да
не стане като нас... Да бъде добър! Погледнах в очите му, нищо
не разбираше. Не разбирах и аз! Какво да му обясня? Как да му
кажа? Малък е...
А ние, големите хора... Които не замълчахме дори на химна...
Да запалим знамената! Да съборим Шипка! Защо ни е? След
като не вярваме в нея?
Оправдаваме се с глад, с мизерия... Само ситият ли може да
бъде добър?
Срам ме е, но замълчах. Някой трябваше да замълчи...
Ако от утре ни кажат, че книжарниците затварят? Че книги вече
няма да се печатат и издават? Ще се наредим ли на опашка да си
купим, па макар и една?
Ако тия снежни топки бяха гранати, щяхме ли да хвърляме?
Война...
Не е наша, не е...Защо да не е? Ние не сме ли хора?
И моето момче не чу химна...
Учиха го в училище, припява го вкъщи. Там, където пее фалшиво, поправям го.
Хвърчи в пространството тая наша свобода. Без корени е! Подарена, извоювана, заслужена, кална, горда, мъртва, тиха, чиста,
свята. За всеки е различна - за едни е хляб, за други - книга.

„свободни сме били, ала не сме го знаели...“
Момчето ми седи отстрани.
Уморено е от пътя. И той гази в
дълбокия сняг. Сигурна съм, че
газеше, защото си мислеше, че
горе го чакат Левски и Ботев!
Очите му са сини и е рус!
Това означава ли, че светът
ще го предаде?
Слънцето проби. Под снега,
под чистото и бялото, е кално...
Човек всякак може да се окаля
- и като хвърли топка, и като замълчи пред тоя, дето е хвърлял. Лесно е да станеш на кал. Да се
подхлъзнеш и да паднеш. Колкото и да се пазиш, най-ниската си
част ще накаляш - подметката...
Какво да му обясня? Как да му кажа? Малък е...
дора пеТроВа –
Тд „средногорец“ - чирпан
*цитатите са от фейс пространството

КюСТЕндИлСКИ ОрИЕнТИрОваЧИ СТанаХа
СвЕТОвнИ ШаМпИОнИ пО СКИ ОрИЕнТИранЕ

На проведеното Световно първенство по ски ориентиране за
ветерани (WMSOC-2022) Илияна
и Георги Бургови спечелиха световните титли в спринтовата дистанция във възрастовите групи
(М/Ж 65).
Състезателен
център
на
Masters-a бе родопският град Чепеларе, където бяха настанени
състезателите и се проведе официалното награждаване. Районът
на състезанията беше в местността „Картола“ – на около 15 км
от града.

При изключително тежки
зимни условия, минусови температури и вятър, семейство
Бургови продължи с отличните си резултати – Георги стана
световен шампион и в дългата
дистанция и сребърен медалист в средната. Илияна спечели вицешампионските призове
в същите дистанции.
Другите представители на
Спортен клуб по ориентиране
„Руен-92“ – гр. Кюстендил също
се представиха добре в своите
възрастови групи: Марио Димитров (60 г.) – 4-ти в дълга дистанция, 6 място – спринт и дълга
дистанция; Кирил Миленов (60
г.) – 7-ми и в трите дистанции.
Това успешно участие е в годината, когато СКО „Руен-92“
има 30-годишен юбилей (1992
г.), който ще бъде ознаменуван
с организиране на традиционно
състезание по ориентиране –
„3 старта – 30 години ориентиране“.
Георги бурГоВ – председател на ско „руен – 92“ към
Тд „осогово“ - кюстендил

дрУжЕСТва

март 2022 г.
Суровите условия на зимната планина не спират проявите на опитните туристи от ТД
„Стратеш", Ловеч. От началото
на годината бяха проведени
два двудневни похода и един
ски - лагер. Първият зимен
поход се проведе на 15 и 16
януари по маршрут: гр. Априлци - х. Тъжа - вр. Марагидик и
обратно със 17 участници. Те
вървяха четири часа нагоре,
стъпка по стъпка, в прекрасно
слънчево време до хижата и
оттам още два часа до вр. Марагидик (1889 м). Той е кръстен, според легендата, на княгина Тамара – сестра на цар
Иван Шишман.
Обречена за харема на султан Мурад, на път за Одрин,
тя минала по тия места. Княгинята пожелала да погледне
родината си от този връх,
изкачила се на него и от мъка
по поробеното отечество
от очите и потекли бистри
сълзи. Те дали живот на река
Тъжа. Името на върха и на
прохода източно от него –
Марагидик означават красивата Мара. От високото се разкриват неописуеми гледки към
могъщата снага на зимната
планина.
Вторият поход също бе традиционен и свързан със зимния
карнавал на х. „Дерменка“ на 29

ТУрИСТИЧЕСКа ЗИМа С лОвЕШКОТО
дрУжЕСТвО „СТраТЕШ“

и 30 януари 2022 г. На високото
било времето бе студено, мъгливо и с ниска видимост, но групата
се движеше компактно и сигурно.
За кратко изникваха фантастични
гледки, сякаш без граница между небето и земята. В рязък контраст, в хижа „Дерменка“ бе топло
и уютно, царяха веселие, смях и
добро настроение.
По същото време, за девета
година стартира детският ски
-лагер за начинаещи и напреднали по време на междусроч-

ната ваканция на учениците (28
януари - 2 февруари) в курортен
комплекс „Беклемето“ с 28 участници. Бяхме настанени в нова,
уютна база - хотел "Ловен дом
- Беклемето", в близост до пистите. Осигурени бяха ски, обувки
и щеки от гардероба на комплекса. Подготовката на начинаещите млади скиори се водеше
професионално и апостолски от
председателя на ТД „Стратеш"
и на ръководителя на отряда на
ПСС в Ловеч Светослав Генков.

вЕТЕранИ алпИнИСТИ СЕ СрЕЩнаХа
в ТърнОвО

Здравейте, приятели и читатели на в. „Ехо“!
Пиша ви, за да споделя една
отдавна чакана среща с приятели алпинисти, която се състоя в град Велико Търново от 3
до 5 март 2022 г. Това е втората
проява от календарния план
на Сдружението на ветераните
алпинисти в България „Мальовица“ за 2022 г. Настанихме се
в Туристически учебен център
„Момина крепост“, базата на
Туристическо дружество „Трапезица-1902“.
В първия ден разгледахме
част от архитектурно музейния
резерват в с. Арбанаси, а вечерта се насладихме и на светлинното шоу „Звук и светлина“
на хълма Царевец. След това
вечерта премина в много спомени за нашите изкачвания по
планините на България и света. В срещата се включиха и
ветерани алпинисти от Велико
Търново, които срещнаха свои
стари познати.
Ние, като гости разгледахме
музея на „Туризма и туристическите спортове“, който се намира в четири просторни зали
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в Учебния център. Останахме
очаровани от богатата колекция
снимков материал и артефакти,
показващи историята на планинарството във Велико Търново и
България.
Позволих си да обогатя още
малко музейната експозиция,
като дарих един самохват и едно
шило за ролплъзи (скъп спомен
от руски и немски алпинисти).
Призовавам приятели и колеги от
страната също да станат дарители на музея. Така поне един град
в България ще има музей и ще
сме сигурни, че ще просъществува във времето, защото е в грижовни ръце и нашият спорт ще
стане по-атрактивен и интересен
за поколения млади хора.
На следващия ден разгледахме Възрожденска Елена, където
посетихме
архитектурно-историческия комплекс „Даскалоливницата“. Той се намира в центъра на Елена и част от него са
сградата на Даскалоливницата
- първото българско класно училище, основано от Иван Момчилов през 1843 г.; вкопаната църква „Свети Никола” и Камбуровият
хан, който заради строежа на

язовир "Йовковци" е демонтиран
от с. Йовковци и преместен в
град Елена. В двора на историческия комплекс е и храмът „Успение на Пресвета Богородица”.
Наблизо е и часовниковата кула,
изградена през 1812 г., която и до
днес отбелязва с камбанен звън
всеки кръгъл час.
След това посетихме Къпиновския, Плаковския и Преображенския манастири, основани през
13 век и пазители на българщината и вярата до днес.
Така
съчетахме
приятната
среща с приятели алпинисти от
различни краища на България с
посещение на емблематични исторически места в района на Велико Търново.
Изказвам благодарност на домакините от Алпийски клуб „Трапезица-1957“ към ТД „Трапезица-1902“ за топлото посрещане.
Следващата среща на Сдружението на ветераните алпинисти в
България „Мальовица“ е на 2 и 3
април 2022 г. По инициатива на
пловдивските алпинисти тя ще е
в Еко хотел „Здравец“ в Родопа
планина.
Георги ТопалоВ

С напредналите участници работеше опитната и всеотдайна
Габриела Станкова. Настроението в лагера беше приятелско, а
духът - висок. Скиорите прекарваха по 6 - 7 часа на ден по пистите, в непрекъснати упражнения и усъвършенстване на уменията. Тренировките започваха
неизменно в 9 часа сутринта,
пристигахме първи на пистите.
Те прекъсваха за топъл обяд и
кратка почивка и продължаваха от 13.30 следобед до края на

пОКана

Управителният съвет на ТД „Чудни скали” – град Айтос, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, кани всички редовни членове на дружеството на Общо отчетно-изборно събрание на 02.04.2022 г. (събота) от 9.00 часа в Заседателната зала на Община Айтос, при
следния

днЕвЕн рЕд:

1. Отчет на дейността на ТД „Чудни скали” – Айтос, за периода от
м. март 2017 г. до 2021 г. включително;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.
3. Представяне на Календарния план за 2022 г., в т.ч. дейностите, свързани с 120-та годишнина на ТД „Чудни скали”, обсъждане и приемане на предложения;
4. Освобождаване на съставите на Управителния и на Контролния съвет, председателя и секретаря, и освобождаването им от
отговорност;
5. Избор на председател, Управителен съвет и секретар за мандат 2022 – 2027 г.;
6. Избор на Контролен съвет за мандат 2022 – 2027 г.;
7. Избор на делегат за Общото събрание на БТС в София (Банкя)
през 2022 г.
8. Разни.
При липса на кворум в определения час, на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 10.00 часа,
на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на
явилите се членове и ще се счита за законно.
Събранието ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, съгласно Наредбата на министъра на здравеопазването.
от ръководството на Тд „чудни скали” –айтос

пОКана

Уважаеми туристи,
Управителният съвет на Туристическо дружество „Осогово”,
гр. Кюстендил, свиква Общо отчетно – изборно събрание на
14.04.2022 г. (четвъртък) от 18,00 часа в голямата зала на Читалище „Братство” в град Кюстендил.
Събранието ще се проведе при следния

пОКана

Управителният съвет на ТД „Момини двори“, град
Гоце Делчев, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ
и чл.22, т.1 от Устава на сдружението кани всички
редовни членове на сдружението на редовно Общо
събрание, което ще се проведе на 27.04.2022 г. от
17.30 часа в залата на читалище „Просвета“ в град
Гоце Делчев при следния

На основание чл.10 (1) от Устава на Сдружение Туристическо дружество „Амбарица” - гр. Троян, Управителният съвет на дружеството свиква Общо събрание на
31.03.2022 г. от 18.00 часа в Туристически дом „Никола
Габърски“ - град Троян при следния

днЕвЕн рЕд:

днЕвЕн рЕд:

1. Отчет на УС за дейността на дружеството за периода 2017 2021 г.
2. Отчет на Контролния съвет за периода 2017-2021 г.
3. Приемане на проектобюджета на дружеството за 2022 г.
4. Избор на председател, Управителен съвет и Контролен съвет.
5. Избор на делегат за Общото събрание на БТС - София.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото
събрание ще се проведе в същия ден в 19,00 ч., на същото място,
независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.
Поканени са всички членове на сдружението да участват в Общото отчетно – изборно събрание. Право на участие имат само
членове, които към 31.03.2022 г. са заплатили членския си внос и
носят белите си книжки.
от ръководството

пОКана

1. Отчетен доклад за дейността на сдружението
през 2021 г.
2. Финансов отчет за 2021 г.
3. Доклад на Контролната комисия за 2021 г.
4. Приемане бюджета за 2022 г.
5. Разискване и гласуване по т. 1,2,3 и 4.
6. Приемане на програмите на клубовете за 2022 г.
от ус на Тд „момини двори“ – град Гоце делчев

работното време
на влековете. Вечер, в топлата столова, се провеждаха
кратки теоретични занятия, разбор на деня,
пееха се песни, имаше
подходяща дискотека с
водещ на доброволни начала.
Часовете на пистите с чистия въздух сред красивата
природа, физическите усилия,
добрият дневен режим с топла
храна, пресни плодове и планински чай, щедро предоставени от домакините, и достатъчният сън осигуриха чудесна
ски - ваканция.
Лагерът приключи успешно
за всички с изпит - викторина
, връчване на дипломи за индивидуално постигнато ниво на
умения в карането на ски и подаръци от ТД „Стратеш".
Зимната програма продължи с традиционния поход до
Къкринското ханче на 19 февруари; поход до х. „Васильов“
на 26 и 27 февруари; поход в
чест на 3-и март до Арката на
Беклемето.
Предстои пролетен ученически лагер на Беклемето от 3 до
8 април, 2022.
Текст и снимки: д-р дарина пеТроВа, мария боНчеВа и любомир ТерзиеВ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ

пОКана

днЕвЕн рЕд:

Управителният съвет на БФТВ, на основание чл. 23,
ал. 1 от Устава на федерацията свиква Общо събрание
на 28 април 2022 г. от 10.30 часа в хотел „Таганрог“ – гр.
Червен бряг при следния

При липса на кворум, събранието ще се проведе при
същия дневен ред, един час по-късно и на същото място.
от ръководството

1. Отчет за дейността на Федерацията за 2019 - 2021 г.
2. Финансов отчет за същия период.
3. Попълване състава на Управителния съвет и на Контролната комисия.
4. Приемане на Национален календарен план за 2022 г.
5. Определяне размера на членкия внос за 2022 и 2023 г.
6. Приемане на нови членове.
ус на бФТВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Доклад за годишния счетоводен отчет за 2021 г.
Приемане на нови членове.
Разисквания.
Приемане на календарен план за 2022 г.
Избиране на делегат за Общо събрание на БТС – София.
Попълване на Управителния съвет.

