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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

ПРОЯВИ ОТ
КАЛЕНДАРНИЯ
ПЛАН НА БТС

Национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи, за приз „Кристален еделвайс” - 24 - 26 юни - язовир „Копринка”
- БТС, МОН, ТД „Орлово гнездо” – гр. Казанлък,
ТД „Сърнена гора” – гр. Стара Загора
IX-а регионална туристическа проява „С
„Буйна кръв“ опознай Лудогорието“ - 2 юли,
Разград, ТД „Буйна кръв“ - Разград
По стъпките на четата на Стоил Войвода - юли
- село Нейково - БТС, ТД „Стоте войводи“ - гр.
Сливен
ХXIV-и Национален туристически поход „Черноморски бряг 2022” - 6 - 10 юли, по Черноморския бряг - БТС, ТД ,,Черноморски простори“ - гр.
Варна
Туристически празник „Дни на Пирин“ в местност Върбите - изкачване на връх Шаралия
(2172 м в.н.) - 9 - 10 юли, местността Върбите,
гр. Кресна - БТС,ТД „Синаница 2000“ - гр. Кресна
Национален туристически поход „По пътя на
четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа”
(от местността Янково гърло на р. Дунав до връх
Бузлуджа) - 15-17 юли, по наредба, ТД „Узана”
- Габрово
Национален туристически поход „По стъпките на Апостола” – 184 години от рождението
на Васил Левски - Турну Магуреле (Румъния)
- Никопол - Плевен - Карлово - 14 – 18 юли, Общински комитет „Васил Левски”, ТД „Кайлъшка
долина” – гр. Плевен, Община Плевен, БТС, ТД
„В. Левски” – гр. Карлово
Национален туристически събор по повод
127 години организиран туризъм в България
- 29 август, Черни връх, Витоша - БТС, ТД, БФТВ
Зелени градски лагери „Млад турист 2022” за
деца 1-6 клас (6 смени) – 20 юни – 28 август, по
програма, ТД „Родни балкани” – Варна
Ученически поход по морския бряг – юни,
Българско Черноморие, БТС, ТД „Черноморски
простори” - Варна
Празник на билките за ученици с изкачване
до връх Мечи чал и откриване на летния туристически сезон - 24 юни, Община Чепеларе,
ТД „Студенец“ - гр. Чепеларе
Състезание по спортно катерене за деца (1 -7
група) кръг от Купа ,,България“
- юни, гр.
Варна; КССК ,,Varnaclimbing““ - ТД ,,Родни балкани“ - гр. Варна
Изкачване на 10-те планински първенци на
България – 18 -25 юни, по наредба, ТД „Родни
балкани” – Клуб „Нови хоризонти” – град Варна
Състезание по спортно ориентиране за купа
„Варненско лято” – юни, по наредба, СКО – Бегун, ТД „Родни балкани” - Варна
Среща на туристи ветерани „Пролет 22” – 25
юни, Пловдив, ТД „Шипка” – Пловдив
Изкачване на Езерен връх в Албания – юни,
Албания, ТД „Купена” – Пещера
Риболовен фест „Ардино 2022” – туристически поход от град Ардино до Дяволския мост
– 18 юни, Община Ардино, ТД „Белите брези” Ардино
Празник на слънцето през най-дългия ден
в годината на мегалитния обект „Люляково
светилище“ - 26 юни, Средна гора, ТД ,,Средногорец“ - гр. Брезово
XXXII маратон „100 км за 24 часа“ – Варна –
Виница – музей „Владислав Варненчик”
- 10 - 11 юни,
Варненска област, ТД
„Владислав Варненчик“ – гр. Варна
Туристистически поход ,,Обиколка на Етрополска Стара планина“ - 18 - 19 юни, Етрополска Стара планина, ТД „Старопланински турист“
- гр. Етрополе
Традиоционен летен поход ,,Пирински хоризонти“ – юли, Пирин,
Академична група
,,Ехо - Туристи“, СТПД ,,Академик“ - гр. Русе
Международен маршрут Е-3 - 2 - 22 юли, Стара
планина, Клуб ,,Нови хоризонти“, ТД ,,Родни балкани“ - гр. Варна
Изкачване на връх Вейката - най-южната точка на България, меандрите на река Арда - 20
- 24 юли, връх Вейката, река Арда - ТД ,,Буйна
гора“ - Разград
XXVII-ми международен колопоход Варна
– Констанца (Румъния) – Варна – 3 дни, май
или септември, БТС, ТД „Черноморски простори”
– Варна
Туристически поход по Е3 - връх Ком – нос
Емине (за 3 дни едновременен старт по 9 отсечки, на които е разделен маршрутът) - 1 -3 юли,
връх Ком – нос Емине, БТС, ТД „Старопланински
турист” - гр. Етрополе
„Желязната завеса“ - поход по билото на Беласица (Папреница-Лопово) - 1-3 юли, Беласица, ТД ,,Калабак“ - гр. Петрич
Инициатива „Първи стъпки под водата” – 2530 юли, Варна, Морски клуб „Приятели на морето” при ТД „Родни балкани” – Варна
Изкачване на Гоцев връх в чест на Илинденско - Преображенското въстание - 23 юли,
Славянка, ТД „Момини двори” – гр. Гоце Делчев ,
ТД ,,Славянка“ - с. Петрово
Поход - връх Ком - нос Емине (Е3) - 17 юли - 6
август, Стара Планина, ТД ,,Руен“ - Пловдив
Изкачване на 10-те планински първенци на
България - юли- август, България, ТД „Орлово
гнездо“ – Казанлък
II-ри летен празник на хижа ,,Мургаш‘‘, посветен на 155 г. от преминаването на четата на
Панайот Хитов със знаменосец Васил Левски
през м. ,,Турски преслап“ (непосредствено до
хижата) на път за Сърбия
- 22 - 24
юли, хижа ,,Мургаш“, ТД ,,Кремиковци“ - гр. София
Републикански воден поход по река Дунав
(етап от ТИД) - Ново село - Видин – Силистра
– 14-28 август, река Дунав, ТД ,,Приста“ - гр. Русе

каталожен № 255

146 години от подвига на Ботевата чета

ПОДВИГЪТ НА БОТЕВ Е ПОБЕДА НАД ВРЕМЕТО
„Ботев и неговите сподвижници оставиха костите си в
Балкана, защото обичаха едно
отечество в беда, а с това победиха леността, покорството, рутината, историческото
предопределение, което означава, че са победили времето, иначе нямаше да честваме
кръвта, саможертвата, устрема към свободата.“
Андрей Пантев

В края на май и началото на
юни се състоя 74-ят Национален
туристически поход „По пътя на
Ботевата чета от Козлодуй до
Околчица“. Най-масовата патриотична проява в България и Европа се проведе под патронажа
на премира Кирил Петков. Наред
с основния организатор – Областна администрация – Враца
проявата бе осъществена с подкрепата на БТС.
Алеята на славата преминаха
над 1300 деца, средношколци и
възрастни от цялата страна, сред
които и над 200 средношколци,
изпратени от туристическите дружества в Дряново, Стара Загора,
Гоце Делчев, Чирпан и др., както
и представители на туристически
дружества в отряда на ветераните. По 120- километровия маршрут те слушаха екскурзоводски
беседи за пътя на Ботевите чет-

ници, посетиха исторически места
и обекти от движението „Опознай
България – 100 НТО“, организираха и участваха в състезания по
спортно-туристически игри и вечери на художествената самодейност. Най-малкият участник тази
година бе 8-годишната Виктория
Траянова от клуб „Млад планинар“ – Петрич, а най-възрастният
– Румен Узунов на 74 години от
Троян, председател на Българската федерация на туристите ветерани.
На 2 юни на връх Околчица се
състоя награждаване на походните групи и отделни участници
в категориите дисциплина, екология, спортно-туристически игри
и художествена самодейност.
Председателят на БТС Венцислав
Венев, изпълнителният секретар
на БТС Лъчезар Лазаров и ръководителят на похода Евгени Фи-

липов връчиха плакети на победителите.
Венцислав Венев поздрави
участниците и им пожела интересно и емоционално лято. „БТС
винаги е участвал в организацията и провеждането на НТП „По
пътя на Ботевата чета Козлодуй
– Околчица“ и се надявам, че в
бъдеще броят на участниците ще
расте, и отново ще се срещаме с
вас на тази поляна.
Пожелавам ви да запазите в сърцата си
незабравими спомени
от това събитие“, завърши Венев и благодари на всички.
В словото си по
време на тържественото поклонение по
повод Деня на Ботев
министър-председателят Кирил Петков под-

черта: „Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от
плещите си в името на свободата
и благото на цялото човечество.
С такива синове на България ние
всички можем да се гордеем, че
сме българи”.
Репортер на „Ехо“ се срещна
с участници в похода. Ето какво
разказаха те:

на 2 стр.

В ЕТРОПОЛЕ СЕ СЪСТОЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪБОР
В края на май ТД „Туризъм,
спорт и екология Етрополе, заедно с Община Етрополе и Българския туристически съюз проведоха в местността „Братска могила“
националния туристически събор
- преглед на туристически дисциплини, сръчности и умения за
деца и юноши от 7 до 18 години.
Националният
преглед
на
спортно-туристическите
дисциплини и туристическите сръч-

ности и умения има за цел да
пропагандира
туристическото
движение, да съдейства за създаване на навици за системно практикуване на видовете туризъм и
спортно-туристическите
дисциплини, да се проверят физическите, техническите и
морално-волевите
качества на участниците и да се определят най-добри-

те в отделните дисциплини.
В него участваха ученици, членове на туристически дружества и
туристически клубове към училища. В много оспорвана надпревара те демонстрираха спортно-туристически умения за построява-

не на палатка, преминаване по
въжен мост, елементи от ориентирането, бягане по алея и по пресечен терен.
Общо 98 участници се състезаваха в три възрастови групи
в спортно-туристическите дисциплини: спортно туристически
щафета, преминаване с велоси-
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СИЛВИЯ АЗДРЕЕВА
ВТОРА БЪЛГАРКА
НА ЕВЕРЕСТ, ПЪРВА
НА ЛХОТЦЕ И ТРЕТА
НА АМА ДАБЛАМ
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пед през планинска велопътека,
построяване на палатки за време
и теглене на въже.
В отборното класиране по възрастови групи най-добри бяха отборите от град Етрополе – ТД „Туризъм, спорт и екология Етрополе“, СОУ „Христо Ясенов“, спортен клуб по туризъм „Етрополе
2001“, следвани от учениците от
град Самоков - ТД ПЕС „Мусала“
и от ОбУ „Неофит Рилски“ и на
трето място отбора на 96 СУ „Лев
Николаевич Толстой“ - София.
Победителите бяха наградени
с медали и купи, предоставени от
Български туристически съюз, а
грамотите и обяда осигури Община Етрополе.
Това бе един слънчев и незабравим ден за децата. Мигове с
много спортен хъс и приятелство.
Домакините ТД Туризъм, спорт и
екология „Етрополе” си пожелаха
да продължат да работят все така
всеодайно както с децата, така
и с другите туристически начинания, защото туризмът е здраве.

тд “Мадарски конник”
ШУМЕН чества 120
?????????
годишен юбилей

Повече по темата очаквайте в
следващия брой на в. „Ехо”
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„ПЕСНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“ ОГЛАСИХА ГРАДА НА ЛИПИТЕ

Тази година през юни домакин на 33-я песенен фестивал на туристическата песен „Песните на България“
бе градът на липите - Стара
Загора. Хорови състави от
цялата страна уважиха 120та годишнина от създаването на ТД „Сърнена гора“ Стара Загора. Освен на този
юбилей, участниците отдадоха заслужена почит и на 25-та
годишнина от кончината на
основоположника на туристическото хорово пеене у нас
– Маестро Филип Аврамов.
Организатори на проявата бяха Община Стара Загора, БТС, ТД „Сърнена гора“ и
Сдружението на туристическите хорове в България (СТХБ).
Фестивала откри Старозагорският хор „Средногорски звуци“ към ТД „Сърнена гора“. По
традиция най-напред прозвуча
химнът на БТС „Балкани, вдигайте се!“. Официални гости
бяха Георги Гацин - член на

Хор „Осоговско ехо” с
нови приз и отличия

УС на БТС и председател на ТД
„Сърнена гора“, Зорница Радонова - член на УС на БТС и зам.
председател на СТХБ и Лъчезар Лазаров - изпълнителен секретар на БТС. Те приветстваха
топло участниците и гостите на
фестивала. Зорница Радонова
предаде специални поздрави от
председателя на БТС Венцислав
Венев.
Във фестивала участваха 13
състава: хор „Средногорски звуци“- Стара Загора, вокална група

„Здравец“ – Пловдив, вокална
група „Севтополис“- Казанлък,
детска вокална група „Патиланци“ и хор „Еделвайс“ – Велико
Търново, хор „Кайлъшко ехо“
– Плевен, мъжка вокална група
„Вежен“-Тетевен, хор „Лудогорско
ехо“ – Исперих, вокална група
„Ехо“- Казанлък, хор „Планинско
ехо“ – Шумен, хор „Иван Апостолов“ – Петрич, хор „Осоговско
ехо“ - Кюстендил и хор „Планинарска песен“- София.
Залата на драматичния театър

„Гео Милев“ се огласи от любими туристически песни, които не
веднъж са ехтели по планинските хижи, пътеки и върхове. Всеки истински турист знае – няма
нищо по-хубаво от мечтаната
глътка дъхав чай, поднесен с мелодична, красива планинарска
песен. Достоен финал на празника постави хор „Планинарска песен“ от София с песента „За теб,
Българийо“.
На всички участници бяха раздадени почетни плакети и грамоти от организаторите.
След празничната част на кратка среща председателите на хоровете споделиха тревогата си от
липсата на финансови средства,
от това, че Сдружението на туристическите хорове в България
понастоящем не е член на БТС и
че все по-трудно намират млади
хора за попълване на съставите
им. Георги Гацин, Зорница Радонова и Лъчезар Лазаров обещаха
да информират УС на БТС и да
се вземе решение хоровете да
бъдат подпомогнати, за да не изчезне този така обичан и уникален жанр.
Искра ЧЕРНЕВА

НЕГОТИНО ПОСРЕЩНА ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА
ОТ БАЛКАНИТЕ

Представители
на
седем
държави взеха участие в 24-та
Балканска туристическа среща, състояла се от 3 до 5 юни
в град Неготино, Република Северна Македония. От българска
страна участваха ТД ПЕС „Мусала“ - град Самоков, ТД „Туризъм, спорт и екология Етрополе“ и ТД „Погледец“ - Бистрица. Домакините на срещата,
СПАОК „Антигонеа“ - Неготино,
бяха положили изключителни
усилия за извънредно доброто
протичане на събитието. Наред
с деловата работа на представителите на членовете на организацията, бяха проведени два
пешеходни прехода с различна
степен на трудност и със значителен брой участници.

Основните цели на Сдружението на туристически дружества от
балканските страни, създадено
през 1999 година, е разработване и предлагане на интересни
маршрути в различните балкански страни, оказване на безплатна методическа, техническа
и водаческа помощ във всяка
държава на ниво планинарски
дружества, масовизиране на пешеходния туризъм и планинарството на Балканите. За особени
заслуги в подпомагане развитието на млади клубове и дружества и оказване на помощ бяха
отличени Борис Мичич и Владо
Маткович от Република Сърбия,
Марияна Илиева от България и
Драган Маркелич от Босна и Херцеговина. Календарният план за

съвместни дейности през 2023
година ще бъде предложен на
вниманието на планинарите от
България, Босна и Херцеговина,

Северна Македония, Словения,
Сърбия, Хърватия и Черна гора
през ноември 2022 година.
Марияна ИЛИЕВА

ПОДВИГЪТ НА БОТЕВ Е ПОБЕДА НАД ВРЕМЕТО

На ХХХIII - ти Национален
песенен празник „Песните на
България“ туристическия хор
„Осоговско ехо“, към туристическо дружество „Осогово“ и читалище „Братство 1869”, гр. Кюстендил се представи отлично
в драматичния театъра в град
Стара Загора и събра овациите
на публиката.
Кюстендилските хористи се
представиха с умело изработена китка на марша „Болаир“
и „Мальовица“. Песента „Горо
ле, горице“ по музика на Филип Аврамов взриви публиката.
Блестящото представяне завърши с китка от „ Бялата порта“ и „Прекрасна си мила Родино“.
Огромен е приносът на корепетитора Жана Райнова и
диригента Димитър Цветков.
Под негово диригентство хорът участва активно във всички
мероприятия, организирани от
читалището и от дружеството.
С помощта на читалище „Братство 1869” в лицето на неговия
председател Иван Андонов и
на Христо Абаджиев, председател на ТД „Осогово“, туристически хор „Осоговско ехо“ печели
призови места от участията си
на фестивалите, където е безспорен фаворит.
Туристическият хор „Осоговско ехо” има повече от полувековно съществуване. „Осоговско ехо“ е носител на редица
златни медали.
Планинарските песни на този
състав имат особена форма на
живот – извисен, осмислен, вечен. Въпреки привкуса на житейските превратности, песните
на тази значима хорова формация водят към надеждата
за тържеството на човешките
добродетели, така оскъдни в
наше време.
Да им пожелаем здраве и
още много успехи, защото
песните им ни правят повече
българи.
Силвия МИХОВА –
секретар на ТД „Осогово“ Кюстендил

ИЗЛОЖБА
ПОПУЛЯРИЗИРА
СКАЛЕН МАНАСТИР

Евгени Филипов – ръководител на НТП „По пътя на Ботевата чета“

пяхме да постигнем максималното.
Различните
спортно-туристически дейности и културни програми преминаха при страшна
еуфория. Край с. Баница, където
се проведоха спортно-туристическите състезания, към 21 часа
никой не искаше те да се прекратят, както беше по програма.
Искам да изразя особена благодарност на отряда от ТД „Сърнена гора“ – Стара Загора – младежите бяха навсякъде, първи
се отзоваваха и винаги бяха в
помощ на ръководството. И това
се отнася за пет години назад.

от стр. 1
За пети път ръководя похода,
в т.ч. и миналата година, когато
заради пандемията се проведе
във вид на щафета. От Враца
съм и съм участвал 29 години в
тази най-масова проява.
За първи път тази година
организацията бе поверена
на Областна администрация
– Враца и мисля, че макар
и нови, хората се справиха
добре и нямаше проблеми.
Ние като ръководство също ус-

Особено благодаря на екипа от
младежи, които отговаряха за
групата от Стара Загора.
Всички отряди бяха завладени
от еуфория, повечето участници
желаят да дойдат отново и да
доведат приятели. Походът учи
подрастващите на родолюбие,
дисциплина, дружба и приятелство, да пазят природата и развива културните им потребности.
Сигурно е, че в бъдеще той ще
се разраства, но за целта и държавата следва да увеличи финансовата помощ.
Има ли днес България своите герои и кои са те?

