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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

проЯви от
кАлендАрниЯ
плАн нА Бтс

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 в 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“„
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
Туристически поход „По стъпките на Георги Бенковски“ - с. Мирково – м. Костина - с. Рибарица - 23-25
май, Стара планина, ТД „Старопланински турист“ - гр. Етрополе
Туристически поход „По стъпките на Бенковски“ 25 май,
Рибарица, ТД „Свищи плаз 2013“ - гр.
Златица
Изкачване на Еленски връх - 29
май, Бесапарски възвишения, с. Огняново, ТД „Атанас Спиридонов“ - гр.
Стамболийски
Велообиколка на Варненското
езеро – април, Варненско езеро, Велоклуб „Устрем“ - ТД „Родни балкани“
- гр. Варна
XXVIII-ми международен колопоход Варна – Констанца (Румъния)
- Варна - 3 дни, май или септември,
България – Румъния, БТС, ТД „Черноморски простори“ - 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
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
74-и Национален туристически
поход „По пътя на Ботевата чета
Козлодуй – Околчица“ - 27 май – 2
юни - Козлодуй – Околчица - МОН,
БТС, област Враца
XXIII-ти Песенен празник „Прекрасна си, мила Родино“ – май,
Казанлък, ТД „Орлово гнездо“ – гр.
Казанлък
Б. ред.: Възможни са промени в Календарния план след редакционното
приключване на броя.

Бтс иМА нов председАтел
Управителният съвет на
съюза бе попълнен с четири
новоизбрани членове

Каталожен № 255

нАшАтА политикА е
сътрУдничество с всички
зА просперитетА нА съЮзА

ехоИНТЕРВЮ

Венцислав ВЕНЕВ – председател на БТС,
пред читателите на вестник „Ехо“

Роден през 1966 г. в град Шумен.
Член на ТД „Мадарски конник“
от 1977 г. Завършил икономика
във ВИИ „Карл Маркс“ и
семестриално специалност
„Анимация в туризма“ в НСА
„Васил Левски“. Председател
е на клуба по ориентиране към
катедра „Туризъм, алпинизъм,
ориентиране“ в НСА.

На 16 април т.г. в район Банкя
на София се проведе Общо събрание на сдружение „Български
туристически съюз“. Избраната
мандатна комисия обяви, че броят на регистрираните делегати на
туристически дружества, заедно с
тези на Управителния съвет и Инспектората на БТС, е общо 116 и
събранието има кворум.
Делегатите гласуваха следния
дневен ред: избор на председател на БТС, попълване състава
на Управителния съвет и Инспектората на БТС (ако има подадени оставки) , финансов отчет за 2021 г. и приемане на проектобюджет за 2022 г., приемане
на Национален календарен план
за спортно-туристическа дейност за 2022 г. и точка Разни.

Гласувани бяха също: ръководство и регламент на събранието, състав на комисията за молби, сигнали и жалби и състави
от членове на изборните бюра.
Със 110 гласа събранието прие
оставката на д-р Венци Росманов,
бивш председател на БТС.
По точка първа от дневния ред
делегатите решиха избора на
председател на БТС да бъде с
явно гласуване, а за попълване
състава на УС на БТС гласуването да бъде тайно.
За поста председател на БТС
туристически дружества бяха номинирали две кандидатури: на
Венцислав Венев и на Валентин
Симов.
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Г-н Венев, най-напред да
честитим избирането Ви председател на съюза. Според
Вас, кои са приоритетните задачи пред управлението на
БТС след Общото събрание?
Първостепенната или нулевата задача пред нас е БТС да получи сертификат за национална
организация за спортно-туристическа дейност (НОСТД). Следващата е организационно стабилизиране. Според мен, когато
хората са ангажирани с повече
работа, енергията им не отива
в безсмислени спорове. Не обичам да чувам думи като „не искам“, „не мога“, „не знам“ – винаги има начин как да се случват
нещата. Необходима е тотална
промяна в управлението и в административната структура на
съюза. Смятаме да ползваме

добри практики на БТС от далечното и близкото минало, в
т.ч. от времето на социализма.
Това особено се отнася за структурирането на оперативната
работа – създаване на направления и отдели със съответни
ръководители, бюджети, контрол
и отчетност, както и изисквания
към професионалната подготовка за съответните позиции.
Основа на преструктурирането
ще бъде анализът на дейностите и финансовото състояние.
Според степента на важност ще
наблегнем на пунктовете, които
носят добри финансови и имиджови резултати, както и удовлетворение от свършеното; ще
премахнем дейности, които водят до неоправдани разходи.
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Туристическо дружество „Сърнена гора“

120 Години „нАпред и нАГоре“
Георги ГАЦИН - член на
УС на БТС и председател
на ТД „Сърнена гора“ – Стара
Загора пред в. „Ехо“
Г-н Гацин, как туристите от
ТД „Сърнена гора“ посрещат
120-годишния юбилей?
Нашите туристи посрещат юбилея със самочувствие и гордост.
ТД „Сърнена гора“ е авторитетна
и уважавана организация, което
мотивира хората да идват - членството при нас е въпрос на престиж. През 2022 г. ще има много
събития, посветени на 120-та
годишнина – залесяване на юбилейна гора, празничен концерт,
юбилеен вестник, състезания

по спортно ориентиране, дни на
Планинарското и екстремно кино
– ехо от Банско филм фест, Юбилейна информационна изложба,
„Среща под липите“ с туристически дружества от цялата страна,
120-километров символичен преход и много други.
Какви дейности развива дружеството и на какво, според
Вас, се дължат успехите?
Нашето дружество развива широк спектър от дейности, често в
сътрудничество с обществените
организации в града – община,
Лайънс клуб, читалища… В ТД
„Сърнена гора“ има клуб по пешеходен туризъм с Младежка секция; клуб по ориентиране „Сърнена гора А 2“; Алпийски клуб
„Железник“; клуб по ски-туризъм;

спелеоклуб „Саламандър“; клуб
по воден туризъм (кану-каяк клуб)
„Арзус“; клуб по колотуризъм „Зарата“; клуб на туристите-ветерани
и туристически хор „Средногорски
звуци“. Това са общо около 720
членове на възраст от 8 до 92
години. Имаме и агенция за туризъм „Сърнена гора“ с туроператорски лиценз.
Заедно с общината организираме общоградски походи. По-известни наши прояви са: детски
зимен празник „Бузлуджа“, нощен
поход „Верея“, изкачване
на 12 Балкански първенци
(в ход е проектът 54 Европейски първенци), представяне на задграничните
ни експедиции „По света
и нависоко“, Великденски

детски спортен празник, излети
с деца с двигателни дефицити с
колички „Жуети“. Стопанисваме
заслони около град Стара Загора и заслон „Голям Кадемлия“,
през 2002 г. изградихме параклис
„Вяра, надежда и любов“ край сп.
Бъзовец в Стара планина. Наскоро поставихме маркировка по две
пътеки – от Стара Загора до Старозагорски бани (синя) и до село
Ягода (зелена).
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Небивало събитие привлече
в началото на април десетки
планинари от цялата страна
на хижа „Узана“ – една хижарка празнуваше 20-годишния
си професионален юбилей.
Не е била пестелива на поканите си, защото около хижа
„Узана“ буквално се задръсти
от автомобили с най-различни
регистрационни табели. Но е
имало и гости, пристигнали с
регулярния съботен автобус. С
неизменната си готварска престилка и предизвикателната си
По традиция годишния отчет
на пешеходния клуб при ТД
„Еделвайс“ – Пловдив се случва в планината. Този път това
бе в хижа „Академик“ в Родопите. Имаше и гости – девет туристи от ТД „Красен“ – с. Бъта
с водач кмета на селото Георги
Александров и черирима от ТД
„Бунай“ – Панагюрище, водени
от Патьо Бътовски.
Гостоприемните
домакини
бяха осигурили приятна обстановка за деловото протичане
на отчетното събрание за 2021
г. Новият председател на клуба Кънчо Михов изнесе доклад
за туристическите прояви - 17
излета с 211 участника и 15 походи в Стара планина, Средна
гора, Родопите, Витоша, Рила,
Пирин и други планини с общо
205 участници.
В доклада се отбелязва: „По

дрУЖествА

„20 Години МиленА нА УзАнА“

усмивка, домакинята посрещаше
гостите си в обичайната си приемна – кухнята. Там беше впрегнала на помощ своите най-близки помощници и кипеше трепкава
подготовка за тържествената вечер.
Повечето от нетърпеливите
гости бяха туристи - ветерани.
Многократно бяха посещавали
хижата, но и този път не пропуснаха да изкачат планинския
първенец в Шипченската част на
планината – връх Исполин. Към
тях се присъединиха почти всич-

ки гости и хижата някак си утихна. Само в кухнята бръмчаха готварските пособия и там работата
не стихваше.
Навън прилежащите пространства около хижата бяха „посинели“ от минзухари и синчец. Кратък дъжд ги поръси, но отново
проблесна пролетното слънце,
за да посрещнат дългата колона
туристи, връщащи се от Исполин и по-малкия му брат на същия рид. И хижата отново стана
весела и шумна от разговорите
на приятели, невиждали се дълго време поради пандемичните
затруднения. Свечери се. Работата в кухнята беше към своя
край и Милена вече се появи в
ролята си на щастлива юбилярка. Както и друг път, фоайето се
превърна в зала за тържеството, привличайки от столовата и
спалните всичките гости. Милена се изправи на най-личното
място и с присъщата й усмивка
започна своето приветствие.
Още с встъплението си поясни,
че любовта й към планината се
е появила още от родния й Ловешки край. Първите й участия
в туристически походи били като
студентка в организираните от
тогавашното Студентско турис-

ТД „Еделвайс“ - Пловдив

рАвносМеткА зА 2021 ГодинА

случай 153-та годишнина от гибелта на Хаджи Димитър изкачихме връх Кадрафил в Средна

гора, отбелязахме годишнина
от гибелта на Алеко Константинов край Пазарджик, минахме

АнАстАс иширков

ÎÑÍÎÂÎÏÎËÎÆÍÈÊ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÃÅÎÃÐÀÔÑÊÀ ÍÀÓÊÀ

Академик проф. Анастас
Тодоров Иширков е български учен, географ и етнограф, основоположник на
географската наука в България, университетски преподавател, общественик и
дарител. Роден е на 5 април
1868 г. в Ловеч, починал на 6
април 1937 г. в София.
Десетгодишен, той остава
кръгъл сирак и е отгледан от
неговите дядо и баба. Учи в
Априловската гимназия в Габрово, а след това във Велико
Търново. Завършва висшето
си образование във факултета
по история на Висшето училище в София (сега СУ „Климент
Охридски“). Преподава география, български език и краснопис във Варненската мъжка
гимназия (1891). Завършва
специализация по славянска
филология в Лайпциг (1892),
където слуша лекции по славянска филология, история, география (при Фридрих Ратцел)
и философия. Изследва българската история и написва 22
разказа, приказки и стихотворения. През 1895 г. защитава
докторска дисертация по гео-

април 2022 г.

графия на тема „Южна България“
с научен ръководител проф. Фридрих Ратцел.
През август 1894 г. участва в
първия излет на Алеко Константинов до Черни връх, заедно с
интелектуалци като д-р Кръстьо
Кръстев и съпругата му Радка
Кръстева, Никола Висковски, Димитър Илков, Христо Олчев, Бончо Боев, д-р Никола Червениванов и Георги Хаджибонев.
Втората му специализация
е при Фердинанд фон Рихтхофен в Берлинския университет
(1896). Там става последовател
на Александър фон Хумболт,
Карл Ритер, Фридрих Ратцел и
Фердинанд фон Рихтхофен и на
създадената от тях антропогеография, според която развитието
на човешкото общество зависи
от влиянието на природната среда. През 1898 г. е назначен за
доцент в Катедрата по география
и обща етнография във Висшето училище в София. По-късно
последователно е назначен за
извънреден професор и редовен
професор в Катедрата по обща
география и културно-политическа география. Анастас Иширков
работи във всички области на
географската наука, главно в антропогеографията и в политическата география.
Научната дейност на Иширков
не се ограничава с лекции в студентските аудитории. Неговото
перо създава много научни трудове по география и етнография,
които и днес не губят значението си. Приносите му са свързани

главно с историко-географските
и географско-етнографските особености на различни райони на
България, както и по въпроси на
орографията, карста, тектониката и климата в страната. Извършва теренни проучвания на
извора на Глава Панега, Варненското езеро, карстовите води в
Добруджа, редица езера в Рила и
Пирин. Прави пълна характеристика на речния отток и водните
богатства на България в монографията „Хидрография на България“. Автор е на изследвания
за различни български градове,
както и на първата университетска книга по география на България – „България – географски
бележки“. Сред останалите заглавия са „Принос към етнографията на македонските славяни“,
„Град София през XVII век“, „Физическа география на Добруджа“,
„Характерни черти на градовете
в царство България“ и др.
Анастас Иширков е автор на
30 книги, издадени на различни
езици - български, френски, немски език, руски, унгарски, чешки
и сърбохърватски. На български
език публикува и над 220 студии
и статии. В сборници, вестници
и списания в България и чужбина са отпечатани над 40 негови
статии на различни езици. С научните си трудове проф. Анастас
Иширков се превръща в светило
не само за България, но и за Европа.
Борис САНДАНСКИ
В материала са ползвани и
данни от Wikipedia

тическо дружество „Академик“ в
Габровския ВУЗ. Когато завършила висшето си образование,
като инженер успешно работи
във фирма „Новотекс“. Но идват
социалните сътресения в страната, Милена е член на ръководството на тогавашното ТД „Узана“ и като такава предлага кандидатурата си да поеме занемарената по това време хижа. Без
колебание тя поема грижата да
стопанисва под наем хижа „Узана“, която заема средищно място по билото на планината. Усвоила умения да работи в екип, да
стимулира хората за участие в
дадена кауза. А гостоприемството не е ли прекрасна човешка
черта, проявяваща се като дейност, като мисия?!
И започнала трескава рекламна дейност, в същото време събрала екип и с помощта от ТД
„Узана“ извършила сериозни
ремонтни и възстановителни
дейности, преустройства и ново
обзавеждане на хижата. Към
дружеството и към тези първи
нейни помощници тя изказа благодарности.След това с радостни
сълзи Милена благодари на многобройните си приятели туристи,
които през годините най-чес-

то са посещавали хижата й.
Сред тях тя спомена групите
на ветераните туристи от близо и далеч и конкретно назова
тяхната федерация с нейния
председател Румен Узунов,
който тази вечер беше сред
гостите. С особена радост, че
се е отзовал на поканата, Милена поздрави големия алпинист и планински водач Евгени
Динчев, многократно организирал трекинги в далечни алпийски терени. С топли думи изрази подкрепата на ТД „Узана“,
чието ръководство също беше
сред почетните гости на тържеството. Специално внимание
отдели и на всички нейни помощници, като хижари или помощен персонал. Благодари и
на всички участници в акциите
за подготовка на дърва за зимния сезон и още, и още…
Така оживлението в залата
нарасна, след което заваляха приветствия и подаръци от
многобройните й приятели. Не
е ли това резултат от едно истинско отстояване на делото,
в което инж. Милена Ботева се
беше врекла с цялото си същество преди 20 години?!
Христо МАНДЕВ

„По стъпките на четата на Цанко
Дюстабанов“ в Стара планина,
на 3 март бяхме на връх Шипка, на Черни връх (Витоша) – по
случай 126 години организирано
туристическо движение у нас. Извън България - връх Кораб (2764
м н.в.) в Северна Македония и
връх Църноок край Босилеград в
Сърбия. Членският състав на пешеходния ни клуб наброява над
100 души. Неговият председател
се бе постарал да направи табло
с фотоси „Сбогом 2021 г.“, което
отразява проявите и особено изкачванията на върховете Вейката, Кораб и Църноок.“

Посочено бе, че 12 членове
на клуба са покрили изискванията за получаване на златна
значка в движението „Опознай България – 100 НТО“, а 10
души - изискванията за получаване на значката „Покорител
на 10-те планински първенци“.
Туристите от ТД „Еделвайс“
получиха разпечатки с Календарния план на клуба за 2022
г., който съдържа разделни
маршрути с различна трудност
в различни планини.
м.с. Николай ДОБРЕВ –
председател на ТД „Еделвайс“ - Пловдив

ÄÀÐÅÍÈÅ ÇÀ ÁÅÆÀÍÖÈ ÎÒ ÓÊÐÀÉÍÀ
„Ако си дал на гладния, дори трошица хляб от своя хляб,
Ако си дал на скитника, дори искрица огън от своя огън,
Ако си дал от себе си, не си живял напразно“,
това е част текста на емблематичната песен „Ако си дал“, написан от поета Иля Велчев и изпълнена от незабравимия Емил
Димитров.
Членовете на Клуба на туристите ветерани „Стария бук“ в гр.
Трявна събраха 45 лева и чрез Българския червен кръст ги дариха за деца-бежанци от Украйна с български произход.
Милко ХРИСТОВ,
КТВ – гр. Трявна