днЕвЕн рЕд:
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Информационно-културен център – Троян – тел.
0670/52040 и 0878901473,
e-mail: visit@troyan.bg; web
site: www.visit.troyan.bg

МАËЪÊ РАÉ НАСРЕД ÁЪËÃАРИЯ
Според исторически данни,
троянският край е бил населен още през I век преди Хр.
Свидетелство за това са много могили в околностите. При
направените археологически
проучвания са открити многобройни съдове от черна и
червена керамика, оръжия
от желязо, съдове от бронз и
сребро. През 2000 г. в м. Турлата край град Троян археолози са открили най-старото
тракийско светилище в Стара
планина, датиращо от 8-9 век
преди новата ера.
Най-рано името на селището Троян се появява през
1660 г. върху карта, съставена от френски картограф.
Името си градът получава
от древноримския път Виа
Траяна, свързващ Дунав с
Бяло море. В него са процъфтявали
грънчарството,
ковачеството, златарството,
дървостругарството,
абаджийството. През 1868 г. Троян
е обявен за град.
Освобождението на България от турско робство отприщва
вродената активност и предприемчивост на балканджиите.
Троянци успяват за малко повече от половин век

да въЗстановят града
от пепелиЩе

каквото го оставили башибозуците през август 1877 г., в
проспериращ балкански град,
какъвто е и до днес. През 1911
г. тук светва първата електрическа крушка. Троян е третият
град в България (след София
и Пловдив), който е електрифициран още преди Първата
световна война. Няколко занаятчийски работилници прерастват в индустриални предприятия. През 30-те години на
миналия век троянци устройват изложби и базари на занаятчийските си произведения в
Германия, Австрия и Италия,
както и в самия Троян – Постоянната занаятчийска изложба,
която е предшественик на настоящия Музей на народните
художествени занаяти и приложните изкуства, чиято цел
е да се популяризират селището, неговото занаятчийско производство и привличането на
повече туристи. Музеят се намира в центъра на града и под
неговата егида, както и с помощта на Панаира на занаятите
в Троян се чества деня на Св.
Спиридон и в Троян празнуват
занаятчии от цялата страна.
Празникът на града е на 14
октомври – денят на Св. Петка
– Параскева, която е негова небесна покровителка. В рамките
на есенните празници в Троян
ежегодно се провежда и

праЗник на сливата и
на сливовата ракия

с многобройни дегустации и
конкурси за участниците. Това
е един от най-атрактивните
празници в района, който се
провежда всяка година в края
на септември. Победителите
получават специални грамоти и
уникални медали под формата
на слива.
Поради благоприятните си
климатични условия, красива
природа и минерални басейни,

градът привлича посетители целогодишно. Дори и при по-дълъг
престой има какво да се разгледа. Околностите на Троян предлагат редица места, подходящи
за туризъм.
На двайсетина километра от
него се намира курортният комплекс „Беклемето“, с чудесни
условия за зимен туризъм. Местността е удобна за летни и зим-

на големия възрожденски художник Захари Зограф. Забележителни са автопортретът на
зографа, цялата галерия портрети на ктитори, сцени от Светото
писание, образите на Св. св. Кирил и Методий и др. Впечатлява
и дърворезбеният иконостас,
създаден през 1839-1840 г. от
новоселския резбар Никола Матеев. Манастирът е прочут и

дат музейната сбирка и скривалището на Васил Левски; троянска битова стая от Възраждането; стаята на цар Борис III; богатата колекция от дарове и църковна утвар. Храмовият празник
на манастира е 15 август – Успение на Пресвета Богородица. Тогава се организира и

големият панаир

възникнал още през Възраждането. На този празник всяка година с голямо литийно шествие до
близкия параклис се изнася чудотворната икона „Св. Богородица
Троеручица“, която се намира в
църквата на манастира. Според
предание иконата е дарение от
монах, който се заселил за известно време при троянския отшелник по време на пътуването
си от Атонските манастири към
Влашко.
До Троянски манастир се стига лесно по асфалтовия път от
град Троян за курортното селище
Орешак. Вратите му са отворени
ежедневно и целогодишно за по-

паметник на
иван Хаджиски

Троянски музей
на изкуствата
и занаятите
Kрепост
состра

ни преходи. Беклемето е изходна точка на много туристически
маршрути до хижите „Дерменка“,
„Добрила“, „Амбарица“, „Чучул“,
„Козя стена“, „Хайдушка песен“,
„Ехо“ и „Вежен“.
Доста по-близо, само на десетина километра от града, се намира третият по големина манастир в България –

троянският манастир
„успение богородично“

Това е един от най-ценните
християнски паметници в страната ни и безспорно е най-голямата
културна и туристическа атракция в този край. Според писания
обителта е основана през 1600 г.
от заселил се там отшелник, но е
твърде вероятно да е възникнал
още през 13-14 век. В днешния
си вид той е изграден в началото
на 19 век.
Известен е със своята архитектура, дърворезби и стенописи
в манастирската църква – дело

с чудотворната си икона „Св.
Богородица Троеручица“.
В годините на Възраждането
Троянският манастир е бил голямо книжовно средище и спомоществовател за издаването на
богослужебни книги. И днес в богатата манастирска библиотека
има много ценни издания.
Монаси от манастира активно участват в борбите за национално освобождение от турските
завоеватели. През 1872 г. Васил
Левски организира в манастира
единствения в страната монашески революционен комитет, начело с игумена Макарий. В лютата
зима на 1877-1878 г. Троянският
манастир става изходна база за
разузнавателната дейност на
Трета пехотна дивизия, командвана от генерал-лейтенант Павел
Карцов, която осъществява драматично преминаване през старопланински хребет.
Посетителите могат да разгле-

сетители. Информационен център - 0876156500 (от сряда до
неделя включително от 10 до
16 часа).
други
забележителности
в града и околностите му: В
град Троян – църква „Св. Параскева“, Музей „Иван Хаджийски,
Галерия „Серякова къща“, Експозиция „Възраждане“ (1970 г.)
в реставриран турски конак. В
околностите: древна, добре запазена римска крайпътна станция „Состра“ в землището на с.
Ломец, на 16 км от Троян, с основи на раннохристиянска базилика

икона св. богородица
Троеручица
„Св. Георги“; Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – с. Орешак;
църквите „Св. Николай Летни“
в с. Гумощник, „Св. Николай Чудотворец“ в с. Терзийско; „Възнесение Господне“ в с. Шипково; „Св. Архангел Михаил“ в с.
Врабево; „Св. Всях Светих“ – с.
Голяма Железна; „Св. Димитър“
в с. Бели Осъм; Зелениковският манастир „Св. Йоан Кръстител“ и др.
На два километра от Троянския манастир се намира

природо-научния
муЗей в с. черни осъм

Тук идват не само български,
но и много чуждестранни туристи. Това е един от най-посещаваните музеи в страната. Създаден е през 1956 г. от
местния учител по биология
Илия Илиев. Заедно със свои
ученици от природолюбителския кръжок той започва проучвателна и събирателска дейност. За онагледяване на уроците му са препарирани птици
и бозайници, които се срещат
в района. През 1976 г. интересната сбирка е разположена в
специално построена за целта
сграда, а от 1992 г. е със статут на природонаучен музей с
над 700 експоната. Могат да се
видят представители на почти всички животински видове,
обитаващи Средна Стара планина. Телефон за контакти:
069622371.
В района на Троян и Априлци се намират природните
резервати „Козя стена“, „Стенето“ и „Северен Джендем“.
Те са част от Национален парк
„Централен балкан“, известен
със своята уикална растителност и животински свят.
Дива, на места труднодостъпна природа, невероятно красиви пейзажи. Тук се срещат
редки и застрашени растителни
видове – старопланински еделвайс, алпийска роза, вековни
букови, елови и смърчови гори,
редки диви животни и птици
– кафява мечка, скален орел
дива коза, вълк, благороден
елен, врабчова кукумявка… В
резервата „Северен Джендем“
се намират около 30 водопада
с височина над 20 метра.

природонаучен музей - черни осъм
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Хижи на БТС в Средна Стара планина
Туристически дом
„Никола Габърски“

Намира се в подножието на Стара планина, в крайградския парк „Къпинчо” (440 м н.в.), на 2 км източно от
центъра на Троян. GPS: 42.883492ºN 24.7165546ºE
Представлява сграда с капацитет 50 места в стаи с 2
или 3 легла със самостоятелни санитарни възли и бани.
Разполага с туристическа кухня, учебен кабинет, барбекю. До него се стига по асфалтов път, има паркинг.
Изходен пункт: автогара и ж.п. гара Троян – 20 мин.
Съседни туристически обекти: културно–исторически забележителности
на град Троян; Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - с. Орешак, община Троян – 5 км; Троянски манастир „Успение Богородично”–
10 км; Природо-научен музей в с. Черни Осъм – 15 км; х. „Хайдушка песен” – 20 км;
с. Чифлик, община Троян – 17 км; х. „Амбарица” – 20 км по асфалтово шосе до м.
Смесите и още 3 ч. пеша; х. „Зора” (град Априлци) – 24 км.
Стопанин: ТД „Амбарица” – Троян, За контакти: 0889 687 238

Хижа „Васильов“
Намира се югоизточно от вр. Васильов (1490
м) в Среден Предбалкан, Васильовска планина, GPS: 42.880253ºN 24.480996ºE. Надморската височина на хижата е 1390 м. Представлява комплекс от сграда и четири сезонни
бунгала с общ капацитет 51 места. Сградата е
с капацитет 40 места с вътрешни общи санитарни възли и баня, външни санитарни възли,
парна инсталация. Разполага с туристическа
кухня, столова и лавка, телевизия, интернет,
детска площадка, паркинг.
Бунгалата са с общ капацитет 11 места: 3 бунгала с по три легла и 1 бунгало с 2
легла, с външни санитарни възли. По заявка се предлагат храна и безалкохолни
напитки.
Изходни пунктове: с. Васильово, община Тетевен – 2.30 ч.; с. Рибарица, община Тетевен – 3.30 ч. (12 км асфалтово шосе до връхната точка на Рибаришкия проход и още 3 км почвен път); Тетевен – 7 ч.; Шипковски минерални бани – 2 ч. (11 км
асфалтово шосе до връхната точка на Рибаришкия проход и още 3 км почвен път);
яз. Сопот (през с. Голяма Желязна) – 7 ч.
Съседни обекти: х. „Коман” – 2 ч., х. „Хайдушка песен” - 4.30 ч., х. „Ехо” – 5.50
ч., х. „Козя стена” – 6 ч. Пътеките са маркирани.
Стопанин: ТД „Васильов” – с. Шипково, общ. Троян, тел.: 0888729633
За контакти: 0889 824081; 0894 694 586

Хижа „Дерменка“
Намира се в Троянска планина, в м. Дерменка, на
1530 м н.в., GPS: 42.731548ºN 24.680626ºE
Сградата е с капацитет 86 места, има хотелска
част със санитарни възли и туристическа част с един
общ санитарен възел, локално отопление, ресторант-бюфет, салон, паркинг.
Изходни пунктове: връхната точка на Троянския
проход – 3 ч., от т.к. Беклемето – 3,30 ч., ж.п. спирка
Кърнаре (спирка на Подбалканската ж.п. линия) – 3.30
ч.; град Сопот – 3.30 ч. (с лифт до х. „Незабравка” – 0.35 ч. и още 3 ч. пеша).
Съседни обекти: заслон Орлово гнездо – 1.30 ч., х. „Козя стена” – 5 ч., х. „Добрила” – 3 ч., х. „Незабравка” – 3 ч., х. „Певците” – 1.30 ч. Пътеките са маркирани.
Стопанин: ТД „Стратеш” - Ловеч
За контакти: 02/4910006, 0882966457, 0884213030, e-mail: strateshlovech@
gmail.com

Хижа „Добрила“
Намира се в Троянския Балкан в седловината между върховете Добрила и Левски (Амбарица), на 1804
м н.в., GPS: 42.711097ºN 24.761557ºE
Представлява сграда с общ капацитет 60 места с
вътрешни санитарни възли и умивални, локално отопление на пелети. Има туристическа столова с добре
уредена кухня, бюфет; интернет телевизия; интернет
във всички общи части, в стаите за настаняване и двора на хижата. Районът е благоустроен – има алеи, футболно игрище и детски кът. Хижата е пункт от европейския маршрут Е-3.
Изходен пункт: Сопот – 4.30 ч., Сопот (с лифт до х. „Незабравка”) – 0.35 ч. и
още 0.30 ч пеша. Работно време на въжената линия: от м.октомври до м. май - петък, събота и неделя, а през останалите месеци
- ежедневно.
Съседни обекти: х. „Дерменка” – 3 ч., х. „Амбарица” – 3 ч., х. „Незабравка” – 0.30 ч., х. „Васил
Левски” – 5 ч., вр. Левски (2166 м н.в.) – 1.15 ч.;
вр. Голям Купен (2169 м н.в.) – 2.30 ч.; з. Ботев –
7.30 ч., вр. Ботев (2376 м н.в.) – 8.15 ч. Пътеките
са маркирани.
Стопанин: ТД „Иван Вазов” – Сопот
За контакти: 0884102501

Хижа „Амбарица“

Намира се на 1520 м н. в., североизточно от връх
Момина могила в Троянската планина, дял на Средна
Стара планина. Състои се от две двуетажни сгради
– стара (построена 1935 – 1936 г.) и нова (построена
1953 – 1960 г). Засега старата сграда е необитаема.
Сградите са водоснабдени и електрифицирани, отоплението е с печки на твърдо гориво. Капацитетът на
хижата е 58 места. Има туристическа кухня, столова
и лавка. Хижата посреща гости целогодишно.
Изходен пункт: с. Черни Осъм, м. Смесите - 3 часа.
Съседни туристически обекти и маршрути: вр. Амбарица – 2 ч., вр. Голям Купен – 3 ч., Маркова дупка – 3 ч., х. „Добрила” – 3 ч., х. „Дерменка” – 3 ч.
Тел. за резервации: 02 491 0005
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Хижа „Коман“

Намира се в Среден Предбалкан, Васильовска планина, в м. Коман, на 15 км. от с. Калейца, община Троян и на 20 км. от град Троян,
на 714 м н .в., GPS: 42.899559ºN 24.555062ºE
Предлага 54 места в стаи с по 2 или 3 легла
със самостоятелни и етажни санитарни възли.
Сградата е с локално отопление на твърди горива, има ресторант, механа с камина и бар.
Има достъп с високо проходими автомобили.
Изходни пунктове: с. Шипково, община
Троян – 1 ч.; с. Терзийско, община Троян – 2 ч.; с. Калейца, община Троян – 12 км.
Съседни обекти и забележителности: с. Шипково (с минерални бани)– 1 ч.
пеша, с. Терзийско – 2 ч., с. Калейца – 12 км по шосе, водопад „Скока” -10 км., х.
„Васильов” (по т. нар. „тракийска пътека”) – 2.30 ч.
Стопанин: БТС - София
За контакти: 0897584464 и 0882344778, www.facebook.com/HijaKoman

Хижа „Козя стена“
Хижа „Козя стена” се намира в Средна Стара планина, в Троянския дял на Национален парк „Централен Балкан”. В непосредствена близост до нея е резерват „Козя стена“, а за час се стига и до едноименния връх. Построена е в м. Хайдук чешма на 1562 м
н. в., на самото било на Стара планина. Тя е заобиколена от девствена природа и предлага гледки, спиращи дъха.
Представлява масивна триетажна сграда с капацитет 92 места с етажни санитарни възли. Водоснабдена е, електрифицирана от соларна система, благодарение на
кампанията „Професия ХИЖАР“ и „РИС Електро“ ООД. Oтоплението е с печки на
твърдо гориво. Разполага с туристическа столова. Хижата е пункт от международния пешеходен маршрут Е-3.
Изходни пунктове: връхната точка на Троянския проход – 2.30 ч., м. Беклемето
– 3 ч., с. Христо Даново, община Карлово (спирка на Подбалканската ж.п. линия) –
4 ч.; с. Розино (спирка на Подбалканската ж.п. линия) – 5 ч., х. „Хайдушка песен” –
2.30 ч., с. Чифлик, община Троян (през х. „Хайдушка песен”) – 3.30 ч.
Съседни обекти и маршрути: х. „Ехо“ – 2.20 ч, ., х. „Хайдушка песен” – 2 ч.,
х. „Васильов” (през вр. Ушите) – 5.30 ч., х. „Дерменка” – 4.40 ч, х. „Вежен” – 6 ч.,
скален феномен „Гъбата” – 0.45 ч., вр. Козя стена (1670 м) – 1.30 ч. Върви се по
маркирани пътеки.
Стопанин: СТПД „Академик” - Русе
За контакти: 0882 440 757. (при невъзможност за връзка: 082/888-660, 0882 966
369,0885 335 004) e-mail: kozyastena@gmail.com https://kozyastena.com

Хижа „Хайдушка песен“
Хижата се намира в Троянска планина, близо
до водослива на реките Рогачева и Камачарска
(875 м н.в.), GPS: 42.806077ºN 24.526172ºE
Представлява комплекс от сграда и седем
бунгала с общ капацитет 37 легла. Сградата е
с капацитет 21 места с етажни санитарни възли и бани и локално отопление. Разполага с
туристическа столова в битов стил, кухня, лавка и телевизия. Има две тухлени бунгала с по
3 легла и пет дървени с по 2 легла. Районът е
благоустроен, има барбекюта и паркинг.
Изходни пунктове: с. Чифлик, община Троян – 1.30 ч. пеша (7 км по асфалтово шосе),
Троян – 22 км.
Съседни обекти: Басейн с минерална вода в непосредствена близост, х. „Козя
стена” – 3 ч., вр. Козя стена (1670 м) – 2.30 ч., х. „Ехо” – 4.30 ч., връхната точка на
Рибаришкия проход – 4.30 ч., х. „Васильов” – 5 ч., м. Беклемето – 4.30 ч. Пътеките
са маркирани.
Стопанин: ТД „Балканска звезда” – с Чифлик, община Троян;
За контакти: 0884600310; e-mail: b.zvezda2013@gmail.com, 0879685877

Заслон „Орлово гнездо“
Намира се на главното било в Троянска планина, източно от връхната точка на
Троянския проход, на 1564 м н.в., GPS: 42.750970ºN 24.649312ºE
Представлява сграда с капацитет 25 места в стаи с по 2 легла и една обща спалня, като част от стаите са със самостоятелни санитарни възли и бани. Разполага
с локално отопление, ел. захранване със соларни панели, има бюфет, туристическа кухня и столова с камина, барбекю (само през лятото), водоснабден и благоустроен район, паркинг. Приема туристи целогодишно. Заслонът е пункт от „Е-3”.
Изходни пунктове: връхната точка на Троянския проход – 1.30 ч (7 км по почвен път); т.к.
Беклемето – 2 ч; ж.п. спирка Кърнаре (спирка на
Подбалканската линия) – 4 ч.
Съседни обекти: х. „Дерменка” – 1,30 ч, х.
„Козя стена” – 4 ч, х. „Певците” – 2 ч, х. „Мъка” –
1.00 ч. Пътеките са маркирани.
Стопанин: ТД „Стратеш” - Ловеч
За контакти: 02/4910023 ; 02/4910006,
0882966457, 0884/213030