Цветелина Иванова на 14 г. от отряда на
Стара Загора. Участвам в похода за първа година,
член съм на ТД „Сърнена гора“ - Стара Загора и
съм най-малка на възраст в походния отряд. Това
преживяване е ново за мен. Обичам природата и
за мен тази проява е уникална – колективния дух в
групата – да правим нещата заедно, да разчитаме
на хората около нас Преживяването е уникално и
си заслужава всеки да го изпита. Откриваш много
нови приятели, всичко това оставя спомен за цял
живот.
Научихме се на дисциплина, как да се справяме
в трудни ситуации, как да вървим в строй, да пазим природата чиста от боклуци.
С удоволствие бих идвала всяка година на похода - това е начин да съм на чист въздух, да се
откъсна от ежедневието и да изпитам хубави преживявания.

Според мен това са спортисти,
които печелят награди, българчета с отличия на международни
олимпиади - те са своеобразна
реклама на България.
Какво ще пожелаете на читателите на „Ехо“?
На читателите на „Ехо“ пожелавам да обичат и пазят планината
чиста. А на младото поколение
да бъде по-често сред природата
и да увеличи двигателната дейност чрез различни спортно-туристически дейности, да бъде подинамично.
Виктория Траянова на 8 г. – най-малкият участник в
похода: Тук съм с
клуб „Млад планинар“ от Петрич, воден от учителката
Гергана Сандъкчиева. Участвам за
четвърти път, като
първия път, на 70ия поход, бях на 2
години. Беше интересно, минахме по
стъпките на Ботев и
неговата чета, имаше и игри и беше
забавно.
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МАРШРУТ С БОЖУРИ,
ХУБАВО ВРЕМЕ И ДОБРИ ХОРА

ехоФЕСТИВАЛИ

По инициатива на ООН на
21 май се отбелязва денят на
културното разнообразие. На
20 май в УНИБИТ – София бе
представена изложба, посветена на 800 годишнината от основаването на скалния манастир
„Св. архангел Михаил“ при с.
Иваново, област Русе - Национален археологически резерват,
като част от световното културно наследство на ЮНЕСКО подготвена от Регионалния исторически музей - Русе.
Изложбата бе открита в присъствието на министъра на туризма г-н Христо Проданов, от
ректора на УниБИТ проф. дн
Ирена Петева заедно с председателя на ОС на УниБИТ проф.
дин Стоян Денчев, г-жа Снежана Йовева от Държавния културен институт към МВнР и в
партньорството на Българския
туристически съюз.
Експозицията се намира в
Музея на туризма, Унибит 2, ул.
Шипченски проход 69-А и може
да бъде разгледана до 30 юли
2022 г.

През май природата се възражда за живот - това е месец
на красивите цветя, на първите
плодове и начало на прехода
от пролетта към лятото.
В майски неделен ден членове на ТД „Патлейна“, заедно с
гости от Шумен, сме на сборния пункт - пиацата във Велики
Преслав. Групата е пъстроцветна - от ветерани туристи
до първолаци и две кучета. С
микробус се придвижваме до
язовир „Дервиша“ в Природен
парк „Дервиша“, известен с естествено находище на конски
кестен. От там потегляме към
местността Дервишов гроб.

Пътят минава през гориста местност покрай реката, която пълни
язовира, наречен със същото
име като местността. Вървим по
горски път, част от стар римски
път, който през вековете е свързвал Преславска с Върбишка околии. След около час пред нас се
открива млечнозелена поляна,
на която има хранилки за дивите
животни, а горското стопанство е
построило дървена кула - чакало
на ловджиите. В далечината се
вижда могилка с наредени отгоре
камъни - Дервишов гроб.
Местна легенда разказва, че по
тези места преди години живял
монах (дервиш на турски)-лечи-

тел. Той церял хората от различни болести. Но изведнъж изчезнал мистериозно, а след няколко
години се появила тази могила.
В негова чест хората именували реката Дервишка, а местността нарекли Дервиша. Сега
Дервишов гроб е посещаван от
онкоболни за изцеление, говори
се, че мястото е силно енергийно. След могилката има заслон
с пейки. Спираме за кратка почивка за събиране на групата.
От тази точка пътят се разделя
в три посоки: по билото до хижа
„Младост“ в посока Търговище,
към връх Голяма Въшкадалница
и към Горски дом „Методиево“,
който е нашата цел за днес.
Мястото е маркирано и обозначено с указателни табели.
След почивката продължаваме
по западната част на билото на
Преславска планина. Пътят е все
така широк и приятен за ходене
в горещия ден под клоните на
дървета.
След
около 25 минути
отново попадаме
на заслон, но за
жалост обрасъл
с висока трева.
По равния път
след още 30 минути се озоваваме пред прекрасна поляна с божури пред Горски дом „Методиево“. Прелестни
разпъпили
се

червени цветове с жълти тичинки, около тях жужат неуморни
пчелички. Тези красиви създания
са окичили един слънчев склон
с гледка към село Методиево и
един от ръкавите на големия язовир „Тича“, с Върбишка планина
зад него.
Тук почивката ни е по-дълга и
сме посрещнати от единствения
обитател на Горския дом - хижаря, който местните са нарекли „Партизанина“. Седнал на
припек на скована пейка, с каубойска шапка, събира слънчеви
лъчи. Доскоро е бил служител
на горското, но се пенсионирал.
Останал тук да се грижи за това
място, всичко правел сам, слизал
в селото един път в годината. В
Горския дом няма вода, а от скоро и ток. Така този човек е сам с
природата. Чешма със студена
вода има в един дол на 500 метра от там.
Тръгваме надолу, гората остава

зад нас. Пътят е открит и слънцето напича, но сме късметлии,
подухва приятен хладен ветрец
и ни гали. До селото има около
три километра нанадолнище,
но от тежките камиони, които
изнасят дърва от гората, е на
дълбоки коловози, изронени от
дъждовете и се хлъзгаме по камъни.
Стигаме до село Методиево
и по следи от асфалт по лъкатушещи улици, покрай няколко
чешми и кладенци стигаме до
мегдана, където под върба край
рекичка има приятна беседка за отмора. Виждам част от
групата до една кафе машина
и минавам по моста на реката и да си взема ободряваща
течност. До машината встрани стои човек, който пита кой
какво иска да пие. Подготвям
стотинка да пусна в автомата,
но човекът казва „Аз черпя, аз
съм кмет на селото“ - такива
са местните хора, грубовати на
вид, но с добра и щедра душа.
Така завършва днешният
маршрут - с прекрасни цветя,
хубаво време и добри хора. Микробусът ни откарва в центъра
на Велики Преслав, където са в
разгара си Съборът на средновековното културно наследство
„Преславни дни 2022” и традиционният панаир на Велики
Преслав.
До следващия маршрут с ТД
„Патлейна“!
Ваня НЕДЕВА, ТД „Патлейна“

Айтоски туристи в Стара планина
Посвещава се на 120-та годишнина на ТД „Чудни скали” - Айтос

В средата на май 2022 г. група туристи - ветерани от ТД
„Чудни скали”, град Айтос с
ръководител Ирина Николова
потеглихме към Тетевенския
балкан.
Още преди обяд пристигнахме в Рибарица и се отправихме към местността Костина и
Кървавото кладенче, където,
заради предателство, от засада
на турски заптиета е бил убит
легендарния войвода Георги
Бенковски, а неговите другари
били заловени. Там се издига
паметник на Бенковски, за да
напомня на поколенията за
подвига и саможертвата на
революционера.
Град Тетевен, с виещата
се сред него река, ни посрещна усмихнат и сякаш
с разтворени обятия. Посетихме градския Исторически музей, който ни впечатли с паметната плоча
на неговия създател. Признателните тетевенци не
са пропуснали нито своите борци за свобода, нито
сръчните ръце на предците
си, сътворили красота и изящество.
Автобусът ни спря на
паркинга на екопътека,
която води до прелестен

красив водопад, наречен „Момин
скок”. Дълго се любувахме на
прекрасната българска природа,
и не пропускаме да я запечатим
за спомен в телефоните си.
След нощувка в къща за гости
край Тетевен още в ранни зори
пред нас се откри величествена панорама на височина 850 м,
както и сякаш кацналия на скала Гложенски манастир. Той е
построен през 1230 г. от руснака
Георги Гложен, който останал да
живее в този край. Васил Левски
имал тук тайно скривалище.
Дойде ред и на една от най-из-

вестните наши пещери Съева дупка. Нейните образувания ни карат да се
прехласваме - природата е
сътворила чудесии. Екскурзоводът ни позволи да се
полюбуваме на прекрасния
резонанс на звука в пещерата, като изпяхме един
от куплетите на песента
„Песен за България”: „Тази
е моята страна, казва се
България!”
Отправихме
се
към
Златния парк край Луковит, разгледахме причудливи сгради и фигури. А
долу река Златна Панега
блестеше и ни мамеше със

своите водни къщички – джонки,
да се впуснем в забавление.
Предстоеше ни да разгледаме
пещерата „Проходна”, наречена
още „Очите на бога” и скалния
манастир „Света Марина”. Пещерата е интересна с това, че от
една страна се влиза, а от друга
се излиза. Манастирът „Света
Марина” е бил мъжка християнска обител и по време на турските нашествия, монасите са
спасили много хора от месното
население.
Този ден нашата група, която
се състои от туристи на възраст
над 70 години (петима от тях над
80), измина 10 км път. Значи, още
ставаме за пешеходен туризъм и
не бързаме да сваляме гарда.
На третият ден рано сме пред
вратите на Струпешкия или Тържишки манастир „Свети пророк
Илия”. Двете монахини с радост
и желание ни посрещнаха, готови да покажат духовността на
този Божи храм с прекрасното си
песнопение. Тази среща ни кара
да осъзнаем колко малко от материалното му трябва на човек,
колко хорска суета има в цивилизования свят.
Пристигаме в Черепишкия манастир, вдъхновил великия Вазов да сътвори разказа „Баба
Илийца”. Разглеждаме музейната сбирка и от балкона се дивим
на неповторима природна гледка
– река, гора и скални венци. На
път сме към манастир „Седемте престола”, който гордо издига
снага край река Искър.
Искърският пролом - няма друго такова място с толкова много
манастири – духовни светилища,
помогнали да се съхраним като
хора и християни, въпреки превратностите в историята.
Пристигнахме до екопътеката
„Дядо Йоцо гледа”. Снимахме се
пред паметника на прочутия герой от Вазовия разказ, устремил
поглед към новото, към бъдещето. Тук се насладихме отвисоко
на прекрасната панорама пред
погледа ни.
На връщане обратно към Айтос
в град Златица посетихме метоха, свързан с митарствата на Ва-

сил Левски, с революционния дух
на този борчески край и с желанието на неговите жители да показват българщината.
Спираме в Карлово и Сопот, за
да могат хората, които отдавна
не са били там, да попълнят историческите си познания.
Горди сме, че посетихме всички тези места, защото дадохме
храна на душата, прекрасна
гледка за окото и сигурно малко
повече стегнахме и закрепихме
мускули и стави.
Благодарим на всички, които
помогнаха за организацията на
четиридневната екскурзия – поход - едно невероятно изживяване.
Янка ИВАНОВА клуб „Туристи ветерани”,
Айтос

ЦПО към БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

Организира курс „ПЛАНИНСКИ
ВОДАЧ - ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ“
с начални индикативни дати за провеждане
15 - 24 юли 2022 г. в УЦ „Мальовица”, Рила планина.
Курсът е предназначен за повишаване специализацията и квалификацията на кадрите в системата на БТС. Място на провеждане УЦ „Мальовица”.
Изисквания: участниците да са с добра физическа подготовка
и издръжливост, да имат завършено минимум средно образование и подходяща екипировка, съобразена с теренните условия и
променливите метеорологични условия.
Необходими документи: медицинско удостоверение; планинска застраховка за не по-малко от 1000 лева; лична карта; туристическа членска карта с марка за 2022 г., издадена от туристическото дружество, с която да удостоверят членството си в съответното дружеството; документи, доказващи опит в туристическата дейност, заверен от туристическото дружество; две снимки
и копие от дипломата за завършено образование.
Материални условия и заявки: разходите за пътни, храна и
нощувки са за сметка на туристическото дружество, което изпраща участника, или на самия участник.
Такса - 800 лв., включва нощувки, храна, заплащане на преподаватели, административно обслужване.
Заявки за участие се приемат до 17 юни на електронна
поща: org.bts@abv.bg. Допълнителна информация тел.
0882 966 310 и 0882966311. Заплащането се извършва в брой
срещу фактура с касов бон. За записване моля изпратете
информация на електронна поща org.bts@abv.bg в следния
формат: име, адрес, телефон, имейл, профил, забележка.
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Дряново се намира на 22 км.
от Габрово и етнографските му
комплекси, на 24 км. от средновековната българска столица
Велико Търново, на 17 км. от
Трявна с възрожденските архитектурни ансамбли и на 34 км.
от Севлиево. Предисторията
на града датира още от тракийско и римско време. Основан е
през 1470 г., но близо до сегашния град е съществувало селище от ХІ - ХІІ век. В околностите има останки от крепости отпреди 2 000 години, красноречиво свидетелство за миналото
на този край. В района на Дряново, в пещерата „Бачо Киро”,
са открити едни от най-старите
следи на живот на Балканския
полуостров.
Самият град е пълен с културни и архитектурни забележителности и на човек ще му е
необходим повече от един ден,
за да се докосне отблизо и подробно с всяка от тях.
Историческият музей в Дряново е културната институция,
която съхранява историческото
и етнографско наследство на
този край. Към него са създадени и експозиции, разположени в други сгради на общината:
„Колю Фичето. Живот и творчество“ – Исторически музей;
„Градски бит от края на 19 и началото на 20 век“ – Лафчиева
къща; „Икони от дряновския
край“ – Икономова къща; „Археология и Възраждане“ – Дряновски манастир.
Експозицията, посветена на
живота и работата на Майстор
Колю Фичето, е открита през
1970 г. по случай 170 години
от рождението на Майстора. С
богат снимков материал и макети на строежите му, музейната експозиция отразява важни
събития от жизнения и творчески път на Колю Фичето. Никола Фичев е роден през 1800 г.
в Дряново и умира през 1881 г.
във Велико Търново. Неговите
мостове, църкви, къщи и чешми
въплъщават висок художествен
вкус и национална характерност. С изключителни техники
Фичев създава забележителни
архитектурни постройки. Уста
Кольо Фичето се смята за родоначалник на новата българска
монументална и църковна архитектура. Сред най-значимите
сгради, построени от Майстора,
са хан Хаджи Николи, Конакът
и Къщата с маймунката във
Велико Търново. А в Дряново
това са църквата „Св. Никола“,
Икономовата къща и мостът

ГРАДЪТ НА МАЙСТОР КОЛЮ ФИЧЕТО
над река Дряновска.
Работното време на музея
е всеки ден от 08.00 - 12.00
и 13.00 - 17.00 ч., без почивен ден. За контакти: 5370
град Дряново, ул. Шипка 82,
тел. 0676/72097; 72138, e-mail:
ficheto@mail.com
Етнографската
експозиция
„Градски бит от края на XІX и
началото на XX век“ се намира
в Лафчиевата къща, построена
около 1840 г. от дряновския строител Кольо Гайдарджията и е национален паметник на културата.
Това е

единствената в
България запазена
триетажна жилищна
сграда

в традиционен архитектурен
стил от периода на Възраждането. Популярна е като зданието
без пироните, защото гредите
на носещата й дървена конструкция се свързват на длъб и зъб,
без да са укрепени с железни
скоби.
Експозицията на двата жилищни етажа на сградата представя
уредбата на заможно дряновско семейство. Интериорите са
оформени с мебели и предмети
на бита, местно производство и
внос от западна Европа. Показан
е домашния занаят тъкачество с
необходимия за извършване на
дейността инструментариум и
образци от тъкани и облекло, характерни за дряновския край.
Колекцията от средновековни
и възрожденски икони /края на
XVІІ-XІX в./ произхожда от хра-

мовете в Дряновката община.
Експонирани са в Икономовата
къща, архитектурен паметник с
национално значение, построена
от майстор Колю Фичето около
1859 г. Преобладават творбите
на зографите от Тревненската художествена школа и на близки до
техните виждания автори.
Поредното неоспоримо доказателство за таланта на Колю
Фичето е мостът на р. Дряновска, строен от него в средата
на ХІХ в. Съоръжението е от
ранните хидротехнически постройки на майстора, в което
той развива своите идеи за традиционния възрожденски тип
„гърбат“ (римски) мост. Дължината му е 38.50 метра, а широчината на платното и тротоарчетата е 5 метра. Мостът има
четири свода с различни по големина отвори, стъпили върху

тон, сложно профилиран корниз,
тристепенна аркада с вградени
полуколонки над главния западен вход, малка сляпа аркада
по дължината на стените. Във
вътрешното пространство невероятно впечатляваща е плавната
извивка на балконите на емпорията. Открояват се и релефите
с растителни орнаменти от капителите на колоните. Стенописите в храма са от 1926 г., а три от
иконите в иконостаса са дело на
Станислав Доспевски – изтъкнат
възрожденски художник, племенник на Захари Зограф.
През 1971 г. храм „Св. Никола“
е обявен за паметник на културата с национално значение. През
2000 г. е реставриран и в него се
извършват богослужения. Отворен е за посетители всеки ден.
Релефната карта на България се намира в центъра на Дря-

три масивни каменни колони.
Настилката е едър калдъръм, а
на тротоарите – плочи, които излизат пред блоковете на сводовете и парапета, за да образуват
корниз и подчертаят извивката
на платното.
Храмът „Св. Никола“ е построен от майстор Колю Фичето през 1851 г. върху основите
на по-стара църква. Сградата е
трикорабна псевдобазилика с
камбанария и купол, които са от
дървен материал. Камбанарията
е осемстенна, с големи овални
и засводени отвори в стените и
шатровиден покрив. Фасадите
са с богата пластична украса, с
характерните Фичеви елементи:
вълнообразен кобиличен фрон-