покАнА
На 4 и 5 юни 2022 г. ТД „Сдружение Устремени“ – Асеновград
ще проведе традиционния преход „Асеновградски върхове и пътеки“. Тази година той носи името „Енергийния триъгълник на Родопите“, защото ще бъдат посетени три свещени обекта - Белинташ, Караджов камък и Кръстова гора.
Изходният пункт на похода на 4-ти юни (събота) в 09.00 ч. е на
голямото уширение пред отбивката за Беланташ и за село Три
могили, където има място за паркиране на МПС.
В програмата за събота (4 юни), са предвидени: кът за отдих
Чотрова чешма, скално светилище Инкая, изкачване на връх
Сини връх, скален феномен Карипов камък, скален феномен
Стражите, ловна хижа „Инкая“ (Бекиров хан) и скално светилище
Белинташ.
Дължина на маршрута - 14.8 км.
Денивелация - + 550 м. / - 550 м.
Приблизително време за преминаване - 7 часа и нощувка
във вилно селище „Сабазий“ - възможност за стая или бивакуване
с осигурени санитарно-битови условия. Вилното селище предлага храна и напитки, но всеки участник може да носи и свои такива. Всички бивачни съоръжения, храна, напитки и личен багаж ще
бъдат извозвани от туристическото дружество от стартовата точка
до мястото за настаняване, а на втория ден от мястото за настаняване до мястото за отпътуване.
На 5 юни (неделя) програмата включва посещения на: енергийната площадка, махала Ряката, скален феномен Хайдутташ,
м. Виолетината поляна, м. Горния гидик, скално светилище Караджов камък, м. Тиклата, манастир „Света Троица“ (Кръстова гора),
село Мостово, махала Кабата и отпътуване.
Дължина на маршрута - 13.6 км.
Денивелация - + 640м./ - 590 м.
Приблизително време за преминаване - 7 часа
За участие в прехода няма такса, а организацията, водачите по
маршрута, транспортирането на бивачните съоръжения и багажа,
както и извозването на организирани групи от гостуващите туристически дружества е безплатно!
В събитието могат да участват и туристи, които имат желание
да се включат в еднодневни преходи. В този случай те трябва да
имат обезпечен собствен транспорт.
Заявки за участие на мейл: ustremeni@abv.bg;
За информация: тел. 0894 877 880 - Ивайло Мирчев

април 2022 г.
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ечете
„Изкачете планините и извл ето на
тви
най-доброто от тях. Спокойс както слънприродата ще се влее във вас, дърветата.
чевата светлина се влива в свежест, а
Ветровете ще ви облеят със
грижите отбурите – с енергия, докато та“
лис
нни
есе
на
о
обн
под
ат
лит
Джон Мюр

Малцина са хората, успели
да предадат с толкова малко
думи чистата есенция на изживяването сред природата,
в планината, далече от хората и ежедневието. Там, където светът се връща към първичната си същност и тупти
в естествения си ритъм. Където музиката не е в ушите,
а в клоните на дърветата,
сюжетите преливат един в
друг с абсолютна празнота,
но изпълнени със съдържание. Падащо листо, стъпки
от животно, внезапно изсипал се дъжд. С излизането
от града и навлизането дълбоко в дебрите на планината
перспективата се изчиства.
Заобиколен от хиляди шумове, човек се движи в пълна
тишина. Няма значение коя е
планината - Рила, Пирин, Родопите…
И ето ние, туристите от ТД
„Осогово“ - Кюстендил, решени
да избегнем тълпите, в търсене
на най-закътаните кътчета на
родината, се озовахме в село
Сиришник. Идеята беше изкачване на най-високия връх на
планината Рудини - Сирищнишка Рудина (1172 м) и обиколка
около язовир „Пчелина“.
Екопътеката е с дължина

близо 10 км. Слънцето е все още
приятно топло, денят е сравнително дълъг, а пролетта напира с
най-красивите си цветове за онези, осмелили се да я потърсят.
По пътя ни има заслон и дървен
кръст. Само на около стотина метра от него се намира върхът, където е поставен пилон с българското знаме, пейка и масичка. От
Сирищнишка Рудина се открива
невероятна гледка към повече
от девет съседни планини - Черна гора, Витоша, Верила, Голо
бърдо, Рила, Пирин, Конявската,
Земенската и Пенкьовската, язовир „Пчелина“ и др. След кратка
фотопауза пътеката минава през
скалата Бигор с форма на око.
В окото на бигора туристите поставиха по едно камъче, за да се
сътвори уникална земна мозайка, според указанията от табелата. По стръмни стълбички се
спуснахме при параклиса „Свети
Николай Летни“. До него има изворче със светена вода. По цялото трасе има изградени кътове за
отдих, пейки и атракции.
Следващата ни отбивка бе язовир „Пчелина“ (Лобош). На това
място е съществувало село Пчелинци. През 60-те години тогавашното правителство решава
да превърне мястото в язовир.
Причина за това били водите на

река Струма, които, минавайки
през Перник, силно се замърсявали и отнасяли в Гърция много
боклуци. Язовирът щял да бъде
утайник на реката. Хората от
село Пчелинци били накарани да
напуснат родното си село, като
били компенсирани със земи в
околността. Така някогашното
село Пчелинци било залято и
превърнато в язовир.
Картините, които се разкриваха
пред нас, докато приближавахме
язовира, подбуждаха желание
за снимки...снимки и пак снимки. Предстоеше ни изкачване
по склон, където, сред скалните
образувания, каменните гъби и
причудливите каменни феномени може да се събере богата
палитра от цветове, усещания и
емоции. На отсрещния бряг се
виждаше средновековният параклис „Свети Йоан Летни“, който
единствен е останал след потопяването на селото. Разположен
над скала, вдадена над язовира,
този параклис пази шествековна
история.
Мястото е спокойно, там човек
определено се чувства извисено
– над хорската омраза, завист и
вандалски прояви. Място, което
прави дишането забавено, а съзнанието и мислите - чисти. Място, докоснато от Бога.
Силвия МИХОВА – секретар
на ТД „Осогово“,
град Кюстендил

един прекрАсен ден сред
природАтА
На 6 април т. г. ученици от СУ
„Емилиян Станев" с ръководител Величка Кутева се включиха в пролетното почистване на
туристически маршрути в околностите на Велико Търново.
Избраха най-популярния сред
тях, а именно от кв. „Асенов"
през Дълбок Дол, кът "Простор"
до парк „Ксилифор“. По целия
път те почистваха дребни битови отпадъци.
На хижа „Ксилифор“ те бяха

посрещнати с топъл чай, след
което се запознаха с начина за
засаждане на дръвчета, а след
това засадиха разсад от червенолистна бреза. Следобедната
почивка премина в игри на воля
на спортно-развлекателните площадки.
Един прекрасен ден сред природата от пролетната ваканция
бе успешно оползотворен.
ТД "Трапезица-1902" –
Велико Търново

КНИЖНА ЛАВИЦА

ÌÀËÊÀ ÊÍÈÃÀ Ñ ÂÚÒÐÅØÍÀ ÎÁÅÌÍÎÑÒ

Тази малка книжка е илюстрован
летопис и справочник на Скаутския туристически клуб – Габрово,
а заглавието „С бодър дух нагоре
и напред“ е стих от марша на клуба. Авторът й инж.
д-р на техническите
науки Христо Мандев
е изтъкнат български
писател – поет, белетрист, пътеписец,
есеист, автор на детски книги. Но той
е и майстор на спорта по туризъм,
планински водач, фотограф и летописец. Този клуб е първи в България
по своята същност и успешно съчетава скаутските идеали с изучаването
на есперанто, туризма и екологията,
като създава добри възможности за
разумно оползотворяване на свободното време на членовете му. Става и
колективен член на международната
Скаутска есперантска лига, в която

Христо Мандев е избран за представител на България.
Всъщност Христо Мандев съзнателно насочва
скаутите към нравствено и естетическо осмисляне
на природата. След всеки поход скаутите гледат с
нов поглед на своите изживявания,
променя се тяхната гледна точка към
цялото човешко битие; експедициите
държат будни сетивата им, изострят
чувствителността им, защото сред
природата те усещат не само нейната материалност, но и нейното въздействие върху човешката душевност. Христо Мандев ръководи тази
многообразна дейност на клуба, като
е твърдо убеден, че всички участници в него се променят, изграждат човешки добродетели, постига се хармония между физика и душевност.
Книгата съдържа 56 страници,
цена 8 лв., разпространение по пощата с наложен платеж, заявка на
тел.: 0877 753 117

кЮстендилци нА връХ стрАЖА
През март туристи от дружеството в Кюстендил се включиха
в традиционното изкачване на
връх Стража в Парамунска планина. Тази година групата тръгна
от село Лилянци. Разстоянието
на маршрута е 2,7 км в едната
посока, с положителна денивелация около 490 м.
Изминаха почти пет години от
знаменитото изкачване на връх

Стража в подкрепа на борбата на трънчани за чиста природа, водено от големия човек
и алпинист Боян Петров. Тогава близо 700 души от цяла
България подкрепиха каузата
за съхраняване на невероятната красота на Трънския
край, а от 2018 г. ежегодното
изкачвана в средата на март
вече е традиционно.

отново нА УчилиЩе

ТД „Трапезица“ благодари на фирма „Вали
компютърс“ ООД, Димитър Харалампиев
и д-р Кина Николова
за
предоставените
шест броя настолни компютри, необходими за онлайн
обучението на деца
от Украйна, които са
настанени в Туристически учебен център
„Момина крепост“.

покАнА
Управителният съвет на Туристическо дружество „Добротица“
в село Ново Ботево, община Добрич, на основание чл.26, ал.1
от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал.2 от Устава на дружеството кани всички
свои членове на годишно Общо събрание, което ще се проведе
на 28.04.2022 г. от 18.00 ч. (четвъртък) в столовата на туристическа спалня „Добротица“ при следния
1.
2.
3.
4.

дневен ред:

Отчет за дейността на ТД „Добротица“ през 2021 г.;
Отчет на Контролната комисия на ТД „Добротица“;
Приемане на нови членове на ТД „Добротица“;
Избор на делегат и заместник делегат за Общото събрание на
БТС;
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.24
от Устава на дружеството, събранието ще се проведе на същото
място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от
броя на присъстващите членове.
От ръководството

покАнА
Управителният съвет на ТД „Еделвайс“ – град Сандански, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ свиква Отчетно-изборно събрание
на дружеството на 10.05.2022 г. от 17.30 часа в сградата на дружеството, при следния

дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на дружеството за 2021 г.
2. Отчет за финансовите резултати от нестопанската и стопанската дейност за 2021 г.
3. Приемане на бюджет за 2022 г.
4. Избор на председател, Управителен съвет и Контролен съвет.
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Отчетно-изборното събрание ще се проведе в същия ден в 18.30 ч., на
същото място и със същия дневен ред, независимо от броя на
присъстващите членове на дружеството.
От Управителния съвет
на ТД „Еделвайс“ - Сандански

100 нто
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Един
от
най-европейските градове на
България – Русе и
неговите
красиви
околности все още
са недостатъчно познати на българите.
Много са местата, които си струва да бъдат посетени в този край. Русе е
град на традиции, новаторство и свободен дух. Жителите му винаги са били
и са аристократи по дух и
пионери по ум и съзидание.
Много факти говорят за
това: те построяват първата жп гара в България
и единствения по рода си
у нас Националeн музей на
транспорта, първата пивоварна; тук се появяват
първите ски, първият асансьор, първият орган (музикален инструмент), първата частна банка; провежда
се първият протест в навечерието на демократичните промени през 1989 г.
Дунавският град впечатлява с европейската си архитектура, с много зеленина,
просторни улици и булеварди, паметници и църкви.
Историята на Русе датира
от около 3000 г. пр. Хр. През І
век сл. Хр. на мястото на първобитното селище император
Веспасиян
построява
крепостта „Сексагинта Приста“
(„Пристанище на 60 кораба“).
Тя е важен център на защитната система на Дунавския лимес
на Източната Римска Империя
до VІІ в., когато е разрушена
след варварски нашествия.
В края на Х в. градът съществува под името Руси. Постепенно селището се разраства и през ХVІ в. тук живеят търговци от Дубровник, Венеция
и Генуа, пристанището е препълнено с гемии, силен турски
гарнизон пази срещу набезите
на власите. По-късно градът е
превзет от румънския княз Михай Витязул и в последствие
опожарен.
Русчук преживява възраждане след 1864 г., когато Мидхат
паша го превръща в модерен
европейски град. По време на
управлението му се появяват
улици с тротоари и фенери по
тях, множество мостове, два
хотела… Откриват се първите в страната ни консулства
– австро-унгарско, английско,
руско, италианско, на Прусия,
Испания, Белгия, Холандия,
Гърция, САЩ. През 1866 г. се
създава първото модерно земеделско стопанство у нас с
машини от Виена „Нумине чифлик“ (Образцов чифлик).
Русе продължава да се преобразява в годините след Освобождението. Почти две десетилетия градски архитект е инж.
Едуард Винтер. Европейски и
български архитекти градят архитектурния облик на града в
стил неокласицизъм, който съчетава еклектика от елементи
на барок, готика, рококо, ренесанс, ампир и др.
Един от най-привлекателните туристически маршрути
е градската обиколка, отвеждаща към Стария площад с
Регионалната библиотека „Любен Каравелов“, зданието на
бившето Окръжно управление
и най-старата русенска гимназия, проектирана от арх. Петко
Момчилов и Франц Шолц. Въз-

април 2022 г.
изкуство от ХІV в.
До Ивановските скални църкви се стига по асфалтов път
или по маркирана пътека от с.
Иваново. Работното време на
комплекса е от 9 до 18 ч. в дните от понеделник до събота.

№50 рУсе

БАСАРБОВСКИЯТ
МАНАСТИР

ÃÐÀÄÚÒ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÈß ÄÓÕ
хищение предизвикват оформлението на площад „Свобода“ с
Доходното здание – един от символите на града, Съдебната палата, Паметника на Свободата,
многобройните красиви жилищни
сгради, Музеят на градския бит
(„Къщата на Калиопа“), катедралният храм „Св. Троица“- най-старата оцеляла постройка в Русе,

въстаническа чета, Априлското
въстание и опълченци – техните
имена са изписани на мемориална плоча във вътрешната част.
След широка дискусия през 2001
г. Пантеонът е „християнизиран“
с поставяне на кръст върху купола му, открит е параклисът „Св.
Паисий Хилендарски“, както и
музейна експозиция.

катедралният храм „Всех
Святих“,
възстановен
до Пантеона на възрожденците и осветен през
2017 г., църквата „Св. Георги“, католическата църква „Св. Павел на кръста“,
където се намира първият
орган в България.
Два са обектите в града, включени (под № 50)
в списъка на движението
„Опознай България – 100
НТО“ – Пантеонът и Къщата-музей „Захари Стоянов.

ПАНТЕОНЪТ НА
ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ

вена биографията на Захари
Стоянов. Музеят предлага интериорни възстановки на абаджийска работилница и на читалище
„Зора“ – първите места, свързани
с преместването на Захари Стоянов в Русе през 70-те години на
ХІХ век. Контактът със семейство
Обретенови въвежда Джендо в
тайните на Вътрешната революционна организация и предопределя съдбата му като един от водачите на движенията за национално освобождение и обединение. Във витрините са изложени
вещи и печатни издания, принадлежали на Захари Стоянов, както
и на дъщеря му Захаринка, родена месеци след неговата смърт.
Втората част на къщата-музей
представя света, описан от летописеца на Априлското въстание
и на модерна България. Експонатите и постерите разказват
за превръщането на османския
вилаетски център Русчук в европейски град; за явленията, които
днес приемаме като даденост, но в миналото
са били непознати – железница, пощенски услуги, фотография, музеи,
аптеки. Мултимедийната
инсталация „Прозорецът
на Канети“ разкрива образа на град Русе – пространство на европейски
премиери, на смесица
от различни етноси, на
предприемачество
и
творчество.
Един от обектите под
закрила на ЮНЕСКО в
България и в 100-те НТО
са

ИВАНОВСКИТЕ
СКАЛНИ ЦЪРКВИ

в Русе е национален
паметник-костница.
Изграден е по проект на архитект Никола Николов и
е открит на 28 февруари
1978 г. В него са погребани 39 известни българи,
сред които Любен Каравелов, Захари Стоянов,
Стефан Караджа, Панайот
Хитов, Баба Тонка, Никола Обретенов, Панайот
Волов, Ангел Кънчев и
др. Почетени са още 453
души: участници в Ботевата чета, Червеноводската

Те се намират на 30-40
м. над земята в непристъпните скали до с. Иваново, на 22 км. югозападно от Русе. Преди около
700 години те са били
обитавани от аскети и
монаси исихасти, които
превръщали естествените пещери в параклиси,
църкви и жилищни помещения. Най-добре запазени стенописи са открити в църквата „Света
Богородица“. Художествените им качества ги
нареждат до най-значимите достижения на българското средновековно

КЪЩА-МУЗЕЙ „ЗАХАРИ
СТОЯНОВ“

В края на ХІХ в. в парцел на
високия бряг на Дунав съпругата
на Захари Стоянов – Анастасия
Обретенова, построява жилищна
сграда за себе си и за дъщеря
си Захаринка. Във връзка с отбелязването на 100-годишнината от
Освобождението на България от
османско иго, през 1978 г. в къщата е открита експозиция, посветена на летописеца на Априлското въстание.
В първата й част е предста-

е единственият действащ
скален манастир у нас. Съществуват много легенди за
живота на св. Димитрий Басарбовски – покровител на Русенското Поломие, за изцелителната сила на мощите му и за
чудесата, свързани с тях. След
кончината на светеца мощите
му се съхранявани на втория
етаж на манастира в каменно
легло, покрито с плоча. По време на Руско-турската война те
били пренесени от ген. Петър
Салтиков в Букурещ и поставени в Митрополитската (днес
Патриаршеска) църква „Св.
св. Константин и Елена“. През
1937 г. в Басарбовския манастир се заселва монахът хаджи
Хрисант от Преображенския
манастир. Благодарение на
него манастирът „Св. Димитър
Басарбовски“ запазва добрия
си вид и състояние. През 1978
г. е обявен за археологически
паметник на културата с местно значение.
Незабравими са гледките
от църквите към меандрите и
скалните образувания в Поломието; по пътеката към пещера
„Орлова чука“ и край брега на
Дунав. Природното богатство
и специфичния микроклимат
са основание за обявяване на
долината на р. Русенски Лом и
нейните притоци за природен
парк с площ от 3408 ха през
1970 г.
Движението на моторни превозни средства в Природен
парк „Русенски Лом“ е забранено. Преходите по съответните
маршрути могат да се извършват пеша или с велосипед. В
села на територията на ПП
„Русенски Лом“ туристите могат
да разчитат на магазини, заведения за хранене и нощувки в
местни къщи за гости.