Хотел „Стратеш“
Намира се в Среден Предбалкан, сред Ловчанските височини, над десния бряг
на р. Осъм, в парк „Стратеш” на 244 м н.в., GPS: 43.134732ºN 24.722042ºE
Представлява сграда с капацитет 65 места в стаи с 2 или 3 легла и един апартамент със самостоятелни санитарни възли и бани, отопление с ел. уреди. Разполага
с ресторант, конферентна зала, учебен кабинет, паркинг.
Към настоящия момент е в ремонт.
Изходен пункт: центърът на Ловеч – 0.20 ч.
Съседни туристически обекти: Културно–историческите забележителности на
Ловеч; Покритият мост – 0.20 ч.; кв. Вароша – 0.15 ч.; Зоопарк – 0.15 ч.; Къкринско
ханче - 18км.
Стопанин: ТД „Стратеш” - Ловеч
За контакти: 0884 213 030, 0882 966 457; e-mail: strateshlovech@gmail.com.
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На 10 юни 1952
г. Централният алпийски лагер (ЦАЛ)
е преместен от Пирин в Рила, като до м.
ноември е на х. „Мальовица“, а след това - на
Меча поляна. Тук неговото ръководството се поема
от Петър Златев, който по
онова време е началник и на
Планинската спасителна служба (ПСС). На малката полянка
между реката и хижа „Мальовица“, в сърцето на Рила, инструктори и курсисти намират
подходящи условия за работа.
Близките скали на рида Калбура стават удобна
скална
лаборатория, като по тях са
трасирани редица маршрути
с най-различни категории на
трудност. А високите върхове и силно назъбените била и
ръбове позволяват интересни
преходи на границата между
туризма и алпинизма.
На новото място лагерът
започва работа с обновен
състав. Към опитните Емил
Милчев и Георги Кирилов от
пиринския състав тук вече са
и изявени алпинисти и планинари като Иван Шехтов, поел
задълженията на старши ин-

структор, Цанко Бангиев и Артин Левон Артинян. За кратко
към тях се присъединяват и
няколко студенти от ВИФ „Георги Димитров“, специалисти
по алпинизъм, а именно Димитър Димитров, Иван Янакиев,
Михаил Янев, Борис Маринов,
Андрей Мирчев, Милко Чернев,
Кирил Петров, Симеон Симеонов и Ангел Гаврилов.
И тук битовите условия са
тежки, защото за помещения,
дори в късните есенни и зимни
дни, служат брезентови палатки. Въпреки особено трудните
зимни условия обаче нито едно
занятие не е пропуснато. Много
редки са и закъсненията за часовете, и ако понякога това се
случи, то е поради мократа от
предния ден екипировка, предимно обувки. При изключително трудни условия за живот и
работа преминава 12-та смяна
през ноември, която влиза в
историята на лагера като „смяна-герой“, защото курсистите
изкарват 15 дни затрупани под
снега, без нито едно заболяване или пропуснато занимание.
След ноември лагерът прекратява работата си, за да започне отново на 10 юни 1953 г., но
вече на Меча поляна.
След като ЦАЛ окончателно
се установява на Меча поляна,
започва неговото благоустрояване. В много голяма степен
то се реализира с доброволния
труд на курсисти и инструктори.
През свободното си време те
правят тухли, пренасят камъни,
копаят канали за водопровод.
Първоначално е построена столовата – една голяма палатка
и няколко рова в земята. Със
собствен труд и по инициатива
на Иван Шехтов е построена и
една барака за спално помещение. С времето бараките постепенно се увеличават и в тях се
настаняват курсисти, инструктори и помощен персонал. В
северната част на района е изградена и спортна площадка за
покриване на нормативите за
комплекса „Готов за труд и отбрана“ – нещо много актуално
за онова време.
Бавно и постепенно ЦАЛ създава своя материална база.
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ЦЕнТралнИЯТ алпИЙСКИ лаГЕр
ЧЕСТва 70-ГОдИШЕн юБИлЕЙ

Със съдействието на Върховния
комитет за физическа култура
и спорт (ВКФС) целият наличен
състав – ръководство, инструктори и курсисти, е екипиран с
еднообразна лятна екипировка:
обувки-алпинки, бели ¾ чорапи,
брезентови катерачни голфчета
и якета. Чрез Министерството на
народната отбрана (МНО) лагерът е снабден и със зимна екипировка: подковани обувки с трикуни, кафяви вълнени якета и клинове, както и с тъй необходимите
специални алпийски съоръжения
– въжета, ледокопи, клинове и
карабинери.
Като се ползва предимно съветския опит, непрекъснато се
подобрява и усъвършенства програмата за обучение. От 8 часа
теория и 47 часа практика в първите курсове през 1946 г. те вече
стават съответно 27 теория и 162
часа практика.
Централният алпийски лагер
работи като учебно заведение
на ВКФС до октомври 1956 г. На
31 януари 1957 г., с решение на
Министерския съвет, пак „по целесъобразност” е закрит. За петте години съществуване в него
са получили алпийска подготовка
общо 6177 души, както следва:
1952 г. - 1182 души, 1953 г. –
1464 души, от които 190 инструктори; 1954 г.- 1191 души,1955 г. 1140 души и 1956 г. - 1200 души.
Така хиляди младежи и девойки от всички краища на страната
получават своята подготовка по
алпийски сръчности и познания.
По онова време набирането на
курсисти става по разпределение „отгоре“ (от най-високо
ниво), поради което често в лагера попадат хора, които дори
смятат, че са изпратени на почивка, други съвсем не са наясно къде и за какво отиват, какъвто е и случаят с автора на
тези редове. Въпреки това, във
всички краища на страната се
заговори за алпинизъм и почти половината от завършилите
тези курсове прегърнаха идеята
на алпинизма, а много от тях израстнаха като много добри алпинисти.
Петър Златев, който въвежда
желязна дисциплина и много новости в работата на лагера, ос-

тава началник до края на месец
юли 1954 г., а на негово място отново се завръща първият началник „Бате Ганчо”. И при неговото
управление работата продължава да се подобрява, защото
дървените бараки вече са четири - столова, кухня и две спални.
Нови елементи в подобряване на
учебната работа внасят вече завършилите висше образование
със специалност „Алпинизъм”,
чиито имена изброихме още в началото.
Много важни за обучението
на курсистите се оказват доставените от съветските алпийски
лагери нагледни пособия - специални табла, онагледяващи методиката на обучение. Книгата
„Алпинизъм” на съветския алпинист Александър Малейнов става настолно помагало за всеки
инструктор и курсист. Особено
внимание е обърнато на трасираните учебни скали на „Калбура”,
където основно се водят практическите занимания. Традиция в
работата на лагера стават ежесменните походи както в началото, така и в края на всяка смяна,
с което се цели опознаване на
планината и най-вече на нейния Мальовишки дял. Започва
и маркирането на традиционните пътеки, а Иван Шехтов, който е най-големият познавач на
района, изработва макет, който
нагледно служи като помощно
средство.
И когато нещата започват да
се нормализират както битово,
така и в повсеместно подобряване на учебната работа, на 31
януари 1957 г. неочаквано, пак с
решение на Министерския съвет,
„по целесъобразност” лагерът
е закрит. Известно време бараките му се ползват като хижа.

централна планинска
Школа

В началото на 1959 г. ЦАЛ е
възстановен, но вече като учебно заведение на Българския туристически съюз. Той се ражда

за втори път с началник Кирил
Петров и инструктори Милка Петрова, Александър Джидров, Георги Любенов и Георги Петров.
Първата смяна започва на 27
април и продължава до 17 май.
В нея се обучават 54 начинаещи
и младши инструктори от София,
Варна, Кюстендил, Шумен, Благоевград, Велико Търново и Стара Загора.
В следващите години, вече
като Централна планинска школа (ЦПШ), започва бързо да се
модернизира и усъвършенства.
През 1966 г. тя се сдобива с
нова, модерна сграда, снабдена
с учебни кабинети, зали и спални помещения със 72 легла за
курсисти и апартаменти за преподавателите. За нормалното
провеждане на учебните занимания школата разполага с най-модерните за момента екипировка
и съоръжения.
С годините рязко се повишава качеството на учебната работа. Подобрява се материалната база. Дейността на школата
се разнообразява значително и
тя се превръща в международен център и база за подготовка
на национални отбори по алпинизъм и ориентиране. В нея
се провеждат републикански и
международни алпиниади, сборове и редица мероприятия на
Българския туристически съюз.
Обучават се кадри не само по
алпинизъм и ориентиране, но и
по други планинарски спортове
и дейности – планински водачи,
инструктори по пешеходен, воден
и ски туризъм. През преквалификации преминават служители на
БТС, учители и управленски кадри на сродни организации. Като
ръководители на школата в този
период се изявяват редица наши
педагози – Аврам Аврамов, Павел Димитров, Щилиян Атанасов,
Орлин Чачановски, Иван Кандиларов и Павлин Петров. Дълги
години като инструктори работят
Благовеста Аврамова, Станка и

ÏРЕÇ ИÇМИНАËИТЕ ВЕ×Е 70 ÃОДИНИ
НА×АËНИЦИ (ДИРЕÊТОРИ) НА ËАÃЕРА,
ØÊОËАТА ИËИ ÓЦ СА ÁИËИ:
Ганчо Игнатиев
Петър Златев
Ганчо Игнатиев
Борис Маринов
Аврам Аврамов
Кирил Петров
Аврам Аврамов
Павел Димитров
Щилиян Атанасов
Аврам Аврамов
Орлин Чачановски
Иван Кандиларов
Павлин Петров

-

от 19.03. до 24.05.1952 г.
от 10.06.1952 г. до 06.03.1954 г.
от 04.09.1954 г. до 01.08.1956 г.
от 10.08. до 10.10.1956 г.
от 10.08.1956 г. до 01.05.1957 г.
от 15.02.1958 г. до 30.07.1959 г.
от 01.09.1959 г. до 01.05.1967 г.
от 01.05.1967 г. до 01.08.1984 г.
от 01.10.1984 г. до 31.12.1987 г
от15.02.1988 г. до 30.04.1993 г.
от 01.05.1993 г. до 26.10.1996 г.
от 01.04.1998 г. до 06.08.1999 г.
от 24.04.2000 г. до 07.07.2001 г.

Следващите началници често се сменят, поради което не съм успял
да ги отбележа. Това обаче може и трябва да стане, за да бъде историята пълна. При това положение, като началници (директори) на лагера
(школата, УЦ) са се изредили над 20 души. Най-дълго време директор
е бил Павел Димитров – 17 години и два месеца. Аврам Аврамов, който
на три пъти е оглавявал лагера, има зад гърба си 13 години и 3 месеца.

Младен Катранджиеви, Бойка
Кандиларова, Милка Петрова, Сийка Димитрова, Николай
Грънчаров, Любомир Недков,
Александър Мучов, Венелин
Петров, Радко Марков, Георги
Георгиев – Черен Жоро, Васил Флоров и много още, чиито
имена е трудно да се изброят.
През школата като курсисти
или инструктори преминават
всички светила на българския
алпинизъм, майстори и заслужили майстори на спорта
по алпинизъм, ориентиране
и туризъм. Дълги години медицинското обслужване на
лагера и школата е под ръководството на змс д-р Христо
Христов (Дживджи). Без да
е заемал отговорна работа в
ЦПШ, огромен принос за нейното модернизиране внася и
Милко Чернев. Като завеждащ
Учебно-методичния отдел на
ЦС на БТС той прави много за
подобряване както на учебната
програма, така и за непрекъснатото повишаване на опита и
знанията на щатните преподаватели. Централният алпийски
лагер, преименуван впоследствие няколко пъти, се превръща в едно от най-реномираните планинарски училища не
само у нас, но и в Европа, заради което с пълно основание
някои го наричат „Българският
Шамони“.
Наименования, с които е
съществувала школата:
• Централен алпийски лагер
(ЦАЛ) – от 19.03.1952 г. до
31.01.1957 г.;
• Централна планинска школа (ЦПШ) „Мальовица“ – от
15.11.1959 г. до 10.04.1985 г.;
• Централна планинска школа
(ЦПШ) „Христо Проданов“ – от
10.04.1985 г. до 01.01.1992 г.;
• Учебен център (УЦ) „Мальовица“ – от 01.01.1992 г. до
днес.
доц. сандю бешеВ

пОХОдИ
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ЩЕ пОСЕТИМ ОТнОвО КраСИвИЯ
КюСТЕндИлСКИ КраЙ
Това заявиха туристки от
цяла България, участвали
в 62-я Национален поход на
жените, проведен в дните от
2 до 6 март. Тази година Българската Федерация по туризъм избра град Кюстендил
и околностите за място на
събитието. Домакините от туристическо дружество „Осогово“ разработиха маршрути,
подходящи за сезона, и осигуриха водачи и спасители
от ПСС за осъществяване на
това грандиозно мероприятие.
Походите бяха посветени
на Националния празник 3-ти
март - ден на Освобождението
на България от османско иго,
и на 8-ми март – Международния ден на жената. В проявата
се включиха 110 жени от цялата
страна.
Родният край е най-красивото място на Земята. Ние, туристите от осоговското дружество, пожелахме да споделим
с приятелки от цяла България
забележителностите на нашия
край, природните му дадености и красоти, неповторимия
дух и самобитност; да им покажем местата, които обичаме и
за нищо не бихме заменили, и
които ни носят усещане за вечност, неземна сила и красота.
Разходката започна от жп
гара Кюстендил и с влака пътувахме до спирка Полска Скакавица. Може би сте чували
за това райско кътче, но за да
почувствате вълшебството на
природата му, трябва да го видите със собствените си очи.
Пътуването с влака бе много
романтично. Движеше се бавно, спираше на кокетни спирки.
Селата, досущ като призраци,
се появяваха и изчезваха пред
очите ти.
„Река Струма прави забележителни меандри, когато
навлиза в Земенския пролом.
Трудно можем да останем без-

различни към величествените
картини пред очите ни. Накъдето
и да погледнем, гледките са великолепни. Завладява ни чувство
на преклонение и възхищение
от уникалната природа на този
приказен рай, създаден тук, на
земята“ – споделиха впечатлени
туристи.
Скакавишкият водопад е изключително красив и е висок
около 53 метра. Обявен е за
природна забележителност през
1968 г. Тук природата е била доста щедра. Странно, че името на
близкото селище е Полска Скакавица, а е разположено на ръба
на пропаст.
Групата потегли по десния бряг
на река Струма в живописния
Земенски пролом. Много впечатления за един ден. Пътят към
Кюстендил минава край големи
чукари, каньони, реки и тунели,
мостове и пропасти. Видяното
някак се менеше пред нас, докосваше ни почти неуловимо,
ефирно и отминаваше. Всичко
се изнизваше като на кинолента.
Пътуването бе романтично. Нагоре се издигаха масивни гористи
стени и се виждаше малко пространство небосвод, долу цареше
дълбока тишина, нарушавана
само от спокойното лъкатушене
на Струма.
Но всяка приказка има своя
край. Достоен завършек на чудесния ден бе релакс в сауната
и минералния басейн в хотелски
комплекс „Кюстендил“, където бе
настанена цялата група.
На втория ден – Националният
празник 3-ти март, в стройни редици, с песни и знамена преминахме по улиците на Кюстендил,
потънали в сянката на вековни
дървета. Вървяхме с усещането
за невероятно пътуване в историята, което изважда от миналото забравени истини за „Вечния град”. Кюстендил е не само
овощната градина на България,
града на художниците, на лековитите минерални извори, но и
града на красивите жени, увековечени в платната на Майстора.