ново срещу Часовниковата кула,
в парка на СОУ „Максим Райкович“. Тя е отлята от цимент в
мащаб 1:100 000 и е първата релефна физическа карта на България. Нейните размери са 6.90
м на 4.30 м. Изработена е през
1962 г. от Бонка Тихова, преподавател по география в СОУ „Максим Райкович“, и учениците Донка Александрова, Сийка Янкова и
Дабко Дабков.
Интересни архитектурни и културни паметници в града още са
Часовниковата кула, построена
през 1778 г., църквата „Св. Троица“ - паметник на културата от
средата на ХІХ в.; църква „Въведение Богородично“, паметник на културата от местно значение. Сградата е строена в края
на ХІХ в. Възстановена е през
1892 г. след пожар през 1877 г.
На 5 км. югозападно от града,
сгушен под причудливо извития
скален венец на старопланинското плато „Стражата”, се намира
Дряновският манастир „Свети Архангел Михаил”
Експозицията на Историческия музей в двора на манастира запознава с историческото
развитие на Дряновския край и
възникването на обителта: с най
– древното палеолитно поселение в Средна Европа; с местните
енеолитна и бронзова култури; с
крепостните съоръжения, изградени от траки, ромеи и българи.
Районът на Дряновския манастир
е кътче от природата на Бълга-

рия с богато разнообразие на
отвесни скални венци, пещери,
уникални релефни форми, растителен и животински свят.
Съвременният манастир е
една от десетте най-почитани светини на Българската
православна църква, национален исторически паметник
и предпочитан туристически
обект.
След като се насладите на
спокойствието на манастирската обител и минете по дървеното мостче над р. Дряновска, лъкатушеща триста метра пътека
ще ви отведе до входа на
пещерата „Бачо Киро”
Както вече не веднъж споменахме, в пещера „Бачо Киро”
са открити едни от най-старите
следи на живот на Балканския
полуостров. Тя се намира в отвесна варовикова скала, висока 25 м. и на 335 м. н. в. Това
е първата благоустроена пещера в България благодарение на
дряновските туристи още през
1938 година. Името си получава през 1940 г. в чест на героя
от Априлското въстание Бачо
Киро. През 1962 г. е обявена
за природна забележителност.
Пещерата е и археологически
обект от национално значение.
Eфектното осветление предлага на посетителите възможност да видят причудливи образувания на природата, получили наименования като: Дъждовна зала, Каменното цвете,
Тополите, Езерото на щастието,
Концертна зала, намира се на
18 м.н.в. Преддверието, Медузите, Мечата пързалка, Меча
поляна, Самотен сталактон,
Зала на Поп Харитон, Слона,
Пещерното ухо, Чистилището,
Трона, Пещерния орел, Приемна зала със стотици форми и
образования.
От първото си благоустрояване до днес пещерата се
стопанисва от ТД „Бачо Киро“
- Дряново и е била обект за посещение без прекъсване. Днес
посетителите се обслужват
от екскурзоводи целогодишно,
без почивен ден.
За периода 01 ноември до 31
март - От 10.00 – 16.00 часа
За периода 01 април до 31
октомври - От 09.00-18.00
часа
Пещерата по късия маршрут се посещава индивидуално по всяко време или с групи
на всеки 30 минути ! Дългият
маршрут се посещава от групи с повече от 15 човека, задължително с екскурзовод! Последните посетители влизат
един час преди края на работното време !
Заявки за посещения и информация за пещера „Бачо
Киро“ можете да получите от
Туристическо дружество „Бачо
Киро“: тел. 0676/ 72332; GSM
0882273735, e-mail: bacho_
kiro2@abv.bg, www.tdbachokiro.
com
След като разгледате пещерата, ако все още имате
сили и желание, можете да
поемете по някоя от екопътеките. Независимо коя
изберете, ще останете напълно доволи и изпълнени
с възхищение от красивите гледки, които се сменят
пред погледа ви. А вечерта,
отпаднали от приятната
умора, можете да пренощувате в хижа „Бачо Киро”. В
нея ще можете спокойно да
си отпочинете, да похапнете и свежи да поемете отново на другия ден.

хижи
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ОБЕКТИ НА БТС В РАЙОНА
НА ДРЯНОВСКИЯ МАНАСТИР

Туристическа спалня
„Стринава”
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Хижа „Бачо Киро”
Хижата се намира в Среден Предбалкан,
в подножието на старопланинското плато
„Стражата“, на 300 м от Дряновския манастир „Св. Архангел Михаил”, на 320 м н.в.,
GPS: 42.950403ºN 25.429587ºЕ.
Представлява масивна двуетажна сграда с
капацитет 70 места, етажни санитарни възли
и бани. Сградата е водоснабдена, електрифицирана, отоплението е с ел. уреди. Има
интернет и видеонаблюдение. Разполага с
ресторант с капацитет 50 места, както и отделна туристическа столова с малка кухня.
Пътят до хижата е асфалтиран, има паркинг.
Изходни пунктове: гр. Габрово – 15 км.;
Дряново – 7 км.; ж. п. спирка „Бачо Киро” /на
Презбалканската ж.п. линия Русе - Подкова/ 0,20 ч.; ж.п. гара Царева ливада /на Презбалканската ж.п. линия Русе - Подкова/ - 0,40 ч.
Съседни туристически обекти: Дряновски манастир, благоустроена пещера „Бачо Киро” – 0,10
ч., водопад „Синият вир” – 0,15 ч., туристическа спалня „Стринава” – 0,10 ч., село Боженци – 15 км.,
Трявна – 8 км.
Стопанин: ТД „Бачо Киро” – гр. Дряново, www.http://bachokiro.org/ Тел.: 0887099114,
0879462840, 0887099161 За контакти: 0879411164, e-mail:bacho_kiro@abv.bg, www.dryanovo.com.

Разположена е в непосредствена близост до Дряновския манастир, на брега на р. Дряновска, на 273 м. н. в. GPS:
42.959248ºN 25.430512ºЕ.
Представлява комплекс от 20 бунгала с по 2 или 3 легла,
общи санитарни възли и бани, отоплението е с ел. уреди. Има
туристическа столова. Пътят до къмпинга е асфалтиран, има обширен осветен паркинг, терен за каравани и палатки, басейн (на
500 м). Спалнята отстои на 200 м. от хижа „Бачо Киро”. Работи
сезонно: от 01 март до 30 октомври.
Съседните туристически обекти и изходните места
са същите като тези за хижа „Бачо Киро”.
Тур и с т и ч е ската спалня се стопанисва от ТД „Бачо Киро” – Дряново.
Контактната информация е същата, дадена за хижа „Бачо
Киро”. За контакти: тел. 0886099034.

Туристи от Велики Преслав на
гости на „Добруджа и морето“

Там, където „Високото
пасище" (Яйлата) на Добруджа целува морето и се
сливат в едно, мистиката и
времето са оставили отпечатъци на този бряг - спомени от различни народи и
вяра!
В първите топли дни на юни,
с приятен ветрец и слънчево
време ни посрещат от ТД "Добротица" в град Добрич. Тази
година Добруджанското дружество чества 120-та годишнина от неговото основаване.
По стара българска традиция

ни гощават с вкусна питка със
сирене, мед и шарена сол, поднесени от две весели дами в
народни носии - Лили Василева
и Роси Михайлова – Иванова,
секретар на дружеството. До тях
стои напет председателят на ТД
"Добротица" Мирослав Кескинов,
накривил черен калпак и с китка
чемшир. Той напътства гостите,
обяснява какъв е плана на похода и къде ще приключи той - при
заведението „При баба Мара“ в с.
Камен бряг, с „топла бира и студени кебапчета, ама май обратно
беше“, допълва шеговито.

Паркингът пред Информационния център на Националния археологически резерват „Яйлата“
е изпъстърен с цветни тениски на
туристи от цялата страна. Някой
гости размахват знамена, групите напомнят малки чети, всяка с
байрактар.
На подиум се качва организаторът на проявата Мирослав
Кескинов и поздравява стотиците участници, уважили похода
„Добруджа и морето". След него
екскурзовод изнесе беседа за
това чудно място, за това какви
народи и племена са го обитавали. После ни поведе на обиколка
през парка и ни показа терасовидни жилища над морето и погребални ложи.
На юг от тях се намира пещера с изкопан отгоре отвор, който
служел за комин. Още по на юг
има крепост, която след консервация отдалеч прилича на зарязан бетонов строеж, а отблизо се
вижда, че под бетонната обвивка
е запечатан автентичния градеж.
Самата крепост е разположена
към морето, от нея в далечината
се виждат кораби и как се разбиват вълните в розово-червените скали на Камен бряг. Точно
тук преди година в плен на тези
червени скали бе попаднал и кораба „Верасу". Легенда разказва,
че тук са живели корсари и нападали кораби, дали духовете на
тези корсари не са довели „Верасу"?! Според друга легенда на

това място е пребивавал Орфей
на път за Златното руно. Тук се
научил да свири на лира и разпространил култа към Дионис и
Кибела – светилището на Кибела
е близо до Балчик. Има и други
любопитни факти, например това
как се разпространило земеделието и как древните хора са отглеждали лимец по тези плодородни земи.
Разходката продължава по
ръба на скалите, гледката спира дъха. Разбиващите се 15 метра под нас вълни ни пръскат
ободряващо с водни капчици и
създават усещането, че вали
дъждец. Скала, ама на нея растат и ароматна мащерка, лайка
и магарешки бодили. Вървим

и вдишваме билки и морски
въздух, хоризонтът е безкраен и ето че стигаме до „Вечния
огън“ - място с находище на
природен газ и където гори неугасващ огън! Точно тук посрещат Джулая - първото юлско
утро. Вече има и къмпингуващи на палатки. Присядаме за
снимка и продължаваме към
края на похода, а именно на
кебапчета и бира „при баба
Мара“. Малката кръчма не
може да побере всички туристи и някои са насядали по зелените площи встрани около
кръчмата.
Ние от ТД „Патлейна“ решаваме да не сядаме там, а да
посетим нос Шабла. Отправяме се посока запад, минаваме през село Тюленово, което
също заслужава да се посети.
Ние продължаваме към Шабла.
На около шест километра от
първоначалната точка виждаме в далечината шабленския
фар, ама такъв красив, като
от американските филми или
от някаква пощенска картичка.
За съжаление е военна зона и
мечтата ни да влезем вътре и

да се качим до върха му остава
неосъществена. Близо до фара
има парк с 4 необичайни пирамидални структури, изградени
от метал и алуминий, които зареждат със слънчева енергия.
Има и слънчев часовник с посоките на света, изработен от
гранит.
Отляво на фара има заведение. Присядаме там на по чаша
домашна лимонада. За нас
приключва днешното приключение, но другите гости на събитието ще останат в Балчик,
където ще празнуват, а ние ще
чакаме следващата проява на
ТД „Патлейна“.
Ваня НЕДЕВА, ТД „Патлейна“ - Велики Преслав
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120 години организирано
туристическо движение в Перник

Ние, перничани с гордост заявяваме, че: „Първите, все още
неорганизирани туристически
стъпки, вдъхновен в своята
младост от красотите на Перник и нашия край, двадесет
години преди да бъде сред туристическите организационни
предводители на БТС в София,
прави великия наш писател
Иван Вазов (Алеко Константинов е от неговото туристическо
дружество)“. През 1873-1875
г. Вазов работи като преводач
от френски и турски езици на
строителите на ж.п. линията
София –Кюстендил и живее в
Перник. В свободното си време
той обхожда селото и планините край Перник. Започва от хълма на войводата Кракра от времето на цар Самуил и останките на неговата антивизантийска
крепост. Катери „Кървавото“ на
Голо Бърдо – по скалите, „облени“ с кръвта на защитниците
на София в древността. Търси
остатъците от някогашните Голямо и Мало градище в планината. Легендите за Кракра Пернишки и обхождането на историческите места около Перник
по негово признание през 1894
г. го тласкат към по-дълбоко
изучаване на царуването на
Самуил. Наблюдава Перник от
Витоша, Люлин и най-изненадващо от планината Вискяр – недоучена и непосетена от повечето от нас.
Въз голий хълм, де хладна
Струма
с жален шум брега пои,
под мъх и прах, без глас и дума
прочутий Перник днес стои!
Така Иван Вазов двадесет
години по-късно си спомня
Пернишкия
край.
И пише за Перник:
„Благодарение на
факта, че пернишката линия се строеше от турци и сам
бях в това време на
турска служба, аз
без страх посещавах романтичните
околности.
Главната ми разходка
беше по пролома
на Струма в подножието на Ивацовата
крепост.. Скитайки

На път за „Черни връх“.
отпред е Брокс, а най- горе
Ст.Бръчков

се повече сам, аз обичах да си
отпочивам в самата крепост , основите на която се виждат и днес
върху един висок гол хълм. Пернишкият период в моя живот бе
много продуктивен и от голямо
значение за моето творчество“.
На 23 април 1902 г. любители на природата от Мини „Перник" основават туристически
клон на БТС - „Голо бърдо". За
членове на настоятелството са
избрани: д-р Шопов- председател; И. Мечир - подпредседател;
Иван Богданов - секретар; И. Гудев - касиер. Така е поставено
е началото на организирания
туризъм в Перник, първата
връзка на минната интелигенция и обикновения труженик
– миньора. Така в Перник възниква нова социална общност, в
отличие от София, обединяваща
всички без ранг, категория и произход, защото първите години на
туристическо движение в София
са проява на интелигенцията и
културния елит на България.
Периодът 1926-1927 г. се характеризира с активизиране на
хижестроителната дейност на
туристическото дружество. На 3
юли 1927 г. ентусиазираните пернишки туристи откриват първата
си хижа - землянка в Голо бърдо
в местността „Ранчово градище".
През годините 1930-1931 дружеството наброява вече 130 организирани туристи. Освен на Витоша перничани „стъпват“ на Рила,
Пирин и Родопите.
Две години след построяването
на хижа „Голо бърдо", пернишките
туристи замислят строителството
на нова хижа. Изборът пада на
местността „Ленищата", в дъното
на каменната река на връх „Се-

лим", над с. Кладница. Под ръководството на председателя на
дружеството д-р Тодор Личев, касиера Иван Келчев и с активното
съдействие на инж. Хелмут Брокс започва ентусиазиран строеж
на хижа „Селимица". След като
е избран за председател на клон
„Голо бърдо” от БТС Перник
инж. Хелмут Брокс пренася сред
запалените туристи нови идеи
за строителството на туристически бази в планината. Водени
от своите туристически ръководители и деятели наши туристи участват в строителството на
хижа „Брокс”, „Кумата” на Витоша,
„Орлите” в Радомир. През 1933
г. хижестроителната дейност на
ентусиазираните перничани се
насочва към Рила, където в красивата Мальовишка долина под
връх Мальовица, по инициатива
на Хелмут Брокс, съвместно със
самоковските туристи, през лятото на 1934 г. се построява първият каменен заслон „Мальовица".
Историята на развитието на туризма е свързана с инж. Хелмут
Брокс, който, след като работи
две години като минен инженер на рудник „Бобов дол” идва
в мини „Перник“ и е началник
на рудници в Мини Перник. В
периода 1938-43 г. БТС създава своя планинска-спасителна
служба и инж. Брокс и перничани
участват в нейната работа.
На 20 март 1945 г. в Перник
клон „Голо Бърдо ” провежда годишно събрание и избира ново
управително тяло с председател
инж. Харалампи Попйорданов –
директор на Държавни мини Перник и заместник председатели
- инж. Хелмут Брокс и арх. Любен Константинов (чичо „Ехо“) и
секретар - Петър Димитров.
През 1953 г. на територията
на Пернишка околия се създават
доброволните спортни организации (ДСО) Миньор, Урожай,
Торпедо, Динамо и Строител,
към които са изградени и съответни секции по туризъм. Такава има и към Околийския комитет за физкултура и спорт.
Първото градско състезание
по туристическо ориентиране
в Перник е на 15 и 16 септември 1956 г. Второто състезание
- също през 1956 г. е с финален
етап х. „ Голо Бърдо“ - курорта „Рударци“. Тези първи местни състезания по ориентиране в България поставят основите на израстването
на Перник по-късно като
център на ориентирането в
България.
На 3 юли 1957 г. в салона на минната дирекция се
е състояла
учредителната
конференция за основаване
на туристическо дружество в
града Присъствали са осемдесет и три учредители.
Втората
отчетно-изборна
конференция на дружество
„Голо бърдо" и първата отчетна-изборна конференция на

Първи излет на Витоша на новия клон на БТС „Голо Бърдо“
Перник
новоизградения Окръжен съвет
на БТС се провеждат в средата
на 1959 г. Дружеството решава
да се преименува от „Голо бърдо“ на „Кракра Пернишки", а х.
„Голо бърдо"- на х. „Славей".
В периода 1958-61 г. освен
излетна дейност се появяват и
нова състезателна, идейно-възпитателна и културно-просветна
дейност на туристическото движение в Перник.
Пернишките ориентировачи
отбелязват нов връх. На проведени международни състезания
в Панагюрски колонии състезателят от Националния ни отбор
Кирил Боянов в екип с Тодор Димитров от Троян печелят първото
място в надпревара с изтъкнати
състезатели от Швеция, Унгария,
Полша, Румъния, Чехословакия,
Югославия и Германия. Те са
победители и на „Седмите Републикански състезания“ в Трявна,
където патрулът ни в състав Кирил Боянов и Борис Чолев печели първото място и първата кристална купа за дружеството. Нашите ориентировачи триумфират
като победители на летни и зимни състезания по ориентиране в
следващите 10 години. Перник
се утвърждава като един от
центровете на туристическото
ориентиране, наред със София
и Плевен.
В началото на 1963 г. дружество „Кракра Пернишки" поставя
начало на подготовката на кадри
за училищните секции. От 1 до
12 януари с 30 души се провежда
курс за младши инструктори.