ПЕЩЕРА “ОРЛОВА ЧУКА“

е открита случайно през 1941
г. от местни овчарчета. Благоустроена е след 1957 г. Тя е
втора по дължина в България
– галериите й се простират на
дължина 13 км. В тях са открити останки от праисторически
хора, пещерна мечка и други
древни животински видове.
Сега в нея живеят над 10 вида
прилепи, които през зимния
период достигат до 3-4 хиляди
броя. Пещерата е обявена е за
археологически резерват с национално значение.
До „Орлова чука“ може да се
пътува с влак до спирката за
с. Табачка. След това се върви пеша по добре маркиран
асфалтов път. Ако пътувате с
автомобил, можете да стигнете до пещерата по шосето през
Басарбово (35 км.) или по шосето през Две могили (45 км.).
Сред
забележителностите в Русе и региона са също
Регионален исторически музей – Русе, Екомузей с аквариум, Музей на градския бит,
Римска крепост „Сексагинта
приста“, Национален музей
на транспорта, Музей „Баба
Тонка“, Арменска църква „Св.
Богородица“,
Художествена
галерия – Русе, Средновековен
град Червен, скален манастир
„Св. Архангел Михаил“, Манастир „Св. Марина“ и др.

еколоГиЯ
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Май – месец за защита на природата

резервАтът „АлиБотУш“

Резерватът „Алиботуш“ се
намира в Славянка планина,
разположена в Югозападна
България, край границата
ни с Гърция. Той е обособен
през септември 1951 г. като
горско-ботанически резерват
с площ 523,9 ха с цел запазване на естественото и компактно находище на черна
мура и на редки растителни
и животински видове. Няколко пъти след това разширява площта си, за да достигне
1628 ха през 1885 г. Той е един
от малкото български резервати, включен през 1977 г. в
листата на биосферните резервати по програмата „Човек
и биосфера“ на ЮНЕСКО като
територия, служеща за запазване на световното природно
наследство.
В административно отношение резерватът се простира на територията на община
Сандански, в землището на
с. Голешово и на община Хаджидимово в землището на
с. Парил. Обхваща обширни
горски, храстови и тревни площи. Най-ниската му точка се
намира южно от с. Парил, на
около 950 м н. в., в Голешовското землище на 1050 м н. в.,
югоизточно от м. „Св. Илия“, а
най-високата точка е при Голям
Царев връх (2183 м).
Една значителна част (почти
изцяло тревиста) около Гоцев
връх (2212 м), Шабран (2196
м), Алипутус и местностите Валозите, Царева присойка и Салюва джамия доскоро не влизаха в резервата, а представляваха буферна зона, независимо, че и тук биоразнообразието е изключително голямо и се
срещат много защитени, редки
и застрашени от изчезване тревисти растения. Тази площ бе
прекатегоризирана в защитена
местност, граничеща с резервата, но вече е част от него.
В резерват „Алиботуш“ се
срещат около 75-80 ендемита.
Това са растения, разпространени само на определена територия (ареал) при специфични,
благоприятни за тях условия
- варовиковият терен и осезателното средиземноморско
влияние. Десет от растенията ендемити са локални, т. е.
срещат се само тук и никъде
другаде в страната. Това са
славянско котенце, парилска
овсига, алиботушка дрипавка,
зюндерманова поветица и др.
Около 20 са българските
ендемити – това са парилско
великденче, стояново плюскавиче, стрибърнова каменоломка и др. Голям е броят и на
балканските ендемити – над
42 вида - парилска метличина, игликова айважива, златна
раменка, пирински чай и др. В
планината се срещат и растения - реликти. Те са останали
от минали геологически времена, когато са имали обшир-

но разпространение. Такива са
обикновен кестен, бяла и черна
мура, дългошпореста теменуга,
обикновен тис, сребърник и др.
В резервата се простира най-голямото находище на черна мура
на Балканския полуостров. У нас
тя се среща само тук и в Северен
Пирин. Значителен е броят на защитените, редките и застрашени
от изчезване растителни видове,
включени в Червената книга на
България. Според Ст. Кожухаров
те са 119.
Най-забележителната
билка,
едно от най-популярните тревисти растения в резервата, е прочутият ароматичен пирински чай
(Сидеритис скардика). Расте на
надморска височина от 1400 до
2200 м. Той е балкански ендемит,
т.е. има го само на Балканския
полуостров. В страната ни се
среща само по сухите варовити и
скални терени на Славянка, Среден и Южен Пирин и в родопския
дял Мурсалица.
Десетилетия наред се носят
легенди – някои приемливи,
други невероятни, за лечебните
качества на пиринския чай. Определят го като „билка за всяка
болест“, издигат го в култ и го

собности на тази чудесна билка,
дали не е редно тя да се утвърди и като търговски продукт? Тя
и сега се продава по пазарите на
Гоце Делчев, Сандански, Петрич,
Катунци, рядко в София, в Смолянско, в доста аптеки.
Резерватът „Алиботуш“ е изключително държавна собственост и е територия с най-строг
природозащитен режим. Той се
управлява, стопанисва и охранява от Министерството на околната среда и водите, респективно
от Регионалната инспекция по
околната среда и водите в Благоевград. В него не се разрешават:
паша на домашни животни, сеч и
увреждане на дърветата, бране
на билки и горски плодове, палене на огън, събиране на сено,
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с т р о и тел с т во ,
лов и всякакви
други
дейности,
които
нарушават
самобитния характер
на природата. Нарушителите се наказват по
чл. 81, 82 и 83 от Закона
за защитените територии с
глоба от 500 до 10000 лв.
Една от причините за намаляване броя на растенията и
застрашаване от изчезване на
много ендемични и редки видове, между които обикновения
кестен, червената хвойна и др.,
е стопанската дейност на човека. Със съжаление трябва да
отбележим, че през последните години, след премахване на
ограниченията за посещение
на планината, тук идват и много „туристи“ с единствена цел
бране на пирински чай и други
билки и цветя. Тогава неволно
те стъпкват и унищожават на
места ценни тревисти растения, без да имат предвид, а и
от незнание за тяхното огромно
научно, здравно и друго значение.
Очевидно голяма е необходимостта не само от популяризиране сред обикновените
хора на безценното богатство
на Славянка, но и намиране на
ефективен начин за неговото
опазване, за да остане то и за
идните поколения.
Текст и снимки: Атанас
ПАНЧЕЛИЕВ

смятат за „дар от Бога“, а според
старо поверие да ти сипят чай от
него е най-доброто пожелание
за здраве и живот. Използва се
като противовъзпалително, антимикробно, смекчаващо средство
при болести на дихателната система – астма, кашлица, бронхит,
задух и простуда. В смес с жълт
кантарион и риган лекува бъбречни заболявания, оказва цялостно тонизиращо. укрепващо и
антианемично въздействие върху
човешкия организъм.
Според закона брането на пирински чай е забранено, защото
е рядък вид и има опасност да
изчезне. Още повече, че понякога
се бере безразборно, дори вандалски. От друга страна пък, като
се имат предвид лековитите спо-

ХиЖи нА Бтс в рУсенскА оБлАст

ХИЖА „ЯНТРА“

Намира се в м. Беленска гора край
гр. Бяла, област Русе, на 41 м н.в.,
GPS: 43.442762ºN 25.669644ºE.
Представлява сграда с капацитет
40 места в стаи със самостоятелни и
етажни санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова, бюфет и паркинг.
Изходен пункт: град Бяла, област Русе – 6 км по асфалтово
шосе (1.30 ч. пеша)
Съседни обекти: Културно-исторически забележителности на
град Бяла; Музей „Освободителна война“ - град Бяла, мостът на
майстор Кольо Фичето на р. Янтра; паметниците на П. Волов, Г.
Икономов, Ст. Ангелов; Свищов (къща - музей „ Алеко Константинов“ – обект от 100 - те НТО) - 50 км.
Стопанин: ТД „Янтра“ - Бяла
За контакти: 0896766107, 0888722111, e-mail: kskpk@abv.bg

ЗАСЛОН „АЛПИНИСТ“
Намира се в м. Згорелица, на брега на р. Русенски
Лом, община Русе, на 55
м н.в., GPS: 43.763864ºN
25.951722ºE.
Представлява
сграда
с капацитет 12 места на
нари, отоплението е с ел.
уреди и печки на твърдо
гориво, има външни санитарни възли и умивални,
туристическа столова и
кухня.
Изходен пункт: с. Басарбово, община Русе – 2 км по асфалтово
шосе (0.30 ч.); Русе – 15 км.
Съседни обекти: Множество обекти за алпинизъм и скално катерене в близките околности; Басарбовски скален манастир „Св.
Димитър Басарбовски“ – 2 км ( 0.30 ч.); Ивановски скален манастир „ Св. Архангел Михаил“ – 15 км; х. „Приста“ – 6 км.
Стопанин: ТД „Приста“ - Русе
За контакти: 082 820272, 0896688552, e-mail: prista_td@abv.bg

ХИЖА „ПРИСТА“

Намира се в западния парк на Русе, на 300 м от брега на река
Дунав, 101 м н.в., GPS: 43.799 928ºN 25.917545ºE.
Представлява сграда с капацитет 80 места, 3 апартамента
със самостоятелни санитарни възли, 6 стаи с по 2 легла със самостоятелни санитарни възли и общи стаи с по 3, 4 и 5 легла с
етажен санитарен възел. Отоплението е с ел. уреди. Има ресторант, туристическа столова, Музей на туристическото движение.
Изходни пунктове: Русе – 6 км по шосето за град Бяла до
спирка „Хижа Приста“. Културно-исторически забележителности
на Русе (обекти под №
50 от 100 - те НТО), Парк
„Липник“; Природен парк
„Русенски Лом“ – 1 ч.
Стопанин: ТД „Приста“ - Русе
За контакти: тел. 082
820272,
082
820276,
0896 688552, e-mail:
prista_td@abv.bg

ХИЖА „МИНЗУХАР“
Хижата се намира в
м.
Образцов
чифлик,
южно от Русе, на 130 м
н.в., GPS: 43.821745ºN
26.056184ºE.
Представлява
сграда
с капацитет 30 места,
етажни санитарни възли
и бани, отопление с печки
на твърдо гориво, туристическа столова и кухня.
Изходен пункт: Русе –
15 км по асфалтово шосе
до м. Образцов чилик и още 30 минути пеша.
Съседни обекти: Природен парк „ Русенски Лом“ – 1 ч; парк „
Липник“ – 1.30 ч.; х. „Здравец“ – 0.30 ч.
Стопанин: ТД „Приста“ - Русе
За контакти: тел 082 820272, 0896688552 и 0886849170,
e-mail: prista_td@abv.bg
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на Куршавел

Ще предАдеМ нА подрАствАЩите
оБич къМ родинАтА и природАтА
Сдружение ТД „Сирена“
– София е създадено през
2001 г. от планинари и състезатели по кану-каяк с цел да
развива пешеходен, воден и
ски туризъм. Сред задачите
на дружеството е грижата
за опазване на природните
паркове от всякакви вредители. От първите години на
съществуване поддържаме
сътрудничество със 135-то
училище в София, в което
чрез лекции и рекламни материали популияризираме
туризма сред подрастващите.
В началото започнахме със
състезания и походи по реките
Дунав, Струма и Арда. Продължихме с планински преходи
във Витоша и Рила. С времето погледнахме към съседни
държави, направихме извънгранични походи и изградихме
приятелски връзки с чуждоземни дружества.
През 2004 г. ТД „Сирена“,
със съдействието на БТС организира провеждането на
държавните първенства по
кану-каяк - слалом в бързи
води по Струма в Кресненското дефиле, по Бели Искър
и по Искър в Карлуково. Участвахме в ежегодните водни
походи и спускания по реките
Струма, Места, Искър, Арда,
Тунджа и Янтра. Можем да
се похвалим с няколко медала и предметни награди.
Няколко поредни години организирахме състезанията по
воден слалом в Националния
преглед на туристическите
умения и сръчности за учащи за приз „Кристален едел-

Изглед от френските Алпи

На връх Руй

ща вода, запушени вътрешна и
външна канализации, открадната парна инсталация, извадени
електрически кабели и изпотрошена вътрешна и външна дограма. Поради течове от покрива бе
наводнена цялата сграда, имаше
разбити външни стълби и вътрешни помещения. С лични средства
и доброволен труд на наши членове за около две години успяхме да спасим от разруха една от
най-старите хижи на Витоша. Благодарение на усилията на туристи

На Куршавел
вайс“, организиран от БТС на
яз. „Копринка“. По покана на ТД
„Сирена“ и БТС за съвместен
лагер у нас пристигна германски треньор по кану-каяк, който
доведе елитни състезатели от
Германия, Чехия, Хърватия и
Сърбия. За този лагер дружеството изгради трасета по Струма в Кресненското дефиле и по
р. Санданска Бистрица. Получихме похвали, че разполагаме с едни от най добрите бази
и трасета за рафтинг в Европа.
Няколко поредни години наши
състезатели участваха в регионални състезания в Сърбия и
Северна Македония по реките
Нишава и Матка. С приятели
от местни дружества в Битоля
и Скопие изкачихме връх Муза
край Битоля. С придружаващ
автобус проведохме водни походи по реките Вардар и Треска,
както и в езерото Козяк.
Особено се гордеем с туристи
от дружеството, преминали по р.
Дунав от гр. Инглощадт в Германия (през Австрия, Словакия, Ун-

пазен от разграбване и разруха.
Ежегодно се грижим за почистването на боклуци в районите около хижите „Тинтява"
и „Бор", по пътеката Гьорева
чешма – Камен дел, Боянската река и голямата поляна с
беседка под хижа „Тинтява".
Заедно със служители от Софийска вода възстановихме
заслона в м. „Платото“. През
годините, когато Витоша беше
слабо посещавана (2002-2010),
нееднократно се налагаше да
помагаме на БЧК в акции за
спасяване на бедстващи туристи в околностите на хижа
„Тинтява".
Преди настъпването на Ковид-кризата
реализирахме
съвместни прояви с туристи
и организации от Гърция, Северна Македония, Сърбия и
Чехия. С приятели от планинарски клуб „Озрен" в град
Соко баня, Сърбия, ежегодно
организирахме срещи на връх
Руй. Направихме воден поход
по река Нишава с посещения
на градовете Димитровград,
Пирот и Ниш.
Можем да се похвалим и с
изкачвания на върховете КорПо Дунав

гария, Сърбия, България и Румъния – канала „Св. Георги“) до
Черно море. Всяка година, с малки изключения, имаме участници
в походите по р. Дунав от Видин
до Силистра.
Всяка година правим пешеходни преходи в Рила, Пирин, Родопите, Витоша и Стара планина.
Въпреки Ковид кризата през 2021
г. изкачихме връх Ком, после
връх Вежен, а от там през хижа
„Ехо“ и Козя стена стигнахме до
Беклемето.
Дали е възможно да възстановим някоя от запустяващите
хижи на Витоша - този въпрос
зададе наш член на заседание
на УС на ТД „Сирена". Поставихме въпроса на тогавашното ръководство на БТС. Отговориха,
че единственната хижа, с която
евентуално може да се заемем, е
„Тинтява“. А тя бе в окаяно състояние, с много документни неразбории и големи задължения към
тогавашното енергоразпределително дружество. С много усилия
и правна помощ от наши членове
успяхме да върнем обекта под
шапката на БТС, а после и да изчистим дълговете му.
Хижата бе приета в плачевно състояние - без ел. кабели,
без ток, без канализация и теча-

от ТД „Сирена" и с помощта на
БТС бе изградена нова ВиК инсталация, парна и ел. инсталации
и бе ремонтиран целия покрив.
Изградени бяха нови комини, които, за съжаление, паднаха при
пернишкото земетресение. С помощ от БТС бе подменена и част
от дограмата на хижата. През последните години, със средства на
дружеството хижата бе измазана
на 85 процента, включително и
отвън. С доброволен труд и лични
средства направихме основен ремонт и обзаведохме ресторант с
кухня към него, фоайе, тоалетни,
10 стаи и 2 апартамента. Започнахме ремонт на последния етаж.
Така обектът бе възстановен и за-

но Гранде в масива Гран Сасо
д'Италия , на връх Олимп в Гърция; в необятните планини на
Швейцария – посещения и ски
походи по глетчерите на Юнг
фрау и Венген, Мер де Глаче
над Шамони, Мерибел и Куршавел във Франция.
Надяваме се да предадем
на подрастващото поколение
любов към планините и загриженост за опазване на обектите на БТС. Наша отговорност е
да съхраним и развиваме 127
годишния ни съюз като център,
който обединява изконната
обич на българина към родината и природата.
Любомир ГЕНОВ

април 2022 г.