Това е място, докоснато и благословено от боговете. Истинско
бе възхищението, което всички
изпитахме пред платната на Владимир Димитров – Майстора в
Художествената галерия.
В Регионалния исторически
музей – Кюстендил ни разказаха за блясъка и великолепието
на антична Пауталия с крепостните стени, с откритите мозайки, зидове на представителни
сгради, базилики, широки улици с отлично запазена каменна
настилка. Античните терми от IIIII в. в центъра на града са част
от втория по големина Асклепион
в рамките на Римската империя.
В 11 часа групата се включи в
празника на централния площад.
Имаше песни, цветя, венци и
след снимки и интервюта се отправихме към най-високата част
на хълма Хисарлъка, откъдето
се откриват заслужили усилието
гледки. Внушителен ръст извисяват възстановените стени и кули
на късноантичната крепост, преживяла разпадането на Римската
империя, драматичните години
на Константиновото княжество
и превземането на града от турските завоеватели. Крепостта е
заобиколена от вековни дървета, добре оформени пешеходни
алеи и прекрасни кътове за отдих.
От юг респект внушаваха красивите склонове на Осоговска
планина. След кратка почивка
се отправихме към село Богослов, което е само на 6 километра от Кюстендил. Там се намират гигантските секвои, които
през 2017 г. спечелиха конкурса
„Дърво с корен“ и станаха любимо дърво на България. Те са
обявени за природна забележителност през 1989 г. Това е единствената гора от секвои у нас и
се предполага, че трите вековни дървета са най-старите и
най-високите от този вид в България! Уникално е, че само тези
секвои могат да се размножават.
Семената им са жизнеспособни и от тях се получават нови

фиданки. В България секвоята
е внесена през 1890 г. - трите
секвои в м. Ючбунар до село Богослов са засадени от лесовъда
Йордан Митрев.
В ранното утро на третия ден
с четири автобуса се отправихме към село Ветрен. „Кръстати камен“ е християнизирано
мегалитно светилище. Представлява монолитен каменен кръст
с височина 2.60 м и широчина
2.10 м. Това е един от най-монументалните оброчни кръстове
на територията на България. Сечен е на място. Археолози предполагат, че е издялан и издигнат
в края на V век върху древно
тракийско светилище. Именно
на това място групата направи традиционното кръщене на
туристките, които за първи път
участват в националния поход.
След като получиха грамоти и
новото си планинско име, те продължиха пътя си, който минава
по самата граница с Република
Северна Македония. При бившата застава част от тях избраха
да изкачат връх Човека. Останалите се отправиха към село
Лиляч и църквата „Св. Георги Победоносец“, за която има
предание, че някога там е имало
тракийско светилище. И до днес,
макар и позабравено, мястото е
свято по своему. Притежава своеобразна сила, която те кара да
почувстваш успокоение, синхрон
с природата и вътрешния мир,
сякаш си загубен в безкрая… Но
с вяра в бога и доброто да очакваш само добро. Можеш да довериш болките и тревогите си на
това свято място и да си тръгнеш
с лекота.
В четвъртия ден кюстендилските туристи заведоха участничките в похода на Конявска планина.
Въпреки големия сняг те изкачиха връх Виден и се насладиха
на чудесните гледки от него.
В центъра на Кюстендил постепенно излязохме от магията на
миналото и се вляхме в съвременния ритъм на града, в неговите оживени улици и сред доброжелателните усмивки на хората.
Вечерта предстоеше най-очакваната част от програмата,
заключителната приятелска среща-банкет. Кметът на Кюстендил
Петър Паунов и председателят
на туристическото дружество
Христо Абаджиев приветстваха
туристките. Последва уникалният спектакъл на ансамбъл „Парт-
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ньори“. Грамоти, подаръци,
питка за здраве, торта и много
настроение. Най-голямата изненада бе, че Кюстендилското
дружество бе поканило бившия
изпълнителен секретар на Българската федерация по туризъм
Делка Кавъркова. Хората я посрещнаха с песента „Хубава
си, моя горо“ и с аплодисменти.
За сетен път бяхме очаровани
от оригиналните спектакли на
туристките от ТД „Буйна кръв“
– Разград и изпълнението на
Елена Манолова от Ямбол.
Председателят на ТД „Осогово“ - Кюстендил Христо Абаджиев благодари специално на
Община Кюстендил за съдействието и оказаната помощ за
провеждането на мероприятието. С отпуснатите от общината
средства бяха направени красиви жълти тениски, осигурени
бяха безплатен транспорт, водачи за маршрутите в планините, както и предварителното им
маркиране, доброволци от ПСС
- отряд 14 от град Кюстендил
със спасителното куче Вегас,
подаръци за всички (медальони
с българска шевица), изработени от туристката Катя Хаджийска – Кет, дисководещ, уникалния ансамбъл „Партньори“,
чиито изпълнения забавляваха
всички, както и много рекламни
материали. Абаджиев благодари на всички, които помогнаха
мероприятието да премине безпроблемно и да остане незабравимо.
В крайна сметка участничките в похода бяха очаровани,
казаха ни „Много вдигнахте
летвата!“, но се зарекоха да
посетят отново Кюстендилския
край. Който веднъж се докосне
до нашата прелестна природа,
той я пази в спомените си и желае пак да я види. Да подиша
кристалния въздух на Осогово,
да потопи крака в студените
планински ручеи, да помирише горско цвете, да се разходи
сред вековни гори… Някой ден
да мине по същия маршрут, да
се почувства отново щастлив и
доволен. По-мъдър и зрял, за
сетен път да оцени какво имаме, да се радва заедно с нас на
всичката тази красота. С усещането, че нашата родина България е незаменима!
силвия миХоВа –
Тд „осогово“ - кюстендил
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от стр. 1
Какво още предстои да се извърши в Учебния център?
Имаме уверението на фирмата-изпълнител на ремонтните
дейности, че до 1 юли 2022 г. ще
бъдат завършени Конферентна
зала (зала за обучение), оборудвана с модерна техника, и Музеят на алпиниста, разположени в
общо пространствено помещение. Проектът предварително
ще бъде съгласуван с представители на БТС. В същия срок ще
бъдат извършени реконструкция
и реновиране на стаите за отдих, като се запази общият брой
на местата за настаняване. Ще
бъде изградено котелно помещение с необходимото оборудване.
В каква посока ще се развива
учебната дейност на центъра?
БТС притежава лиценз за обучение по седем специалности,
за които са разработени учебни
програми, отговарящи на държавните стандарти и изисквания.

УЧЕБЕн ЦЕнТър „МалЬОвИЦа”
ОТварЯ враТИ прЕЗ лЯТОТО

Ще разчитаме на широк кръг от
квалифицирани преподаватели, за
да покрием увеличените потребности от обучение, преди всичко
на кадри от системата на БТС.
Предвиждаме да увеличим броя на
лицензираните професии в съответствие с потребностите на туристическите дружества. Така до една-две години центърът ще бъде
ангажиран с курсове на 100 % годишно. Добре би било учебната
дейност в него да се ръководи от
отдел „Учебно-спортен и методичен” при БТС, каквато практика е
имало в миналото.
Ще положим усилия да печелим
различни проекти по Оперативна
програма за развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) и други
европейски програми, с цел осъществяване на обучение и преквалификация на планински водачи,
екскурзоводи и други специалисти,
както и за осигуряване на спортна
екипировка, компютърна техника и
софтуер, необходими за учебния

процес.
Кои, според Вас, са приоритетните цели и задачи, стоящи пред
БТС?
Според мен приоритетните цели
и задачи са в следните направления:
1. Изясняване на членството на организациите в системата на БТС
и постигане на яснота и защита
на правния статут на туристическата база, стопанисвана от съюза.
2. Подобряване на оперативните
взаимоотношения на БТС с администрациите на централните и
местни институции и получаване
на съответни субсидии.
3. Повишаване на ефективността
на административния капацитет
в централата на съюза. Подобряване на финансовите резултати
от стопанската дейност.
4. Постигане на по-добро представяне (чрез комуникационни канали, събития, кампании и др.)
на природното, историческото и

културното наследство на България в синхрон с всички заинтересовани министерства и организации.
5. Осигуряване на качествено обслужване на туристите и гостоприемство в обектите на БТС.
6. Развитие и подобряване на маркировката на туристическите
маршрути; увеличаване броя на
обучените от нас квалифицирани и сертифицирани планински
водачи.
7. БТС да кандидатства с разработени проекти в различни национални и европейски оперативни
програми, в които да участват и
туристически дружества.
8. Подобряване и развитие на партньорството на БТС с Българската
федерация по туризъм, Българската федерация по катерене и
алпинизъм, Българската федерация по ориентиране, Българската федерация по спелеология
и други сродни организации.
петя иВаНоВа

лъЧЕвИ пОХОдИ в СТара планИна

Тази година, между 2 и 6 март
ТД „Приста“ – Русе за 51-ви път
организира лъчев поход, посветен на Националния празник.
В първите си години походът е
имал друго име, свързано с тогавашната идеология, но от 32
години насам носи името „Лъчев“. Същността му е няколко
групи туристи да тръгнат от различни точки на планината и на
3-ти март да се съберат на тържествата на паметника на връх
Шипка (Св. Никола). Походът е
винаги на сняг, като голяма част
от маршрутите са по билото на
Стара планина. За някои групи ходенето е два дни, за други
- пет, а най-дългият лъч е с продължителност две седмици, но
не се провежда всяка година.
Най-масов е вторият лъч, който
започва от гр. Априлци (кв. Видима), минава през х. „Плевен“,
вр. Ботев, х. „Тъжа“, х. „Мазалат“

и Узана, и на петия ден завършва на Шипка. В някои от годините,
в зависимост от почивните дни,
лъчът тръгва в обратната посока.

Така беше и тази година. На 2-ри
март тръгнахме от х. „Партизанска
песен“ в дълбок и пръхкав пресен
сняг. За шест часа основната гру-

па, с водач Никола Кившанов, стигна до х. „Мазалат“. Друг, по-малък
лъч, тръгна от с. Скобелево и на
върха се събраха около 25 човека.
На следващия ден към тях се присъединиха и участниците от клуб
„Нови хоризонти“ – Варна. Поради лошото време, силния вятър и
дълбокия сняг, ръководството взе
решение да завърши похода в кв.
Острец на Априлци.
Друга група русенски туристи, с
водач Милен Георгиев, се изкачи
на вр. Шипка с велосипеди. Още
един лъч направи преход в района
на х. „Добрила“ и х. „Дерменка“.
Равносметката показва, че в тазгодишния лъчев поход са участвали около 50 туристи от градовете
Варна, София, Шумен и Разград и
от русенските ТД „Приста“ и СТПД
„Академик“.
сашо попоВ, председател
на Тд „приста“ - русе
снимки: Нина ТопалоВа
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от стр. 1
Въпреки че ТД „Трапезица" не
е първото по учредяване в България, много са инициативите, които
тръгват от него:
13.12.1903 г. – благотворителен
бал във Велико Търново, средствата от който се използват за залесяване на поречието на река Янтра и
хълмовете около града. Балът се
превръща в една от традиционните благотворителни инициативи на
дружеството, възстановена в съвременната му история през 2007 г.
1904 г. – по инициатива на дружество "Трапезица" се създава
археологическа секция към местния клон. Издирени, проучени и
описани са много местни старини.
В специални витрини са изложени
снимки на исторически и природни
забележителности от околностите
на Велико Търново.
1904 г. – открива се безплатна
ученическа спалня по инициатива
на арх. Георги Козаров, на втория
етаж на прогимназията, в къщата
на братя Паница. Отпечатани са
и първите туристически рекламни
материали.
1905 г. – организира се общоградски излет до Царевец и
Трапезица, а на традиционния благотворителен бал през декември за
пръв път прозвучава туристическият марш "Балкани, вдигайте се!" по
текст на Кирил Христов и музика
на Иван Константинов. Този марш
е химн на туристите и до днес.
1907 г. – издава се туристически пътеводител, чиято подготовка започва още през 1905 г. с безвъзмездния труд на Леон Филипов, арх. Георги Козаров, Никола
Марков, Димитър Багрилов и инж.
Христо Сапаров. Постъпленията
от четирихилядния тираж са определени за изграждане на първата
туристическа хижа в България на
историческия хълм Царевец.
24 май 1922 г. – освещаване на
първата туристическа хижа в България „Трапезица” на хълма Царевец, която се превръща в притегателен център на културно-просветната дейност на туристите.
1925 г. - опити за проникване,
изучаване и описване на околните пещери от доц. Рафаил Попов,
който проучва Мадарското плато и
открива Омуртаговия надпис при
Чаталар.
1925 г. – започва издаването на
списание „Турист”.
14 юли 1960 г. – първи ученически поход от Тимок до нос Емине с
водач учителя Любомир Войников.
25 октомври 1960 г. - откриване
на първия скален заслон в м. Устето. Пуска се тролей над м. Устето.
През годините назад и до днес,
значима е ролята на дружеството
в развитието на пешеходния туризъм, ориентирането, алпинизма,
катеренето, ски-туризма, ученическия туризъм, водните спортове,
планинското колоездене, художествената самодейност.
Сред традиционните обществено
значими дейности на ТД „Трапезица-1902” е оформянето, маркирането и обезопасяването на туристически маршрути и пътеки в околностите на Велико Търново. През
2013 г. благотворителната кампания е посветена на възстановяване на най-популярните маршрути.
Дружеството се грижи за поддържането на екопътеки в региона с
дължина над 200 км.

юбилеи
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ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ

Значими събития и
клубна дейност в
съвременната история
на ТД „Трапезица-1902”

От създаването си до 1946 г. туристическото движение в България
се определя като културно-просветно. След 1957 г. туризмът започва да се възобновява, но вече
като масова спортна дейност, която се развива в секции към заводи,
предприятия и училища. През 1970
г. е открит новият Туристически
дом "Трапезица", популярен сред
великотърновци със сладкарница
"Еделвайс", а сред гостите на града – като туристическата спалня с
най-красив изглед.
Най-дългогодишни са традициите в пешеходния туризъм. През
2009 г. Клубът по пешеходен туризъм и туристически спортове при
ТД „Трапезица-1902“ чества 100
години от основаването си с фотоизложба и представяне на юбилеен сборник. Няма кътче в България и на Балканите, което великотърновските планинари да не са
опознали. През 2017 г. те изкачиха
първенеца на Австрийските Алпи
– Гросглокнер (3798 м). Наред с
масовите туристически прояви се
развиват и дейности, свързани с
високи спортно-технически постижения.
През 2019 г. представители на
клуба посетиха Италия, Гърция,
Австралия, Индонезия, Египет,
Азърбейджан, Турция, Израел, Русия и Перу. Под ръководството на
Паскал Пиперков участваха в „поклонническия“ поход по пътя на мощите на „Св. Йоан Рилски“, от град
В. Търново до Рилския манастир.
В 2021 г., въпреки ограниченията, туристите успяха да проведат
почти всички от планираните прояви с общо 1568 участника в българските планини.
Представители на Клуба по
спортно ориентиране „Трапезица-1954” са републикански, балкански, европейски и световни
шампиони. Първият
шампион
на България при мъжете от ТД
„Трапезица - 1902" е Ангел Ганцаров (1972 г.) Сред младата смяна
ориeнтировачи медалисти са Григор Караиванов, Валентин Шишков, Елица и Апостол Атанасови и
др. В съвремието клубът е традиционен домакин на държавни първенства и национални купи. През
2018 г. за първи път получи правото да организира и проведе европейското първенство за младежи и
девойки от 16 до 18 години, в което взеха участие 37 държави с над
600 участници.
Клубът по спортно ориентиране
все по-активно работи с родителите, като през 2021 г. голяма заслуга
за израстването му имаха Боян Димов, Николай Иванов, Десислава
Димитрова и Ясен Долчинков.
През 2021 г. КСО „Трапезица-1954” постигна добри резултати с участието си в състезания на
държавно и международно ниво,
както и в организацията на спортни
прояви.
Успешно завърши и първото издание на новата спринтова дисциплина – нокаут спринт, която за
първи път се проведе в България в
състезанието „Купа Трите хълма“.
Отличилите се през 2021 г. са:
Марта Русева – държавен шампион, Велислав Долчинков – национален състезател, участвал в ев-