На 30 юни 1963 г. на Мишова ливада в Люлин планина
ТД „Кракра Пернишки” открива новата си хижа „Люлин” и
чества 60 годишнината от основаването си през 1902 г.
1963 г. е годината на пернишките успехи в състезателната
дейност по ориентиране и се
утвърждават имената на наши
и национални състезатели
като Кирил Боянов, Борис Чолев, Елица Димитрова, Георги
Янев, Илия Любомиров, Славка Янева, Кръстинка Крумова.
През 1963-1970 г. в Перник се
развива широка клубна дейност - туристи, алпинисти,
ориентировачи, пещерно дело,
екология, колотуризъм и почистване на планината.
Водещи са
алпинистите.
През 1958 се „ражда“ пернишкият алпийски клуб. През
1964 г. започва пернишката
алпийска спартакиада на Трънско Ждрело.
Клубът по ориентиране е
втори по форма, но е водещ по
масовост в пернишкия организиран туризъм.
Само 5 години след основаването на Съвета на ветераните-туристи при ЦС на БТС
- София, на 25 ноември 1967
година на територията на Перник се учредява Клуб на ветераните по пешеходен туризъм. Първият му председател
е инж. Ангел Бъчваров.
инж. Людмил МАРКОВ
ветеран турист
продължава в следващия брой

НОВА ВРАТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ
И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Откриването на нов гранично-контролен пункт между териториите на общините Струмяни
и Берово на границата при село
Клепало, на вършината на Малешевска планина, ще отвори
нова врата за подобряване на
сътрудничеството между България и Северна Македония. Това
безспорно ще повлияе и на икономическите интереси на двете страни, тъй като съкращава
пътуването в този край, но ще
помогне и за развитието на природопознавателен и друг вид туризъм, като превърне тази разделена от много години планина
в междусъседска.
Откриването
на
граничен
пункт и изграждането на пътна
транспортна връзка в тази част
на Малешевска планина е една
мечта от десетилетия, и вече
навлиза в последния етап от
осъществяването й. Така смята кметът на община Струмяни
Емил Илиев, който сподели това
в домакинска среща с кметове
от района на Струма и гости от
Северна Македония.
По информация на кмета
Емил Илиев предстояща задача
в изпълнението на транспорт-

ната свързаност между Струмяни и Берово е подобряването
на пътния възел при Струмяни.
Това включва отсечка от 2 км,
по която трябва да се подмени водопровод, да се изградят
тротоари и да се положи нов
асфалт. Подобрения ще трябва
да се направят и на още няколко километра във високи части
в Малешевска планина. Нещата вече са в развитие и са във
фаза откриване на процедури
по възлагане на обществени поръчки по изпълнението им. Това
ще се стартира по трансграничната програма ИНТЕРРЕГ-ИПП,
която обхваща два гранични региони в България и три региони
на Република Македония.
Уверенията на Емил Илиев
идват и от скорошно изявление
на министър-председателя на
България Кирил Петков, според
което всичко нужно за приближаването на общините Струмяни и Берово в Македония, подобряването на връзките между
България и Северна Македония,
както и живването на селищата
в Малешевска планина може да
се случи до началото на 2024 г.
Борис САНДАНСКИ
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С Петър Златков се запознахме преди двадесет години.
Тогава започнах работа като
автор на туристически пътеводител „Витоша”, по поръчка на
дирекцията на Природен парк
„Витоша”.
От ранното ми детство до
ден днешен посещавам и все
по-добре опознавам тази моя
любима планина. Като бъдещ
автор на пътеводител за планината се заех да правя ново,
основно обхождане и актуално
опознаване на туристическите
забележителности, характерни
местности, пътища, пътеки и
маркировката по тях. Оказа се,
че не само на мен, но и на повечето ми познати планинари,
най-малко или почти никак не
бе позната югозападната част
на Витоша. До тогава издадените туристически пътеводители и карти на планината в тази
част имат много бели петна,
преди всичко в нейната топонимия. С цел да се запълнят
някои празноти в описанието на тази част на планината, потърсих съдействието на
познати планинари от селата
Рударци, Кладница и Мърчаево. Те ме насочиха към Петър
Златков от Рударци, който според тях е отличен планинар и
най-добър познавач на югозападната част на Витоша.
Роден е на 12 юни 1946 г. в
Рударци, където живее и досега със семейството си. Професионалната му дейност като
металург преминава изцяло в
МК „Стомана” край Перник. Извън професионалните си ангажименти там Петър се изявява
като отличен ръководител на
туристически групи. Това негово занимание има корени още
от най-ранно юношество и продължава до днес. Ръководител
е бил на по-големи и по-малки
туристически групи по всички
български планини. Той е дълбоко убеден, че планинарството е здравословно за хората, а
от друга страна то допринася
за най-доброто опознаване на
родината.
След навършване на пенсионна възраст продължава
да организира и ръководи туристически групи и приятелски
компании в различни кътчета
от югозападна България, като
планините Вискяр, Осогово,
Люлин, Конявска и преди всичко Витоша. Като отличен планинар и познавач на забележителностите в страната, той е
предпочитан и в днешно време
от любителите на туристически походи. При тяхната организация и провеждане Петър
Златков държи да цари дух на
добра дисциплина, приятелски
взаимоотношения и добро настроение.
През последните две години,
въпреки здравословните и икономическите затруднения, Петър Златков продължи да организира и провежда пешеходни
излети до близки и по-далечни
дестинации с групи или с приятели. Така например, през юни
2021 г. организира и провежда
посещение на в. Вейката, близо до Гюмюрджийски снежник в
Източните Родопи. През върха
преминава граничната бразда
между България и Гърция. И
сега участниците в тази проява
със задоволство разказват, че
върхът е изключително обзо-

ПЕТЪР ЗЛАТКОВ

ОТЛИЧНИЯТ ПЛАНИНАР
И ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЯТЕЛ
рен. От него при ясно време се
вижда значителна част от Южните склонове на Родопите, в далечината синее Бяло море, а още
по-далеч – остров Тасос.
Изключително полезна и заслужаваща най-голямо уважение е работата на Петър Златков
по направата на туристическа
маркировка по малко познати и
практикувани маршрути в югозападната част на Витоша. Тази му
дейност допринася за по-доброто опознаване на планината, а
от друга страна, за разсейването
на големия туристически поток
от „магистрали” като Княжево Златните мостове, Владая- Златните мостове, Драгалевци - х.
„Алеко“ и други. Така е по-равномерно натоварването на планината във всичките й части, което
спомага за нейното опазване и
поддържането на екологичната
обстановка в най-добро качество. Направата на маркировка по
интересни маршрути се извършва с негови труд и финансови
средства. Напълно се спазва Европейската стандартизация за
поставянето на лентова и стълбова маркировка. На кръстовища
и на други места, където е необходимо, са поставени указателни
табелки. Така например, негово
дело са следните маркирани туристически маршрути:
- пътеката от с. Кладница
през м. Три кладенци до Черни

връх преминава през впечатляващи обекти като м. Св. Йордан,
Каменната река, м. Танчовица,
билото, свързващо върховете
Самара и Селимица,

- много посещавана от малки
и големи е туристическата пътека, маркирана от Петър Златков
и съмишлениците му от с. Мърчаево до Церова поляна. Този
маршрут е известен като Дъновата пътека.
Големият български философ,
учител и лечител Петър Дънов,
от м. януари 1944 г. бил евакуиран в с. Мърчаево. Почти ежедневно той излизал по пътеката
до Церова поляна, откъдето се
наслаждавал на любимата му
Рила планина. Последователите на Петър Дънов всяка година
в последния почивен ден на май
излизат по тази пътека на Церова поляна, където под звуците на
музика, композирана от Дънов,
изпълняват характерните танци
Паневритмия.
Маршрутът от с. Мърчаево на
около 30 минути от началото се
разделя на две в местността Канала. Вдясно се минава през заслон Каменоделеца и оттам по
обезопасена с дървен парапет
пътека се излиза на Церова поляна. Другият вариант е от Канала направо до Церова поляна.
Маркираната туристическа пътека от поляната право нагоре в
южна посока за 10 минути излиза
на изоставен автомобилен път.
По него вдясно на запад се минава покрай Крайните кариери, където пътешественикът се запознава със способността на природата да се самовъзстановява, когато е оставена на спокойствие,
без човешка намеса. Маршрутът
минава край заслон Пинко, който
е в незадоволително състояние.
Пресича се Каменната река и постепенно се слиза до хижа Селимица.
Отколешна мечта на Петър
Златков е да се изгради заслон
на Витоша над селата Рударци
и Мърчаево, в който при лошо
време туристите да намерят укритие, да поседнат и отдъхнат.
С много труд и лични финансови
средства на този активен туристически деятел през 2006 г. тази
негова заветна мечта е осъществена. Така е построен заслон Каменоделеца. Намира се в местността Табаните, на 1130 м н. в.,
в непосредствена близост до из-
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оставена каменна
кариера със същото
наименование.
Малката кокетна и
красива постройка има
размери три на четири
метра, с прозорци и масивна врата. В помещението около голяма маса могат
да седнат и да се нахранят до
12 души. Отоплява се от печка,
на която може да се приготвя
храна. За целта има и необходимите прибори. Първоначално сградата е направена от
дървен материал, който с разрешение на горското стопанство е добит от суха и паднала
маса.
Сградата постоянно се обновява и ремонтира. Някои от ремонтните работи са належащи,
защото злосторници и вандали
чупят прозорци, вратата и т.н.
Петър Златков и съмишлениците му постоянно ремонтират
и поддържат заслона в добър
вид. В тази дейност Петър много често е подпомаган от Богомил Стойнев, Кирил Велев и
Симеон Цветанов от Рударци,
Вальо Павлов от Мърчаево.
От с. Рударци до заслона по
маркирана туристическа пътека разстоянието се изминава за
един час, а от с. Мърчаево – за
50 минути.
Няма да пропуснем и активната дейност на Петър Златков като природозащитник.
При всички констатирани от
него нарушения в гората той
реагира много активно и адекватно. Преди три години боровите дървета бяха побелели от къделките на „боровата
процесионка”. Той бързо и настоятелно изиска намесата на
горското стопанство и гората
беше очистена от този опасен
вредител.
Като се има предвид, че
дейността на организираното
туристическо движение в България се е развивала преди
всичко на самодейни начала,
работата на планинаря Петър Златков служи за пример
и подражание. Награден е със
значката „Отличник на БТС”.
инж. Георги ПЕТРУШЕВ

45 ГОДИНИ “ПАРАНГАЛИЦА” Е ПОД ЗАКРИЛА НА ЮНЕСКО
„Парангалица"
е един от най-старите горски резервати в България
и вече четиридесет и пет години е
под закрилата на
ЮНЕСКО. Той е
обявен за защитена
територия
през 1933 г. – втори след резервата „Силкосия " в
Странджа. Намира
се в югозападните
склонове на Рила
на площ от 1509

хектара. От 1977 г. „Парангалица”
е включен в листата на биосферните резервати по програмата
„Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.
Името му има гръцки произход –
думата „парангалос” означава забранено.
В „Парангалица” се опазват
едни от най-старите смърчови
гори в Европа, чиято средна възраст е над 200 години. Горите
създават благоприятни условия
за развитие на около 290 висши
растения и много животински видове, защитени от закона и включени в Червената книга на България. На три стационарни пло-

щадки се водят наблюдения от
наши и чуждестранни учени. Вечнозеленият природен триъгълник
между реките Благоевградска
Бистрица и Хайдушка и върховете Равник и Eзерник в Югозападна Рила е обрасъл със смърч,
ела, бяла мура, бук, хвойна, клек
и различни видове високопланинска растителност, някои от
които са ендемити за България,
Балканския полуостров и Европа. Много от животинските обитатели там са включени в "Червената книга" на България. На
надморска височина между 1450
и 2485 м. в биосферния резер-

ват „Парангалица" се намират
най-високите дървета от смърч
и ела в Европа. Възрастта им
е над 150 години, като някои от
тях достигат 350 - 400 години.
Средната им височина е над 45
метра.
На разположение на туристите и любителите на природата
са маркирани пътеки и обособени пунктове за панорамни
изгледи към резервата, като
основните маршрути са от „Карталска поляна" за хижа "Македония" и от нея за местността
„Предел" и долината на Хайдушка река.
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Национален воден поход
по река Струма

В края на май т. г. се проведе
Националният воден поход по
горното течение на река Струма, организиран от воден клуб
„Струма 2012“ към ТД „Осогово“, гр. Кюстендил. Пристигнаха
участници от различни краища
на България – София, Пловдив,
Нова Загора, Кърджали, Хасково,
Димитровград, Пазарджик, Русе,
Габрово, Троян и Варна. Бивакът
бе устроен на поляната Чардака
край село Раждавица – любимо
място не само за водния поход,
но набиращо популярност за все
повече любители на природата
из цяла България. „С гордост можем да заявим, че това се случва
благодарение на нашето дългогодишно усърдие да поддържаме
поляната във вид, в който всеки любител на къмпингуването
и природата би желал да види.
Благодарение на кмета на село
Раждавица всяко лято на поляната се осигурява контейнер за
отпадъци за улеснение на всички, които имат добро желание да
оставят чисто след себе си.“ –
сподели председателят на клуба
Росен Калфин.
За съжаление нивото на река-

та бе под нормалното за каране
на каяк в бързи води и се наложи
промяна в обявения график. Това
не отказа гостите и на вода взеха
участие 16 каяка. Оформи се и група туристи, които направиха разходка по екопътеката до водопад
Скакавица. Някои останаха да си
почиват в бивака. Въпреки дъжда и

тази година успяхме да поддържаме лагерния огън през цялото време, на който бе сготвена топла супа
и бе изпечено месо. Винаги е много
приятно, когато излезеш от реката
измръзнал, мокър и прегладнял, да
те посрещнат с топла супа край огнището. Това се случи за пореден
път благодарение на нашите колеги
и приятели, които помогнаха с организацията. Благодарим за помощта!
Специални благодарности на главния готвач на похода Юлиян Райчев! Не пропускаме да благодарим
и на ръководството на строителна
фирма „Рила“, което ни помага през
всичките тези години за провеждането на това мероприятие. Отправяме специални благодарности и
към ръководството на ТД „Осогово“
за подкрепата, която ни оказва от
прохождането ни като каяк туристи.
Надяваме се и гостите да са усетили нашето усърдие за тяхното приятно изкарване.
Гергана НЕШЕВА, член на воден
клуб „Струма 2012“

Представители от колоклуб „Велоспорт“ към ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил се включиха във велообиколката
на планината Беласица. Три държави,
200 км. Маршрутът бе : Петрич – ГКПП
Кулата - Гърция - ГКПП Дойран - Македония– КПП Златарево – Петрич. Участниците от Кюстендил са очаровани
от добрата организация, новите приятели и красивата природа. Те с нетърпение очакват следващите си участия.
ТД „Осогово“ Кюстендил

120 години ТД „Кайлъшка долина“ - Плевен

събития

В края на май т.г. в парк „Кайлъка”, в района на х. „Среброструй” се състоя честването на
120-годишнината от създаването на ТД „Кайлъшка долина” –
Плевен. През 2021 г. празникът
бе отложен заради пандемията.
На събитието присъстваха членовете на Управителния съвет
и Контролния съвет на дружеството, представители на клубовете, туристи, ориентировачи,
алпинисти, които дълги години
са участвали в дейността на ТД
„Кайлъшка долина” - Плевен.
Гости на празника бяха проф.
Атанас Георгиев – член на УС на
БТС и Почетен председател на
Българска федерация по ориентиране; Лъчезар Лазаров – изпълнителен секретар на БТС; Стефан
Инколов – член на УС на БТС и
председател на ТД „Бачо Киро” –
Дряново; Стоян Иванов – председател на Инспектората на БТС и
председател на ТД „Яворови скали” – Поморие;
Васил Василев – Председател
на ТД „Росица” – Павликени; Тодор Балтаджиев – председател на
ТД „Славянка” – с. Петрово, Община Сандански; Атанас Сидеров
– председател та ТД „Узана” – Габрово; Пламен Петров – секретар
на ТД „Узана” – Габрово; Петя Иванова – отговорен редактор на вестник „Ехо”; Ирена Николова – началник-отдел „Спорт”
в Община Плевен
В 9 часа доц. д-р
Венци Росманов, д.м.
- председател на ТД
„Кайлъшка долина”
откри празника на х.
„Среброструй”.
Хористите от хор „Кайлъшко ехо” изпяха
любими песни за
всички присъстващи.
Участниците
в
пешеходния
поход
тръгнаха от началото на парк „Кайлъка”
до х. „Среброструй”.

Осмият преглед на туристическите сръчности за учащи се за приз
„Кристален еделвайс” – Кайлъка`2021” се проведе на х. „Среброструй” и в парк „Кайлъка”. Учениците взеха участие в следните
състезателни дисциплини:
комплексна туристическа щафета ,
теглене на въже и построяване
на палатка. В района на хижата се
проведе и състезание по спортно
ориентиране. На язовир „Кайлъка”
Клубът по воден туризъм проведе
демонстрации по гребане с каяк
В 13.30 часа започна официалната част на празника. Над 200
души - състезатели и гости се събраха пред х. „Среброструй”
Доц.,д-р Венци Росманов,д.м.
приветства гостите, състезателите и всички участници в празника.
Проф. Атанас Георгиев даде висока оценка на дейността на дружеството, поздрави плевенските
туристи и връчи на д-р Венци Росманов плакет по повод юбилея от
името на УС на БТС и на председателя на БТС Венцислав Венев.
Специални поздравления отправиха и Васил Василев от ТД „Росица” – Павликени, Стефан Инколов
– ТД „Бачо Киро” – Дряново и д-р
Димитър Петров – зам. директор
на Регионалния исторически музей
– Плевен. Поздравителен адрес
от Кмета на Община Плевен Георг
Спартански прочете Ирена Нико-

на и слизане край с. Костелево, с
последващо най-голямо изкачване
до Лобното място на Христо Ботев
във Врачански Балкан.
По време на Ботевия поход не ни
валя! Почти всеки ден между 16 и
18 часа валеше, понякога проливен дъжд, но ръководителите бяха
подготвили групите си, нямаше мокър багаж и никой не напусна по
тази причина.
Първата вечер присъствахме на
откриването на Козлодуйски бряг,
последвано от възстановка на събитията от 1876 г. с участието на
Филип Филипов от Враца в образа
на Христо Ботев и формация „Традиция“, концерт и тържествена заря-проверка. Корабът „Радецки“ бе
отворен за посетители и всеки можеше да участва в кратък круиз по
река Дунав. Имаше и коне за безплатна езда. Почти всички младежи от „Незабравка“ преживяха тази
емоция и дълго разказваха за нея.
Като всяка година организацията
на похода бе перфектна – охраняван бивачен лагер и придвижване
по асфалтови пътища, медицинска
поддръжка, предварително определяне местата за бивак, провеждане на преходите, почистен навреме Ботев път, осигурени пътуващи с нас химически тоалетни и
бани, контакти за зареждане на телефони. През цялото време Нели
Стоянова от Враца изнасяше пълна и съдържателна информация,
свързана с похода, със събитията
преди 146 години и отговаряше на
всякакви въпроси.
И ние, като всички, си поддържа-