експедиции

VII пролетно пътешествие Източни Родопи '2022
През април т.г. туристи от Казанлък и страната бяха на двудневно пътешествие из Тракийската низина и Източните Родопи.
Те тръгнаха от град Казанлък и
посетиха Димитровград, Сталево, Костино, Момчилградската
циклопска пещера, Баракските
скали и стигнаха до комплексите
„Арда“ и „Перпера“. То имаше характер на експедиция с елементи на планинарско, пещерняшко,
скално-култово и археологично-астрономическо
обикаляне
по изброените по-горе места.
След дъжда в ранната утрин потегляме през Стара Загора, Димитровград, с. Горски извор и с малко
лутане, намерихме пътя за Ябълково и Сталево, където спираме
на източния край. Заобиколено от
три хълма - Ерпеджик, Чъплак и
най-големият – Хасар, обявен исторически паметник на културата през
1968 г. Сталево е на 242 м н.в., селската църква „Св. Архангел Михаил"
е построена през 1897 г. от албански майстори от големи каменни
блокове, свързани със стоманени
скоби. Издържала е Чирпанското
земетресение през 1928 г.
По тясна пътека с трънливи храсти добираме до билния път на възвишението Хасар, а от там до грамадния, висок 5 м Шейтан камък.
По стълба, направена от вагонетни
релси, се качваме на заобленото му
теме, с подобаваща на
легендарния великан
Кралимаркова
стъпка - вдлъбнатина и три
дупки-езерца с диаметър до 70 см. и дълбоки до 30 см. С мътната
вода се лекували болни участъци чрез напръскване. На върха на
хълма Хасар има каменисто тракийско светилище и останки от крепостта Милеона. Според предание, от там
през 1230 г. цар Иван
Асен II е наблюдавал
и ръководил битката при Клокотница. Византия претърпяла едно от
най-големите си поражения от българите. Пленен е епирския деспот
кир Теодор Дука Комнин Ангел.
Северно от връхчето е подновеният параклис "Св. 40 мъченици".
Има поверие, че ако в него пренощува бездетна жена, до една година ще се сдобие с рожба. Западно
от храма има камък с тясна дупка
–„Провиралото“. Има ритуал, според който за здраве човек трябва
да се провре три пъти през дупката, да върже конец от дрехата си на
близко дърво, да хвърли камъче на
юг, и да извика: „Мътните те взели,
Тодоре“.
През Хасковските минерални
бани, селата Черноочене и Севдалина, спираме в южния край на с.
Костино, където се събираме с туристи от градовете Кърджали, София и Стамболийски.
Спускаме се по десния склон на
Шабан дере и по камениста пътека, по сипеи, през паднали борове
и храсталаци стигаме до Скалната
обсерватория с прозорец - провиралка, през който се минава в наблюдателна ниша. Над нея, на вертикалната стена, е изображението
„Лицето на Девойката“. На запад,
на 1.2 км., е вертикалният процеп
на „Скалния прозорец“. На залез,
при зимното слънцестоене, за минута се потвърждава точната дата
21 декември, когато слънчев лъч
преминава през скалния прозорец и
се проектира точно в скалната стая,
над „Лицето на Девойката“ в 16:27
часа - около 25-30 минути преди
Слънчевия залез.
На югозапад има скален мост, а
на 200 м на североизток - провирален процеп. На 300 м на север,
през тесен проход се стига до помещение с ниши и овални вдлъбнатини, с процепи на изток, юг и запад,
които позволяват наблюдение на
слънчевия лъч в определени дати.
През долния зеолитен водолей
и горния водолей се връщаме до
возилата. Пътят ни минава през
Кърджали и Mомчилград. Отиваме
до стопански двор и за 10 минути,
южно от овчарници, разглеждаме малката пещера „Циклопът“, с
вдлъбнатина над входа, която на-

подобява окото на митичното чудовище и има шарапана отгоре. През
Момчилград, после през с. Звездел
и преди Крумовград свиваме наляво. След четири километра се отбиваме и спираме вляво на разклона за Бараците. По камионен път
през гора излизаме на просторно
пасище, осеяно с купища отпадъци. На запад се издига каменист
хребет, наподобяващ крокодил, с
борова гора на билото. Източната
вертикална стена е осеяна с ниши
със сферични тавани, които някога може да са били гробници, а
сега са овчи заслони за добичета
от околните стада. По платото има
дупки, свързани с канали за оттичане и шарапаноподобни вдлъбнатини. Подтиквани от хладният ветрец,
се прибираме до возилата.
Покрай селата Ковил и Поточница, по стената на яз. „Студен кладенец“, през Рабово и Пчелари,
стигаме до комплексите „Перпера“,
където се настанява голяма част от
екипажа на буса и „Арда“. Вечерята
продължава с музикална „Ехо“ вечер с песни и хора, ръководена от
Валентин, и с музикалните записи,
подготвени от Дамяна и Радослава.
На другия ден следват посещения на седем пещери, крепостта
Айкале, Зандана, Скалните ниши,
Дупчената пещера и през с. Силен
в Маджарово разглеждаме Природозащитния център „Източни Родо-

пи" (Центърът на лешоядите), Пантеона на загиналите тракийски бежанци и Полускъпоценната долина.
Сутринта закусваме с топли
мекици, сирене, мед, чай. Хоризонталната група, водена от Мила,
Елена, Златка, Бояна и Мира, поема на север и разглежда свинксоподобната Плетена скала (Айкая),
дълбоката 10 метра пропастна пещера „Зандана“ и Кован кая (Пчелната скала) с трапецовидни ниши.
Енчо превозва голямата група през
железния германски мост (правен
през Европейската война) до първата чешма на запад. Юмер ни повежда по плавна пътека до седем
малки пещери, в най-голямата от
които археолози са копали дупки,
дълбоки 2 м, и не са ги заровили, а
са ги оставили като капани за невнимателни любопитковци. На север
има величествен изглед към широкото крайречие на Арда до стената на язовир „Студен кладенец“ и
скалата Ефраим. Качваме се леко
над огромната арка Айкая (Лунен
камък) на обрасла поляна с останки от стените на Айкале (Лунна крепост).
Спускаме се до шосето по посока на моста. В края на мантинелата свиваме наляво и се смъкваме
във Вишлик дере (Зъбестата река),
десен приток на Арда. Срещу течението я пресичаме десетина пъти,
като стъпваме на клатещи се камъни и стигаме до вливането на десния приток Орешарска река.
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Над водосбора, по хлъзгава камениста пътека, влизаме в Дупчената
пещера (Гоук ин). Тя е от малкото
пещери с издълбани ниши, едноетажна, суха и без калцитни образувания. Скалните коридори са къси
и са разклонени навътре към основата на пещерата, където тя става
по-тясна и по-труднодостъпна. Влизаме в малка стаичка с висока провиралка - портретна рамка. Поради
широко оформения си вход пещерата е сравнително добре осветена.
Обитава се от прилепи. Предполага
се, че е функционирала като светилище хилядолетия преди новата
ера.
На връщане излизаме на черен
път, и покрай реката стигаме до
автобуса на Енчо, който ни прибира в комплекс „Арда . Обядваме и
отпътуваме през селата Силен и
Долни Главанак до Природозащитния център „Източни Родопи“ край
Маджарово, разгледан с голям интерес. После спираме и се покланяме в Мемориалния комплекс край
Маджарово, издигнат в памет на
1800 избити през 1913 г. български бежанци от Беломорска Тракия.
Разглеждаме и пантеона-костница,
параклиса „Св. Петка Българска“ и
паметника-символ „Тракия без граници“. В чест на войводата Димитър
Маджаров, успял да преведе в България 20 000 бежанци, през 1959 г.
село Ятаджик е преименувано на
Маджарово. На 10 октомври 1913
г. четата на войводата Борис Славов успява да спаси 2000 бежанци,
преминали реката край село Ада
Чалъ, което днес носи името на водача-герой - Бориславци.
Югоизточно от полуизоставения
миньорски град Анатолий ни води
из Гюргюндере (Полускъпоценната
долина), за да търсим редки геологични камъни. Наблюдаваме интересни ръждиво-кафяви скали с
дупки и провиралки, но сувенирни
находки събират само няколко човека с голямо въображение. Изпреварваме започващия дъжд, влизаме в превозните средства и започва
завръщането. През Стамболово,
в село Книжовник минаваме край
Паметника на Златната обувка на
големия футболист Петър Жеков,
роден в това село, и Хасково, достигаме жп гарата в Стара Загора.
Преди залеза преваляме Средна
гора, виждаме трапецовидния връх
Попък (1201 м н.в.), минаваме край
с. Ягода и влизаме в Казанлък. Оставихме пътници на „Чудомир“ и
гимназията, а после и последните
пасажери, разгледали 37 забележителности, изминали 16 км пеша и
500 км с автобус.
На 14 април
2022 г. в Музея
на
фотографията в Казанлък със
съдействието на
неговия директор
Стефан Папукчиев се състоя мултимедийно представяне на снимки
от
Експедиция
„Източни Родопи
‘2022“,
направени от участници в
нея.
Христо
АНГЕЛОВ
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НАШАТА ПОЛИТИКА Е СЪТРУДНИЧЕСТВО
С ВСИЧКИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СЪЮЗА

от стр. 1
Означава ли това, че работата в БТС може да бъде поставена на пазарна основа?
Организация като нашата трудно може да бъде поставена на
чиста пазарна основа, но в настоящия момент нямаме избор,
защото нямаме финансова помощ нито от държавни институции, нито общини или НПО. Искаме или не, ние сме част туристическия пазар – туроператори,
хотелиери, собственици на къщи
за гости, браншови туристически
организации, в т.ч. такива, които
правят състезания и походи. Надявам се възможно най-скоро да
получим сертификат за НОСТД.
Тогава ще можем на непазарен
принцип да финансираме социални дейности и да помогнем на
наши членове, на обекти с проблеми и на перспективни направления.
С кои държавни институции
най-напред ще установите контакти?
Естествено най-напред с принсипала – Министерството на
младежта и спорта, с Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, както и с
Министерството на здравеопазването – БТС е сред организациите, които имат особена роля за
профилактиката и здравето на
хората. По-добре е младежите

да ходят на разходка в гората, отколкото да пушат цигари и да пият
бира в парка. Това е алтернативата.
Сътрудничеството с Министерство на образованието също е от
изключително значение. Не бива
да допускаме чуждестранни скаутски и други организации, вместо
такива с български традиции, да
влизат в училищата и да учат децата ни да опъват палатки, да палят огньове да оцеляват в планината. В настоящия момент тече
дискусия, в която БТС отсъства,
свързана с възстановяване статута
на училището за планински водачи в Черни Осъм. С такава образователна структура, която „отива“
на нашия съюз, се занимават някакви организацийки, пръкнали се
заради факта, че БТС бездейства
– няма да допускаме такива неща.
Има още един съществен момент
– тъй като очакваме голям отпор
на всичките тези съюзчета и организации, виждането ми е да ги привлечем на наша страна, да работим за взаимна полза. Каквото и да
си говорим, БТС е големият кораб,
покрай който пътуват ладии, лодчици и салове. Това е традиция.
„Сътрудничество с всички“ ли
е Вашият девиз?
Ако влизаме в конфликт с някой,
получаваме същото като обратна
реакция. Взаимопомощта и взаимодействието между организациите са много по-полезни от всяка

конфронтация. Ще се съобразяваме максимално с интересите на
организациите в туристическата
сфера, с които работим, и ще очакваме същото от тях. Това се отнася
и за всички международни организации, асоциации, планинарски
дружества, особено такива в държавите около нас, с които можем
да обменяме ценен опит.
Учебните центрове на БТС ще
ползват ли опит от миналото?
Ще ползваме и нашия, и опита
на сродни организации, а също и
специалисти и преподаватели в
НСА. Целта ни е планинските водачи, подготвени в нашите центрове, да бъдат на най-добро ниво
в България. Има и други учебни
заведения, които създават кадри,
необходими за нашия, социалния
туризъм. Заедно с подготвените
в нашите учебни заведения ще ги
внедряваме в нашите дружества и
ще подмладим състава.
В образователната система целта ни е да възстановим практиката
туризмът да бъде част от часовете по физическо възпитание. Така
ще затвърдим авторитета на туристическите дейности за децата.
Те не са наясно с това и разбират
за ползите от туризма едва когато станат на 25-30 години. Седнали зад компютрите, след като им
се „запали главата“, решават да
се разходят в някоя гора. И са изненадани - имало и нещо друго в
света, освен компютри, градове и

паркове.
Кои са дългосрочните направления за развитие на БТС?
В съюза има хора, които са забравили, че той е създаден като
организация за туризъм, а не за
управление на недвижими имоти.
Затова в дългосрочен план ще наблегнем на спортно-туристическите
дейности. Ето акцентите:
Разработване на десетгодишна
стратегия за развитие на БТС и
структуриране на три направления
за развитие по отдели, а именно:
спортно-туристически
дейности;
управление, поддръжка и развитие на недвижимата собственост
на съюза и актуализиране на Програмата на БТС за туристическата
маркировка; информация и връзки
с обществеността.
Създаване на: Център за обучение на планински водачи, център
за обучение по ориентиране, катерене, планинско бягане, ски, планинско колоездене, каньонинг и
други популярни спортове.
Повишаване на популярността и
авторитета на съюза чрез развитие
на връзките с обществеността –
работа с медиите, усъвършенстване на комуникационните канали на
БТС, дигитален маркетинг за повишаване рейтинга на официалния
сайт и профилите в социалните
мрежи, визуални реклами по обекти на БТС, както и на стоте национални туристически обекта – съвместно с местните структури.
Реализиране на проекти, финансирани по Европейски и национални програми.
Възстановяване на контакти със
специализирани учебни заведения
като НУПВ и НСА „Васил Левски“,
Югозападния и Великотърновския
университети и други учебни заведения, с цел ползване на познанията и опита на възпитани там кадри.
И накрая, какво бихте пожелали на читателите на вестник
„Ехо“?
Пожелавам им много походи в
планините, горите, реките и язовирите, приятно изкарване предстоящите празници и лятото.
Интервю на Петя Иванова

СЪБИТИЯ

от стр.1
Венцислав Венев каза в представянето си: „Поставил съм си една
цел – да превърнем БТС в най-авторитетната и ключова национална
организация, която се занимава
със социален туризъм в България,
свързан със здравословния начин
на живот, обучението на кадри за
туризма, с патриотичното обучение
на децата ни. Ще следим информацията за различни програми и
проекти, за да можете да се възползвате от тях. Ще направя така,
че когато отивате при кмета на дадена община, той да ни познава
като организация. Всичко това ще
стане след получаване от БТС на
лиценз за национална организация
за спортно-туристическа дейност.
Това ще ни отвори вратите и достъп не само с ключови министерства, институции, училища и университети, но и до методологията
за писане на програмите. Приех
това като мисия и ще го направя.
Представители на различни дружества ми казват „Ще ти стискаме
палци“. Не искам да ми стискате палци, а да работите заедно с
мен. Това очаквам от всеки клуб и
от всеки един турист, не искам да
остана малката бяла лястовица,
която се опитва да дърпа каруцата. Радвам се, че на този форум
присъстват толкова много членове,
което означава уникален избор на
председател и попълване на Управителен съвет на БТС. Пожелавам
успех на Общото събрание и искам в края му всички да си стиснем
ръце и от утре да започнем работа. След пет години БТС да бъде
най-голямата организация у нас,
която се занимава със социален
туризъм. Ще направя така, че с
който и Управителен съвет да работя, да бъде обединен за постигането на тези цел“.
Вторият кандидат Валентин Симов отбеляза, че в БТС има неща,

които трябва да се
променят –
подписване
на договори
от неупълномощени
лица, натрупани задължения, неизяснени правомощия на
председателя и на изпълнителния
секретар на БТС в Устава. Допълненият УС на БТС трябва да бъде
стабилен, с ясни правомощия, разписани и ясни отговорни решения.
Със 108 гласа „за“ и един „въздържал се“ събранието избра Венцислав Венев за председател на
БТС. Той каза: „Знам, че ни предстои нелека задача и че съюзът в
момента е в опасност. Радвам се
на този единодушен избор и благодаря на майка ми, Вяра Венева,
председател на клуб „Висока поляна“ – град Шумен, на проф. Атанас Георгиев и на Ангел Филипов
- председател на ТД „Мадарски
конник“ – Шумен. Ще се радвам
да направим подобен избор и за
допълване на УС, с което ще до-
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БТС ИМА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
кажем, че нашият съюз е единен,
а от следващата седмица ще започнем да работим. Ще направим
структура, която да работи по регионите. Също така бих искал да
се спазва йерархията.
По втора точка от дневния ред
се разви дискусия - някои делегати многократно призоваха голяма
част от членовете
на
настоящия
УС на БТС
да подадат
оставки
и
изтъкнаха
редица причини, свързани с тяхната
работа. Инж.
Васил Николов – член

Инколов - председател на СТД
„Бачо Киро“ – Дряново.
По точка трета първоначално
нямаше докладчик за финансовия
отчет за 2021 г., но в крайна сметка
го представи главният счетоводител на БТС Албена Стамболова и
след кратка дискусия той бе приет. Общото събрание прие също
проектобюджета за 2022 г., а по
точка 4 – Националния календарен
план за спортно-туристическа дейност на БТС за 2022 г.
Стоян Иванов – председател
на Инспектората на БТС, прочете
отчетен доклад за дейността на
Инспектората, като подчерта, че
в сегашния си състав той работи
ефективно и желае да работи синхронизирано с УС на БТС.
По точка 5 – Разни делегатите гласуваха приемането на три

от стр. 1
Наши ориентировачи миналата година участваха в 41 състезания в страната, а Лазар
Миланов (16 г.) спечели място
в националния отбор на България. Участвахме в Европейското първенство по ориентиране.
През 2021 г. спечелихме 479 медала (177 златни, 170 сребърни
и 132 бронзови) и 13 купи. Само
от Държавното първенство имаме 14 златни, 19 сребърни и 12
бронзови медала. Подновихме
картите на село Борилово и парк
„Самарско знаме“, където през
2021 г. проведохме състезание
с 340 състезатели. Създадохме
нова карта за центъра на град
Стара Загора и за околности на
Мъглиж – поляната на рок-феста, където се проведе състезанието по спортно ориентиране за
купа „Сърнена гора 2022“ с повече от 400 състезатели.
Организираме алпиниади, на
Белмекен в Рила провеждаме
ски-ралита. През 2021 г. пешеходният клуб реализира 56 прояви. Подробности за Календарния
ни план може да намерите в сай-

та ни www.tdsrgora.com
Успехите ни се дължат на традиции, добра организация и начин
на работа. Взаимодействието с обществените организации в Стара
Загора е на особено добро ниво.
Туристическото движение в Стара Загора, а и в България, е създадено от общественици - будни
българи, завърнали се от Европа
в началото на миналия век и реализирали модерни практики в туризма. Именно такива хора са създали традиции в нашето дружество,
които пазим и днес. В Управителния ни съвет има икономисти, ад-