ропейско първенство. При мъжете
Валентин Шишков – сребърен и
бронзов медал от държавно първенство, Апостол Атанасов – сребърен медал от държавно първенство. Двамата са участници в европейско първенство.
Друг успех в държавните шампионати е бронзовият медал в щафетата по коло ориентиране в състав:
Мартин Славов, Антон Гушев и
Йордан Стоянов.
В състезания през годината
участваха над 30 състезатели в
различни възрастови групи.
Богата и разнообразна е съвременната история на Алпийски
клуб "Трапезица-1957". През годините негови представители осъществяват множество изкачвания
в страната и чужбина – Памир,
Кавказ, Алпите, Алтай, Андите,
Хималаите, Тян Шан. В състава на
Национална алпийска експедиция
през 1989 г., великотърновският алпинист Петър Панайотов изкачва
осемхилядника Анапурна в Хималаите.
По инициатива на дружеството
във Велико Търново се построява
най-голямата изкуствена катерачна
стена на Балканите. Разработват
се и се описват катерачни маршрути край манастира „Света Троица“
и м. Устето. Издаден е „Водител за
катерачи“ с около 300 маршрута.
Фирма „Уолтопия“ дарява на дружеството нова изкуствена катерачна стена (2014 г.), която е монтирана в спортния комплекс на ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“.
През 2019 г. представители на
клуба изкачиха върховете Гросглокнер (Австрия), Триглав (Словения) и Казбек (Грузия).
Изключителен успех за клуба в
състезателното катерене са домакинствата на състезания с международен характер – шест балкански първенства, пет европейски
купи, три световни купи и едно световно първенство, както и ежегодните домакинства на държавните
първенства и купи. Сред медалистите в европейски и световни
шампионати са Калин Гърбов, Милен Видиновски. (АК “Еделвайс“,
Килифарево), Цвета Кожухарова,
Благовест Лазаров (АК“Еделвайс“)
и др. Някои от тях днес са изявени
треньори на младата смяна в катеренето.
През 2021 г. Юлия Керимедчиева зае второ място при жените в
дисциплината „трудност“, а Владислав Ангелов бе втори при мъжете.
В детските групи успешно се представиха състезателите Александър
Дражев, Карина Парашкевова и
други.
Ски алпинистите се представят
успешно още с първите си стартове през 1968 г. Сред изявените
имена в близкото минало са Христо Шипчанов, Веселин Долчинков,
Христо Ненков, Георги Димитров,
Веселин Стефанов, Петър Петров,
следвани от носителите на отличия от Държавни първенства Тодор
Тодоров, Николай Гугински, Росен Босев и Стефан Петров от АК
„Еделвайс“. Всяка година на 3 март
клубът по ски-туризъм участва в
националната проява „Ски-поход
на свободата”. Представители на
клуба ежегодно успешно стартират
в състезанията по ски алпинизъм
от календара на Българската федерация по катерене и алпинизъм.
Макар по-късно развит във времето, Клубът по воден туризъм
към ТД „Трапезица-1902” има своето значимо присъствие, както в национални и международни прояви,
така и при обучението на деца и
младежи на езерото в парка „Ксилифор“.
Николай Терзиев е първият
участник на клуба в Международната Дунавска регата (ТИД) през
1971 г. През 2001 г. участниците в
международната гребна проява са
с актив от общо 3518 км, съответно
Боряна Иванова 555 км, Людмила
Тодорова 883 км и Светлана Георгиева 2080 км.
Членовете на Клуба на туристите ветерани са сред най-активни-

те участници в проявите от плана
на дружеството – Осмомартенски
женски поход, зелените мисии,
пролетните и есенните кампании
„Движи се и победи”, празниците, концертите, изложбите и много други културни и познавателни
прояви. Те си сътрудничат с Клуба
на пенсинера, Регионалния исторически музей, Народно читалище „Никола Михайловски“ и други
организации във Велико Търново.
Като член и деен участник в инициативите на Българската федерация на туристите ветерани, клубът
традиционно е домакин на част от
тях.
Сред съвременните приоритети
на ТД „Трапезица-1902” е обогатяването и разнообразяването на
дейностите с децата и младежите. През 2006 г. към дружеството
се учредява Комисия за ученически туризъм, която координира
дейностите на седем училищни
туристически клубове във Велико
Търново. През 2020 и 2021 години
поради ограниченията в училищата, обучение от разстояние в електронна среда и строгите противоепидемични мерки срещу разпространението на КОВИД 19, групови
туристически прояви с ученици и
учители не се проведоха. До 2019
г. с учителите-туристи ежегодно се
провеждаха обучителни семинари с практическо обучение в планината и опознаване на подходящи туристически маршрути. През
2007 г., в партньорство с ВТУ ”Св.
св. Кирил и Методий”, бе издаден
сборник с доклади и съобщения
„Туристически и спортни практики
в училище” в помощ на педагози и
родители.
От 2001 до 2019 г. в партньорство с Община Велико Търново,
РЗИ и Младежки дом се провеждат
36 кампании „Движи се и победи“
(пролет и есен) с общ брой участници 19062 - деца, ученици и възрастни хора, в т.ч. 435 семейства.
Най-голяма активност е регистрирана при учениците на възраст до
14 години.
Развиват се и културно-просветните и творческите инициативи, започнати от първостроителите на туризма в България. Тук се
включва не само богатата дейност
на туристическите хорове към дружеството, но и организирането на
регионални и национални изложби
и конкурси, издаването на книги и
документални филми, поддържането на собствена интернет страница
на дружеството.
Ето някои от печатните издания
на ТД „Трапезица-1902“: „Сто години Туристическо дружество „Трапезица-1902“; Туристически маршрути в региона на Велико Търно-

во (карта); „Здравей, Ксилифор“
(брошура); Туристическа карта на
град Велико Търново – музеи и
културно-исторически обекти; „Туристически и спортни практики в
училище“ (сборник доклади и добри практики); „50 години Спортен
клуб по ориентиране“ (брошура);
„50 години Алпийски клуб „Трапезица“ (сборник); „100 години Клуб по
пешеходен туризъм“ (сборник); „40
години Туристически хор „Еделвайс“ (сборник); „10 години съвременни училищни клубове по туризъм при ТД „Трапезица-1902” (брошура); Пътеводител – 17 туристически маршрута в Община Велико
Търново (електронно и двуезично
печатно издание, 2015 г.); „10 години младежка скулптурна колония Ксилифор“, каталог.
Към ТД „Трапезица-1902" има
сформирани няколко хорови формации. Вече 50 години успехите и
творческият заряд на смесен хор
„Еделвайс” и мъжката формация
към него са в основата на богата
концертна дейност. Заедно с дамския хор на туристите ветерани
„Света гора", ежегодно те се представят в националните песенни
празници „Песните на България".
Очарование внасят и изпълненията на детската вокална група
„Патиланци“ при СУ „Емилиян Станев“.
През 2009 г. се осъществи и една
от най-значимите инициативи в
съвременната история на дружеството - откриването на Музей на
туризма и туристическите спортове в туристически учебен център
„Момина крепост”, Ксилифор. Проектът е реализиран в периода 2006
– 2009 г. в партньорство с Регионалния исторически музей, Регионалната народна библиотека „П.
Р. Славейков“ и Държавния архив
във Велико Търново. Той се обновява с нови дарения от членове на
дружеството и колеги от страната.
В партньорство с Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил
Берон“ и Асоциация на енолозите
в България, през 2022 г. за тринадесети път се проведе „Ден на производителя“, а за осми път ден на
билките „Еньовден на Ксилифор“.
Съвместно с Община Велико
Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Областният съвет на БЧК,
плувният клуб „Етър“ ТД „Трапезица - 1902“ ежегодно провежда национален турнир по водно спасяване „Любен Кантарджиев - XIX“.
Благотворителните
инициативи на дружеството ежегодно са
сред най-значимите му прояви.
През 2017 г. се реализира направата на кът за отдих с беседка и барбекю, а през 2018 г. беше изградена
Въжена градина, дарение от фирма
„Уолтопия“, с която се обогатиха атракциите в района на парк „Ксилифор“. През 2019 г. се изгради нов
кът за отдих „Простор“, който е част
от пешеходната туристическа алея
от кв. Асенов до парк „Ксилифор“.
През 2020 г. положихме началото
на благотворителната инициатива

Реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на културен център „Къща за изкуства,
култура и занаяти“ – парк „Ксилифор“. Дейностите по проекта
са пряко свързани с развитието
на образователната, социалната
и културната инфраструктура на
района. През 2021 г. бяха събрани средства за ремонт на покривната конструкция.
Същата година изцяло бе обновена хижа „Ксилифор“, която е
първият обект на дружеството от
1963 г. в местност Ксилифор.
От 2011 г. дружеството, в парньорство с ВТУ “Св.св.Кирил и
Методий“ и катедра „Скулптура“
към факултета за изобразителни изкуства, провежда ежегодно
„Младежка скулптурна колония –
Ксилифор“, с подкрепата на Община Велико Търново по програма „Изкуство и култура“.
Младите творци, под ръководството на проф. Стефан Лютаков, проф. Коста Денев и доц. Георги Минчев, създават скулптурни композиции, сред които „Добрият змей“, „Златната ябълка“,
„Къщата на Баба Яга“, „Сцена
библиотеката“, входен знак към
местността „Ксилифор“, „Приказните герои“, „Скулптура, деца,
природа, здраве“ и много индивидуални творби от дърво, камък
и метал. По този начин не само
им се дава възможност за творческа изява, но и пространството
на Ксилифор се превръща в изложбена зала на открито, събрала над 50 оригинални произведения. Тази пластична колекция
обединява творби в различни
скулптурни жанрове, функционалност, адрес, метод на реализация, материали.
Друга важна част от юбилейната творческа проява е, че събра
десетте проекта в едно – чрез каталог с фотоси на творби, участници, организатори, творчески
ръководители, работни процеси,
текстове.
Редовете история, описана дотук, е вдъхновение за стотиците
членове на дружеството да продължат участието си в богатата му ежегодна програма. През
2021 г. отбелязахме 50 години от
основаването на хор „Еделвайс“
и 10 години „Младежка скулптурна колония - Ксилифор“. За
съжаление,
противопандемичните строги мерки ограничиха
дейността на всички обществени
организации, в това число и нашата. Вследствие на тези ограничения и създалата се тежка
икономическа обстановка дружеството успя да проведе 12 от 21
планирани прояви в календарния си план.
С почит към богатото и славно
минало, с поглед към бъдещето,
ние, членовете на ТД „Трапезица-1902” приветстваме всички
с нашия девиз „Живейте пълноценно!”
УС на ТД „Трапезица - 1902“
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ГрадСКИ Бранд дУнав DANURB+ СвърЗва
дУнавСКИ държавИ в СъТрУднИЧЕСТвО

Г-н Йорданов, разкажете
повече за вашата организация и за проекта DANUrB+.
- През годините създадохме
множество пилотни инициативи, насочени към повишаване
на качеството на туристическите услуги, подпомагане на
предприемачеството сред младите хора и привличане на туристи към по-малко познати региони и дестинации.
С анализи и проучвания на
местните ресурси, инициативи и добри практики по Проект
DANUrB подпомагаме дейността на организацията, организирахме редица събития, насочени към местните заинтересовани страни и към местното
население, в т.ч. едновременно
честване на Деня на детето във
Видин и Калафат.
В момента предстои да обявим инициатива, насочена към
учениците от крайдунавските градове – състезание по
устойчиво
предприемачество
по Дунав. Целта е младежите
да разработят собствена бизнес-идея, базирана на природните или културно-историческите дадености в техния регион.
Очакваме това да мотивира
младите хора да преоткрият
родните си места, връзката с
традициите и да развият модел, чрез който могат да използват потенциала им.
Вие сте сред учредителите
на новосъздадената Международна асоциация DANUrB+.
С какво тя ще е от полза на
дунавските общини и в частност на българските?
На 11 октомври 2021 г. в Естергом, Унгария беше учредена Международната асоциация
DANUrB (DIA). Град Естергом
е старата столица на Унгария,
разположена на брега на Дунав, а от 20 години е свързана
със словашкия град Щурово от
другата страна на реката чрез
моста Мария Валерия.
Асоциация DANUrB е институционалното продължение на
една устойчива международна инициатива – проект „Градски бранд Дунав“ или накратко
DANUrB. Той свързва местни
общности от дунавските градове и поощрява тяхното сътрудничество. Целта на асоциацията е да трансформира международния проект между седем
дунавски държави в устойчив
и активен формат на сътрудничество, като координира културни инициативи по поречието
на река Дунав, идентифицира
добри и устойчиви практики и
създаде сертификационен знак
Danube Urban Brand на дунавските селища.
Така асоциацията се превръща в инициатор и катализатор
на добри практики и проекти
на ниво Европейски съюз. Чрез
сертификата за качество DIA
ще отличи местни производители и предприемачи и ще допринесе за представянето им на
международния пазар, като същевременно утвърждава регионалния Дунавски бранд.
Кои са предизвикателствата и възможностите за развитие пред периферните населени места по Дунав?
В почти всички дунавски градове в последните 30 години
наблюдаваме
демографски
срив, засилена емиграция, висока безработица, слаба икономическа активност, социално
изключване и алиенация. Като
че ли тези градове попадат в
една омагьосана спирала: емиграцията и застаряването на
населението водят до по-слаба
икономическа активност и спад
на инвестициите, безработица
и бедност, което задълбочава
емиграцията, влошава демографската картина и т.н. Важен

Георги йорданов е сред учредителите на Национален туристически
клъстер (НТк) „българският пътеводител“. завършил е право и „управление на туризма на културно-историческото наследство“. от 8 години
чрез НТк „българският пътеводител“ разработва и изпълнява проекти в областта на специализирания
туризъм и устойчивите туристически практики, чиято цел е постоянно
внедряване на иновации в туризма,
разнообразяване на туристическото
преживяване и промотиране на устойчивия туризъм в българия. участва в
проект DANUrB от самото му начало
през 2017 г., а сега и в своеобразното
му продължение DANUrB+, чиято цел
са споделените ценности, стремеж
да се подпомагат местните дунавски общности и утвърждаването на
дунавския регион като съществена
част от българския туристически
продукт.

фактор за тези тенденции е и
държавната политика – липсата
на инвестиции в инфраструктура
и транспортна свързаност допълнително откъсва тези региони от
големите икономически центрове
и влияе неблагоприятно на инвестиционния интерес.
За да бъде обърната тази негативна картина са необходими
целенасочени и синхронизирани
усилия на различни заинтересовани страни. Макар повечето
респонденти да изтъкват ролята
на държавата, аз бих обърнал
внимание на първо място към
местните общности. От тях зависи просперитета на съответния
регион и тяхната инициативност,
вдъхновение и предприемчивост
могат да определят бъдещето му.
Трябва да се акцентира върху позитивните страни на дунавските
градове и да се разкрие естествения им потенциал за развитие, да се търсят и подпомагат
добрите практики, да се засили
партньорството между местните
общности в различните държави
по река Дунав.
Крайдунавските градове притежават сериозен потенциал за
устойчиво развитие, разполагат
с богато културно-историческо
наследство и уникални природни
дадености. Река Дунав от векове
е била културна и цивилизационна граница, както и транспортна
артерия, свързваща българските градове с редица европейски
столици и големи селища в Централна Европа. Повечето дунавски градове още пазят спомена
за Дунавския Римски Лимес граница на Римската империя, и
представляват сериозен интерес
за любителите на римската история.
Видин, Русе, Свищов и Силистра са съхранили архитектурни спомени от различни исторически епохи (древност, Средновековие, Османска история и
Възраждане) и представляват задължителна дестинация не само
за всеки българин, но и за множество чуждестранни туристи.
Природните характеристики на
Дунавската равнина създават редица възможности за екологично
земеделие, развитие на хранително-вкусовата промишленост,
лозарство и винарство, а река
Дунав създава благоприятни възможности за свързаност както
със западните държави, така и с
близките ни съседки.
От изключително значение за
развитието на туризма са и запазените култура, традиции и
занаяти, включително чрез техния нов прочит и адаптиране
към съвременните потребности
на обществото. Тук е мястото да
подчертая и ролята на креативните и рекреативни индустрии,
които по правило не изискват
големи инвестиции, но са с висока добавена стойност. Такива
например са визуалните, музикалните и сценичните изкуства,
филмовата и медийна индустрия,
софтуер, дизайн и др.