хме бивака постоянно чист, дори
събирахме отпадъци по Ботевия
път, които оставяхме на места, където могат да бъдат прибрани.
По стар български обичай навсякъде ни посрещаха девойки в
народни носии с погача и шарена
сол.. На Алтимир, както предходни
години, вървеше концертна програма, организирана от читалищни
дейци, която завърши с народни
хора, в които се включиха и участници в похода. В с. Добролево
след официалното посрещане отново се завихриха народни хора.
На походниците не им се тръгваше. Личеше си и тяхната предварителна подготовка.
Пред всеки паметник или място,
свързано с Боевата чета, имаше
много съдържателни беседи. Нашата група поднасяше по няколко
букета от полски цветя пред всеки
паметник. Край с. Баница, на паметника на поп Сава Катрафилов,
се осъществи уникална среща с
двама негови наследници. Научихме интересни факти. Чухме и
стихове, посветени на Ботев. Тук
поставихме букети в знак на почит
към саможертвата на Ботевите
четници. На Милин камък букетите
бяха повече. Там отново ни чакаха
от с. Чирен с програма и всичко необходимо за упокойна панихида за
жертвите.
До бивака край с. Баница се проведоха
спортно-туристическите
състезания, състоящи се в щафета
и дърпане на въже. Поради дъжда
в м. Речка вечерта на групите не се
осъществи. Когато дъжда спря за

малко след 21 часа нашите младежи почти час представиха огнено
шоу.
След Костелево в последния ден
на похода деца от детските градини на Враца, облечени с бели тениски с образа на Ботев, ни чакаха
по Ботевата алея, за да ни поздравят. Беше много мило да докоснеш
протегнатата детска ръчица за поздрав. Бъдете живи и здрави, дечица, станете истински българи и последователи на Ботев!
Изкачихме Душевадката. На
лобното място на Ботев поднесохме полски цветя, изслушахме
беседата, отдадохме почит и след
групова снимка продължихме към
построения бивак. Стигнахме финала – връх Околчица. Обядвахме
и до паметника на върха направихме кратък разбор на похода,
проведохме станалото традиция за клуба ни туристическо
кръщение. Своите туристически имена получиха 21 нови
членове на клуба.
Вечерта на Околчица бе
звездна и топла. Тук бе проведена пропуснатата вечер
на групите, за която повечето от тях се бяха подготвили.
Програмата бе много интересна, а след нея дискотеката продължи до един часа
през нощта.
Нашите младежи не само
участваха в похода, но се
представиха много добре
и се наредиха сред първите. Представиха достойно града ни и с гордост се

наричат „боляри“! От него те си
тръгнаха с най-много награди за
клуба през последните години - волейболна топка - като един от трите най-добре справили се отбори
на надиграването с народни хора
в центъра на Козлодуй; плакети за
второ място в три категории - дисциплина,
спортно-туристически
игри и художествена самодейност;
плакет и грамота за участие в похода.
Благодаря на всички за всеотдайността и доброволния труд за
безпроблемното протичане на похода, от който си тръгнахме с много положителен заряд и идеи за
следващата година.
Снежанка ДИМИТРОВА –
планински водач и ръководител

лова – н-к отдел „спорт” в Община
Плевен. От „Лайнс клуб“ - Плевен
връчиха награда по случай 120 годишнината от създаването на ТД
„Кайлъшка долина” - 3 ваучера.
Плакети за заслуги в дейността на ТД „Кайлъшка долина” –
Плевен връчиха доц.,д-р Венци
Росманов,д.м. – председател на
дружеството и Христо Недялков –
бивш дългогодишен председател.
В спортно-туристическия празник участваха отбори от училища
в Плевен и Кнежа. В отделните
спортно-туристически дисциплини
медали получиха състезателите,
класирали се от първо до трето
място. На отборните победители
бяха връчени купи. Всички участници в състезанията и техните ръководители получиха грамоти.
Клубът по воден туризъм организира за гражданите и гостите на
Плевен демонстрация по гребане
с каяк в язовир "Кайлъка". За целта, на разположение бяха различни
видове каяци: двойни туристически, единични туристически, единични за бърза вода, единични за
воден слалом. За безопасността
на гребците бяха подсигурени спасителни жилетки и бе извършен инструктаж, а за комфорта на гостите
имаше осигурена от клуба сянка,
столчета за чакащите и минерална вода. Участие в събитието взеха както членове на клуба, така и
граждани със семействата си.
Най-голяма радост за децата
беше първата среща с каяка много вълнуваща, с много усмивки и положителни емоции.
Имаше участници, които се
занимават със състезателно
гребане и бяха обменени опит
и впечатления от различните
стилове гребане.
С грамоти и тениски бяха наградени най-малките участници, а именно: Елица Данчева
(4 г.), Теодор Данчев (7 г.), Тервел Тодоров (5 г.), Баян Тодоров (7 г.) и Леа Блажева (10 г.).
Лидия ЦАНОВА
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ИЗ ПОТАЙНОСТИТЕ
НА ВИДИНСКИЯ КРАЙ

ПРАЗНИК СЪБРА ТУРИСТИ
НА ХИЖА „СРЕБРОСТРУЙ“

БОТЕВИЯТ ПОХОД НЕ Е САМО УЧАСТИЕ

Приключи 74-я Национален
туристически поход „По пътя
на Ботевата чета“ за 2022 година. Нашият туристически клуб
„Незабравка“ – Велико Търново за 11-ти път организира
група в този най-патриотичен,
чакан и мечтан поход в България. Младежите от ТК „Незабравка“ са от 8 училища във
Велико Търново, 1 от Горна
Оряховица и 1 в Павликени.
Всеки българин би трябвало поне веднъж да извърви
120-те км на безсмъртието по
„Ботевия път“, за да усети заряда, родолюбието, патриотизма, саможертвата, силата
на единството и семейството
- на този поход сме като едно
голямо семейство – помагаме
си според възможностите и
си разпределяме задълженията. Неслучайно и Ботев се обръща към четниците с думата
„Братя!“
Участниците тази година бяха
1300 души, в т.ч. 38 ученически
групи от 25 населени места и
групите възрастни. Походът се
проведе при перфектна организация и ръководство от Спортен
клуб по ориентиране „Леденика“ от гр. Враца, с председател
и ръководител на похода Евгени
Филипов и Областна администрация - гр. Враца. Той е от III
степен на трудност поради продължителността и три по-големи
изкачвания – едното от с. Баница
до Милин камък и слизане, второто от м. Речка до Ботева поля-

юни 2022 г.

Едва ли има някой от нашите туристи, който да не е чувал за пленителни местности
на Северозапада като пещерите Леденика и Магурата,
крепостта „Баба Вида“, Белоградчишките скали, красивия
Клисурски манастир… Но сега
за първи път ще се запознаем с
тайнствената пещера Венеца.
С помощта на модерно цветно
осветление туристите, меко казано, останаха без думи при невероятните подземни гледки. Венеца
изобилства с кристали и корали,
сталагмити и сталактони. Голяма
част от пещерните фигури са от
красивия полускъпоценен камък
оникс, чиито свойства са силно
енергийни. Смята се, че камъкът
освобождава отрицателните емоции, носи физическа и психическа
сила и късмет на хората в близост
до него. Ониксът повишава самочувствието и премахва стреса.
На някои от красивите образувания в пещерата са дадени имена като „Ръката на Бог“, „Главата
на пеликана“, „Тортата“, „Лалето",
„Нощната лампа“, „Дева Мария“.
Човешкото въображение е безкрайно и в ума на всеки може да
изплува различна скална фигура.

„Тоз, който падне в бой за
свобода, той не умира!“
Христо Ботев

Според много пещерняци
и обикновени
туристи Венеца е най-красивата пещера
у нас. Неслучайно я наричат „венецът
на всички пещери“.
Едва
ли има някой,
посетил
пещерата, който
да не е останал очарован
от
нейните
подземни прелести.
Туристите направиха
снимки и разгледаха
различните сталактити, сталагмити и сталактони,
обагрени във всякакви цветове.
После се отправиха към Видин и
отново заради липсата на крайпътна маркировка бе отмината отбивката за града.
На другия ден предстоеше запознаване със забележителностите на Видин с помощта на екскурзоводката Цецка Цокова. Бусът
се отправи към Дунавския парк,
където е крепостта „Баба Вида“,
като се минава покрай системата
„Кале“. Туристите се запознаха с
историята на крепостта и я обходиха. После разгледаха „Кръстата
казарма“, понастоящем приютила исторически и етнографски
предмети, видяха отвън вкопаната църква „Св. Петка“. Посетен бе
също катедралния храм „Св. Димитър“ с неговия уникален стенопис.
Обиколката продължи с централния площад „Бдинци“, където бяха
разгледани „Стамбул капия“, паметника на Бдинци, крайдунавския
парк, първата театралната сграда
в България, „замисления“ Херакъл,
паметника на опълченците и на Г.
С. Раковски.
По обяд бусът отпътува за рибарското село Кутово, което се
намира на 11 км от Видин. В ри-

барското селище туристите бяха
посрещнати от танцовия състав
за автентичен фолклор към НЧ
„Просвета – 1937 г.“. Посетена бе
църквата „Св. св. Петър и Павел“,
строена малко преди Априлското
въстание. После в читалището бе
разгледана етнографска изложба,
съхранила миналото на този край.
Фолклорната група отправи поздрав към туристите, част от тях се
включиха в танците и бяха аплодирани. След тв групата бе поканена
на влашка кухня: любезните домакини бяха подредили дълга маса
със специалитети, които радваха
с окото – мамалига, папица – лятна чорба от джанки, сушени люти
чушки и чесън, постни сармички и
такива с домашно кълцано месо,
погача, подсладена баница с домашно сирене и яйца, домашно
червено вино, пастички и още много вкусотии. С Дунавско хоро гостите се разделиха с домакините и
останаха с прекрасни впечатления
от колоритното село Кутово!
По пътя за Видин групата слезе
от микробуса, за да се наслади на
гледката към плодородното поле
на Златорожието и почувства атмосферата на усиления трафик по
Дунав мост 2.
Вечерта, на сцената на летния
театър в крепостта „Баба Вида“,
артисти от видинския театър пред-

ставиха
комедията
„Женско
царство“ на Ст. Л. Костов. След
това, пак на открито, но извън
пределите на крепостта, бе предоставена възможност да се гледа филма „Горещ вятър“ с Любиша Самарджич. И двете събития
бяха безплатни за жителите и
гостите на града.
На третия ден бе разгледан т.
нар. Триъгълник на толерантността, заключен между храма
„Св. Николай“, Мавзолея на Екзарх Антим I и Джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу.
Накрая бе посетена местна винарна с възможност за дегустация и покупка на вино от прочутата марка Видинска гъмза.
Благодарим на нашата ерудирана екскурзоводка Цецка Цокова, която ни разходи из най-важните забележителности и попълни познанията ни за историята на гостоприемния видински
край!
Благодарни сме и на фолклорния състав към НЧ „Просвета –
1937 г.“ в село Кутово със секретар Татяна Любенова, които със
своята енергия, сърдечност и непринуденост ни заредиха с много
положителни емоции!
инж. Анета КАЦКОВА КСТ „Мургаш`77“ - Ветерани
– София

В Етрополе откриха нов кът за отдих
През май в Етрополе бе открит
кът за отдих над хотел „Еверест“,
от където се тръгва по пътеката „Свети Атанас”. Той включва
беседка, мостче и ограда при извора. От него се тръгва и по обновен туристически маршрут с
маркировка и табели, който води
до манастира „Света Троица“ .
Кътчето и маршрута са направени с финансовата подкрепа на
Община Етрополе, доброволческия труд на ТД „Туризъм, спорт
и екология Етрополе“ и фирма
„МИР-И“ ЕООД.

В знак на благодарност г-жа
Станка Димитрова – заместник
кмет, награди Кати Дочева, Марин
Николов, Илия Василев, Димчо Йотов, Генади Василев, Румен Лазаров, Ивайло Маринов, Георги Стоев, Цветелин Иванов, Кира Върбанова, Ангелина Николова от ТД „Туризъм, спорт и екология Етрополе“
и Дойно Дойнов с грамоти за приноса им в развитието на туризма
в Община Етрополе. През последните години те участваха активно
в обновяването на туристическите
маршрути в общината, като поста-

виха жалони с табели, изградиха и подновиха маркировка на
11 маршрута.
Г-жа Димитрова награди с
медал Мартин Иванов, член на
сдружението, за класирането
му на второ място в Ботевград
на Републиканско състезание
по приложно колоездене в група 10-15 г. /младежта за безопасно движение в България/.
Каним туристите и децата, които обичат природата,
да ползват кътчето за отдих и
маршрута

ОБНОВЕНА ЕКОПЪТЕКА „САПУНДЖИ ДЕРЕ” ЗА
ИЗЛЕТИ ЗОВЕ
Известното с природни чудности „Сапунджи дере” край Благоевград за чудни излети зове, с кът за
отдих и новообработена три километра екопътека. Благородното
дело е на туристически клуб „Ветерани” при туристическото дружество „Айгидик”, осъществено в
съгласие с ръководството на държавното горско стопанство в Благоевград. На призива на председателя на клуба, известната танцьорка от ДАНПТ „Пирин” – Благоевград Тодорка Кокарешкова, в
който е изкарала целия си трудов
стаж в песни и танци, в продължение на няколко дни се отзоваха по
10-15 от членовете на клуба, някои от които приключили със седмото си житейско десетилетие.

Въпреки напредналата си възраст Пандо Хаджиев, Снежана
Филчева, Любка Христова, Мария
Николова и Николина Иванова
показаха, че могат да си служат с
кирки и лопати. С такова умение
се изявиха и участничките в туристическия хор към клуб „Ветерани”
Йорданка Икономова, Свободка
Тренчева, Керана Делева и Марин
Стоицов.
„Всички, които вече са ползвали екопътеката или са присядали
в кътовете за отдих и ползвали
осигурените там пейки и маси, ни
поздравяват – споделя Тодорка
Кокарешкова, но работата ни не е
завършена, защото сме засадили и
декоративни върби, а мястото е засушливо и ще трябва, за да се прихванат, да ги поливаме.”
Борис САНДАНСКИ
Председателя на клуб „Ветерани”

Тодорка Кокарешкова с
помощници при изграждане
на ново мостче
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На 11 ноември
2021 г. Силвия
Аздреева - 34-годишна
българска
планинарка
от Петрич, развява родния
трибагреник на 6812 м
н.в., на хималайския връх
Ама Даблам. За това научих по-късно, когато книгата
ми „Големите върхове”, издадена заедно със списание 360
MG за екстремни спортове, бе
вече в печат. Опитите ми да установя някакъв контакт с нея
не даваха резултат. Дори известен алпинист от Петрич ми
заяви, че тя отдавна не живее
там и не бе в състояние да ми
даде някакви нейни контакти.
Въпреки това успях да събера
някои факти от това значимо
българско изкачване на един
от най-красивите върхове на
планетата. Съвсем естествено то вече намери заслужено
място в летописа на българските изкачвания по върховете
на Хималаите. А що се отнася до самия връх, освен че е
най-красивият на Хималаите,
той е и доста труден в техническо отношение. Ето какво успях да науча за това изкачване
малко по-късно.
Силвия има интерес към
планините и върховете им още
от малка. И не само това, точно този връх я привлича отдавна. И както обикновено става
в добрите приказки, мечтата й
се сбъдва. Първоначално Силвия се записва в комерсиална
експедиция, организирана не
от кой да е, а от самия Нирмал
Пурджа - непалецът, който пренаписа историята на световния
алпинизъм с два феноменални
рекорда. Първо успя да изкачи
всичките 14 осемхилядника -10
в Хималаите и 4 в Каракорум,
и то само за 6 месеца и 6 дни.
И второ – сложи край на няколкократните безуспешни опита
за първо зимно изкачване на
К2, вторият по височина връх
на планетата, но справедливо
признат за най-труден в техническо отношение спрямо останалите си 13 побратими. Намерението на Силвия е да достигне до базов лагер на 4600
м н.в. с цел да се подготви за
следващо сериозно изкачване. Най-голямата височина, до
която се е изкачила до този
момент, е българският и балкански първенец Мусала (2925
м).
Когато тя лично се свързва
с ръководителя на организираната до Ама Даблам експедиция и го моли да я включи в състава, той се изказва
скeптично, но след размисъл,
задължителен в подобни случаи, се съгласява да я включи
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СИЛВИЯ АЗДРЕЕВА

ВТОРА БЪЛГАРКА НА ЕВЕРЕСТ,
ПЪРВА НА ЛХОТЦЕ И
ТРЕТА НА АМА ДАБЛАМ
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паднала е и на човека, който
вече трета година е на гребена
на вълната – Нирвал Пурджа.
Той също вижда в българката
скрити възможности. И когато за предмусонния период на
тази година той, чрез своята
агенция „Elite Exped”, обявява
комерсиална експедиция за
Еверест, Силвия няма проблем
да попадне в неговия списък.
Заминава за Хималаите и в
6 часа непалско време на 15
май 2022 г. постига своята многогодишна мечта – стъпва на
„Покрива на света” - Еверест
(8848 м). Само 27 часа по-късно - на 16 май, тя развява родния трибагреник и на четвъртия по височина връх на планетата – Лхотце (8516 м). Ето
и историческите нейни думи,
изречени дни след този знаменателен успех:
„Изкачих го с цялата мъка
на света! На 15 май в 6.00
часа непалско време бях на
единственото място, където
има панорама, каквато очите ти никога няма да повярват, че е реална. Това, през
което преминаваш, болка от
всякакъв вид, неимоверни усилия - психически и физически,
издръжливост и страдания,
през този месец и половина е
едно буквално оцеляване, да
се приспособяваш към „Мъртвата зона” (над 8000 м) и да
не спираш да се бориш с всички усилия с условията, които
през цялото време са срещу
теб, да не спираш и така до
върха... Но откажеш ли се,
означава, че не си искал това
достатъчно. Само 27 часа
по-късно с още по-големи напъни заради натрупаните
умора и няколкодневно неспане, стъпих и на четвъртия по
височина връх на света Лхотце, който изобщо не отстъпва и по нечовешки усилия, и по
красота”.

в състава. Така българката става
редовен член на експедицията.
И както обикновено става при
изкачване на върхове в границите на седемте хиляди и повече
метра, българката се включва в
последвалите дни за аклиматизация, с постепенно изграждане
на междинни лагери и накрая в
самия щурм към върха.
В деня на решителното изкачване - 11 ноември 2021 г. времето е доста студено – около минус

28 градуса, а вятърът е със скорост 60 км в час. Снежно-ледените парчета буквално шибат в
очите, дори и през очилата. Силвия просто замръзва, а когато
пред нея се изправя внушителната, почти отвесна ледена стена,
тя изпада в ужас. „Беше толкова огромна, че когато вдигнах
погледа си нагоре, застинах.
Тя нямаше край – имах чувството, че свършва в небето”. На всичко отгоре със замръзнали ръце тя трябва да се изкачва нагоре, като се набира със
самохвата – нещо, с което трябва
да се справя за първи път. От адския студ не я спасяват дори ръкавиците с батерии и вътрешно
отопление, което налага често да
си масажира пръстите.
На 11 ноември 2021 г. рано сутринта Силвия стъпва на заветния връх – Ама Даблам (6812 м),
където с гордост развява българ-

ския трибагреник. По това време
тя не знае, че преди 12 години,
на 23 ноември 2009 г. шест българи осъществяват първото българско изкачване на този връх,
между които са и две дами –
Янка Христова и Калина Шипкова. Това дава основание на някои медии да обявят изкачването
на Силвия като първо женско за
родния алпинизъм. Ръководител
на експедицията през 2009 г. е
известният български алпинист
и планински водач Георги Георгиев, познат сред алпийските и
туристическите среди като Черния Жоро. Освен него до върха
достигат още трима мъже - Жеко
Вътев, Мариан Вълчев и Илиян
Кинов.