седателите на клубове, който се
занимава само с организационни
въпроси. На базата на проектобюджет средствата се разпределят
на клубовете според участията в
човекодни в проявите от предходната година. Това ги стимулира да
трупат актив, който им носи точки и
съответно средства за следващата
година. Всеки клуб сам решава как
да разходва бюджета си. На базата
на маршрутен лист се отчитат разходваните средства. По правило
финансираме част от разходите за

проявите – транспорт, нощувки и
пр., т.е. има и самоучастие от страна на туристите.
Споменахме, че членската маса
е около 720 души. Според нашия
устав нови членове се приемат
само с решение на УС - закупуването на марки не е основание за
членство. В Клуба на туристите ветерани се приемат само хора, които вече са членували в други наши
клубове.
Акцентираме и върху финансовия контрол – чрез отчета сравняваме дали приетия бюджет е изпълнен или не. Ако някой клуб има
преразход на средства, той бива
санкциониран. На събранията на
дружеството всеки наш член получава такава финансова справка.
Как стопанисвате материалната база?
Сградата, в която се намира нашият офис, е собственост на дру-

жеството. Изградена е с бригади за
обществен труд при социализма и
е завършена през 1992 г., с ръководител инж. Йовко Йовчев. Наша
собственост са хижа „Морулей“ и
Туристическия дом в парк „Аязмото“. Сигурен съм, че през годините
нашето дружество е единственото, което е закупувало недвижими
имоти и офиси – два в центъра и
един в рамките на града, които отдаваме под наем. В устава ни има
клауза, според която не можем да
продаваме недвижими имоти.
Възнамеряваме да инвестираме в базите. Имаме желание да
се включим в различни проекти,
например по Плана за възстановяване и устойчивост, за изграждането на фотоволтаичен парк на
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Ангел Филипов –
ТД „Мадарски конник” – Шумен
Роден през 1956 г. Завършил висше военно училище в град Шумен през 1980 г. –
инженер по радиоелектроника. Икономически университет – Варна, 2000 г., магистър
по „Счетоводство и контрол“. В туристическото движение е от 1996 г., преди това
участва в отделни туристически прояви.
През 2008 г. е избран за председател на ТД
„Мадарски конник“ – Шумен и оттогава е
преизбиран няколко пъти.
Игнат Орлов –
ТД „Карлък” – Смолян
Роден през 1962 г. Завършил е Национална спортна академия. Заслужил майстор на спорта по ски-ориентиране, вице
световен шампион по ски-ориентиране,
управител на х. „Студенец”. От 1980 г. е
член на ТД „Карлък”. Член е на УС на ТД
„Карлък” от 2007 г.
Димитър Балтаджиев –
ТД „Момини двори” –
Гоце Делчев
Роден през 1965 г. Инженер, завършил специалност през 1991 г. в София. Участва в организацията на дейностите на дружеството. От 1992 г. има
собствен бизнес. Председател е на ТД
„Момини двори” – Гоце Делчев
Стефан Инколов –
СТД „Бачо Киро” – Дряново

на УС на БТС предложи на Общото събрание да освободи тези негови колеги. Според него те не зачитат волята на болшинството от
дружествата. Юристи на съюза оспориха законността на това предложение и то не бе подложено на
гласуване.
След това делегатите избраха
четири нови членове за допълване на УС на БТС на мястото на
подали оставки. От 23 кандидати с
тайно гласуване с бюлетини бяха
избрани: Ангел Филипов – председател на ТД „Мадарски конник“
– Шумен, Игнат Орлов от ТД „Карлък“ – Смолян, Димитър Балтаджиев – председател на ТД „Момини двори“ – Гоце Делчев и Стефан

дружества в редиците на сдружение „БТС“: ТД „Сюткя“ – Ракитово,
ТД „Цепина“ – Велинград и
ТД „Крепостта“ – село Могилица.
По същата точка постъпи и предложение от Евгени Коев – председател на ТД „Академик ВТУ“ – Велико Търново за провеждане на извънреден отчетно-изборен Конгрес
на БТС най-късно до средата на
октомври 2022 г. с дневен ред: отчет на сега избрания председател
и сегашния УС на БТС, отчет на
Инспектората, избор на нов председател, нов УС и Инспекторат на
БТС.
Това предложение бе оспорено
от Георги Жеков – председател
на ТД „Средногорец“ – Чирпан и

юрист, който цитира чл. 31, ал.1,
т. 4 от Устава на БТС, според
който Общото събрание „Избира
и освобождава председателя и
Управителния съвет на Българския туристически съюз за срока
на техния мандат“, т.е. днешното
Общо събрание не може да гласува срещу този устав.
Събранието прие предложение
да се проведе извънреден конгрес
на БТС до средата на октомври

2022 г. с точка промяна на устава или приемане на нов устав,
ревизия на настоящите ръководни органи, тяхното освобождаване и избиране на Управителен съвет и Инспекторат, като
отпада избор на нов председател на БТС.
В крайна сметка спорът ще
бъде решен съобразно закона.

отчет за изпълнение на решенията
на УС и месечен финансов отчет.
В УС на БТС трябва да се говори
повече за дейности и прояви и не
толкова за комерсиалната част на
стопанисването на обектите.
Време е в централата на БТС
да работят млади, професионално подготвени хора и всичко да се
постави на ясни правила. Доскоро
там на граждански договори работиха няколко човека, прехвърлили
отдавна пенсионна възраст. Освободихме ги заради преки зависимости и финансови взаимоотношения с наематели на БТС, което
е недопустимо. БТС има туропе-

раторски лиценз, но дейността на
Инфоцентъра е губеща, не само
заради пандемията.
Във финансово отношение Централата на БТС трябва да играе
ролята на „шапка“, която да преразпределя средства така, че дружества без материална база също
да получават пари.
Относно понятието „социален
туризъм“ - необходимо е да има
добра връзка между държавата и
БТС, защото съюзът има задача да
изпълнява социална дейност чрез
държавно финансиране. Факт е,
че от години държавата не дава и
стотинка. Най-вече заради това, че
БТС не може да се справи в организационен и в кадрови план. Не е
упражняван контрол при разходване на държавни средства, например при строителството на новата
хижа „Мусала“, когато са били разходвани средства не по предназначение.
Необходимо е за дейностите по
маркировката в централата на БТС
да има специалист, който да дава
указания на дружествата и да извършва надзор, да се създават
карти и маршрути за маркиране, да
се спазват Наредбата и Правилника за маркировката.
Какво трябва да се направи
за изпълнение на социалната
функция на съюза?
Държавното финансиране на
социални дейности и поддръжка
на базите минава или през общините, или през Министерството на
младежта и спорта. Одитът влиза в хижите и казва: голяма част
от средствата, похарчени тук, са с
документи, които будят съмнение.
Следват актове за начет по неизправни фактури. Ако в системата

на БТС не се допускат нарушения, ние ще получаваме средства не само от държавата, но и
от европейски фондове, Плана
за възстановяване и устойчивост,
инициативата „Зелена сделка“ и
др. Ако проектите ни са защитени и изпълнени по европейските
норми, с тези пари ще можем да
възстановим голяма част от хижите - да се направят фотоволтаици, основни ремонти и пр.
А къде отиват приходите от
стопанисването на обектите?
Редно ли е дружество с един човек да стопанисва хижа? Или
хижа на възлово място за 80-100
души да се стопанисва от семейство, което числено представлява цялото дружество? Определен
брой обекти, които държавата
е дала на БТС с постановление
през 1956 г., ние даваме на дружествата за стопанисване. Те пък
ги дават на наематели. Не бива
да се отдава, преотдава и преотдава държавен имот, хижите
трябва да се стопанисват и управляват от дружествата.
Какво се случва, когато държавата е финансирала ремонта на
една хижа, БТС я е дал на дружество за стопанисване, пък то я е
отдало под наем на някой и само
то събира наемите? Стига се до
там, че дружеството не се интересува от туристически дейности, свива се и остава примерно с
5 членове, които прибират наем
от експлоатацията на обекта. А
би трябвало част от приходите
да се разходват за дейности. Задача на УС на БТС е да приложи
стратегия за преустановяване на
подобни порочни практики.
Интервю на Петя ИВАНОВА

120 ГОДИНИ „НАПРЕД И НАГОРЕ“
вокати, лекари, инженери, биолози
– все отговорни хора, които взимат
решения с консенсус. Съветът на
председателите на клубове играе
важна роля по организационните
въпроси.
В дейността на организацията
ни се спазват точни и ясни правила. Всеки месец се провежда
заседание на УС, на което се изнася месечен финансов отчет.
Всички договори се разглеждат и
одобряват от УС. Имаме Контролен съвет, както и Съвет на пред-
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основната сграда. Същото искаме
да направим и с хижа „Морулей“ и
Туристическия дом в „Аязмото“.
Като член на УС на БТС кои,
според Вас, са приоритетните
задачи пред съюза?
Като член на УС на БТС и председател на ТД „Сърнена гора“ бих
желал в централата на БТС да се
използват добри
практики на нашето дружество.
В заседанията на
УС на БТС трябва
да има две задължителни точки –

Роден през 1967 г. Завършил е Технически университет в град Габрово през 1992 г.
Работи като технолог-програмист. Член е на
БТС от 1978 г. От пет години е председател
на СТД „Бачо Киро” – Дряново.

деФиле
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април 2022 г.

кресненскиЯт
дълбоко врязани речни меандри,
както и следи от ерозионни флувиални тераси. В разломното
дъно се очертават четири разширения – при скалното възвишение Момина скала, местността Габровица, южно от жп гара
„Пейо Яворов“ и в местността
Галчовото.

ПРИРОДНИ
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Кресненският пролом е осмият поред и най-значимият
пролом по поречието на р.
Струма. Простира се по посока север-юг по границата
на Рило-Родопската област и
Дарданския (Сръбско-Македонски) масив и се всича като
разделително звено между
планините Пирин и Малешевска, известна и като Крупнишка планина. Служи като
съединителна връзка между
котловините Симитлийска и
Санданско-Петричка.
Проломът е дълъг около 25
км. Той е тесен, живописен,
със стръмни склонове, всечен
дълбоко в гранити и метаморфни скали, от които е изграден Кресненският планински
праг между Пирин и Малешевска планина. По меандрите на
реката са запазени фрагменти
от високи речни тераси. Започва източно от село Крупник, на
279 м н. в. В района на Кресненското ханче е средата на
пролома, като тук надморската височина на водното ниво
е около 222 м. След него река
Струма прави меандри и при
град Кресна излиза от пролома на 168 м н. в. и навлиза в
Санданско-Петричката котловина.
Да се пътува през Кресненския пролом е истинско удоволствие. От прозорците на
влака или автомобила могат
да се видят много от смайващите му дивности, но за да се
почувства цялата му атмосфера е най-добре да се премине
пеша.
Хубаво е преди това туристите да се запознаят с някои
от неговите природно-географски и исторически особености,
с което представата ще бъде
най-пълна и за очи, и за научно образование.

НАДНИКВАНЕ В
ПРОЛОМНАТА
ФИЗИКОГЕОГРАФИЯ

се гледа с очи и обхожда на гуми,
релси или с нозе. Необходими са
и познания за физикогеографските му особености.
Образувал се е по време на
кватернера, чрез епигенетично
всичане на Струма в гранити и
метаморфни скали. Това всичане
довело до отливане на езерните
води в Симитлийския басейн, а и
в басейна в Санданско-Петричката низина, при разломяването на
Рупелския пролом.
Проломът, разделил Пирин от
Малешевска планина, носи името на село Кресна (днес Стара
Кресна), разположено високо по
източната тераса към Пирин планина. От север започва южно от
село Черниче. Западната му граница върви по източните
склонове на Малешевска
планина (Крупнишки рид,
Крупнишка планина). Началото му е югоизточно
от село Крупник и достига
долината на р. Горнобрезнишка. Причудливи форми
на релефа тук се откриват
при скалните образувания
Катов Камен, Боро, Червената скала, Круша. От
изток проломът се очертава от Денчов чукар, ридът
Зайчар, следват Зъбна

Скала, Раец, Арамийска скала,
Зайковец и при устието на река
Влахинска,. Най-голямото водно
течение откъм Малешевска планина е Дивилска река, извираща
от м. Бояджията (10 км.), която
се влива в Струма южно от Кресненското ханче. Откъм Пирин
планина в дълбоки долини се очертават реките Мечкулска (Сенекоска), Вканов андък, Овщанска
и Влахинска.
Разстоянието между най-северната и най-южната точка на
пролома е 25 километра. Средната надморска височина е 475
метра (най-ниска при град Кресна). В географско отношение се
определя като тесен, очертан от
скромни скалисти склонове. Има

Изключителното
биоразнобразие и забележителни форми
на релефа правят Кресненския
пролом уникален. Затова цялата
му територия е включена в европейската природозащитна мрежа „Натура 2000“. Има и няколко
специфични защитни зони, сред
които защитена зона за опазване
на диви птици „Кресна“ (2008 г.) с
територия 1783.2 ха. Предмет на
защита тук са десетки прелетни и
местни птици, сред които са щъркел, орли, соколи и лястовици.
Друга защитена зона за опазване
на дива фауна и флора е „Кресна-Илинденци“ (2007 г.) на площ
от 8370.5 ха, като обект на защита най-вече на дива крилата фауна.
Безспорно с най-голямо значение като природозащитен обект
в територията на пролома е националният резерват „Тисата“.
Той е обявен през 1949 г, когато
19 ха се обявяват за резерват
с име „Тисова бръчина“. Границите му непрестанно се разширяват, като през 1991 г. достигат
575.1 ха. Целта на резервата е
опазване на едно от най-големите в страната, на Балканския
полуостров и в Европа естествено находище на дървовидна
хвойна (тиса, тис), вечнозелено
куполообразно дърво, близък вид
до кипариса и туята и терциерен
реликт. В съжителство на дървовидната хвойна тук са космат
дъб, грипа, драка, жасмин, ясен,
десетки билкови и тревисти редки видове. Резерватът се простира на места от двете страни
на пролома и с вида си напомня средиземноморски пейзаж.

Стърчиопашка –
защитен вид
Младо дърво
– дървовидна
хвойна
Екстремни
спортове по
река Струма

За опознаването на природния феномен Кресненски пролом не е достатъчно само да

Тисови насаждения в Кресненския пролом

Котешка змия,
постоянен обитател в
пролома, защитен вид

Най-компактни са насажденията в местностите „Тисова
бръчина“, „Тъмницата“, „Добра
зеленика“, „Бардзина нива“,
„Ъмо“ (Хълма). Към резервата
са придадени и 418.5 ха като
буферна зона.
Пропуск ще е да не се отбележат още защитена местност
„Моравска“ (183.ха), природните феномени сипей „Мело“
при град Кресна, скалните образувания „Червената скала“,
„Катов Камен“, „Зъбна скала“,
„Мечица“ и най-вече прочутата „Момина скала“ - едно
природно чудо на десния бряг
на Струма срещу жп гара Стара Кресна, високо над 10 м и
свързано с легенда – тук девойка от Кресна намерила
смъртта си, като се хвърлила
от скалата, за да не се даде
жива на преследващи я турци.

ФАУНИСТИЧНО
РАЗНООБРАЗИЕ И
КОНСЕРВАЦИОННО
ЗНАЧЕНИЕ НА
КРЕСНЕНСКИЯ ПРОЛОМ

Кресненският пролом заема
особено място в климатично,
морфологично и биогеографско отношение. По своето биоразнообразие се класира на
седмо място в България и се
определя като КОРИНЕ място, включено в Европейската
програма „Натура 2000“. Това
се е наложило заради опазването на много ценни видове,
представляващи интерес не
само за българската, но и за
европейската наука. Проломът
е граница на субсредиземноморския климат по долината на
Струма, което личи от снопове
ареали на „южни“ видове животни от различни групи.
По последни изследвания,
осъществени от екип, ръководен от д-р Петър Берон, в
района на пролома са представени стотици видове от семейства твърдокрили, двукрили и ципокрили. Изключително
царство тук е на пеперудите,
различни бръмбари, мрежокрили, дървеници, прилепи. Установени са над 3000 представители на фауната. В Кресненския пролом са установени 23
нематоди, за повечето от които
тук е единственото находище
в Европа. От сухоземните охлюви са открити 14 вида, като
един от тях е терциерен реликт, а пет таксона (организъм
или съвкупност от организми)
са балкански ендемити. Биолозите са установили богато наличие на хлебарки, богомолки,
термити, водни кончета, паяци
– над 100 вида. Мрежестокрилите са 48 вида, твърдокрилатите – 264, полутвърдокрилатите – 419, като за някои от
тях находището е единствено
в Европа. Проломът е царство
на пеперудите – установени
са 822 вида нощни и дневни,
но се предполага, че може да
възлизат на над 1500. Добре е
представена и рибната фауна
по Струма – 13 вида, 2 от който
са ендемити за Балканския полуостров. В пролома обитават
10 вида земноводни, 21 вида
влечуги - едно от най-богатите
в херпетологично отношение
места в Европа. В продължение на 20 години в Кресненския пролом е работила и група орнитолози, установили 232
вида птици, от който 135 вида
са гнездящи на място. В пролома са установени и 17 вида
дребни не земни бозайници
при общо 27 вида за страната.
Нерядко се срещат и големи
диви бозайници като вълк, лисица, пор, заек, язовец и други. Със своето биоразнообразие проломът се явява част от
преходната зона между Евросибирската и Медитеранската
подобласти на Палеарктика. С
големия си брой редки и ендемични защитени видове той се
очертава като район с особена
консервационна стойност.
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ÏÐÈÐÎÄÅÍ ÓÍÈÊÀÒ,
ÂÏÈÑÀÍ Â „ÍÀÒÓÐÀ 2000“

Изключителното биоразнообразие на Кресненския пролом
вече няколко десетилетия е
причина за своеобразна война
между природозащитни организации и официалните власти.
Засега победата донякъде е в
полза на природозащитниците, факт, който се подкрепя с
утвърждаването на различни
резервати и защитени зони. В
едно обаче битката все още не
е решена и то е прокарването
на автомагистрала „Струма“.
Предлагани са всевъзможни
варианти. Може би най-голямо
предимство за опазването на
биоразнообразието би могло
да се постигне чрез прокарването на тунел откъм Малешевска планина. Този вариант се
вижда скъп на държавата и се
търсят възможности и варианти, като най-новият е автомагистралата да се състои от

то е „такова, каквото само боговете могли да носят…“ След разказа на Долон, Диомед и Одисей
се промъкват в стана на троянците и успяват да убият цар Резос.
Баща му Ейоней, като разбрал
за смъртта на сина си, се хвърля
в реката и се удавя. Оттогава за
тракийците тя става Ейоней, а за
римляните Стримон. Други имена
са Струмон, а оттам и Струма, но
се приписва и името Ксанти.
Известно е, че в трако-римски
времена реката е била плавателна. Използвана е като воден
път и по време на робството.
Видният възрожденец, учител
на Александър Стамболийски,
даскал Стефан Карчев от Стара
Кресна съобщава за салджийско скеле в района на сегашната
жп гара „Пейо Яворов“, като го
нарича „Струмско водно пристанище“. Южно от град Кресна пък
е имало хан, наричан Тахтанли

Река Ощавска
с местност
Казаните

скоростен път по посока София
–Кулата в пролома и магистрален в посока Кулата – София
над пролома по източните му
Пирински височини, което обрича пролома на непосещаемост. Това ще засегне и използването на Струма за риболов,
на пролома за лов, наблюдения и научни обхождания,
ще се ликвидира ползването
на река Струма за екстремни
спортове.