На 10 и 11 март се проведе регионална конференция
в Русе и Букурещ, на която бе
поставен проблемът за „Умните мрежи“, повдигнат бе
въпросът за „Потенциалът на
смаляващото се население“, за
„Културното наследство като
инструмент“- материално и нематериално, за инициативността на районите и за това, че
„хората правят местата“ …
Разкажете по-подробно за
всяка от темите, какъв позитивен опит от другите дунавски
общини може да се внедри у
нас?
- На 10 март 2022 г. в Букурещ и на 11 март 2022 г. в Русе
се проведе Регионална конференция „Предизвикателства и
възможности за развитие пред
периферните
населени
места по Дунав“. Конференцията е
част от инициативите на проект
DANUrB+ Градски бранд Дунав,
като НТК „Българският пътеводител“ е съорганизатор от българска страна. Конференцията
предостави възможност на представителите на местните власти
и неправителствените организации, на висшите учебни заведения и предприемачите от региона, на студенти и професионалисти, да споделят добри практики, идеи и знания за възможностите и програмите за развитие
на градовете по протежение на
Дунав, планове и инициативи за
валоризация на дунавското културно наследство и др.
Четирите тематични сесии
разгледаха различни аспекти на
предизвикателствата и възможностите пред периферните населени места по голямата европейска река.
„Умни мрежи“ акцентира върху свързаността, инфраструктурата, транспорта и логистиката като фактори за развитие
на общините. Тук става дума не
само за връзката с други населени места, но и за вътрешната
свързаност, като градска и регионална мобилност, устойчив

(зелен) транспорт, внедряване
на умни мрежи, устройства и
приложения т.н. Смаляващото
се население е преди всичко
предизвикателство за местните
икономики и общности. Наред с
това се откриват и възможности, които биха могли да бъдат
използвани в редица насоки. Големите градски общества водят
често до умора и перманентен
стрес у техните жители, които
все по-често копнеят за спокойствиео на провинциалния малък
град. Спокойният забавен ритъм
на живот, непринудените човешки отношения и качествената
екологично чиста храна, особено
прясна дунавска риба, са особено привлекателни за човека от
големия град, независимо дали
посещението е с цел почивка или бягство от напрегнатото
ежедневие.
От друга страна, в свиващите се градове често откриваме
изоставени или неизползвани
сгради, които могат да бъдат
преустроени и оползотворени
например като културни институти, читалища, споделени работни пространства и др. Подобни
центрове ще привличат творци,
артисти и хора със свободни професии, особено предвид модерната напоследък тенденция на
дигитално номадство. Този процес би могъл да създаде поток от
млади, инициативни и творчески
личности, които да освежат облика на града и да допринесат за
развитието на културния и икономически живот на региона.
Съвременният туризъм е насочен към обогатяващото преживяване. В този смисъл културното
наследство играе основна роля
за себепознанието и възприемане на мястото в контекста
на цивилизацията. Разглеждаме
културно-историческото наследство не само като отделни забележителности, които привличат
туристически интерес, но и като
цялостна екосистема, в която откриваме взаимовръзки и свързаности.
Дунавският лимес разкрива общото римско наследство на народите по река Дунав. Плаващите
мелници по Дунава от края на 19
и началото на 20 век разказват
вълнуваща история за авантюризъм и предприемачество, свързващи Унгария, Словакия, Румъния и България, а великолепната
архитектура в град Русе напомня
за влиянието на австрийската архитектурна школа.
Последната тематичната сесия „Хората правят местата“
обединява и свързва всички дотук поставени въпроси, като обобщава в голяма степен и това,
че именно местните хора не са
обект, а субект на трансформацията. За да бъде едно място
притегателно за туристите, то
трябва на първо място да е привлекателно за местните хора.

Развитието на градската среда,
културния живот и т.н. трябва
да са подчинени на потребностите на местните общности.
Те трябва да се превърнат в
двигател на промяната, защото
тя не може да дойде отвън или
отгоре, а само отвътре и отдолу
– с малки стъпки и много постоянство.
Кои
са
най-работещите
български дунавски общини.
Какво интересно се случва и
предстои да се случи в тях?
В последните години се наблюдава положителна тенденция в регионалното развитие на Дунавските общини.
Основна заслуга за това имат
местните власти, които като че
ли започнаха да търсят нови
възможности за развитие и
финансиране, в т.ч. чрез участието в европейски проекти,
публично-частно партньорство
и др. Тази година се заговори
активно за интересни проекти
в Русе. По информация от медиите се планира възстановяване на летището и пускане на
редовна самолетна линия София – Русе. Друга инициатива
е насочена към възстановяване
на речния транспорт по реката
- аналог на популярния в миналото пътнически кораб-комета,
свързваща градовете от Видин
до Силистра.
Предприемчив туроператор
вече обяви пускането на български речен круиз, който стига
до делтата на Дунав и до град
Тулча, Румъния. Амбицията на
българското правителство е в
обозримо бъдеще да бъдат изградени още няколко моста над
река Дунав, свързващи България и Румъния.
Интересни неща се случват
на местно ниво в други дунавски градове. След години наред
разруха на видинската Синагога, общината получи собствеността и намери финансиране
за реставрацията на този паметник на религиозното културно наследство. При правилно
експониране,
социализиране
и промотиране, археологическите открития през миналия
сезон на Западната порта на
Бонония край село Синаговци
и на римските императорски
терми в село Арчар могат да
допринесат за развитието на
културно-историческия туризъм
в региона.
Това е незначителна част от
проектите и обектите в обсега
на утвърждаване на регионалния Дунавски бранд, който има
за цел да накара всички дунавски държави, общини и хора да
преоткрият богатсвата на региона, да ги развият и популяризират, да работят с обединени
сили за възраждането на тези
селища като примамливо място
за живот и туризъм.
антоанета ТиТяНоВа
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ЕМИлИЯн СТанЕв И прИрОдаТа
„към всичко подхождай с любов – към цветето, към дървото, към
птицата и човека. иначе няма да разбираш, тоест – да прощаваш.“

шил с него. Писателят пише:
„Моят анимализъм е търсене на
световния разум в природата и
живите същества.“
Темата за природата и животните е основна в сборниците
„Сами“ (1940 г.), „Вълчи нощи“
(1943), „През гори и води“ (1943),
), „Лакомото мече“ (1944), „Дива
птица“ (1946), „Повест за една
гора“ (1948), „Когато скрежът се
топи“ (1950), „Чернишка“ (1950),
„Януарско гнездо“ (1953) и др.
Голяма част от тях принадлежат
и към литературата за деца. За
Емилиян Станев

Тази година се навършват 115 години от рождението на писателя емилиян станев. роден е във Велико Търново на 28
февруари 1907 г. детството си прекарва във Велико Търново
и елена. от малък баща му го води със себе си на лов сред природата и по-късно това дава отражение в произведенията му,
където намираме често нейни описания.
В средата на миналия век завежда отдел „белетристика“
във в. „литературен фронт“ (1950 – 1955). сътрудничи на списанията „съдба“, „завети“, „златорог“, „изкуство и критика“, „Венец“, „българска реч“ и др. пише анималистични разкази, книги за природата, социална и нравствено-философска
проза, исторически романи и повести.
след 1950 г. произведенията му са с философски насочена
тематика. В тях емилиян станев ползва задълбочените си
познания по история на българия. от този период са романите „легенда за сибин, преславския княз“ (1968), „антихрист“
(1970), „Търновската царица“ (1974). писателят умира на 15
март 1979 г.
през 2007 година името на големия български писател е
включено от ЮНеско в списъка на личностите, които са международно чествани. случва се по повод 100 години от рождението му. Това е признание за неговия изключителен принос
към световното литературно и културно наследство.
Какво в творчеството на
Емилиян Станев ни привлича
и днес, защо неговото значение е непреходно и поколения
наред израстват с неговите
книги? Тези въпроси ни карат
да се обърнем отново към
творбите на писателя, да ги
препрочетем отново, за да съпреживеем вълненията на героите му. Голяма част от белетристиката му е посветена на
природата и животните. Емилиян Станев е един от най-добрите писатели анималисти в

българската литература, именно
защото познава така добре природата и животните. Недостигнато е умението му само с няколко
детайла пластически да извае
индивидуалността на всяко живо
същество. В българската литература той не е единственият
анималист. За животните ни оставят чудесни разкази Й. Йовков, Елин Пелин, Георги Рачев…
Всеки от тях добавя по нещо от
себе си в образа на животните,
очовечава ги по някакъв начин.
При Емилиян Станев не е така.

пЕЧалБИ ОТ ТОМБОлаТа на вЕСТнИК „ЕХО“
На 23 февруари т.г. в централата на БТС комисия в състав: Петя
Иванова – отговорен редактор,
Албена Стамболова – главен
счетоводител,
Иван
Тодоров
– специалист „Инвестиционна
дейност“ и Михаил Вичев – специалист „Хижи, маркировка и капитално строителство“ изтегли
печелившите 30 абонати на вестника за 2022 г. измежду 323-ма
участници в томболата.
Ето имената на печелившите
читатели:
РАНИЦА
ТУРИСТИЧЕСКИ ТЕРМОС
СПЕЧЕЛИХА:
ПОЛУЧАВАТ:
Ангел Колев
Румяна Енева
ТД „Калабак“ – Петрич
Васил Кръстев
Димитър Захариев
Тодор Шахънов
Маргарита Митева
Калин Николчов
Даниела Стоименова
Румяна Попова
Лидия Бахчева
Валери Георгиев
Кънчо Михов
Галина Станчева
ТД „Димитровец” – Исперих
Златка Каварджикова
Никола Топалов
Тинка Стаматова
Шабан Моллов
Анета Делчева
Ваньо Дабков
Георги Яръмов
Йовко Йовчев
Петко Петков
Митко Жечев
Даниел Йорданов
Ваня Петкова
Петър Бонков
Атанас Панчелиев
Спирия Спириев
за информация: тел. 0882966316

природата е иЗпълнена
с висШ ФилосоФски
смисъл

Той ги описва такива, каквито са
в природата – с техните естествени нагони и страсти. За тях е
нормално да бъдат убивани и
да убиват, за да продължат съществуването си, защото следват природните закони, където
всичко умира и отново се ражда. В тези творби не надделява
натурализмът, защото авторът
винаги налага мисълта за победата на живота. Той – животът,
е по-силен от всичко и това, че
дадено животно е загинало, не
означава, че даден вид е свър-

Затова мнозина и до днес смятат тази част от творчеството
му за най-доброто, написано от
него, за ненадминати образци в
цялата българска литература.
Не би трябвало да пропуснем
и отношението на Емилиян Станев към опазването на природата. Известно е, че като депутат
в 6-то Обикновено народно събрание той е член на комисията
по опазване на околната среда.
В писмо до Христо Медникаров
от 16 ноември 1975 г. Станев
пише: „Ние не знаем какво правим, ние сме заслепени от прогресивност, като че ли прогресът
може да бъде вечен до безкрайност, като че ли той се състои в
замърсяването на всички реки,
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в замърсяването
на въздуха и водата, колкото се може
по-бързо в името на
стопанската
сметка,
макар че и тя ни излиза
през носа и с нея не можем да се оправим. Аз съм
в комисията по опазване на
околната среда при Народното събрание и много добре
знам, че тази комисия е само
„лаф олсун“, да се самозалъгваме, че уж правим нещо.
Впрочем всички виждаме нашите грешки, но ги търпим и
се преструваме, че ги изправяме.“
А в дневника си, на 25 юни
1971 г. е записал: „Изсичаме
горите, замърсяваме реките,
въздуха, а си боядисваме балкончетата със зелена боя.

такъв е човекът, не
търпи природата

каквато е, изменя я, т.е. унищожава я, като я „култивира“,
но каквото и да прави – подражава й!“ и също: „Каквито
и чудеса да създава науката,
за съжаление още не може
да създава реки и въздух.“ (13
септември 1971 г.)
Виждаме, че Емилиян Станев мисли екологично, мисли
за първенството на природата,
която хората не пазят достатъчно, а последиците ще бъдат
застрашителни. В този смисъл той се съмнява и в последиците от научните открития,
които на даден етап могат да
се обърнат срещу хората. Проблемът за морала в науката
и научните открития дълбоко
вълнува хуманиста Емилиян
Станев. Без отговорността на
хората тя – науката, може да
бъде и вредна.
радка пеНчеВа

кНижНа лаВица

ÁЪËÃАРИ НА ÃОËЕМИТЕ ВЪРÕОВЕ ÏО СВЕТА
Наскоро излезе от печат втората съвместна книга на доц. Сандю
Бешев и списание 360 „Българи
на големите върхове по света”.
Тя събира 19 неразказани истории
за най-емблематичните върхове
на земята, вълнували поколения
планинари и алпинисти. В по-голямата й част информацията е
събирана от хроникьора на българския алпинизъм доц. Сандю
Бешев, в продължение на 70 години. Изданието
включва: географски данни за
върховете, полезна информация
за характерните им особености,
описания на изходните точки и
разични маршрути, история на
премиерните им изкачвания,
разкази за първите българи, стъпили на тях, любопитни факти и
интересни истории за свързани
личности и др.
Върховете в книгата са разделени в четири групи: Континентални първенци – Еверест,
Винсън, Елбрус, Пунчак Джая,
Килиманджаро (Ухуру), Денали, Аконкагуа.
Високи върхове, считани
за най-високи, преди Еверест –

Чимборасо, Нанда Деви, Дхаулагири и Кангчендзьонга.
Красиви върхове - специална селекция, според анкета на списание „Алпинизмус” – Алпамайо, Матерхорн, К-2, Ама Даблам.
Трудни върхове - някои от най-трудните върхове, изкачени от българи – Ел Капитан, Серо
Торе, Транго Тауър, Талай Сагар.
Продажбите от изданието ще финансират
проект за дигитализация на архива с българските изкачвания на доц. Сандю Бешев, състоящ се от над 3000 записа за над 200 върха по
света и създаването на специализиран уеб сайт, посветен на българските изкачвания.
Изданието е в разпространителската мрежа в цялата страна, в
търговските обекти на OMV, Shell,
Лукойл, InMedio, CIELA, ХЕЛИКОН,
Greenwich,
магазини
“Стената”,
Board Shop, Camping Rocks, и в онлайн магазин shop.360mag.bg
Очакват ви 148 страници с модерен дизайн и формат, отпечатани
на висококачествена рециклирана
хартия, с автентични фотографии.
Цена на книгата – 25 лв. +
безплатна доставка до офис
на Speedy в страната.

НАÃРАДИ НА ВЕСТНИÊ „ЕÕО“ ВЪВ ÔОТОÊОНÊÓРСА „ДЕ Е ÁЪËÃАРИЯ?“ ÇА 2021
Жури от членове на редакционния екип и на редакционния съвет на вестник „Ехо“ определи победителите във фотоконкурса „Де е България“ за 2021 г.
За най-оригинални снимки бяха отличени:
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Владимир Иванов от ТД „Рила“ – град Рила
за снимката „Зимен изгрев над Рила“.

2

Ангел Радилов от Добрич за снимката
„Залив на Северното Черноморие“.

3

Катя Миланова от ТД „Осогово“ – Кюстендил
за снимката „Изглед към Таш тепе в Осогово“

12

пътеки

март 2022 г.

ехоМАРШРУТИ

КАТУНЦИ•ЗЛАТОЛИСТ•РОЖЕНСКИ МАНАСТИР•МЕЛНИК

Кордопулова къща
Стаята в която е живяла
Преподобна Стойна

Роженски манастир

Кърлановски
пирамиди
Продължителност 17 км.
Изкачване – 427 м н. в.
Слизане – 207 м н. в.
Катунци е едно от сравнително големите села в Благоевградска област, разположено в най-югозападния й
край, почти в средата между
най-ниските склонове на югозападен Пирин и река Струма,
при надморска височина 160
м. Отстои на 28 км. от гр. Сандански. В близкото минало, до
1990 г., основен поминък на населението е било земеделието:
тютюнопроизводство,
лозарство, овощарство и работа в
Държавното горско стопанство.
Сега земеделието задоволява нуждите само на местното
население. Значителна част
от младите хора са намерили
препитание извън България,
предимно в Гърция.
От с. Катунци до с. Златолист
се върви в северна посока по
междуселски автомобилен път,
за който в никакъв случай не
може да се каже, че е в добро
състояние. Разстоянието между двете села е 6.5 км и се преодолява изкачване от 216 м. На
втория километър от центъра
на с. Катунци има чешма с минерална вода, наречена Преподобна Стойна.
Село Златолист се намира в най-ниските югозападни
склонове на Пирин, на 376 м
н. в. То е селище от община
Сандански. До 1951 г. се е наричало Долна Сушица. Името
Златолист идва от поминъка –
отглеждане на тютюн.
Редица находки на археологията доказват, че районът на
Горна и Долна Сушица е бил
населяван още от времето на
античността. През 17 и целия
18 век селището се споменава в турски данъчни регистри,
когато България е била под
турско робство. През 17 и 20
век хората от този район са се
занимавали с железодобив,
като с волски и конски каруци
са превозвали желязна руда до
мястото за преработка.
През 1857 г. е изградена
църквата
„Великомъченик
Чудотворец св. Георги Победоносец”. Храмът представлява едноабсидна, трикорабна и куполна псевдобазилика.
Изографисан е през 1876 г. и
е дълбоко вкопан в земята. В
средата, точно под купола, се
намира мраморна плоча. Предание разказва, че когато се
стъпи върху нея, тя има здра-

Мелник
вословно излъчване. През 90-те
години на 20 век храмът е основно ремонтиран и реставриран, а
около него е изграден манастирски комплекс, в който могат да
отсядат поклонници. В една от
килиите над храма е живяла Преподобна Стойна.
Стойна Димитрова е родена на
9 септември 1883 г. в село Хазнатар, Серско. На седем години
се разболява от едра шарка и
ослепява. Когато е на 16 годишна възраст й се явява Св. Георги
и й нарежда да копае в двора,
където ще намери икона и кандило. Там построяват параклис,
където тя живее до Междусъюзническата война. След 1918 г.
семейството се премества в България. Когато преминават през с.
Долна Сушица, по повеление от
своя светец-покровител остава и
живее в църквата Св. Георги. Тук
все по-силно проявява качествата си на ясновидец и помага на
много хора да се избавят от тежки заболявания, да преодоляват
различни страдания и проблеми.
Замонашва се и води аскетичен
начин на живот. Храни се само с
хляб, вода и зеленчуци, които намира в природата. За добрините,
които прави на хората, не приема
никакви пари и дарения. Въпреки
това хората оставяли дарове за
нея, които тя раздавала. Заради
ясновидските и пророчески качества, високоморалния й живот
и добрините, всички хора я нарекли Преподобна Стойна. Стойна
убеждавала всички, че говори
чрез устата и мислите на Св. Георги. Когато изпадала в транс,
изглеждала като мъртва, но предупреждавала да не я безпокоят,
докато сама не дойде на себе си.
Много са случаите, когато в молитва пред иконите се е отделяла над земята. Млади момичета
от селото идвали и помагали за
поддържане на храма и двора.
Преподобна Стойна приключва земния си път на 22 февруари 1933 г. Погребана е в двора на
църквата. Гробът
и
пространството около него са
устроени
като
великолепен мемориал. Тук има
и една природна
забележителност
- чинар на 1300 г.
Той е бил целебно
и любимо дърво за
Преподобната.
През 1878 г., по
силата на Берлинския мирен до-

говор, този район на Пиринска
Македония остава в границите на
Османската империя. Местното
население има активно участие
във въстанията и като доброволци в Опълчението. Жадуваното
освобождение става през 1912 г.
Село Златолист е известно и
с винарските си изби. То има голямо бъдеще като обект, в който
ще се развиват познавателен и
религиозен туризъм. За целта е
необходимо час по-скоро общините да направят необходимото
за основен ремонт на пътя от Катунци до Златолист и Роженски
манастир.