Логично продължение

От това изкачване Силвия разбира, че височината не й създава
особено големи проблеми. По-

Експедицията, в която се
включва Силвия, е комерсиална, и за нея всеки участник
плаща по 50 000 долара за
Еверест и още по 17 000 за
Лхотце. Дали Силвия предварително е заявила своя опит за
изкачване и на двата върха не
е съвсем ясно, защото за второто й изкачване не е бил осведомен дори и нейния брат...
Срещу тези суми участниците се ползват от услугите на по
двама шерпи. А такива в тази
експедиция са известните и опитни Лакпа Денди, Дауа Четар,
Тенджи и Пасанг Тенди. Забележително е и това, че от първата група, изкачила Еверест,
освен Силвия само още двама души – Хуан Диего Мартинес от Мексико и Реми Клас от
Южна Африка, постигат двоен
успех – Еверест и Лхотце.
Точно тук се налага уточне-

юни 2022 г.
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ОСЕМХИЛЯДНИЦИ, ИЗКАЧЕНИ
ОТ БЪЛГАРСКИ АЛПИНИСТИ,
ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ПЪРВОТО
ИМ БЪЛГАРСКО ИЗКАЧВАНЕ

ние, което в никакъв случай не намалява успеха нито на Силвия отпреди месец, нито на Атанас Скатов от
2018 г. Правя това отклонение, тъй
като в някои съобщения се говори
за траверс Еверест-Лхотце, което
не е съвсем точно. Траверс в буквалния смисъл означава изкачването на два или повече върха, без
да се напуска съединяващият ги
ръб. Типичен пример за траверс е
„Безенгийската стена”, премината
от наши алпинисти през 1964 г. И в
двата случая със Силвия и Скатов те
не правят това, а от Еверест слизат
до около 7900 м, където се разделят
двата маршрута – вляво за Еверест и
леко вдясно за Лхотце. За сведение
ще поясним, че Южното седло между Еверест и Лхотце, чиято височина
много автори закръглят на 8000 м,
която всъщност е 7986 м, или това е
най-високият превал в света. Изкачването от превала към Лхотце е изключително трудно.

1.
2.
3.
4.

За сигурността, която се
нарича „Нирмал Пурджа”

Без да подценявам и за миг качествата на българката, които тя проявява
на трите върха - Ама Даблам, Еверест
и Лхотце - силна воля за успех, физически и до някъде технически умения
и качества, безспорно голям дял за
успеха й имат „Отличната екипировка, добрите приятели и сигурни водачи”, както тя самата е написала под една от многото си снимки.
Тук аз бих добавил и най-важната,
решаващата фигура на Нирмал Пурджа – шансът да попаднеш в експедиция на човека, който казва за себе
си „Действията ми винаги са говорили по-силно от думите. Това бе
29-ата ми успешна експедиция на
върхове над 8000 метра. Не съм се
провалил на нито една от тях и
съм единственият човек с такъв
рекорд”.
Думи, в които нито един алпинист в
света не би се усъмнил или би приел
като самохвалство. Не без значение
в експедицията са били и останалите
членове на един много силен екип от
доказали се алпинисти.
Под снимката си с Нирмал Пурджа
на връх Лхотце Силвия е написала:
„Лхотце” 8516 м, в 9.30 ч. на 16 май
2022 г. По вида на лицето ми може
да добиете частица представа
какво отнема това да изкачиш
втори осемхилядник само часове
след като си слязъл от Еверест,
който пък гордо стои зад нас.”
Втора българка на Еверест и първа
на Лхотце само за два дни – това е
изключителен успех, и то от жена, за
която дотогава най-високият достиг-

нат връх е родният Мусала, със
скромните 2925 м.
В заключение ще добавим и това,
че дамски български крак е стъпвал
на осемхилядници само шест пъти.
Първият случай е този на Йорданка Димитрова – 1 октомври 1991
г. на връх Чо Ойю, без кислород и
без шерп. Вторият и третият са на
Петя Колчева – 4 май 2007 г. на Чо
Ойю, с кислород и без шерп, и на
22 май 2009 г. на Еверест с кислород и шерп. Четвъртият и петият са
на Силвия Аздреева – 15 май 2022
г. на Еверест и на 16 май 2022 г. на
Лхотце, и на двата върха с кислород
и шерп. И още една българка е стъпила на над 8000 метра, но не на самия връх, а на неговото подвършие.
Това е д-р Карина Сълова, а върхът
е Шиша Пангма - 8008 м. Това става
на 1 май 1999 г. Изкачването е с кислород, но без шерп.
И наистина съвсем накрая авторът
на този материал би желал да отправи едно предизвикателство към Силвия. Ако тя продължи прекрасното си
начинание и се възползва от личното си приятелство с Нирмал Пурджа,
нека направи опит и за изкачване
на Шиша Пангма - единственият от
14-те осемхилядника, който не е изкачван от българи. Ако успее да направи това, тя ще изведе България
до най-престижното за алпинистите
отличие - „Хималайската корона”.
доц. Сандю БЕШЕВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1 ЛХОЦЕ – 8516 м.
30. 04. 1981 г.
17. 05. 2017 г.
16. 05. 2019 г.
16. 05. 2022 г.
2 ЕВЕРЕСТ – 8848 м
Христо Проданов
20. 04.1984 г.
Иван Вълчев
08. 05. 1984 г.
Методи Савов
08. 05. 1984 г.
Николай Петков
09. 05. 1984 г. и 20. 05. 2004 г.
Кирил Досков
09. 05. 1984 г.
Дойчин Василев
20. 05.1997 г.
Петко Тотев
18. 05. 2004 г.
Дойчин Боянов
20. 05. 2004 г.
Христо Христов
20. 05. 2004 г.
Петя Колчева
22. 05. 2009 г.
Камен Колчев
22. 05. 2009 г.
Атанас Скатов
24. 05. 2014 г. и 22.05.2017 г.
Слави Несторов
19. 05. 2018 г.
Стефан Стефанов
20. 05.2018 г.
Силвия Аздреева
15. 05.2022 г.
Мариана Проданова 24. 05.2004 г.

Христо Проданов
Атанас Скатов
Иван Томов
Силвия Аздреева
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сам, без кислород
с шерп и с кислород
сам, без кислород
с шерпи и с кислород
сам, западен гребен, без кислород
с партньор, зап. гребен, с кислород
с партньор, зап. гребен, с кислород
с партньор, зап. гребен, с кислород
без партньор, от север, с кислород
с партньор, от север, с кислород
сам, от север, без кислород
сам, от север, без кислород
с шерп, от юг, с кислород
с шерп, от юг, с кислород
с шерп и с кислород
с шерп, от юг, с кислород
с шерп, от север, с кислород
с шерпи, от юг, с кислород
(недоказано) сама, от север, с кислород

3 АНАПУРНА – 8091 м
28. 10. 1989 г.
с партньори, без кислород
28. 10. 1989 г.
с партньори, без кислород
28. 10. 1989 г.
с партньори, без кислород
30. 04. 2015 г.
сам, без кислород
01. 05. 2015 г.
с шерп и кислород
4 ЧО ОЙЮ – 8201 м
1. Йорданка Димитрова 01. 10. 1991 г.
с партньор, без кислород
2. Борислав Димитров 01. 10. 1991 г.
с партньор, без кислород
3. Петко Тотев
04. 05. 2007 г.
с партньори, без кислород
4. Жеко Вътев
04. 05. 2007 г.
с партньори, с кислород
5. Петя Колчева
04. 05. 2007 г.
с партньори, с кислород
6. Камен Колчев
04. 05. 2007 г.
с партньори, с кислород
7. Богдан Велев
20. 09. 2014 г.
с група от 10 души, с кислород
8. Атанас Скатов
13. 05. 2018 г.
с група, без кислород
9. Дойчин Василев
17. 05. 1999 г.
(недоказано)
5 ГАШЕРБРУМ ІІ – 8035 м
1. Радко Рачев
23. 07. 1992 г.
с партньор, без кислород
2. Господин Динев
23. 07. 1992 г.
с партньор, без кислород
3. Боян Петров
22. 07. 2017 г.
сам, без кислород
4. Атанас Скатов
18. 07. 2019 г.
сам, без кислород
6 НАНГА ПАРБАТ – 8125 м
1. Тончо Тончев
18. 08. 1993 г.
сам, без кислород
2. Дойчин Боянов
08. 07. 2006 г.
с партньор, без кислород
3. Николай Петков
08. 07.2006 г.
с партньор, без кислород
4. Боян Петров
25. 07.2016 г.
сам, без кислород
7 ДХАУЛАГИРИ – 8167 м
1. Радко Рачев
08. 10. 1995 г.
сам, без кислород
2. Тончо Тончев
09. 10. 1995 г. и 24. 09. 1997 г. сам, без кислород
3. Борислав Димитров 12. 10. 1995 г.
сам, без кислород
4. Николай Петков
25. 09. 1997 г.
сам, без кислород
5. Боян Петров
30. 09. 2017 г.
сам, без кислород
6. Атанас Скатов
03. 09. 2019 г.
с група, без кислород
7. Дойчин Василев
14. 10. 1995 г.
(недоказано)
8. Запрян Хорозов
14. 10. 1995 г.
(недоказано)
8 БРОУД ПИК – 8047 м
1. Петко Тотев
23. 07. 2001 г.
с партньор, без кислород
2. Станимир Желязков 23. 07. 2001 г.
с партньор, без кислород
3. Боян Петров
23. 07. 2014 г.
с партньор, без кислород
4. Иван Томов
23. 07. 2014 г.
с партньор, без кислород
9 Роки Съмит - 8035 м
1. Минко Занковски
01. 07. 1990 г.
с партньори, без кислород
2. Емануил Деянов
01. 07. 1990 г.
с партньори, без кислород
3. Тодор Минков
01. 07. 1990 г.
с партньори, без кислород
4. Господин Динев
22. 07. 2001 г.
сам, без кислород
10 МАКАЛУ – 8463 м
1. Иван Вълчев
19. 05. 1998 г.
с партньори, без кислород
2. Дойчин Василев
19. 05. 1998 г.
с партньори, без кислород
3. Запрян Хорозов
19. 05. 1998 г.
с партньори, без кислород
4. Здравко Петров
19. 05. 1998 г.
с партньори, без кислород
5. Боян Петров
23. 05. 2015 г.
сам, без кислород
6. Атанас Скатов
23. 05. 2015 г.
сам, без кислород
11 ХИДЪН ПИК – 8068 м
1. Николай Петков
26. 07. 2009 г.
с партньори, без кислород
2. Дойчин Боянов
26. 07. 2009 г.
с партньори, без кислород
3. Боян Петров
26. 07. 2009 г.
с партньори, без кислород
4. Николай Вълков
26. 07. 2009 г.
с партньори, без кислород
5. Атанас Скатов
12. 07. 2019 г.
с партньори без кислород
12 КАНГЧЕНДЗЬОНГА – 8586 м
1. Боян Петров
22. 05. 2014 г.
сам, без кислород
2. Стефан Стефанов
15. 05. 2019 г.
с шерп, с кислород
3. Атанас Скатов
15. 05. 2019 г.
с шерп, с кислород
13 К-2 – 8611 м
1. Боян Петров
31. 07. 2014 г.
сам, без кислород
2. Стефан Стефанов
25. 07. 2019 г.
с шерп, с кислород
14 МАНАСЛУ – 8163 м.
1. Боян Петров
30. 09. 2015 г.
сам, без кислород
2. Атанас Скатов
01. 10. 2015 г.
с шерп, с кислород
3. Иван Томов
26. 09. 2017 г.
сам, без кислород
4. Богдан Велев
27. 09. 2017 г.
с група 10 души, с кислород
5. Владимир Павлов
26. 09. 2019 г.
сам, с кислород, сноуборд
6. Момчил Бошняков
28. 09. 2019 г.
с шерп, с кислород
15 ШИША ПАНГМА – 8027 м
Главният връх (8027 м) все още не е изкачен от български алпинисти, до Централния
връх (8008 м), а не на Главния връх, стигат
1. Дойчин Василев
01. 05. 1999 г.
до 8008 м. с партньор, с кислород
2. Карина Сълова
01. 05. 1999 г.
до 8008 м с партньор, с кислород
3. Боян Петров
03. 05. 2018 г.
сам, без кислород, недоказано
Рано сутринта Боян тръгва към върха и тъй като не се завръща, остава съмнение докъде е
стигнал. Дали нещастието става преди или след изкачването на върха?
Данните са до 2022 г. Пълният и осъвременен списък на българските алпинисти,
изкачили осемхилядни върхове, е изготвен от доц. Сандю Бешев.
1.
2.
3.
4.
5.

Петър Панайотов
Огнян Стойков
Людмил Янакиев
Боян Петров
Атанас Скатов

забележителности
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Бърборливи
и
сърдечни,
всички тук са придобили онзи
италиански манталитет, който
те кара да се чувстваш свой.
„Трябва да идеш до „Дуомото”
и да се завъртиш – съветват
ме. „Тогава завинаги ще останеш тук”, разказват ми български емигранти, които вече са
станали италианци не само по
местоживеене, но и по душа.
За разлика от информациите
по родните медии, не мислят
да се връщат в родината, а напротив – притеглят възрастните
си родители да живеят при тях,
че и те нормална пенсийка да
вземат, макар и социална. Тук
финансова криза не е тема от
особена важност и в самолетите за връщане липсват гастербайтерите.
Вземам метрото и тръгвам
да се „врътна” там, където ме
посъветваха. Не че искам да
остана в Милано и Италия, а от
любопитство.

Пъстротата на града
омагьосва

Миланското метро не ме впечатлява с вида си, а с колорита
на пътниците - в него кореняк
италианец не видях: черноко-

Нос Емине е най-източната
част на Стара планина, която
стремглаво се спуска към Черно море. Огромната скала отдалеч впечатлява с исполинските
си размери, като се издига отвесно над морската повърхност на височина 62 метра. На
самия край на скалистия бряг
през 1888 г. е изграден морски
фар. Той и сега добре се поддържа и служи вярно на мореплавателите. Тук е разположена метеорологична станция, където се извършват наблюдения
върху измененията на времето
в района.
Носът е важна точка по пътя
Виа Понтика на прелетните птици. Тук са установени 189 вида
птици, 48 от които са включени
в Червената книга на България.
Много от тях гнездят тук и отглеждат малките си.
Като най-източен край на
Старопланинската верига, нос
Емине условно разделя българското Черноморско крайбрежие
на Северно и Южно.
Носът и околностите му са
изключително богати с различни видове от ботаническия свят.
Непременно си заслужава да
посочим, че в самия южен край
на пясъчната ивица, откъдето започва плажът Иракли, се
среща рядко красивото и ухаещо цвете пясъчна лилия. Тази
пясъчна ивица, разположена
непосредствено на север от нос
Емине, е обявена за защитена
местност.
Изключителната красота на
скалистия бряг, надвесен над
морската повърхност, богатото биологично разнообразие
и международното признатото
значение са достатъчна предпоставка през 1976 г. нос Емине
да бъде обявен за защитена територия в категорията „Природна забележителност” на площ

от 0.5 хектара.
Значителни са историческите и археологическите находки,
които доказват, че през ранновизантийската и средновековна
епохи носът е изпълнявал важни
отбранителни функции. На 24 и
25 октомври 1366 г. рицарите на
Амадей Шести Савойски превземат тази твърдина. След няколко
месеца местното население въстава и прогонва окупаторите. Но
важната отбранителна крепост
е пострадала значително от турските завоеватели в края 14 век.
През 1828-1829 г. турците държат
тук голяма батарея. Крепостта
е сменяла своите владетели, но
винаги е оставала с наименованието Емона.
Село Емона има многовековна
история. Най-старите заселници
тук са били траките от племето
миксеи. През 1656 г. Еврия Челеби пише, че при нос Емине има
голямо пристанище и село с 1000
къщи. Като пристанище Емона
е имала значение за развитието на търговията по българското
Черноморие в периода 12-14 век.
По-късно е била известна на венецианските търговци. Редица
документи сочат, че пристанището се е използвало за износ на
дърва за огрев, дървени строителни материали и дървени въглища, както и за внос на редица
стоки за задоволяване потребностите на местното население.
Пристанището загубило своето
значение, когато станало неудобно за акостиране на големи търговски кораби.
Освен манастира „Св. Никола” в района на Емона са били
построени манастирите „Св. Неделя” и „Св. Георги” на брега на
морето. Патриаршеският манастир „Св. Никола” се намирал на
високия бряг на морето, което погълнало значителна част от него.
Всички манастири били разру-

шени. Останала е само църквата „Св. Никола“, построена през
1847 г. Вътрешността й е напълно унищожена, макар че е обявена за паметник на културата.
В центъра на с. Емона има стара църква, която в началото на
21 век е основно ремонтирана и
са реставрирани всички икони. В
селото има заведение за хранене, може да се намери и място за
нощуване в частни квартири.
Село Емона и принадлежащата към него природна забележителност „Нос Емине“ са последния етап от туристическия маратон „Ком – Емине” и крайна точка
на Трансатлантическия Европейски маршрут Е-3: Атлантически
океан – Карпати – Стара планина
– Черно море.

Туристически маршрут
„Горска барака - Нос
Емине”

При така известната Горска барака завършва предпоследният
етап от туристическия маратон
„Ком – Емине“. Той започва от
Дюлински проход до Горска барака и има чисто ходово време 6
часа.
Горска барака е единственото място по маршрута, където
в луксозната двуетажна вила,
собственост на Държавно ловно
стопанство – Несебър, може да
се намери топла храна по избор,
нощуване в стаи с две легла,
санитарни възли и телевизори,
както и обширен салон за храна
и почивка при много добри условия. Необходимо е предварително да се вземе разрешение от
ловното стопанство в Несебър на
телефон 055443383.
От Горска барака се тръгва в
северна посока по автомобилния
път за град Варна. В продължение на два километра се върви по шосето, което е тясно и с
остри завои. Държавното ловно
стопанство през 2014 г. предложи
да се направи пешеходна пътека,
успоредно на автомобилния път.
На това мнение бе и инж. Георги
Карпачев, като представител на
отдел „Хижи и маркировка” при
ЦС на БТС. Той отлично познаваше района и бе отличен специалист по туристическата маркировка. Очакваше се в изпълнението на тази идея да се включи
с доброволен труд туристическото дружество в град Несебър.