РАЗЧЕТЕНО ОТ КАМЪК,
ПЕПЕЛ И ГЛИНА

Кресненският пролом има
оскъдна древна история като
населеност. Известността му
идва само от праисторическо
поселение в м. Габровица, стар
римски мост и прокарването
на пътища към края на 19 век
и през 20 век. От праисторически времена е била известна
Струма, но под други имена.
Старите римляни я наричали
Стримон (под това име и сега
е в Гърция). Старите траки пък
я знаели като Стри, дума, означаваща струя. Митографите я
съобщават още с имената Палестин и Ейоней. За Палестин
се приема, че някога из тези
земи са живели палестинци.
По-интересно е името Ейоней,
променено от римляните на
Стримон. То може да се намери и в десета песен „Долония“
на „Илиада“ от Омир. В нея се
разказва за героизирания тракийски цар Резос от Струмската
долина, взел участие във войната на страната на троянците.
„Ако ли искате вий да се втъкнете в стана троянски, новодошлите тракийци стануват последни от всички. Заедно с тях
е царят им Резос, синът Ейонеев. Сам аз му зърнах конете.
Грамадни и много красиви, те
са по-бели от сняг и препускат
подобно на вятър.“
Това разказва Долон, който
описва оръжието на царя, кое-

(Дъсчен), при който салове били
натоварвани с дървени материали за пазарите в Гърция.
За поселищен живот от антични времена в Кресненския
пролом напомнят останки в м.
Габровица, намираща се в заравнена местност при Каменния
мост на Струма, който е отклонение от сегашния път в посока
към селата Стара Кресна и Ощава. Обектът е включен в списъка
на античните паметници в Благоевградска област. В това праисторическо поселение се търси
началото на заселванията на
Стара Кресна. По време на турското робство от Габровица селището се пренесло в м. Раец, към
източната страна на пролома, оттам било прогонено и се пренесло в м. Злата в Пирин планина, а
на сегашното си място е по горната тераса над пролома откъм
Пирин планина.
Любопитство за археолози и
почитатели на древността предоставя и местността Църквище (Манастирище). Намира се
на десния бряг на Струма, върху
извисяващи се над речното корито огромни скали. На върха
на скалите се откриват останки
от дебели от над метър зидове,
строени от сив ломен камък, споен с бял хоросан, вероятно изпълняващ защитни функции. Тук
личат и останки от сграда, която
се приема за древна църква, със
стени изградени от речен камък,
вероятно изваден от коритото на
реката. В сградата има и улей, за
който се смята, че е използван
при кръщенета. Основно проучване на обекта не е правено.
Друг обект в пролома е манастир „Св. Петър“, от които още
личат руини. Намира се на левия бряг реката, срещу тунела
на шосето, известен като Кривия.
В днешно време човешкото присъствие в пролома е съсредоточено в комплекса Кресненско
ханче.

ДРЕВНИТЕ ПЪТИЩА ПРЕЗ
ПРОЛОМА

Може би римляните са били
тези, който първи са прокарали
път по долината на Струма. Той
се е отклонява при Тесалоники
(Солун) от Виа Игнатия (Източин път) и е водил към Сердика.
Навлизал е в Кресненския пролом при м. Крива ливада, при
жп гара „Пейо Яворов“ се е възкачвал по ридове, пресичал е
река Ощавска, възлизал е към
Стара Кресна, оттам към Мечкул,
Сенокос и Брежани, при сегашното село Полето, и е слизал в
Симитлийската котловина. Този
път, край който е имало много
ханове, към 1870 година е свален изцяло в пролома чрез мост,
чийто останки личат на стотина
метра под Кресненското ханче,
и е създавал връзка с известния
Малешевския път, свързвал град
Струмица в Македония със селищата в ниските части на планините Ограждан и Малешевска.
Любопитно е да се отбележи, че
мостът при Кресненското ханче е
известен още като Черния. Строен е от майстор Иван Боянов от
Брацигово със султански ферман
и на майстора било присъдено
званието уста. Боеве за моста са
се водили по време на Балканската война.
Любопитна е и историята на
новите пътища през пролома.
Към 1870 г. движението вече изцяло е по път през пролома. В

сегашния си вид шосето е прокарано през 50-те години на миналия век, като е подобрявано,
разширявано и асфалтирано.
Сегашната жп линия, която минава по много мостове и 13 тунела,
е изградена през 1945 година.
Преди нея през пролома минава
теснорелсов път, изграден през
1916-1917 година.

НА ГУМИ, РЕЛСИ И С
РАНИЦА НА ГРЪБ

Феноменално е пътуването
през Кресненския пролом. Още
от Симитли се виждат настръхналите ридища, вплели се в каменната пукнатина. Из тези ридове
някога се е развивало прочутото
терасовидно кресненско лозарство с отглеждане на сорта керацуда, известен само тук. Край
много от лозята е имало винарни
и колиби. В тях са укривани пленничките Елена Стоун и Екатерина Цилка по време на аферата
„Мис Стоун“ от 1901-1902 година,
осъществена от дейци на ВМРО,
която завършва с взимането на
откуп от 14500 златни турски
лири, използвани за закупуване
на оръжие.
И започва чудесия след чудесия. С вида си впечатляват
Цървената скара, Юртовете, Момина скала, Зъбна скала. При
Кресненското ханче може да се
отдаде почит пред паметник на
загиналите в Кресненско-Разложкото въстание, дело на скулптора

Димитър Бойков – Хесапа. Впечатляващи са и гледките при
Каменния мост, и малко след
него на три моста – на шосето,
на старото шосе и на жп линията. Очите се задържат на
многото тисови гори в резерват
„Тисата“. Приказно в пейзажа
се вписват долините на реките
Сенокоска (Мечкулска), Ваканов андък, Ощавска, Влахинска
и Дивилска. Очароват с изгледи и ридовете Катрица, Спасовци и най-вече Боров чукар,
на който е издигнат висок железен кръст.
Трябва да споменем и за
една маркирана от НП „Пирин“ пътека с дължина на 4 км.
Целта на създаването й е проломът да стане по-достъпен
за туристически и научни обследвания. Тя започва от моста
„Сали ага“ на Струма, който
води към с. Горна Брезница.
Маркировката е с жълт цвят. Тя
подсича Боров чукар, вие се по
стръмнините на ниските ридове на Крупнишка планина, премина през местностите Тополово, Църквите и Габровица, като
на места използва останките на
стария Малешевски път.
Всичко е толкова впечатляващо, толкова много са забележителностите, че е трудно
да се отсява едно от друго, но
затова пък са очи и нозе.
Заповядайте!
Борис САНДАНСКИ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
„ÄÀ ÑÏÀÑÈÌ ÊÐÅÑÍÅÍÑÊÈß ÏÐÎËÎÌ“
„Да спасим Кресненския пролом“ е наименованието на най-старата природозащитна кампания в България, започнала през 1997 г. и която
продължава и днес. Местни хора, неправителствени организации, международни активисти
повече от 20 години се борят да гарантират сигурно бъдеще на една уникална на видове зона
в цяла Европа.
След 25 годишни опити на различни управляващи и ръководства на Агенция „Пътна инфраструктура“ да прокарат автомагистрала Струма
през екологично чувствителния Кресненски пролом, има надежда най-после проектът ще бъде
реализиран и природата ще бъде опазена в съответствие с националното и европейско природозащитно законодателство.
След срещи на местните хора от Кресна, Коалицията „Да спасим Кресненското дефиле“ с Борислав Сандов, министър на Околната среда и водите
и с Гроздан Караджов, министър на Регионалното

развитие, имаме потвърждение и от двете страни
за разбиране на сериозността на екологичните аргументи при избора на вариант за строителството
на този участък на магистрала Струма.
Имаме уверенията и на двете институции, че
пристъпват към разработването на нова екологична оценка за избор на вариант извън пролома
съгласно забележките на Европейската комисия
от 2019 г. и Препоръка 212 на Комитета на Бернската конвенция от декември 2021.
Вариантите, отговарящи на изискванията за
опазване на природата и спазване на пътната
безопасност, са построяване на дълъг тунел или
т.нар. пълен източен обход при изнасяне на двете платна извън Кресненския пролом на изток
(т.нар. Г20).
През март т.г. в кино „Люмиер“ в София бе обявена гражданска инициатива отсечката на автомагистрала „Струма“ извън Кресненския пролом
да носи името на прочутия алпинист, биолог, изследовател и природозащитник Боян Петров.
Каузата за съхраняване на природата на Кресненския пролом, запазването му като трасе за
активен туризъм, на чиято територия местните
хора могат да предлагат своя храна и гостоприемство в една съобразена с условията екосистема, беше завещана от Боян Петров, който дълги
години беше сред инициаторите и основните движещи сили.
Всички желаещи могат да изразят подкрепата си, като се включат към подписка онлайн
на
https://kresna.org/dni-na-predizvikatelstvatapodpiska/
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широкА лъкА

Родопите са една от най-големите по площ планини не
само на територията на България, но и на целия Балкански
полуостров. Южните й склонове попадат в територията
на Република Гърция. Първенецът - връх Перелик (2191
м н.в.) се намира в българска
територия, като границата между България и Гърция минава
непосредствено южно от него.
Според
физикогеографската
характеристика на планината
тя се подразделя на Източни и
Западни Родопи.
Село Широка лъка е разположено в подножието на
североизточните склонове на
Перелишкия дял на Западните
Родопи и в югозападни склонове на рида Чернатица, на двата
бряга на Широколъшка река на
около 1060 м н.в. Географските координати на селището са
41.41 градуса източна дължина
и 24.4 градуса северна ширина.
Ландшафтът е типично родопски. Стръмно спускащите
се склонове от страничните
била са царство на вечнозелени иглолистни видове смърч
и бял бор. В горите около селището се срещат дива свиня,
сърна, благороден елен, мечка,
вълк и глухар. След реституцията върху собствеността на
горите 98 % са частна собственост. За тяхното най-добро
управление, стопанисване и
експлоатация в Широка лъка е
създадена горска кооперация.
Рибното богатство е представено предимно от балканска
пъстърва и мряна.
Районът попада изцяло в европейската континентална климатична подобласт с подчерта-

но средиземноморско влияние.
Зимата е продължителна и мека,
лятото е прохладно.
Околностите са богати на водни източници. По склоновете
се спускат малки и по-големи
реки и образуват красиви долове. Речните брегове много често
са съединени с красиви сводести
мостове.
Автомобилният път от Смолян
до Девин минава през центъра
на Широка лъка, като върви все
покрай Широколъшка река. Разстоянието от Широка лъка до
Смолян е 24 км, до Девин - 22
км., до Пампорово - 11 км, като
преди това пътят преминава през
с. Стойките, до което има 5 км.
Много са историческите, археологическите и другите веществени доказателства за това, че
районът е бил обитаем от хора
още преди 4000 години. Тук са
пребивавали траки, римляни,
българи. От Второто българско
царство много добре са запазени
крепостни стени с височина до 10
м и отбранителни кули, високи 14
м. Такива са крепостите в местностите Турлата, Градището и
Врача. Те са просъществували в

много добър вид до падането на
тази част от България под турско
робство.
Селището съществува на това
място от 17-и век, когато се извършва насилствено помохамеданчване на родопското българско население от турските поробители. Първите заселници и
техните поколения са запазили
чисто българско самосъзнание и
християнската си религия.
Въпреки големите трудности
и огромни рискове, през 1834 г.
само за 38 дни местното население построява църквата „Св. Богородица“, която и днес предизвиква възхищение с архитектурата си. Предполага се, че иконите в нея са изографисани през
1835-1836 г. от Захари Зограф и
брат му Димитър от Самоков.
Непосредствено до църквата
се намира училището, построено
през 1935 г., а до него се намира
реставрирано килийно училище.
През 1878 г. сотня руски казаци освобождават с. Широка лъка
от петвековния поробител. В селото със своя щаб се настанява
прославеният капитан Петко войвода. Къщата, в която е квартирувал, е отбелязана с
паметна плоча, а през
2001 г. в градинката
срещу нея признателното население издига
паметник на войводата.
Широколъшките къщи
са високи, двуетажни,
с еркери, каменни комини, дълбоки зидове,
ковани врати, малки
прозорчета и вътрешни
дървени стълби. Такива са Згуровският конак
(Етнографски
музей),
Григоровската, Калайджийската,
Богдановската и други къщи.
Широка лъка има статут на архитектурен, етнографски и фолклорен
резерват.
Средното
музикално
училище
разнася славата му далеч зад пределите на

страната. Красивият архитектурно училищен комплекс е вписан
умело в околната среда и допринася за притегателната сила на
селището. Училището е открито тържествено на 1 септември
1971 г.
Отколешна традиция е в края
на зимата да се събират гости от
близо и далеч и да се наслаждават на изкусните игри на кукерски
групи, дошли от страната. Празникът носи наименованието „Пес
понеделник“ и в миналото е бил
отбелязван в първия понеделник
на месец март с кукерски игри и
наричания в центъра на селото.
Така се счита, че се прогонват
зли духове. През последните десетилетия това се извършва в
първата събота или неделя.
В Широка лъка на 19 септември 1878 г. е роден последният
български екзарх Стефан. Той
е избран на този висок духовен
пост през 1945 г. През 1948 г.
напълно доброволно, по негови
съображения, напуска поста и се
оттегля в Куриловския манастир
„Св. Иван Рилски“. Там живее в
абсолютно монашество до кончината си на 12 май 1957 г. Погребан е в Бачковския манастир.
Родната къща на екзарх Стефан
в Широка лъка се намира отдясно на шосето от Смолян за
Девин, в центъра на селището,
точно срещу големия родопски
сводест мост. Къщата е добре запазена и устроена като етнографски музей. Там е и паметника на
този голям български духовник.

МАРШРУТ: С. ШИРОКА
ЛЪКА - М. ПРЕВАЛА СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА

Продължителност 4 часа.

Маршрутът тръгва от центъра
на Широка лъка в посока Пампорово. След 15 минути се стига до
сводест мост на Широколъшката
река, където се влива малката
рекичка Ослен. Завива се вдясно
по горски път, край десния бряг
р. Ослен (това е старият път за
Смолян).