Златолист - Роженски
манастир
Изкачване – 211 м н.в.
Разстояние 5.5 км
Път – труден за автомобили
Неудобството от пътуването
с автомобил по този път се компенсира с красивата гледка наоколо – земните пирамиди. Край
пътя има много лозови насаждения, предпоставка за развитие на
винарските изби.
На 4.5 км от селото се пристига
в с. Рожен. Оттук нагоре, по хубав автомобилен път, се стига до
Роженския манастир – 1 км.
Роженският манастир „Рождество Богородично” се намира в югозападните склонове на
Пирин, североизточно от град
Мелник. Има данни, че манастирът е съществувал през 9-12 век,
други отнасят съществуването му
към 13 век. В днешния си вид е
от 18 век. Някога около манастира е имало гъста вековна гора.
Яките каменни стени и обкованата с желязо дебела дъбова порта
са били защита срещу врагове.
Оживено книжовно средище, той
е бил известен с калиграфската
си школа от 14 век. Едно от филигранните творения е „Тълкуванието на Йов”, украсено със 117
ажурни миниатюри, но за съжа-

ление през 1647 г. е отнесено в
Ерусалим.
Тук интерес представляват
главната църква „Рождество
Богородично“ от 1600 г., подновена и изписана през 1732 г., иконостасите, сътворени от дебърски майстори, петте оригинални
стъклописа, жилищните крила с
изящни чардаци, трапезарията,
фурната и камбанарията. До манастира се намира манастирската костница от 1662 г. Особено
внимание заслужава чудотворната икона „Св. Богородица
Портаиса“, изписана през1790
г. от иверския монах Яков. Тя се
намира в главната църква и пред
нея на 7 срещу 8 септември с молитви и дарения се стичат богомолци от цялата страна, в чест
на храмовия празник.
В годините на османското
робство манастирът е бил нападан многократно, но поробителите са срещали съпротивата на
монасите. И днес личат отворите
в портата, от които монасите изливали жупел върху главите на
нападателите.

Роженски манастир град Мелник
Разстояние – 5 км.
Слизане – 207 м.
Основна посока – югозопад
Пътят от Роженския манастир
за град Мелник минава край
църквата „Св. св. Кирил и Методий“, от източната страна на
която е гробът на Яне Сандански. На километър по-надолу
се минава през с. Рожен. По-нататък, след още 500 м, се минава през с. Кърланово. След още
3.5 км се пристига в Мелник.Този
участък от пътя е забележителен
с красивите гледки към земните
пирамиди, височината на някои
от които достига 100 метра.
Град Мелник
Забележителен град, разположен на 380 м н.в. в югозападното
подножие на Пирин, сред прочутите Мелнишки пирамиди. Намира се на 20 км от град Сандански.
Името си носи от обкръжаващите го земни пирамиди от бяла
глина и креда – мел. Съществува от времето на траките, след
тях е населяван от римляни, византийци и българи. Селището
е в пределите на българската
държава от 9 век. В средата на
13 век Мелник става столица на
независимия деспот Алексий
Слав, болярин на Мелнишката
област и племенник на цар Калоян. В годините на Възражда-

нето процъфтяват лозарството
и винарството, кервани с прочутото мелнишко вино пътуват
до Банско по известния „винарски път” през Пирин. Вкусът на
мелнишкия еликсир стига до
Виена, Венеция и Генуа. Тук се
развивали строителството, образованието и борбите за църковна независимост.
След Освободителната война (1877-1878) Мелник остава
в пределите на Османската
империя. Населението взема
активно участие в Кресненско-Разложкото въстание. Градът е освободен през 1912 година.
Мелник е обявен за архитектурен резерват. Прочут е с
уникалната възрожденска архитектура на къщите, многото
механи, винарни и вкопаните
в скатовете изби-пещери, където отлежава мелнишкото вино.
Най-известна е Кордопуловата къща (1754), разположена
на високо в края на града. Забележителна e с възрожденската си архитектура, вътрешното
оформление и декоративни
украси. В приземието е уникалната винарска изба, в която са
отлежавали 250-300 тона вино.
Къщата е музей.
Малко преди нея се виждат
останките на средновековната църква „Св. Варвара”.
Други известни къщи са Пашовата, Паскалевата, Велевата,
Куртевата, Менчевата. Средновековен паметник е Болярската
къща.
Интерес за туристите представляват също Историческият
музей, църквите „Св. Николай
Чудотворец”, „Св. Антоний”,
„Св. св. Петър и Павел” и „Св.
Йоан Предтеча”, паметникът на
Яне Сандански, римският мост
и други.
Кратък маршрут извън Мелник към местността Св. Никола
за около 20 минути отвежда
до най-високата част на платото, от където се вижда целият
град. Тук има останки от средновековна крепост от времето
на деспот Слав, част от стените на църквата „Св. Никола”, по
които все още се виждат следи от стенописи и основите на
средновековния манастир „Св.
Богородица”. На платото е издигнат и голям железен кръст,
който се вижда и от Мелник.
По маршрута може да се видят
Мелнишките пирамиди, обявени за природна забележителност.
инж. Георги ПЕТРУШЕВ
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валЕнСИЯ

дЕСТИнаЦИИ

МАÃИЯТА НА LAS FALLAS
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Валенсия е прекрасна през
цялата година, но по време на
уникалния фестивал Las Fallas
градът наистина се преобразява и привлича стотици хиляди
туристи от цял свят. Започва
се с впечатляващо пиротехническо шоу и ефектна заря
mascleta. Топовни изстрели са
първите предвестници на атрактивния празник, съчетаващ
древни традиции, поклонение
пред Божията майка, приложна
магия за пречистване с огън и
звук и изкуство, което осмива
човешките пороци със стотици ninos - статуи и инсталации,
които разкрасяват града.
Винаги, преди да настъпи
пролетта във Валенсия, се провеждат Фаите. Някога в Средновековието през март хората
изнасяли на улиците стари
вещи и изгаряли всички стари мебели, дюшеци от сено и
вещи, ползвани през есента и
зимата. През 15 век празникът
е бил в чест на свети Жозеф,
когато запалвали дървена арматура, на която закачвали
газените фенери през зимата.
През 19 в. градската управа решила да забрани традиционните палежи на вехтории по улиците и задължила гражданите
да го правят извън града.

истинско огнено и
пиротеХническо Шоу
по време Фестивала

Las Fallas се възраждат в
началото на 20-и век, когато
общината обновява традицията, но палежите стават други
– вместо купчини с боклуци, по
улиците изникват красиви фигури - ninot, направени от същите материали, като в миналото – дърво, хартия, стиропор...
Всяка фигура се изготвя близо
10 месеца, но има живот само
3 дни, през които хората й се
радват, за да изгори в нощта
на 19 срещу 20 март за броени
минути, придружена от възгласи и мощно пиротехническо
шоу.
Днес Фаите са не само туристическа атракция, но и време за купон до дупка на цялото
население. В дните преди настъпването на астрономическата пролет във Валенсия и в
още стотина селища в областта, между които Аликанте и
Кастейон, се издигат около 800
гигантски фигури със саркастичен характер, осмиващи някакъв човешки недостатък или
хора от властта.
Всеки квартал и улица прави
своя детска инсталация и такава за възрастните, като в празничните дни съградените сцени
до нея са място за всенародно
веселие, което продължава до
зори. До 4-5 часа сутринта сви-

направата на статуята-победител
струва 900 000 евро.
Фаята-победител има привилегията да бъде изгорена 1 час
по-късно от останалите - в 1 часа
след полунощ. Любопитен факт
е, че всяка година една от малките фаи получава от файерското
жури специална награда - правото да не бъде изгорена и да се
съхранява в Музея на Фаите във
Валенсия.
Фаите са единственото време
през годината, в което са разрешени пиратките — всеки гърми
с каквото може и колкото може.

рят и пеят най-популярните испански певци, като лесно можете
да минете от една улица в друга
и да се позабавлявате с валенсиянците и с различни гастролиращи групи.

уникалните NINOT
красят улиците

Статуите са истинска атракция
и всеки се опитва да види повечето от тях, а жури оценява коя
е най-хубавата. Само тя се запалва с час по-късно, а всички
други пламват поетапно – първо изгарят детските инсталации
към 22 часа, последвани в полунощ от големите си побратими.
Статуите са уникални, неповторими, впечатляващи и представляват истински творения на изкуството. Те притеглят милиони
туристи всяка година - съществуват само няколко дни и се изгарят, въпреки че направата им
струва близо 30 милиона евро на
провинция Валенсия.
Избира се фая победител,
която се запазва, а другите се
запалват в нощта на 19 март
от най-красивите валенсиянки,
облечени в национални носии.
Пламват една по една под възгласите на хората и ронещите се
сълзи, тъй като много от хората
плачат от вълнение.
Всеки квартал, улица и кооперация правят свои фаи – голяма
и детска, около които се строят
палатки, където веселбата про-

дължава от сутрин до късно сред
нощ. Строят се естради, канят се
групи, а хлапета ходят с куфарчета с пиротехника, гърмят от
сутрин до полунощ и след това.
Страхотните пукотевици продължават 24 часа, като в 13 часа започва канонада с тонове бомбички, която не е по-лека от тази в 1
часа след полунощ.
Тази пиротехническа фиеста
продължава единствено по време на Фаите, след което гърмежите секват до следващата година. Идеята е с гръм, светлина и
огън да се пречисти всичко лошо,
да се пречистят града и хората в
него от негативни енергии и емоции.
Квартал „Ноу Кампанар“ във
Валенсия бележи своеобразен
рекорд - пет поредни години е победител с най-красива Фая, като

Пет дни много музика - безспирни духови оркестри обикалят
всички квартали на градовете в
областта от 8 часа сутринта до
12 вечерта.
Два дни преди огнената кавалкада всички жители на града
и околността дефилират до полунощ, облечени в национални
носии – от бебе до престарели
граждани. Новородени, бебета
в колички, инвалиди – никой не
прави изключение. Важно е да
минат през централния площад
пред катедралата, където се прави 10-метрова статуя на Дева
Мария на отчаяните. За два дни
я обличат с червени и бели рози
и карамфили. Всяко момиченце,
девойка или жена носят букет
бели или розови цветя, които оставят при макета на Virgen de los
Desemparados.

Естествено се избират Кралица на фаите, най-оригинална
Фая, най-впечатляващо пиротехническо шоу, най-ефектна
заря. Светлинни гирлянди и
украса осветяват града, който
по време на Фаите не спи. Кулинарни шандове със сладки
привличат валенсиянци и туристи. Музика, традиции и атракции превръщат Валенсия
в неповторим град, който след
три дни няма да е същият.
Текст и снимки:
антоанета Титянова
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НА×ИН НА ÓÏОТРЕÁА
правилен
захват

правилен
захват

Малко история
Навярно няма да ви изненадам с „откритието”, че всички
скиори са напълно наясно какво голямо значение имат за
тях щеките. Не така обаче стои
въпросът за туристите, алпинистите и въобще за всички, които в летните и безснежни дни
ползват това тъй необходимо и
за тях пособие.
Започнах да обикалям из
планините още през 1953 г. и
тъй като занаятът ми е свързан не само като хоби, но и
като професия с планината, с
точност знам, че този атрибут,
поне до средата на 1967 г., бе
почти непознат за туристите у
нас. Планинарите от моето поколение не биха ви посочили
някога, някъде и от някого да
са срещали български туристи
с щеки.
Със сигурност мога да потвърдя, че нито един автор в
пътеводител, наръчник или
ръководство на туристическа
тематика не е споменал нещо

за щеките. Знам обаче, че през
1967 г., когато шестима души
тръгнахме на експедиция в опит
за първо българско изкачване на
връх над 7 хиляди метра, в списъка задължително бяхме вписали и 6 чифта ски. По онова
време този връх се казваше пик
Ленин, а височината му е 7134
метра.
Тогава, а и дълго време след
това безкрайно бяхме благодарни за това, че в обемистия ни багаж се намери място и за 6 чифта
щеки. Навярно и без тях успехът
ни щеше да бъде същият – и
шестимата развяхме родния трибагреник на седемхиляден връх.
Но със сигурност мога да твърдя,
че щеките направиха изкачването ни много по-лесно и сигурно.
На това мероприятие бяхме повече от 350 души и всички тръгваха към върха с ледокоп и щеки.
От тогава изминаха 55 години и
аз никога след това, в планината
не съм се разделял с щеките. С
тях не се разделиха и останалите петима участници, които вече

Неправилен
захват

Неправилен
захват

В ПАМЕТ НА

нИКОлаЙ КОСТОв
угасна още един глас, огласял планинските простори! На 13 февруари си отиде любимият приятел,
предан съмишленик и неуморен радетел за запазване
на бисерите на хоровото туристическо пеене у нас
Николай костов - дългогодишен ръководител и
участник в хор „планинарска песен - Филип аврамов“.
колегите му ще го запомнят като деен, отдаден на
работата си артист, който съчетаваше певческия
си талант с добри организаторски способности.
Впреки напредналата си възраст, той взимаше дейно
участие във всички прояви, концерти и празници,
посветени на туристическата песен.
лек да е пътят ти нагоре, мили кольо! стотиците, вълшебно изпети от
теб песни, ще ехтят в земния и небесния простор, а планинските върхари
ще им пригласят. Ще запазим достойното ти място сред изпълнителите
на прекрасните обичани туристически песни!
Сдружение на туристическите хорове в България
Хор „Планинарска песен - Филип Аврамов“.

Неправилен
захват

начин на полЗване

IN MEMORIAM

Измина една година без активната туристка

МарИЯ
джУМалИЕва
починала на 11.02.2021 г.
на 94-годишна възраст
Тя беше учител по физическо възпитание в гимназията в Кюстендил и една
от основателките на художествената
гимнастика в града. Редовно участваше
в традиционните женски туристически
походи в страната. Дългогодишен член на
ТД „Осогово”, до последно пя в туристическия хор „Осоговско ехо”. Дълги години
е била доброволец към Българския Червен
кръст за подпомагане на възрастни, болни
и самотни хора от планинските райони в
Кюстендилско. Удостоявана е със званието „Отличник на БТС” и медал „За
особени заслуги“. „Планината е моят втори дом. Пожелавам на всеки от вас
да достигне моите години. Да нямате пропуснат миг”, съветваше младите
туристи Мария Джумалиева.