За съжаление, до днес това не е
реализирано.
От Горска барака след два
километра по шосе се стига до
голяма лентова червена маркировка, допълнена с много добра
колова. Тя продължава вдясно от
шосето на изток. По-нататък се
пресича стар път, известен като
Баненски път, който е ползван в
миналото от Обзор до Несебър.
Пътеката се спуска право надолу
през две малки дерета. Навлиза
се в елитна дъбова гора. Отделните дървета са на възраст между 120 и 140 години и са в много
добро състояние. След зоната
на дъба се появява букова гора.
Срещат се скоруша, брекиня, дъговидна леска, златолиста липа,
клен, благун, зимен дъб, цер, на
места ясен. Мястото е един естествен дендрариум. Преминава
се през малката рекичка Връщела.
Напред, в източна посока вдясно, успоредното било е защитената местност Ортото с характерния връх Конска поляна (406
н м.в.).
За около 3 часа от Горска барака се достига до м. Македонската нива. Тук в южна посока
се отделя път, който отвежда
на около 300 метра от преградно-отбранителна стена. Това е
най-източната или първата на
запад от морето преградна стена
по билото на Стара планина. Известна е като Голямата желязна
порта.Тя преграждала пътя към
сегашните населени места Св.
Влас и Несебър. От нея са останали грамади от камъни от двете
страни на пътя. По-нататък се
преминава край високи антени с
военно предназначение. После

се минава покрай електропровод. Навлиза се в автомобилен
чакълест път. Районът с антените е известен с наименованието Шапка. Малко по-нататък
по билото е връх „Св. Илия”
(386 м н.в.). Тук в далечното
минало е имало православен
манастир. Продължава се по
чакълестия път. По-нататък
маркировката се отклонява от
него и се стига до най-западните къщи на с. Емона. Маршрутът към нос Емине от центъра
на селото първоначално преминава по две улички с лентова маркировка, нанесена на
електрически стълбове, със
завой наляво пресича селското
дере и излиза на автомобилен
път. Пристига се пред портата
на голяма телена ограда, която огражда метеорологичната
станция с морския фар на носа
и военната сграда, разположена в непосредствена близост
до тях. Тъй като портата винаги
е заключена, трябва да се повика човек от станцията, който
да отключи и пропусне туристите да стъпят на прочутия
нос Емине и да се насладят
на завинаги запомнящата се
красива гледка към необятната
морска шир и бреговете около
носа.
Считаме, че след като пътешествениците са пропътували стотици километри дотук,
заслужават да се насладят на
тази изключителна природна
красота. Разстоянието от Горска барака до нос Емине се
изминава пеша за шест часа.
Обектът е включен в НД „Опознай България 100 НТО“.
инж. Георги ПЕТРУШЕВ

пътешествия

Миланската скала,
Леонардо и ацтеки в
едно

Милано

жи, с дръпнати очи и такива, като
мен. Гледката не е по-различна
и при Duomo- велиолепна катедрала в неоготически стил, която
притегля туристите в самия център на града и на площада, осеян с хиляди гълъби. Естествено
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мум средства се
превръща в градска атракция. Къде
в София туристите
могат да се завъртат,
за да останат завинаги...

мода, опера
и туризъм

е да нахраните гълъбите, които
смело кацат по ръцете на всеки –
дори и само за атрактивна снимка. Не ги плашат дори силните
ритми на барабаните и музика от
Андите на атрактивно облечени с
пера перуанции.
В центъра на площад Сан Пауло се е извисила тя – великолепната катедрала, която можеш
да разглеждаш повече от час.
Изящна, голяма и захласваща.
Строена е пет века, висока е 108
метра и е обширна. Грабва с величието и с впечатляващите стенописи и златни украси. За разлика от нашите църкви, тук спокойно можеш да правиш фотоси,
както в почти всички катедрали в
Западна Европа. Засилената охрана на входа варди не за фотоапарати, а проверява тълпата от
туристи за оръжие и връща хора

с балони и обемни предмети.

Завъртиш ли се на
Дуомото - оставаш

Някак неусетно влизаш в прочутата галерия на Виктор Емануил във формата на кръст и
остъклени тавани, която е отстрани на площада. Минаваш
през нея, за да стигнеш до Миланската скала, но ти трябва
много време, за да откъснеш
очи от лъскавите витрини на
най-скъпите заведения и магазини. Именно тук е разположено
и прословутото мозаечно пано,
на което всички туристи се въртят. Пожелават си нещо и с пета
стъпват върху хлътналото тяло
на бик. Колко ли десетилетия и
милиони хора са изрекли съкровенните си помисли тук? Една
хитроумна уловка, която с мини-

Ла скала – известната опера, не е толкова величествена,
колкото очакваш. Доста травиална е като сграда и архитектура, но това не отнема от блясъка й на световен музикален
център. Срещу нея е статуята
на Леонардо да Винчи в съседство с доста причудливи и
кичозни инсталации на индианци от червен камък, обърнати
с главите надолу. Шарен град
– нали ви казах! Обелискът на
гениалния творец подсказва
за времето, когато е живял в
Милано, и дори уникалната му
творба „Тайната вечеря” е тук,
но в църквата Santa Maria delle
Grazie.
Препоръчвам ви да тръгнете
пеш из центъра на града, който
пленява със старинните в архитектурен стил тежки сгради,
осъвременени с красиви лъскави магазини. Така ще остане
още по-незабравима разходката ви до замъка „Сфорцеско”,
построен преди 5 века, за да
защитава града. Днес крепостта е превърната в галерия
и трезор на арт и всевъзможни
съкровища.
За да разгедате добре целия
замък ви трябва доста време,
още повече, че е пленителен
и паркът от едната му страна превърнат в атракцион, където
малчуганите се спускат с шейни по изкуствени писти през зимата и лудуват през лятото.

Стадионът „Джузепе
Меаца” е гордостта на
миланчани

Не съм футболна запалянка,
нито фен на гордостта на Милано – отборите „Милан” и „Интер”, но имам уникален шанс
да посетя огромния четириетажен стадион „Джузепе Меаца”.
И да не обичате футбол – идете на „Джузепе Меаца”.
Може да ви е чудно, ако ви
кажа кое най-много ме впечатли не само в Милано, но и в
цяла Италия. Входовете на жилищните кооперации. Постлани
с едни червени килимчета, красиви и уютни - по-чисти и представителни от входовете на нашите министерства и държавни
институции. Държат хората да
им е хубаво. Има много какво
да учим от италианците именно по отношение на манталитет, гражданство и като начин
на живеене. А иначе Милано е
огромен град – за да го опознаете, ви трябва доста време или
нова екскурзия.
Текст и снимки:
Антоанета ТИТЯНОВА

памет

14

юни 2022 г.

ТУР ХЕЙЕРДАЛ

Телефони на ТД И ОБЕКТИ
В СИСТЕМАТА НА БТС
ГОДИШНИНИ И СЪБИТИЯ

• 20 години (18 април 2002) от смъртта на Тур Хейердали Ме• 50 години (1972) – получава наградата „Св. св. Кирил
тодий” на Българското географско дружество
гос
• 70 години (1952) от експедицията на островите Галапаки”
„Кон-Ти
сала
със
е
плаван
то
велико
от
(1947)
години
75
•
• 85 години (1937) от експедицията в Полинезия

ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ТД „Узана” – Габрово, 0899963421
Хижа „Узана” - 0896248593 и 0886792982
Тур. спалня „Узана” - 0899963421 и 0889564804
СТД „Бачо Киро” – Дряново, 0879462840; 0887099114 и
067672332
Къмпинг „Стринава”, Дряновски манастир - 0886099034
Хижа „ Бачо Киро” – 0887099114, 0887099161, 0879411164
ТД „Росица Мазалат” - Севлиево - 0882966264
Хижа „Мазалат” - 0888352693
ТД „Планинец” – Трявна, 0889800682
ТК „Бръшлян” и къмпинг“ - 067763019 и 067763119
ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
ТД „Добротица” – Добрич, 0898309832
Хижа „Ботево” – 0894527997
КЪРДЖАЛИЙСКА ОБЛАСТ
ТД „Белите брези” – Ардино - 03651/14526; 0888873484;
0887118099
Хижа „Белите брези” - 0888664265

Кой е Тур Хейердал, почетен и с високата награда „Св.
св. Кирил и Методий” на Българското географско дружество? Норвежец, кавалер на различни награди, звания и
ордени навсякъде по света. Изброяването им е трудно. И
все пак: награда „Пахлави” на Обединените нации, „Златна арка” – Холандия, „Брадфорд Уашбърн“ – САЩ, Международна награда на Географското общество на Испания, Австрийско отличие за науки и изкуства, Офицер на
Ордена на Слънцето в Перу, Медал „Ломоносов“ на Московския университет, Doctor Honoris Causa на: Руската
академия на науките; на Университета „Сан Мартин“,
Лима, Перу; на Хаванския университет; на Киевския университет, Украйна; на Университета в Ростов на Дон и др.
Тур (по норвежки Тор) Хейердал има световен принос
в областта на антропологията, археологията, етнографията, зоологията и биологията. Роден е на 6 октомври 1914
г. в Ларвик, Норвегия, град близо до Осло. Вдъхновен от
майка си, която е работила като уредник на музей, още
като ученик прави в дома си малък зоомузей. Студентските му години са в Осло. Осъществява различни експедиции, с които извършва антропологични, етнографски и
други проучвания в Перу, Полинезия, островите Галапагос, Великденския остров (Пасха).
Най-известна е експедицията му със сала „Кон-Тики”
от Перу до Полинезия, с който доказва, че бели хора на
континента Америка е имало далеч преди Христофор Колумб да го открие.
Как се случва това?
На 28 април започва едно смело и дълго плаване със
сал из Тихия океан. Началото му е от пристанището на
град Каляо в Перу, а краят – в Полинезия. Цялото това
плаване е предприето от пет смели норвежци, водени от
Тур Хейердал и най-важното е, че това правят със сал,
изработен от балсови трупи.
Любопитно е и името на сала. „Кон-Тики” (също и
„Ила-Тики”) означава Слънце-Тики (и Огън-Тики). Произходът на името идва от стародавна полинезийска легенда. Тя разказва, че основателят на тяхната държава се
е казвал Тики. Запленен от тази легенда, Тур Хейердал
започнал изследвания като археолог, етнограф и пътешественик в Полинезия и най-вече на остров Фату-Хива,
където се натъкнал на богата стара култура. А най-впечатляващото било, че там живели бели хора със сини очи
и орлови носове, близки до семитския тип.
Това се случило обаче преди да поеме плаването с
„Кон-Тики”. През 1937-1938 г., като млад норвежки студент, Тур Хейердал със съпругата си Лив Кушерон се
озовават в Таити. Посреща ги Терииероо, полинезийският вожд. Тук Хейердал започва научна дейност, като за
цялагодина се установява със съпругата си на остров
Фату-Хива. С проучванията си стига до извода, че полинезийците са се заселили тук, идвайки от Запад (Америка), а не от Югоизточна Азия. Поизоставил зоологията и
се посветил на неговата теория за произхода на полинезийците. За да намери потвърждение е работил в Британска Колумбия и Перу.
Временно през Втората световна война проучванията
са преустановени, а във войната Тур Хейердал са включва в Норвежките свободни сили като радист-диверсант и

като парашутист.
След Втората световна война Тур Хейердал обобщава
извършените проучвания. Въоръжен е със знания за това,
че към 1000 години преди Христа в Пилинезия е имало
заселване. На помощ са обследванията на различни паметници, легенди, предания, както и археоложки и антроположки изследвания, направени в Перу. Често се опирал
и на разкази, според които много преди идването на инките тези земи били управлявани от бели хора и техният бог
бил Кон-Тики. Така се стига до извода, че не Христофор
Колумб и екипажите му са били първите бели хора на новия материк Америка, бели американци е имало и по-рано.
А откъде ще да са дошли тези бели хора в Перу и по
други места? Тур Хейердал бил впечатлен и от една друга легенда, според която племе, живяло на остров в езерото Титикака, било нападнато от друго племе и само
една малка част успяла да се спаси, като се заселила на
остров Фату-Хива. От тук се зародило желанието това дабъде потвърдено чрез плаване, и то с примитивно плавателно средство, каквото най-вероятно са ползвали заселилите се тук бели хора, дошли от Южна Америка, а не
от Азия.
Построяват примитивен сал от балсово дърво, наречен
„Кон-Тики”. С него тръгват шестима норвежки младежи.
Плаването започва от перуанския град Каляо. В изпълнение на трудната си мисия „Кон-Тики” изминава в океана 7964 км за 101 дни и достига остров Рароя – част от
островите Тиамоту. В плаването били използвани Хумболтовото и Южнопасатското течение.
Успешното плаване на „Кон-Тики” се превръща в световна сензация. То обаче не е единственото голямо плаване на Тур Хейердал. През 1953 г. той се явява на световната географска сцена като ръководител на археологическа експедиция на островите Галапагос (Костенурките). През 1955 и 1956 г. е на остров Пасха (Великденски) с
прочутите огромни каменни статуи, все още неразгадани
кой и защо ги е построил. На този остров той води експедиция от 23-ма души и извършва първите археологически
разкопки. Открива, че някога е имало гори в обезлесения
тогава остров.
Много популярно става и плаването на Тур Хейердал с
експедиция през 1969-1970 г. с тръстикова лодка, наречена „Ра”. С нея е преплаван Атлантическия океан, с което
било отхвърлено мнението, че с такава лодка такова плаване е невъзможно. За „Ра” са били използвани 12 тона
папирус. Петнадесетметровата лодка „Ра” за 56 дни изминава разстоянието от древното финикийско пристанище
Сафи в Мароко до пристанището в Барбадос, или общо
5000 километра. Тур Хейердал не се задоволява и с това
плаване и участва и в други експедиции. Много от видяното, чутото, обследваното и заснетото от него отдавна е
в ръцете на читатели навсякъде по света. Най-популярни
сред неговите книги са „Пътешествие с „Кон-Тики” и „АкиАку”. Книгите му са преведени на над 70 езика. Носител е
на награда „Оскар”.
Тур Хейердал почива на 18 април 2002 г. на 87-годишна
възраст по време на сън в дома си в село Кола Микари,
което се намира близо до италианския град Андора.
Борис САНДАНСКИ

СКРЪБНА ВЕСТ
На 29 май 2022 г. на 94-годишна възраст ни напусна

Енчо Енчев

заслужил деятел на БТС
и почетен гражданин на град Хисаря
Енчо Енчев бе председател на ТД „Орела-1935" - Хисаря 42 години. Той е
участвал и в построяването на хижа „Фенера" през 1960 г.

Поклон пред светлата му памет!
ТД „Орела-1935" - Хисаря

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ
ТД „Янина градина” – Бобошево 0899117922
Хижа „Яна” - 0876531603
ТД „Рилски езера” – Дупница, 0988818931
Хижа „Скакавица”- 0877388305
Хижа „Рилски езера” - 0886509409
ТД „Осогово” – Кюстендил – 0897926886 и 0882966426
Хижа „Иглика” – 0893990815 и 0882966426
Хижа „Осогово” - 0882 815 515, 0896 688 484, 0882966426
Тур. комплекс „Три буки” - 0887 564 265, 0895625220 и
0882966426
ТД „Паничище” – Сапарева баня, 0896 688 445 и 0896 688 444
Тур. спалня „Верила” - 0896 688 444 и 0888843759
Хижа „Пионерска” - малка - 0888600489
Хижа „Ловна” – 0888059172 и 0884 956 666
ЛОВЕШКА ОБЛАСТ
Хижа „Зора” - 0882966309
ТД „Стратеш” – Ловеч, 0884213030 и 0882966457
Заслон „Орлово гнездо” - 02/49100023
Хижа „Дерменка” - 02/4910006
ТД „Златна панега”, Луковит – 069759530 и 0896606054
Хижа „Провъртеник” – 0889812479 и 0895372822
УЦ „Карлуково” - 0877550029 и 087 550994
ТД „Здравец” - 0886773330
Хижа „Коман” - 0886773330
ТД „Вежен” – Тетевен – 0882966227 и 0882966241
Хижа „Бенковки”- 0876243079
Хижа „Момина поляна” – 0887510006 и 0889623087
ТД „Амбарица 1912” - Троян – 0888682169 и 0878593104
Хижа „Амбарица” - 0878593104
Хижа „Яворова лъка” – 0893778575
ТД „Балканска звезда”, с. Чифлик - 0884600310
ТД „Васильов”- с. Шипково - 0888729633
Хижа „Васильов” - 0889824081
ОБЛАСТ МОНТАНА
ТД „Берковица” – Берковица - 0888232423 и 0953/80428
Хижа „Ком” – стара - 0889681693
Хижа „Ком” – нова - 0885830271
Хижа „Бялата вода” - 0878947940
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ТД „Батьовци” – Батак – 0889572684 и 0899424172
ТД „Юндола 1919” – Велинград - 0882454055
Хижа „Христо Смирненски” – 0878055002
Хотел „България” – Велинград - 0889500444 и 0889500155
ТД „Алеко” – Пазарджик – 0899899425 и 0988969863
Хижа „Добра вода“ - 0988969863
ТД „Бунай” – Панагюрище - 0886199858
Хижа „Павел Делирадев” - 0882966337
Хижа „Равно боре” - 0896332092
ТД „Купена” – Пещера – 0896715972
ТД „Милеви скали” – Септември - 0893600598
ПЕРНИШКА ОБЛАСТ
ТД „Орлите” – Радомир - 0898706550
ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ
ТД „Кайлъшка долина” – Плевен - 0882966309
Хижа „Плевен” – 0988777701, Фейсбук PlevenHut
Хижа „Среброструй” – 0877479780
Туристически дом – Плевен – 064834352 и 0878758037
ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ТД „Средногорец 96” - с. Богдан - 031308475, 0889428293,
0887/434540
хижа „Средногорец” – 0988200265
Заслон „Ботев” - 0878/197451, 0878544880, 02/4912321
ТД „Хайдут” – Калофер – 0887616125, 0882966494
Хижа „Рай” – 0882966494, 0882966491, 02/4910007
Туристическа спалня „Ботев връх” – 0877273547,
0878855686, 0878776845
ТД „Васил Левски” – Карлово – 0896688523
Хижа „Хубавец” - 02/4114213
Хижа „Балкански рози” – 024112954
Хижа „Равнец” – 0888287878
Хижа „Васил Левски” - 02/4110437
Хижа „Свежен” – 0885110824
ТД „Бор” – с. Горна махала - 0878280728
ТД „Бунтовна” - с. Кръстевич - 0888386453
ТВК „Бунтовна” – 0876252540
ТД „Върховръх” - гр. Перущица – 0882966400
Хижа „Върховръх” – 0886897545
Тур. спалня „Перущица” - 0882966400
ТД „Еделвайс” - Пловдив - 0889110334
ТД „Родопи” – Пловдив - 0886941265
ТД „Руен” – Пловдив – 0896815848
Хижа „Чернатица” - 0896815848
Тур. спалня „Здравец” – 0894393050
ТД „Шипка” – Пловдив – 0882966407
Хижа „Здравец” – 0882966407
Сдружение Туристическо дружество „Чернатица“ –
Пловдив – 0886941245
Хижа „Академик” – 0886941271
Хижа „Персенк” - 0886941081
ТД „Иван Вазов” – град Сопот - 0885249054
Хижа „Добрила” - 0884102501
ТД „Орела 1935” – Хисаря – 0886889421
Хижа „Фенера” - 0888640813, 0893838644
ТД „Атанас Спиридонов” - гр. Стамболийски – 0889144286
Заслон „Черешка” – 0882565738
ТД „Средногорец“ - гр. Брезово – 0895661898
ТД „Устремени” – Асеновград – 0894877880
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.