В началото на маршрута
се намира вековната елово –
смърчова гора „Лятната гора“,
обявена за защитена територия. След 15 минути се стига
до чешмата Гергана (Езмото),
където има масичка и пейка
за почивка. Местното население счита, че водата тук е
лековита, най-вече за кожни
заболявания. На 40 мин. след
нея пътят прави завой и стига
до друга чешмичка, наречена
Джуфарови. По левия склон се
виждат къщи от махала Гращица.
След 30 мин. се тръгва по
асфалтиран път. В източна посока е местността Ливадица –
това са обширните ливади на с.
Стойките. В югоизточна посока
се извисява връх Черни връх
(1854м н.в.) в рида Букова планина. На югоизток е височината
Врача – историческа местност
с останки на крепост от Второто българско царство. Надясно,
в югозападна посока, се виждат височините Кузуятак (2109
м н. в.) и рида Мечата каба.
На запад се вижда върха Турлата (1824 м н. в.). По-нататък
вдясно е връх Широколъшки
снежник (2188 м н. в./, известен
сред местното население като
Шилестата чука.
След
асфалтирания
път
маршрутът продължава по черен път в източна посока през
ливадите на местността Ливадица. На 10 мин. след ливадите има изкачване в югоизточна
посока по горски коларски път.
Следва се просеката на електропровода към Превала. За
45 мин. се излиза в горната му
част в местността Кабата. След
това в източна посока, по камионен път, се стига до местността Превала.
В продължение на 45 мин. се
върви по шосето за Смолян до
местността Крива река. На десет минути се намира почивна
станция „Мечта“. Заобикаля се
сградата отляво и след 10-15
мин., по добре оформена пътека, се стига до едно от прочутите Смолянски езера.
От някогашните двадесет бисерно-изумрудени очи на Родопите, сега са останали само
седем. Времето е наслагвало
наносни почви и камъни, които
са покрили част от тях.
Край хижа „Смолянски езера“
се намират трите горни езера.
Най-горното, наречено Мътното, е с дълбочина 4.5 метра.
Езерата са обиколени от смърчови гори, които им придават
тъмнозелен цвят.
След езерото, нагоре по асфалтиран път, след 5 мин. стигате хижа „Смолянски езера“.
Тя е разположена на терасовидна поляна на надморска
височина 1526 м. От там седалкова въжена линия извежда туристите до връх Снежанка.
инж. Георги ПЕТРУШЕВ
продължава в следващия брой
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Южна Франция е изключително приятна дестинация за
почивка. Областта Прованс привлича хиляди туристи с богатата
си история и архитектурни забележителности, като множеството атракции и арт събития не
спират през лятото.
Ним - градът, носещ името на
Богинята майка - изключително
популярна при древните келти,
е сред най-красивите в околността. До него се стига бързо
дори от Париж, въпреки че е
на 800 км. Ако се качите на скоростния влак Париж-Монтпелие
и прекосите цялата страна, след
три часа ще сте в неговия център. Влакът спира само на две
гари – Лион и Ним. Така ще се
озовете в епицентъра на съвременната и древната история, в
древния римски център с богата
двехилядолетна култура.
Арена от римско време, фиеста с бикове по улиците, разходка в ренесансова градина
от епохата на Царя - Слънце,
музикални фестивали и възможности за пътешествия в резерватите на Севен и Камарг.
Всичко това ви предлага градът,
който е център на римската империя по времето на Антонините. От тази епоха са останали
Арените, построени заедно с
Колизеума в Рим, Мезон каре –
единственият изцяло съхранен
римски храм във Франция и кулата Тур Ман, които се намират
на върха на великолепна градина от времето на Възраждането.
От върха на крепостта можете
да разгледате с телескоп града,
полегнал до устието на Рона.
Доскоро се считаше, че Ним
(Nemausus) е съграден по времето на царуването на император Август през 1 век сл. Хр., но
последните разкопки показват,
че това е станало по-рано. Останките от Porte Аugusta напомнят за тази епоха.
Ако преди две хилядолетия на
арените са се разигравали гладиаторски битки, днес те отново
са място за атракции. От май
тук започват коридите, фиестите и спектаклите. Ежедневно
арените се изпълват с туристи,

които разглеждат плетеницата
от галерии, където са затваряни
зверовете и гладиаторите, обикалят трибуните и терасите, където
жадната за зрелища тълпа столетия наред е аплодирала героите. През летните месеци вечер
в Арените на Ним се провеждат
множество спектакли. Невероятно
е удоволствието. Имала съм щастието да слушам „Кармина Бурана“ в изпълнение на пловдивската
опера под открито небе, огрято от
звезди и естествена акустика.
В самия център на Ним са разположени четири изумително
красиви катедрали, свързани със
значими събития и персони от
френската история. Катедралата
Нотр Дам сант Кастор е прилепена до Историческия музей на града, а в непосредствена близост е
Медиатеката - голямата градска
библиотека, изградена изцяло
от стъкло. Символът на града са
крокодил и палма, които са изографисани на всички метални
пластини по плочниците и издълбани в стените на града.
Градината Жарден Фонтен е
място, където с часове можете да
се разхождате, без да успеете да
обиколите всички интересни места. В прекрасния градски парк ви
грабват от раз фонтаните и каскадите от канали, алеите с великолепни статуи, красивата растителност и превъзходните каменни
фризове. В тревната площ всеки

може да полегне, да нахрани или
да се любува на плуващите диви
патици и лебеди в лабиринта от
канали.
Почитателите на историческите паметници няма да пропуснат
античния римски театър, който
е разположен в долната част на
парка. След полвинчасово изкачване по живописните алеи ще
достигнете до старата римска
кула от I в. пр. н. е., а растителността е отпреди век. Този запленяващ растителен и архитектурен рай е разгънат на площ от
106 309 кв. м.
Разхождайки се из улиците на
Ним, стаутите и фризовете ще ви
подскажат, че през вековете тук
са пребивавали много короновани глави. Има останки, свързани

с Александър III, който посещава Ним през 1162, с Климент
IV (1268), който е роден тук , от
Климент V, който прекосява Ним,
за да бъде коронован, както и от
Франсис I. Регионът е свързан с
религизните борби между католици и протестанти, с борбата на
хугенотите. Пътуването из региона дава възможност да оживеят
пред очите ви събитията, описани
в романите на Александър Дюма
и Морис Дрюон. Луи XIII издава
в Ним указ за религиозно умиротворяване, а катедрала Нотр
дам до Грас до Арените и градината с Нимесата, е от времето на
Луи XIV и неговата майка Ана Австриийска.
Всъщност дори старата гара на
Ним е атракция. Влаковете мина-

ват на втория етаж и градът е
отправна точка за повечето градове в Южна Франция.
В този град, където традициите и модерното живеят едновременно, някак неусетно съвременността и древността се сливат в едно. Лятно време тук не
спират музикалните фестивали,
които протичат под надслов „Ле
нуи дьо Ним“ (Нощите на Ним).
Множеството галерии, музеи и
исторически забележителности
проследяват пътя на много интересни личности, които са живяли и творили в провансалския
град. Но дори и една обикновена обиколка на типичните за региона тесни улички, с характерните каменни столетни къщи,
ще ви накара да се прехласвате
пред неповторимостта и атрактивността на Ним. И ако попаднете на фиеста с бикове, които
прекосяват улиците на града, не
се чудете. Това е хилядолетен
обичай в Прованс и във всяко
селище на региона многократно
се правят много празници с бикове и камаргски коне.
За да бъде пълна представата ви от региона на Прованс, то
отскочете и до съседните красиви старинни градове като Арл,
Авиньон, Бокер, Тараскон, Ег
Морт, където антиките, торофиестите (фиести с бикове), древните крепости и всевъзможните
фестивали на изкуствата са в
изобилие.
Текст и снимки:
Антоанета ТИТЯНОВА
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първото зиМно изкАчвАне
нА връХ МУсАлА
Любен Тодоринов
През 1970 г., като преподавател във висше учебно заведение, започнах научна разработка на тема „Принос към историята на алпинизма в България 1878-1957 г.“ За да събера
необходимите сведения се
срещнах с много ветерани,
както на туристичмеското, така
и на алпийското движение. Освен чисто алпийската дейност
от особено важно значение за
мен и за историята бе и да се
установи кога, от кога и при
какви обстоятелства са осъществени първите изкачвания
(лятно и зимно) на най-високия
връх на Балканите – Мусала.
Ако за първото лятно изкачване на върха нещата стояха
точни и ясни, то за първото
зимно това съвсем не бе така.
Позовавайки се на едно описание на изявения туристически
деятел Павел Делирадев, за
такова във всички издания се
приема изкачването на групата
на Павел Делирадев, осъществено на 7 април 1923 г.
От многобройните ми срещи
с редица ветерани на алпинизма се разбра, че при зимни
обстоятелства на върха е имало още няколко, и то значително по-ранни изкачвания. Едно
от тях е описано от Любен Тодоринов от Самоков, който е
бил и ръководител на група
от 7 души. Ето какво е написал той в бр. 7 от 10 февруари
1972 г. на вестник „Самоковска
трибуна“. Помествам го без намеса и съкращения.
„През 1922 г. на 19 април в
Самоков се бяха събрали около 200 юноши-туристи от
цялата страна на събор и с
намерение да се изкачат при
зимни условия на връх Мусала. Ръководител им беше
Васил Радев, родом от Самоков, студент в София и член
на ръководството на Юношеския туристически съюз в
България (ЮТС).
Радев ме намери в Самоков
и ме помоли да стана водач
на този зимен излет, като
ме увери, че от централното настоятелство на съюза
са получили разрешение туристите да нощуват в тогавашния летен дворец „Ситняково“ в стаите на прислугата
(На Мусаленските езера още
нямаше хижа). Прецених, че с

нощуването на Ситняково отиването до върха и връщането
може да стане за един зимен
ден и се съгласих да ги водя. От
възрастните туристи случайно
в града срещнах Васката Кулев
- бивш военен авиатор.
Един ден тръгнахме пеша за
Боровец. Обадихме се на командира на охранителната рота,
който беше известен за нашето нощуване и ни чакаше. Посрещна ни добре и ни даде едно
дебело въже от простора им,
понеже тогава не разполагахме
с алпийско въже. През нощта
пристигнахме в Ситняково. Там
пренощувахме и определихме 18
души, които изведохме на поход
сутринта рано, за да можем да
вървим по замръзналия дебел
сняг, без много да затъваме в
него (нямахме тогава ски или
напътила (ракети) за краката,
нито пикели). Слезнахме в долината на река Мусаленска Бистрица и тръгнахме към вр. Мусала.

беше наградата за положените
усилия и изживените рискове.
Студеният зимен вятър ни застави да мислим за връщането, да търсим по хубаво място
за слизане от върха, защото
не можехме да се върнем по
ледените стъпки на стръмнината на върха. Огледахме
на всички страни, преценихме
всички възможности и решихме
да използваме въжето. От голямата преспа, надвиснала над
Дяволския улей над шестото
езеро, се укрепихме в снега. И
завързахме през гърдите и раменете Васил Радев, защото
той бе по-опитен и подвижен
и го спуснахме в началото на
улея с нареждане да премине на
отсрещните скали и там да се
укрепи. След това по въжето
придвижихме и другите четирима души, на които Радев помагаше да преминат на безопасно
място. Предпоследен се спуснах
и аз по въжето и се укрепих в
снега до гърдите. В началото

Вървяхме трудно и бавно
по снега. По средата на пътя
част от туристите се умориха и пожелаха да се върнат в
Ситняково. Останахме 7 души:
Любен Тодоринов – водач, Васил Кулев, братята Михаил и
Йосиф Кръшняк от Самоков,
Иван Лозанчев и Васил Радев от
София и Лев Главинчев от Дупница. Придвижването ни напред
се поулесни. Към 12 часа по обед
стигнахме местонахождението
на Бузлу гьол (Леденото езеро),
което, както всички други езера
и потоци, беше дълбоко замръзнало и покрито с дебел сняг. На
самия конус на същинския връх
се изкачихме трудно и опасно, защото трябваше да бием
стъпки с върховете на подкованите си туристически обуща,
за да се задържаме върху глазирания с ледена кора сняг.
Изкачихме се благополучно.
Бяхме възхитени от прекрасните зимни изгледи към рилските
върхове, Пирин, Стара планина, Витоша, Шар планина. Това

на преспата на Дяволския улей,
за да задържа Васил Кулев, който хвърли въжето към мене и
скочи на пряспата. Така всички
преминахме опасното място. И
слязохме по нашите следи. Бяхме много изморени, но щастливи, защото се бяхме качили през
зимата на Мусала“.
Любен Тодоринов
На въпроса ми защо още тогава не е описал това тяхно изкачване, Тодоринов съвсем естествено и спокойно ми отговори, че
по това време тези въпроси твърде малко са ги интересували, а и
те самите не са имали
афинитет към писането по вестници и списания. За тях най-важното е било това,
че техните приятели,
участници в събора на
ЮТС, са разбрали за
това тяхно изкачване
и най-сърдечно са ги
поздравили. А когато
година по-късно Павел
Делирадев е публикувал своето изкачване
и го е обявил за първо
зимно, авторитетът му
е бил толкова висок,
че те не са имали смелостта да му възразят.
И така в официалните
документи изкачването
на Павел Делирадев и
групата му е останало
като първо зимно изкачване на Мусала.
През 70-те години
това описание на Любен Тодоринов не бе
поместено във вестник
„Ехо“, поради това то
бе отразено на страниците на местния вест-

IN MEMORIAM

Изминаха четири години без нашия любим приятел и колега

ГеорГи вУчев

Човек, когото всички уважаваха за професионализма му, съчетан с благ характер, доброжелателно отношение към хората, оптимизъм и
отлично чувство за хумор. Легендарен военен
журналист, заместник-шеф на Военната киностудия и автор на множество документални
филми за българската армия, по-късно ръководител на Пресклуба на БТА. Създател и автор
на няколко туристически издания, консултант на в. „Ехо“

Липсваш ни, Гого, но духом винаги си с нас.
Почивай в мир, приятелю!

екипът на вестник „Ехо“

Павел Делирадев
ник „Самоковска трибуна“ в бр. 7
от 10 февруари 1973 г.

КОЙ Е ЛЮБЕН
ТОДОРИНОВ?

Въпреки честите ми срещи с
този ветеран на туристическото
и алпийското движение, както
на местно (Самоковско), така и
на национално ниво не събрах
достатъчно материал за неговата по-пълна биография. Ето
какво накратко разбрах от самия
него. По професия е бил банков
чиновник. С планината се среща
още от ученическите си години. В
периода 1915-1916 г. под негово
ръководство и това на Васил Кулев няколко младежи се упражняват в катерачество на Черната
и Орловата скали край Боровец.
А ако читателите помнят, Васил
Кулев е един от онези русенски
ученици, които през 1910 г., под
ръководството на Хелмут Брокс,
правят първите катерачни упражнения на скалата Декили Таш
край Русе. Самият Любен Тодоринов е активен член е на ЮТС и
впоследствие на БАК.
В различните години е бил в
клубното ръководство на БАК,
както следва: 1933 г. секретар
на клуба, 1936 и 1946 г. е съветник, 1939 г. е подпредседател, а
за известно време през 1952 г.
е и председател на БАК. Негово
дело е и точният списък на учредителите на Българския планински клуб (БПК), преименуван впоследствие в алпийски клуб (БАК).
Любен Тодоринов, заедно с
Ганчо Игнатиев и Васил Радев,
ми дадоха най-ценните материали за историята и развитието
на българския алпинизъм в периода от 1910 до 1957 г. С тях,
както и с още няколко души, между които проф. д-р Любен Телчаров и Александър Белковски,
проведох редица срещи, готвейки
докторската си дисертация.
доц. Сандю БЕШЕВ

телеФони нА тд и
оБекти в систеМАтА
нА Бтс
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ТД „Ибър“ - Долна баня –
0885012912 и 0887416565
Хижа „Венетица“ - 0882025864
Хижа „Гергиница“ – 0876648090
Сдружение „Туризъм, спорт и
екология - Опознай и съхрани
2001“ – Етрополе – 0886813474 и
0886813774
ТД „Старопланински турист“ –
Етрополе – 0882966497
Хижа „Кашана“ - 0882714416
Тур. спалня
„Витиня“ 0882966497
Хижа „Стражата“ - 0882966497
Хижа
„Старопланинец“
0882966497
ТД „Еледжик“ – Ихтиман 0899883993, 0889227859
Хижа „Надежда“ - 0888852105,
0889227859
ТД „Равни чал“ - с. Костенец –
0899921306
Хижа „Гургулица“ - 0899 555
370, 0899 921 306
Хижа „Белмекен“ – 0879461899
ТД „Планинар“ - град Костенец – 0879208290, 0896647088,
07142/6031
Тур.
спалня
„Яворица“
–
0879208290,
0896647088,
07142/6031
Сдружение ТД ПЕС „Мусала“ –
Самоков – 0893047709
ТД „Искърски пролом“ – град
Своге – 0888645081, 0888686788
ТД „Грамаде“ - с. Скравена –
0888495350, 0899810773
Хижа „Койна и Никола Мукански“ - 0888495350, 0888653195
ТД „Мургана“ - с. Челопеч –
0888398869, 0896766161
ТД „Люляк 2010“ - Костинброд –
0885294772
ТД „Свищи плаз 2013“ град Златица - 0888393851 и
0885184078
ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
ТД „Хеброс“ – Димитровград 0878663558 и 0898253627
ТД
„Аида“
–
Хасково
0895658284,
0887301680,
0897354845, 0898519815
Хижа „Аида“ - 0878749474,
0894409429, 0895658284
ТД „Вишеград“ – Тополовград –
0888825575
ШУМЕНСКА ОБЛАСТ
ТД „Патлейна“ – Велики Преслав - 0882966439, 0894/461195,
0896815604
Тур. спалня „Велики Преслав“
- 0896715256
ТД „Мадарски конник“ – Шумен - 0896688543, 0896688544,
0887748173
Хижа „Мадарски конник“ 0896688536, 0888061151
Хижа „Върбишки проход“ 05391/2021, 0897047271
Хижа „Тича“ - 0896688543,
0896688544, 054/978448
Хижа „Букаците“ - 0896688543,
0896688544, 054/978448
ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ
ТД „Родни простори“ – Елхово –
0882966417
Хижа
„Стария
мост“
–
0882966417
ТД „Кале“ Стралджа –
0887244470
***
УЦ „Мальовица“ - 0898890161
Хотел
„Мальовица“
0898890161
Хижа
„Мальовица“
–
0885232325
Тур. спалня „Тръстиката“ 0888987822
Национален пещерен дом - с.
Карлуково - 0879202024
Хижа „Бели брези“- Витоша –
0898465058
Хижа „Алеко“ – 0888305333
Хижа „Пионерска“ - малка 0888600489
Хижа „Ловна Релакс 07“ –
0888059172
Редакцията на в. „Ехо“ моли
председателите или секретарите на туристическите дружества, ако междувременно са
настъпили промени, да подадат информация за актуалните
телефони на ТД, хижите и стопанисваните обекти по електронна поща exobts@gmail.com
или на тел. 0882966316.