поклоН пред сВеТлаТа й памеТ!
ТД „Осогово“ - Кюстендил

да се намерят специализирани
щеки, и то на приемливи цени.
Болшинството
туристи
вече
свикнаха с тях и което е по-важно - те ги употребяват правилно. Причината да обърна внимание на този факт е, че не са
малко туристите, които, въпреки
че ползват най-реномираните
марки, ги ползват не правилно.
Още повече обаче са туристите,
които срещаме в планините, стиснали здраво в ръка или в ръце
най-различни пръчки, колове и
какви ли не подпиращи телата им
средства...
Знам много места, където при
завършване на преход тези „помощни средства” се „складират”,
за да се ползват и от следващите, които тръгват по този маршрут. Често разговарям с туристите, които се предвижват с подобни „пръчки”, или както някои
ги наричат „колове”. Позволявал
съм си да обръщам внимание и
на тези, които държат неправилно в ръцете си и много по-скъпи
и от моите щеки. Никои от хората, с които съм разговарял, не са
ме упрекнали, дори се оправдават с това, че никой досега не е
им обяснил начина на ползването им. И най-важното - никъде в
нашите медии не са прочели за
ползата и начина на ползване
на щеките. Ето защо седнах над
белия лист. За да бъда по-разбираем, прилагам и няколко фотографии с правилен и погрешен
захват.

преминаха в отвъдното.
В следващите години все
по-често срещахме туристи с
щеки в ръцете. В първите години те бяха същите щеки, които
ползвахме, когато сме със ски
на краката. Чужденците, които
все по-често посещаваха нашите
планини, нагледно ни показваха
ползата на щеките не само по
ски пистите, но и по маркираните
планински пътеки. Те ни показаха
и това, че щеките могат да бъдат
телескопични и когато не са полезни, могат да се скъсяват и поставят в раниците.
Към настоящия момент във
всички спортни магазини, като
задължителна стока, вече могат

Преди да премина към обясненията, искам твърдо да ви убедя,
че щеките изключително много
помагат както при
изкачването, така
и при слизането.
Това важи най-вече за планинарите,
натрупали повечко
годинки или страдащи от глезенни,
коленни или тазобедренни болежки.
Ето и необходимите кратки коментари към приложените снимки.
Правилен захват. Ръката влиза
в темляка отдолу
нагоре, след което силно и здраво
захваща дръжката.
Така при изкачване
добрият ръкохват
поема голяма част
от усилията на краката и тялото.
Неправилен захват. Ръката не влиза в темляка и така
тя няма силата да
окаже натиск върху щеката. А и при
някаква непредви-

дена ситуация щеката може да
бъде изпусната.
И нещо много важно. При
изкачване щеките трябва да
бъдат малко по-къси, а при слизане по-дълги, за да могат да
служат и като подпора на тялото. Това може да се регулира
на самата щека.
При силна умора или кратка почивка. Когато ръководителят на групата обяви „минутна почивка”, тялото на туриста
може да се подпре и така се
урегулира дишането. Този начин на кратки почивки, особено
във високата планина, замества сядането, защото в края на
минутната почивка трудно се
става. Това лично авторът е
изпитвал в многогодишната си
практика.
Не забравяйте, че щеките ви
са истинския приятел при евентуална защита при нежелани
среща с овчарси кучета, каквито, особено в Стара планина,
са твърде чести. И още нещо.
В случай, че разпъвате палатка, щеките автоматично поемат
ролята на рейки.
Има още няколко добри
неща, които неминуемо ще откриете в щеките при правилното им ползване.
за хилядите и
многоуважавани планинари
текста и снимките
подготви доц. сандю бешеВ
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ПРИВИЧКА,
ОБИЧАЙ
НАЙВИСОКИЯТ
ВРЪХ НА
ПЛАНИНАТА
БЕЛАСИЦА

РОД
ХРАСТИ ОТ
СЕМЕЙСТВО
БЪЗОВИ
ЧЕРНА
ТОПОЛА

МОДЕЛ НА
ФОРД

ДАНЪК,
ДЪЛЖИМО

ПОЛСКО
ЦВЕТЕ

НАЧИН ЗА
ПРИГОТОВЛЯВАНЕ
НА ХРАНА

ГРАД В
ЯПОНИЯ

ХИЖА В
РОДОПИТЕ

ПЛАНИНА
В ИТАЛИЯ

ХИЖА В
СТАРА
ПЛАНИНА

ВИД
БИЛКА
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БАЛЕТ ОТ
АДОЛФ
АДАМ

СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ
ИВАН ВАЗОВ

НАША
ПЛАНИНА

НАША
ГРАНИЧНА
РЕКА

ВРЪХ В
ПИРИН

ДНЕВНА
ГРАБЛИВА
ПТИЦА

СВЛИЧАЩА
СЕ СНЕЖНА
МАСА
НАШ
ДУНАВСКИ
ГРАД

ВОДНО
ЖИВОТНО

РАЗКАЗ ОТ
СТЕПАН
ЗАРЯН

ГОРНИ КАМАРИ В НЯКОИ
СТРАНИ

КРАЙ НА
МАЧТОВО
ДЪРВО
КОМПЮТЪРНА
ПАМЕТ

СТАР
ШЛАГЕР

ОРГАН НА
ВКУСА

ПОГОЛОВНО
ИЗСИЧАНЕ
НА ГОРА

АФРИКАНСКО
ПЛЕМЕ С
НИСЪК РЪСТ

АВТОМОБИЛ
/РАЗГ./

РУСКИ ХИДРОСАМОЛЕТИ
ДЪРЖАВА
В ЗАПАДНА
АФРИКА

СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ
НАДЯ КЕХЛИБАРЕВА

АНГЛИЙСКИ
КИНОАРТИСТ
“РОБ РОЙ”

ВИД
ПОДОВА
ПОСТИЛКА

МЯСТО
ОБРАСЛО
С РАКИТА
ВРЪХ В РИЛА

ГОРА ОТ
ЛИПИ

КРАСИВА
ДНЕВНА
ПЕПЕРУДА

ПОТОК,
ВАДА

ПРОДЪЛГОВАТ РИД,
ХЪЛМ
ПУСТИНЯ В
МОНГОЛИЯ
И КИТАЙ

ХИЖА В
СТАРА
ПЛАНИНА

СЪДОВЕ ЗА
ПЕЧЕНЕ

ПУШЕК
МУЗИКАЛНА
НОТА
ВОЙНА
/СЛАВ./
ХИЖА В
РИЛА

ПРИТОК НА
ДУНАВ
ГОЛЯМ
ОСТЪР
ВРЪХ
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По
различни
поводи сме заявявали, че страната ни е най-богата
на биологично видово разнообразие в
Европейския континент.
Красивите природни пейзажи на различни ландшафти, малки и по-големи
кътчета в България са забележителни и са впечатлявали
наши и чуждестранни пътешественици още от минали
времена. Районът, в който се
намира изворът на река Златна Панега не е просто една от
тези забележителности. Неговата красота е уникална за
стария континент.
Установено е, че при с. Гложене в Тетевенския балкан
река Вит изведнъж потъва в
земната повърхност - това е
един понор. Шест километра
по-нататък, в северна посока
същата река избликва като карстов извор над земята. Това е
извор, известен от най-древни
времена като Глава Панега. Водата има минерален произход
и се счита за лековита, предимно за очни заболявания. Дебитът на извора в някои описания
е посочен като 2400 л./сек., а
в по-съвременните източници
като 4000 л./сек. и се счита за
един от най-мощните на наша
територия.
Тук траките изградили светилище на божеството Панега.
Малко по-късно е направена
примитивна лечебница, наречена на божествения лечител
Ескулап. Непосредствено под
извора природата е образувала
малко красиво езеро с дължина
73 м и ширина 22 м.
За първи път района е посетен и изучаван от братята пътешественици и природоизследователи - чехите Шкорпил през
1895 г. По-подробни изследвания на природната среда са
извършени от проф. Владимир
Попов през 80-те години на
двадесети век.
Заради изключителните до-

ЕКОлОГИЯ
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ЗлаТна панЕГа

стойнства на природната среда
и преди всичко заради красотата на това кътче от страната ни,
през 1966 г. изворът и заобикалящата го среда са обявени за защитена територия от категорията
„Природна забележителност”.
От езерото, известно още като
Малкото или Горното, по-нататък протича река Златна Панега.
Значително по-надолу тя е преградена с висока бетонна язовирна стена. В подножието й има
малка водноелектрическа централа. Така се е образувал водоем, изкуствено езеро с продълговата форма, на площ от 24 ха.
По десния бряг на водоема на
няколко места се издигат високи варовикови скали. Ареалът
на езерото е богат на здравец,
бръшлян, тръстика и различни
водорасли. Около него горската
растителност е представена предимно от бук, дъб, габър и бреза.
Районът е местообитание на
прелетни, редки и застрашени от
изчезване птици. Той е включен в
Европейската екологична мрежа
„Натура 2000”.
В северната част на водоема,
където той приключва, има паркинг за моторни превозни сред-

ства. Тук се намира и заведение
за хранене.
В южния край на паркинга, където започва пътеката към водоема, има голяма табела. От нея
се научава, че община Луковит е
направила екопътека с дължина
1600 м. Движението по екопътеката е неизбежно съпроводено с
изкачване и слизане по дървени
мостчета, изградени на 1,5 – 2
метра над водната повърхност.
Те са направени от бичен дървен
материал – дъски и греди. Движението по малките и тесни стъпала крие значителна опасност
от падания и наранявания, особено при възрастни хора със за-

труднена подвижност, както и на
малки деца. Придвижването на
хора с инвалидни колички е невъзможно. Наред с тези опасности по пътеката, трябва да се подчертае и разбере от стопаните
на обекта, че силно се влошава
природната картина на красивата речна долина. Освен това, не
е било необходимо мостчетата
да са на такава голяма височина
над водната повърхност. Нивото
й не може да се повиши, защото
е ограничена от височината на
язовирната стена. Препоръчваме
тези опасни мостчета с уродлива конструкция да се премахнат
и да се направят малки дървени

мостчета, дискретно поставени
на безопасни места и без да
увреждат природната картина.
През 2021 г. тук заварихме
ученически групи, дошли по
програмата Зелено училище.
Какво научиха децата от тази
екопътека? На по-често срещаните дървесни видове би
трябвало да има табели с наименованието на дървесния вид.
Редно е да има и текст на латиница. Така например на Витоша, Беласица и другаде тези
наименования са изписани и на
Брайлова азбука, за да се ползват от хора с увредено зрение.
Редно е пътеката да продължи по-нагоре до извора Глава Панега. Така посетителите
ще имат възможност да се
запознаят с природната забележителност и да се любуват
на уникалния извор. Ще припомним, че този вид защитени
територии се създават и устройват с цел да предоставят
възможност на туристите да се
наслаждават на природни феномени при максимално щадене на защитената зона.
Обектът притежава всички
достойнства да бъде включен
в списъка на „100-те национални туристически обекти”, което
ще допринесе за по-доброто
опознаване на България от
наши и чуждестранни туристи.

ЗаЩИТЕна ТЕрИТОрИЯ лИ Е нОС КалИаКра?
По скалните
ниши на бреговете гнездят
редки и застрашени от изчезване птици като
малкия корморан и др. Всичко това е достатъчно районът
на Калиакра да
бъде включен
в европейската
екологич-

Красивият нос Калиакра е
уникален ландшафт, който
не се среща никъде другаде
по цялото Черноморско крайбрежие. Това е тесен полуостров с продълговата форма,
навлизащ на два километра
в морската шир. Извън скалните маси, доминиращи в
природната картина, теренът
е зает със степна растителност от ендимични видове:
оцветената в бяло, жълто, синьо и розово малка перуника,
петнисто златистият божур,
хибридният мак, коилото, няколко вида климатчета и други.
Тук, на нос Калиакра, е
единственото по Черноморското крайбрежие местообитание на тюлена монах. Това
е рядък и застрашен от изчезване вид и трябва да се гордеем, че все още го има у нас,
макар и само на Калиакра.
Една от характерните пещери по скалистия морски бряг
е известна като Тюленовата
пещера. За да се защити този
рядък вид, а защо не и да се
увеличи неговата популация,
е повече от наложително да
се забрани движение на хора
пешком, както и практикуване
на воден туризъм в района
на неговото местообитание.

на мрежа „Натура 2000”. Това е
единствената българска защитена територия, част от която се
разпростира и върху акваторията
на Черно море.
Високите скалисти брегове отвесно се спускат към морските
дълбини и правят носа непристъпен откъм морето. Това е най-източната сухоземна част от територията на България.
Историческите и археологически пластове, натрупани през
вековете, показват, че носа е бил
обитаван от хора още през 7 – 6
век пр. Хр. Полуостровът е бил
населяван от тракийски племена,
а гърците създали тук първите си
колонии. По време на римското
владичество полуостровът е бил
важна отбранителна крепост. От
три страни откъм морето високи-

те скалисти брегове са го защитавали, а откъм сушата били издигнати преградни стени, високи
10 метра, и бойни кули. Вътре в
крепостта и сега се намират запазени римска баня, цитадела и
малка базилика. След късноримската епоха тук успешно и продължително се настаняват славяни и прабългари. Носът е бил
непревземаема и процъфтяваща
във всяко отношение твърдина
по време на първата българска
държава. Тя достига своя разцвет през 1366
г., когато става
престолнина на
деспот Добротица.
Черни дни настъпили за Калиакра,
когато
от юг се задали
османските орди.
Населението от
всички околности
се криело в пещерите на Кали-

акра. През 1378 г., след героична
отбрана, полуостровът пада в
ръцете на завоевателите.
Романтично предание разказва
как 40 девойки, за да не попаднат в ръцете на османлиите, се
изкачили на високия бряг, вплели

косите си една в друга, хванали тория е 866 ха със статут на
се за ръце и се хвърлили в мор- резерват, от тях почти половиската бездна. На това място, на ната - 400 ха, са морска акваскалата, сега има малък красив тория около местообитанието
паметник.
на тюлена монах.
През 1791 г. тук турски флот е
В северната част на полуосразбит от руска ескадра под ко- трова, извън защитената теримандването на адмирал Ушаков. тория, има паркинг за моторни
С това се слага победоносен за превозни средства. До тук от
Русия край на войната с Турция, град Каварна разстоянието е
продължила четири години. Ба- 12 км. В единия край, почти
релеф на адмирала е прикрепен над морето, се намира висок
към скалите и напомня за тази и красив паметник на адмирал
величествена победа.
Ушаков.
След края на Първата световСтотици хиляди български и
на война, през 1918 г. по силата чуждестранни туристи ежегодНьойския договор Южна Добру- но посещават нос Калиакра,
джа, заедно с историческата и в т.ч. и резерватната му част,
природна забележителност Кали- което е в силно противоречие
акра и град Балчик преминават в с неговия статут. Икономичеграниците на Румъния.
ските и финансови интереси
22 години по-късно, на 7 сеп- на някои среди са по-големи
тември 1940 г., по силата на Кра- от силата на закона. Явно това
йовската спогодба Южна Добру- няма да се прекрати. По-добре
джа, в т.ч. и Калиакра, се връщат ще бъде съвсем малка част от
в границите на България.
полуострова, главно където е
Поради високите качества на местообитанието на тюлена
природата и историческите и ар- монах, да остане резерватна
хеологически за- територия, а по-голямата част,
бележителности, където е туристическият поток,
през 1941 г. 55 да бъде прекатегоризирана в
хектара от полу- защитена местност, в която се
остров Калиакра допускат редица видове стоса обявени за панска дейност, в т.ч. и туризъм.
защитена теритоНепосредствено край гранирия от категория цата на европейската еколо„народен парк”. гична мрежа „Натура 2000” заПрез 1951 г. пло- почва дълга редица от вятърни
щта е увеличена електрогенератори. Въртенето
и продължава да на техните перки, свистенето
нараства до 1966 и шума и вредните електрог., когато е пре- магнитни излъчвания са гикатегоризиран в белни за редки и застрашени
природен резер- от изчезване прелетни птици.
ват, според тога- Ясно е, че тези електрогенева
действащия ратори са поставени с нечие
Закон за защита разрешение и няма да бъдат
на природата. Заслужава да се ликвидирани. Ще споменем и
отбележи, че като народен парк унищожената плодородна земя
Калиакра се явява втори по на Златна Добруджа от прока„възраст” след Витоша (1934 г.).
раните автомобилни пътища
През 2018 г. защитената тери- до всеки от тях.
страницата подготви инж. Георги пеТрушеВ –
майстор на спорта по туризъм и заслужил деятел на бТс