маршрути

юни 2022 г.

Мегалити в долината на тракийските царе

Мегалитите по нашите земи са на хиляди години и до днес са обвити в мистика. Наричани
са светилища, портали, обсерватории, календари,
трансформатори на енергия, но истинското им
предназначение продължава да бъде загадка. „Това,
което знаем е ограничено, а това, което не знаем е
безкрайно” - с тези думи на Луций Апулей ние, туристите от ТД „Осогово“ - Кюстендил с нетърпение
очаквахме да проучим някои от тези места.

Нашата четиридневна разходка в Сърнена Средна гора
започна от град Брезово, където ни очакваха Радню Шопов,
ръководител на туристическия
център, зам. кмета Иван Тачев и Станка Матева. Първото
място, където имахме организирано посещение, бе село
Зелениково, където се намира най-голямата розоварна на
Балканския полуостров. При
построяването й били вложени огромният опит, познание и
стремеж към съвършенство на
собствениците на тогавашната
компания „Шипков и сие” – един
от най-големите производители
и търговци на розово масло в
България в периода от 19 век
до средата на 40-те години на
20 век. Собственик бил известният Михайл Шипков, затова и
розоварната била позната като
„Шипковата фабрика".
С огромен интерес проследихме процесите от брането на
ръка на розов цвят до крайния
продукт в розоварната. Нашият
екскурзовод и мениджър на розоварната ни разказа с голяма
любов, за това как се управлява

единствената напълно съхранена и автентична розоварна в
България, обявена за паметник
на културата като архитектурна
и технологична ценност.
Разходката ни продължи към
следващата отбивка край село
Бабек - Люляковото светилище със Слънчевата стела
и уникалното мегалитно яйце,
което според проф. Валерия
Фол няма аналог на наша територия – гигантско каменно
„яйце", изправено на острата
си страна над нарочно издълбан улей в материковата скала. Според проф. В. Фол то отразява вярвания на древните,
свързани със свещения камък,
и символизира раждането на
живота. В старателно заравнената скала около яйцето са
вдълбани жертвеници, ритуални площадки и стълби и преходът по древния римски път
до „Яйцето“ ни върна години
назад.
В село Свежен ни очакваше усмихнатата екскурзоводка
Ели. Тя ни разказа, че селото
е основано през 14 век. Смята
се, че първите му заселници
са избягали от Търново боляБЪЛГАРСКИЯТ
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

ри. Те избрали мястото, защото
е труднодостъпно и турската конница не могла да достигне бързо
до планинския район. Болярски
родове запазват „синята кръв“ и
селището се разраства в сърцето
на Османската империя до големината на малък градец. Селото
е обявено за архитектурен резерват, но за жалост нищо не се прави, за да се поддържа безценното
му богатство. Много от къщите са
оставени на произвола на съдбата, природата и стихиите бавно
унищожават следите от майсторството на стари строители. През
1877 г. голяма част от Свежен е
опожарена от турци, но стотина
къщи са оцелели и с красотата
си свидетелстват за майсторството на своите създатели. Тук може
да се видят 101 къщи, запазени
от времето на Възраждането, та
дори и отпреди това, като 15 от
къщите са на възраст над 300
години. Те са обявени за архитектурни паметници. Тук е роден
човекът, освободил Родопите от
Османската империя през 1912
г. - полковник Владимир Серафимов. В селото често се отбивал и
дякон Левски.
„Свежен е магия, която те граб-

В сайта на БТС
- www.btsbg.org
можете да намерите
информация за: стоте
национални туристичес
ки обекта, телефони и
адреси на туристически
дружества и хижи; клу
бове в състава на БТС и
федерации; история, це
ли, нормативна уредба
и управленска структура
на БТС и др.

ва още щом спреш на селския
площад и пред теб се разгърне
картина с тесни стръмни улички,
виещи се нагоре по чукарите с
накацали по тях къщурки, увенчани от килнати керемидени покриви, а на преден план е силуетът на реставрираната църква
„Св. св. Петър и Павел“ от 1864
г. В подножието пък погледът се
спира на паметника на легендарния полк. Владимир Серафимов
с лице към общината и смесения
магазин. Истинска идилия, навяваща покой и усещане за безвремие!“, споделиха кюстендилски
туристи. Останахме очаровани
от гостоприемството и вкусните
местни гозби в механа „Ракиджийницата“ в Свежен.
С тъга в сърцата си тръгнахме
от село Свежен - място, което
предлага места за отдих, красива
природа, възможности за планински туризъм, легенди от епохата
на Възраждането, уникални култови комплекси.
На следващия ден Иван Тачев,
Станка Матева и Христо (млад
доброволец от Брезово) с нетърпение ни очакваха на мегдана в
село Розовец. То е разделено
на две махали с мегдан, има чи-

талище, фурна, смесен магазин,
поща и кметство, а малко по нагоре и църква.
Станка Матева ни запозна с
всички забележителности, в т.ч.
и в гледките, които се откриваха наоколо, както и с мегалита
„Слънчева врата“ над село Розовец. Това е врата, която в най
- чист вид дава представата на
траките за бога, който всеки ден
се ражда (изгрява) и умира (залязва) и който бележи годишния
цикъл, отъждествяван с цикъла
на живота. Картините пред нас
подбуждаха желание за снимки...
снимки и пак снимки. Една богата
палитра от цветове, усещания и
емоции. Никой художник не може
да нарисува такава невероятна
красота, нея може да сътвори
само майката природа.
Кулминацията
на
емоциите предстоеше. Очакваше ни
уникалният в световен мащаб
мегалит „Братята" - двойка балансирани успоредни каменни
плочи с тегло над 60 тона всяка.
Мегалитната врата със слънчев
диск е скално бижу - интересна
и непозната дестинация. Преодоляхме живописно, но трудно изкачване, усилията за което си заслужават. Преходът в последната
част е стръмен, но гледката бе
зашеметяваща. Навсякъде около нас бе безкрайното Тракийско

най-многобройните тракийски могили с разкрити
гробници. Ние посетихме
Казанлъшката и Голямата
Косматка. Насладихме се и на
добре подържания град с красиви градинки, музей и усмихнати хора. Особено ни впечатли мегалитът над Бузовград
– място, свързано с траките и
техният култ към слънцето.
24 май, най – българският
празник, за нас започна с изкачване на връх Шипка. С
песни и развени знамена туристите изкачиха стъпалата
и се полюбуваха на гледките,
свързани с нашата история. Те
изпитаха чувство на преклонение пред героите на Шипка
и възхищение от природата –
приказния рай, създаден тук,
на земята.
Нашето четиридневно пътешествие. приключи на красивия язовир Копринка.
Ние, кюстендилските туристи, изказваме специална благодарност за реализирането
на тази незабравима екскурзия
на Радню Шопов, ръководител
на туристическия център, зам.
кмета Иван Тачев и Станка
Матева от Брезово, на Атанас
Балкански от Казанлък и, разбира се, на Ваня Петкова от
Стара Загора – секретар на

поле, а панорамата се простира
и отвъд него. От едната страна
бе топлият пейзаж на селищата,
сгушени в извивките на равнината. Сред приказна зеленина това
място ни прегърна с меките си
гънки и ни вдъхна сили, вяра и
надежда.
В центъра на Розовец си закупихме ароматен планински мед,
изиграхме няколко кръшни хора
на фона на красивата панорама
и паметника на Гюро Михайлов.
Разделихме се с новите си приятели и си обещахме до нови
срещи. Умишлено си оставихме
още места, на които да ни заведат. Пътьом се отбихме, за да
се насладим на величието и мащабите на 700 годишния кичест
габър при село Турия, единствен
на Балканите.
Предстояха ни две нощувки в
хижа „Бузлуджа“ - малка, чиито
хижар ни посрещна с отворени
обятия и ни изненада с вкусни
ястия. През следващите два дни,
под грижите на Атанас Балкански
от ТД „ Орлово гнездо“ – Казанлък, отпътувахме за Долината на
тракийските царе. Това е второто
наименование на красивата Казанлъшка долина. Тук се намират

ТД „Сърнена гора“, която ни я
препоръча.
„Голямото
гостоприемство
и чудесната природа ни карат
да се върнем отново по тези
красиви места. Този край привлича като магнит и когато си
тръгваме остава носталгия в
душата. Приказките на местните хора, тяхната откритост
и сърдечност са част от това
чувство. Никъде, ама наистина никъде не сме срещали такива хора. В Сърнена Средна
гора и по-специално в община
Брезово имахме усещането,
че сме дошли на края на света - не е пренаселено, изобилстват девствена красота
и история. Отпечатъците на
времето са по стените на къщите, сезоните шепнат през
звуците и езика на птиците,
свидетелстват знаци от траките... ” - признаха впечатлените
туристи от Кюстендил. В края
на нашето приключение се
почувствахме не изморени, а
заредени с енергия от приятни
емоции.
Силвия МИХОВА –
секретар на ТД „Осогово“
- Кюстендил

Издава: Български туристически съюз
Адрес на редакцията:
1000 София, бул. “Васил Левски“ № 75, ет. 5, ст. 525, ПК 427
ISSN-0205-0943
e-maIl: exobts@gmail.com ; www.btsbg.org

Планинска
спасителна
служба

www.pss-bg.bg

при нещастен случай,
дежурни телефони

112, 1470

02 963 2000 - Стационарен
телефон на централен
денонощен пост

15

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

Срокът за приемане на материали е до 5 число на съответния месец
Ръкописи не се приемат.

Отговорен редактор – Петя Иванова - 0882966316
Редакционен съвет: проф. д-р Николай Овчаров;проф. д-р Витан Влахов; доц. Сандю Бешев – алпинист, историк на българския и световния алпинизъм; доц. Кънчо Долапчиев - НСА; Елисавета Първанова – м.с. по алпинизъм; Константин Койнов - ориентировач, Българска федерация по ориентиране; Алексей Жалов - председател на
Балканския спелеоложки съюз.
Графично оформление и предпечат: Алфа Стар ЕООД

16

обичаи

юни 2022 г.

От римската крепост

Валериана

до
Долни Вадин е малко крайдунавско село, което на пръв
поглед с нищо не се различава от останалите в региона
– с намаляващо население и
сякаш застинало в делничния
си живот. Кой може да предположи, че тук преди 2 000 години император Траян построява
Римския път по дължината на
Дунавския лимес (на дясната
страна на Долен Дунав в българската страна), който се наричал Дунавски път. Свързвал
станции, кастели и крепости
до Дунавската делта и по Вия
Иструм биват построени римски военни лагери, малки гарнизони, наблюдателни кули и
цивилни селища за ветерани и
бивши легионери.
За наша радост България е
с най-много римски крепости
по Дунав, останали от Римската империя – над 80, но доста
от тях тънат в бурени, забвение и са потопени във водите.
През древността долната част
на река Дунав се наричала
Виа Иструм (Via Istrum) и това
е римският път на Северния
Балкански полуостров, свързващ Запада с Изтока. Следвайки първите римски гарнизони,
построени през 1 век - Августе
(с. Хърлец), Вариана (с. Лесковец), Алмус (до Лом), Регианум (до Козлодуй) стигаме до
древна Валериана (Valeriana)
близо до село Долни Вадин.
Мнозина се снимат до огромна
скала до брега, която е част от
древната крепостна стена, за
която граф Луиджи Марсили,
минал оттук в края на XVII в.,
пише: „Тук до реката могат да
се видят значителни останки от
зидария, от която най-големият
къс е навлязъл няколко стъпки
във водата и има вид на паваж,
направен от огромни дялани
камъни.“ Описаното е северната стена на крепостта, подмита
в основата си от Дунав, която

Долни Вадим

изцяло е в реката. И сега е там.
В развалините на Валериана
са намерени доста артефакти от
римската епоха - бронзова статуйка на богинята Венера, мраморна оброчна плоча с релефно
изображение на бог Митра; плоча, изобразяваща борба между
бик и куче и др. Открити са две
големи съкровища от римски
сребърни републикански монети,
сечени през II и I век пр.Хр., показващи, че е имало тракийско
селище с богати хора. Навярно
при похода на римския пълководец Марк Лициний Крас в 28 г. пр.
Хр. срещу племената бастарни
монетите са заровени в земята. Другото съкровище с римски
бронзови монети от IV в. е свързано с втория поход на готите. В
днешния българо-румънски участък на Дунав е имало 4 моста и
единият от тях е бил в района на
селата Горни и Долни Вадин.
Но не римският път, започващ от Новиодунум ад Иструм,

минаващ през Доросторум (Силистра), Нове (Свищов), Улпия
Ескус, Рациария (с. Арчар), ме
довежда до римския кастел Валериана и оряховското село Долни Вадин. Разгарът на лятото е.
Присъствам на селски празник,
на който жените са запретнали
ръкави и честват стария български обичай за измолване на дъжд
- Герман. Ритуалът се изпълнява
при продължително засушаване,
но в Долни Вадин го правят традиционно при оброчния камък
на Пророк Илия. Целта е да предадат на младите традициите,
като изпълняват и друг обичай
– Пеперуда, в който участват девойки, дошли при бабите си през
ваканцията. Повикан е свещеник,
който да опее половинметровия
Герман. Антропоморфната мъжка фигура е с ръце, кръстосани
на гърдите, с очи, вежди, уста и
… с ясно изразен огромен фалос (задължителна характерна
особеност). В други региони наричат Герман
Гечо (Тетевенско), Драганчо
( Раз г р а д с к о )
и
Кабаиван
(Северна До-

бруджа). След църковната церемония Герман повежда тържествена погребална процесия и е
отнесен на дунавския бряг, където го пускат по течението, покрит
целият в цветя. В други региони
фигурата се полага в ковчег, който жените оплакват като мъртвец, или се погребва на кръстопът. Вярва се, че „починалият“ от
сушата Герман спира безводието
и носи дъжд и плодородие.
Участващите в ритуала „Пеперуда“ момичета от с. Долен Воден хвърлят в Дунав венчетата
си, изработени от върбови клонки. Те избират 10-12-годишно момиче за „пеперуда“ и го покриват
със зеленина. Слагат зелен венец на главата му, добавят невестинско було, за да олицетворява невестата на божеството на
дъжда. Групата обикаля извори,
кладенци и къщи, където ги посрещат с котле с вода и обливат
пеперудата. Накрая хвърлят зеленината в реката.
Празникът завършва с песни и
танци, с отрупани трапези в горичката до селото. Така благодарение на традициите се съживява историята на Долни Вадин, за
който можем да прочетем в сборника „От Искър
до Огоста". До
1900 г. е имало само Стар
Вадин или Вадин. В османските регистри
(1617,
1632
г.) селището е
описано като
Остовадин,
което
значи,
че е заварено с това име.
Крайдунавските села имат
тежка съдба и
често са обезлюдявани.
Местните
се

спасявали във Влашко и се завръщали в мирни дни. Хаджи
Калфа в своя пътепис от XVII
в. сочи, че Оряховският край
представлява същинска пустиня. Всъщност името Вадин е
старо и произхожда от изчезналото лично име Вадин (образувано от Вадо и –ин, подобно
на Ваклин) и е съкращение от
Вадомир, означаващо „да бъде
прочут обвинител, да укорява и
съди“.
Село Вадин се споменава и
в един план на рена Дунав от
Земун до устието ѝ, съставен
от 1779 г. до 1782 г., и в пътепис от 1832 г., когато имало 39
уземни къщи, в които живеели
150 жители. Именно тогава, по
време на руско-турската война
от 1828 г., от Вадин избягали
56 семейства и потърсили убежище в Румъния. Бежанците
отправили молба до румънското правителство (1830 г.) да им
разреши официално да се заселят във Влашко. По-късно се
върнали и къщите нарастват
до 80 през 1860 г., но стръмният бряг не позволява на селото
да се разшири. Така се образува нов квартал, наречен Горни
Вадин, но много от имената на
местностите и на родовете се
повтарят.
Още в 1855 г. се открива българско училище и обучението по килийния метод се води
от поп Марин Попов. В 1865 г.
учителят Иван Генов въвежда взаимоучителната метода,
а през 1889 г. училището се
мести в ново здание. В селото
има читалище с наименование
„Съзнание – 1927“. Сред инициативите му е „Село назаем" доброволци посещават селото
лятото и помагат на възрастните.
След Освобождението в с.
Долни Вадин се заселва Ботевият четник Младен Павлов
Калинов – Козлодуйското даскалче. Неговата къща е близо
до развалините на римския
кастел и днес е етнографски
музей. Виждаме, че мъжете се
обличали с беневреци, антерии и кожуси, а жените с дълги
шарени ризи, сукмани и вълненици с престилки. Селяните се
занимават и с рибарсто, видно
от малък музей на риболова.
Църквата „Свети Георги“, построена в 1883 г., е действаща
и е изографисана от дебърския
майстор Велко Илиев. Разрушена от земетресението през
1977 г., тя е възстановена с дарения и е осветена през 2007
г. Атракция в Долни Вадим е
огромният надпис Hollyvadin,
който се вижда от корабите в
Дунав и е място за снимки за
спомен.
Текст и снимки:
Антоанета ТИТЯНОВА