пионери

април 2022 г.
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с диМитър тодоров „зАедно“ къМ
първенецА нА ледениЯ континент

На 12 януари 2005 г. един
37-годишен българин за първи
път развява родния трибагреник
на най-високия връх на ледения
континент Антарктида - Винсън
(4892 м). Новината обаче идва
до нас по-късно. Причината е,
че авторът на това много значимо изкачване Димитър Тодоров
работи и живее някъде из африканския континент. След дълго
търсене, чрез интернет успях
да се добера до някои подробности около неговото изкачване.
Търсих го дълго, защото исках
лично от него да науча и впиша
в архивните документи повече подробности както за самия
него, така и за самото изкачване. Не аз, а той пръв успя да
ме открие, и то тогава, когато
постижението му бе заело достойното си място в книгата ми
„Големите върхове“. Срещнахме
се незабавно, и то в Пловдив.
Седнахме на чаша кафе и разговорът ни започна без увод –
направо за този много далечен,
но важен за историята на българския алпинизъм връх.
С планината Димитър се среща още в ученическите си години чрез ските. Завършва английска гимназия, после компютърни науки след което последователно работи две години в
Лондон, две в Нигерия, една в
Тайван и от 2001-ва до момента
в Южна Африка. Там се сприятелява с няколко младежи, предимно чужденци, обединени в

знавах, е уелсецът, с когото
сме били в Уганда.Тук се запознаваме и с двамата си водачи
– англичанинът Анди и Пепе
от Еквадор, и двамата не са
били преди това на върха...“
На 3 февруари де факто започва дългият път към покрива на
ледения континент Винсън, когато
започва брифинг как и за къде ще
се лети, но не и кога, защото понякога много дълго се чака прозорец (подходящо за летене време).
Следващият ден „прозорец“ няма, а на 6 януари,
след 5-6 часов полет, Ил76 ги стоварва на стъкловидния син лед край Пейтриът хилс. Там, в няколко палатки на самия лед,
незнайно защо наричани
„хижа“, те успяват да починат и да подремнат няколко часа. А следващият

тяхната група това създава лек
проблем. При това точно този
участък трябва да се премине за
два дни, за да се изнесе товарът,
който до тук е поет от шейничките. И това те правят на 9 и 10
януари. За щастие в първия ден
времето е поносимо и не им създава големи проблеми, но на втория ден се развихря буря. Дали
няма да изпуснат последния
шанс да стъпят на върха? Спокойни са от това, че имат запаси

бе и това на България.“
Един от най-студените и далечни от България континентални първенци – този на Антарктида, вече е и български.
В следващите години на върха
се изкачват още няколко българи. През 2013 г. това правят
Димитър – баща и синовете
му Янко и Калоян Янчеви от
Пловдив, а година по-късно
(22 декември 2014 г.) на върха
се изкачва и Атанас Скатов от
Сливен, който става първият
българин, завоювал престижното отличие „Колекция на 7-те
континентални
първенци“.
На 18 януари 2020 г. на върха
са и семейство Петя и Камен
Колчеви. В този ден Петя става
първата българка, завоювала
престижната колекция. Няколко
дни по-късно, с изкачването си
на вр. Аконкагуа, с престижната
колекция се окичва и съпругът
й Камен, което ги прави третата в света съпружеска двойка,
носители на тази много висока
колекция.

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА
БЕЗЛЮДНИЯ КОНТИНЕНТ

клуб „Открито пространство“, с
които предприема няколко екзотични пътешествия, в това
число и до загадъчния град на
инките Мачу Пикчу. На 22 август
2002 г. стъпва на най-високата
точка на Африка – Ухуру (5895
м), познат по света повече като
Килиманджаро.
Впечатляващата за нашите географски условия височина не му създава
никакви проблеми. А когато на
една от срещите му с член от
клуба той изслушва много впечатляващия го разказ за изкачването на вр. Винсън (4892 м)
– най-високият връх на ледения
континент, Димитър решава, че
едно подобно предизвикателство си заслужава.
За късмет, не след дълго Димитър попада на обява за сформиране на група за изкачване
на върха и той незабавно се записва. „Срещнахме се и се запознахме в провинциалното
градче Пунта Аренас в Патагония. Оказва се, че групата
ни е доста интересна. Един
с кокоши трън в петата - аз,
един сакат – Мак, с травмиран гръбнак, един сляп – Боб,
с едно око, един нетрениран
– Стивън (прилично дебел)
и Мустафа Махмуд Мустафа Мустафа – мюсюлманин.
Единственият, когото поБЪЛГАРСКИЯТ
ТУРИСТИЧЕСКИ
СЪЮЗ
откри

ДАРИТЕЛСКА
КАМПАНИЯ

за набиране на финансови
средства за ОТПЕЧАТВАНЕ
НА ВЕСТНИК “ЕХО“
чрез банкова сметка:
BG71 STSA 9300 0012
4857 19 в банка ДСК

полет от около 220 километра се
осъществява на крилата на витлов самолет De Hdvildnd DН6 до
базовия лагер на 2150 м н.в.
На 7 януари започва истинската битка за върха. С 20-килограмови раници на гръб и малко
повече, влачени на малките шейнички, или както сам се изразява
Димитър „започва голямо бъхтене“. Цели 9 часа им отнема 11-километровото, не много стръмно
разстояние, при което се преодолява 700-метрова денивелация,
без да могат да достигнат мястото на нормално препоръчания
лагер I (2700 м). Това налага устройването на не много удобно и
обработено място за нощуване.
Изморени от трудния преход, те
отделят деня 8 януари за почивка, която добре подготвени планинари и алпинисти пропускат.
Пътят до следващия лагер
II (3100 м) като че ли се оказва най-лек и приятен, защото
е най-равен, а и с тегленето на
шейничките вече отчасти кандидатите за върха са свикнали. Не
така стои въпросът с 800-метровия участък с наклон от около 45
градуса, което за тяхната група
е с висока степен на трудност.
Един участък, в който шейните
се изоставят и целия товар трябва да се изнесе до следващия
лагер III (3700 м), за хората от

В САЙТА НА БТС
- www.btsbg.org
можете да намерите
информация за: стоте
национални туристически обекта, телефони и
адреси на туристически
дружества и хижи; клубове в състава на БТС и
федерации; история, цели, нормативна уредба
и управленска структура
на БТС и др.

от храна за поне 3 дни.
Върхът не се вижда от лагера.
Трябва да се изчаква. Чака не
само тяхната група. Въпреки лошото време една от групите, която не е ползвала почивен ден, е
успяла и вече слиза надолу. Това
ги успокоява и рано сутринта на
12 януари започва последният
щурм. Разстоянието от лагер III
(3700 м) до върха (4892 м) не е
стръмно. Върви се в полегата долина, а не по някакъв ръб, където духа силен вятър, който понякога достига 60 км/ч.
„За първи път собствената
ми мотивация бе подложена
на сериозно изпитание. За какъв дявол всъщност правя
това? Нали уж съм в отпуск
и би трябвало да ми е весело,
а не зорлем да се травмирам.
А и силиците нещо... На 300
метра под върха, където на
премката вятърът се обърна срещу нас отново се появи
частица на изпитание. Последни усилия и... добрахме
се! Горе вятърът щеше да ни
отвее от скалата, но поне се
показа слънце, за да излезнат

по-добре снимките със знамената на моите спътници,
между които за първи път на
това място и тази височина

www.pss-bg.bg
112, 1470

02 963 2000 - Стационарен
телефон на централен
денонощен пост

ÀÏÅË

Уважаеми туристи, алпинисти и планинари. 15-месечният ремонт на основната сграда и прилежащите пространства към УЦ
„Мальовица“ е към своя край. Съгласно плановия проект обектът
трябва да бъде предаден до средата на месец юли 2022 г., което означава, че УС на БТС започва подготовка за пълноценното
му използване за учебна работа. Наред с всички пространства започва и работата по възстановяване на музейната сбирка, която
също ще бъде обновена.
Комисията, отговаряща за уредбата на музея, и УС на БТС отправят апел към всички туристи, алпинисти и планинари да окажат съдействие при обновяването на старите и попълването с
нови музейни екземпляри.
Какво е необходимо за музея?
Оригинални исторически съоръжения – клинове, карабинери,
ледокопи, въжета и всякакви други пособия, ползвани назад във
времето. Особено интересни ще бъдат старите катерачни голфчета, якета, анораци, алпинки, шапки. Интерес биха били и снимки
от различните периоди от работата на школата. Снимки на хора
и върхове, белязали развитието на родния алпинизъм. Снимки на
ръководителите, инструкторите и помощния персонал, преминали
през школата, която тази година чества 70-годишен юбилей.
Материалите изпращайте до 15 юни 2022 г. на адреса на Централата на БТС: 1000 София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5 – за
музейната сбирка в УЦ „Мальовица“
Издава: Български туристически съюз
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На територия колкото Европа и половин Австралия, взети
заедно, няма нито един човек,
който да нарече това място
родно. Антарктида винаги е
била, е и ще бъде „ничия земя“.
Тя не е и няма да бъде завладявана от нито една колониална държава. Там са и ще си бъдат настанявани само няколко
научни станции, една от които
е българска.
доц. Сандю БЕШЕВ

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

Срокът за приемане на материали е до 20 число на съответния месец
Ръкописи не се приемат.
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литерАтУрно-ХУдоЖествен МУзеЙ „чУдоМир“
Архитектурен паметник на
културата от национално значение, Литературно-художественият музей „Чудомир“ в
Казанлък e сред стоте национални туристически обекта,
които всеки трябва да посети.
В него „три в едно“ могат да
се видят картините на двама видни български творци,
къщата, в която те са живели
и творили, както и богата колекция от документи, които
илюстрират техния живот и
творчество. В музея се съхраняват над 15 000 оригинални ръкописа, рисунки, скици,
писма, книги и лични вещи на
Димитър Чорбаджийски – Чудомир (1890 – 1967) и неговата
сподвижница в живота.
Единственият в България литературно-художествен
музей
предлага възможност да се разгледат оргиналните платна на
българския художник, писател,
краевед и обществен деец Чудомир и на неговата съпруга –
тревненската художничка Мара
Нонова-Чорбаджийска. Двамата
са заедно от Художествената
академия, където се срещат и
остават неразделни 46 години.
„Дето думат старите хора: то
чушка, ако не люти, краставица,
ако не горчи, жена, ако не гълчи и мъж, ако не мълчи, де ще
му излезе краят, а?“ В типичния
си стил авторът на „Нашенци“
описва взаимоотношенията с
брачната си половинка. Мнозина твърдят, че всички зли свахи
и кикимори в творбите му носят
по нещичко от чепатия нрав на
Мара, родена на 22.02.1895
г. в известен род на иконографи, внучка на колоритния майстор-резбар – поп Кою Витанов.
Тя нарочно презаписва един
курс в Рисувалното училище,
за да бъде близо до буйнокосия казанлъчанин, но не спира
да вгорчава живота му заради
неговите приятели - „пияници
и пройдохи“, както нарича безгрижните художници, артисти и
писатели. Мара Чорбаджийска
живее в къщата до смъртта си,
след което домът става музей
на Чудомир, подарен от него на
родния му Казанлък.
Артистичната атмосфера се
усеща навсякъде. На втория
етаж, в уютното ателие, Мара
рисува своите портрети, а във
всекидневната преподава уроци на деца. Любимото място
на Чудомир било на терасата,
под смокинята, където обичал
да рисува, докато в кабинета
все още виждаме личната му
библиотека, където е сътворил
своите малки разкази и доста
от нашумелите картини. Пейзажи, портрети, шаржове, весели
рисунки – всички те илюстрират
безграничния талант на художника Чудомир, който се конкурира постоянно с писателя, който
през 1932 г. напуска учителско-

то си място (по закон единият от
семейните учителски двойки не
трябва да е на държавна работа)
и започва да списва хумористичната страница на вестник „Зора“.
Всъщност първите публикации
на Чудомир са от 1907 г., когато

За свещеник също не ме харесаха, въпреки че ядях блажно през
пости и вече нарушавах някои от
десетте божи заповеди. Тогава
той реши да ме направи бакалин,
но като се увери, че съм раздавал стоки повече на вересия и

негови карикатури и римувани
злободневки излизат във всекидневника „Балканска трибуна“.
Следват фейлетони, разкази,
епиграми в сп. „Барабан“, сп.
„Въртокъщник“, „Остен“, „Жило“,
„Червен смях“, във вестниците
„Слово“, „Искра“ (Казанлък) и др.,
с които придобива популярност.
Хумористични разкази на автора на „Не съм от тях как’ Сийке“ не слизат от читалищните
сцени, а книгите му „Не съм от
тях“, „Нашенци“, „Аламинут“ и
„Кой както я нареди“ претърпяват
многобройни издания. До 1940
г. Чудомир работи за „Зора“ и на
стената в една от залите посетителят може да се наслади на
злободневните му писания. Чудомир бързо си спечелва славата на талантлив писател и карикатурист с хаплив и своеобразен
стил. Творецът сам прекратява
дейността в журналистиката с
обяснението: „Настъпи период на
преоценка на ценностите. Не съм
доволен от постигнатото. Изобщо
гражданинът Димитър Чорбаджийски не може повече да понася твореца Чудомир“. До края на
живота си той не спира да търси
отговор на въпросите: „Помъчих
ли се да отразя епохата? Донесох ли полза на народа си?
След тая ужасна борба на живот
и смърт между двата противоположни свята, къде сме ние? На
чия сме страна? Кому помагаме
чрез изкуството си? “
Домът на бележития творец
посреща с уникална атмосфера.
В мемориалния музей е отделено
специално място за биографични сведения за твореца и неговата съпруга - ръкописи, лични
документи и снимки, обитавали
построения от тях дом до края
на дните им. Роденият в с. Турия
Димитър Христов Чорбаджийски
(1890 - 1967) не става офицер
и търговец, каквато е волята на
баща му. „Във Военното училище… отказаха да ме приемат.

везните се наклонявали все в
полза на клиента, отчаял се съвсем. Тогава реших да постъпя в
Рисувалното училище...“
През 1929 специализира в Париж, престоява във Виена, през
1937 г. пътува до Рим и Венеция. Псевдонимът Чудомир идва
от приликата му с македонския
воевода Чудомир Кантарджиев,
макар да се подписва и с други
псевдоними. Малко известно е,
че от 1930 до 1958 г. е уредник
и директор на краеведческия
музей „Искра“ и 14 г. работи на
обществени начала. Чудомир е
сред основателите на вестник
„Казанлъшка искра“.
„Трагедията ми е, че съм хуморист. Във всички времена и
народи хумористите плащат за
радостта от успеха си с горчилката на недооценяването". Въпреки обичайно хапливия тон
в творчеството, Чудомир е бил
високо оценен и многократно награждаван като „въобщественик",
както сам се определя. От 1938 г.
е член на Върховния читалищен
съвет, през 1966 г. става народен
представител в Петото народно
събрание от район Павел баня.
Заслужил деятел на изкуството
от 1965 г., на 23 май 1967 г. получава званието народен деятел
на културата. От „Драсканици в
болницата“ четем за последните
мигове в живота му, написани с
привичното му чувство за хумор:
„Стари и добри мои приятели
и другари, не съм се съмнявал
ни за минута, че няма сърдечно
да ме изпратите до „вечното ми
жилище“, ако не вали дъжд. Доуреждам документите си за оня
свят. Клаха ме пак, драха ме - не
ти е работа. Че закачили долната
част на езика ми, та изгубих дикция и буквата „р" я изговарям с
френски акцент. Хранят ме само
с течности, и то безалкохолни,
за съжаление. Поради операцията не мога да се обръсна и ми
поникна бяла брада, та като се

погледнах в огледалото, бях приятно изненадан, че приличам на
Хемингуей. Това донякъде ми
възвърна самочувствието, но да
имах и неговата пушка!" На 26
декември 1967 г. Чудомир се самоубива, скачайки от балкона на
3 етаж в болницата. Погребват го
по негово желание в градинката
пред къщата му. Верните му почитатели увековечават образа
му и правят специална гипсова
отливка от лицето му. Смъртната маска на Чудомир е сред интересните експонати на музея.
Къщата е обявена за музей през
1968 г., още на следващата година след неговата смърт.
Когато прекрачим прага на Литературно-художествен
музей
„Чудомир“ се потапяме в света на
изкуството, на безспорния талант
на двама колоси в родното изобразително изкуство, попадаме в
друг свят, съхранен и поддържан
благодарение на грижите на Община Казанлък, Фондация „Чудомир“, на музейните служители. В
сегашния си вид музейният комплекс, след изграждане на допълнителна сграда, е открит през
1979 г. и включва скромния Чудомиров дом с неговата неповторима атмосфера, художествено-документална експозиция, разположена в три зали с обща площ
300 кв. м., модерно фондохранилище и уютна конферентна зала
с мултимедийно оборудване. На
27 май 1969 г. домът е обявен
за музей, а на 13 април 1979 г. е
открит комплексът от експозиция
за жизнения и творческия път на
писателя художник и картинна галерия. През 1971 г. започва строителство на нов комплекс в западната страна на Чудомировата
къща с великолепна градинка. За
целта са „отчуждени" парцели на
ул. „Трапезица“.
Постоянна експозиция, проследяваща жизнения и творчески
път на видния казанлъчанин, в
едната зала има експонирани негови творби - графики и акварели, другата зала запознава посетителя с неповторимите образи,

населили Чудомировия свят
- „Нашенци“, „Клюкарката“ и
други емблематични герои. Музеят се управлява от културна
фондация „Чудомир“, която се
грижи за опазване, проучване
и популяризиране на богатото
творческо наследство на Димитър Чорбаджийски. Създаването й е реализация на завещанието на писателя. След като
Чудомир получава огромен хонорар от 20 000 лв. като откупка на всички произведения от
последната му самостоятелна
изложба "Нашенци" (1966 г.),
творецът дава авторските права на творбите си на Община
Казанлък, която наследява 80
от шедьоврите му.
Музеят има модерна конферентна зала с мултимедийно
оборудване и богато фондохранилище с над 2000 оргинални Чудомирови творби. В
Картинната галерия се организират гостуващи изложби и рецитали, прожекции на филми.
Тук се намира и седалището на
културна фондация „Чудомир“,
която подпомага млади таланти.
Тази година за 28-и път родната къща на твореца бе домакин на престижните „Чудомирови празници“, които започват
на Благовещение (25 март е
рождената му дата) и продължават цяла седмица. Крупното културно събитие включва
концерти, театрална надпревара, конкурси и награди. В
традиционната „Чудомириада“
се състезават деца с весели
детски рисунки, хумористични
литературни творби и рецитаторски способности. Музеят е
ключово средище за опознаване на живота и творчеството на
Чудомир и Мара Чорбаджийска, на читалище „Искра" като
светилище на българския дух,
на Казанлък и Казанлъшкия
край като топос на българската
социална и културна история
през ХІХ и ХХ век.
Антоанета ТИТЯНОВА

132 години от
рождението
на Чудомир

