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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

София

ПРОЯВИ ОТ
КАЛЕНДАРНИЯ
ПЛАН НА БТС

,,Магията на Рила“ - програма с
преходи в различни части на планината - 2-4 септември, Рила, ТД ПЕС
,,Мусала“ - гр. Самоков
Поход по случай 65 години от основаването на ТД ,,Руен“ – гр. Пловдив - 22 - 25 септември, с. Забърдо с. Храбрино, ТД ,,Руен“ - Пловдив
Спортно туристически поход - маратон 42 км – Варна – Балчик - 22
септември, Варна – Балчик, ТД ,,Владислав Варненчик“ - гр. Варна
51-ви поход ,,Пирин 2022“ - 22 - 25
септември, Пирин, ТД ,,Приста“ – Русе
Пещерен сбор „Пещера 2022“ –
септември, гр. Пещера, ТД „Купена“ гр. Пещера
Проникване в пещери в Моравски
карст – Чехия – септември, Моравски
карст, Чехия, ТД ,,Купена“ - гр. Пещера
53-та Конференция на Европейската асоциация за пешеходен туризъм
(ЕRA) - 29 септември - 2 октомври, гр.
Хелзингор, Дания, ERA - Европейска
асоциация за пешеходен туризъм,
Dansk Vandrelaug - Датска туристическа
асоциация
Държавно първенство по нощно
ориентиране от КП на БФО за купата
на вестник ,,Ехо“ - 1-3 октомври, по
наредба, БФО, БТС
Крос-поход и акция за почистване
на пътеки от битови отпадъци „Русенско Поломие 2022“ - 1 октомври,
Природен парк „Русенски Лом“, Община
Русе, Дирекция на ПП „Русенски Лом“,
СТПД „Академик“ – гр. Русе,
Състезание „По стъпките на Алеко
с приятел“ - 1 октомври, Витоша, ТД
„Боерица“ – с. Владая
Спортно-туристически
празник
„Ксилифор 2022“ – есенна кампания
,,Движи се и победи“ - 1 октомври, 15
октомври и 22 октомври - Велико Търново, ТД „Трапезица 1902“ – гр. Велико
Търново, Общински съвет и Община
Велико Търново, Младежки дом – гр.
Велико Търново, програма ,,Синди“
Сбор на туристи от България, Сърбия и Република Северна Македония
на 106-ата пирамида при с. Жеравино - 2 октомври, с. Жеравино, Чудинска
планина, ТД „Осогово“ - Кюстендил
X-та среща на туристите ветерани
,,Варненска есен - 2022“ (3 дни) - 6 8 октомври, Варна, ТД ,,Черноморски
простори“ - гр. Варна
X-ти Общински поход „Ден на интензивното ходене“ - Скалните манастири в района на Провадия - 8
октомври, Скалните манастири около
Провадия, ТПД „Орлови скали“ – гр.
Провадия
Среща и поход на туристическите
дружества от Североизточна България - 16 -17 октомври, хижа ,,Върбишки
проход“, БТС, ТД ,,Мадарски конник“ гр. Шумен
Песенен празник на туристическите хорове „Слава вам, будители“ 29 октомври, Пловдив, БТС, СТХБ, ТД
„Шипка“ – гр. Пловдив, БФТВ
Международен ден на Черно море,
почистване на плажа и туристическите пътеки около хижа ,,Черноморец“
- 31 октомври, хижа ,,Черноморец“, ТД
„Родни балкани“ - гр. Варна
Поход „В царството на дивата циклама“ по случай празника на град
Дряново – октомври, гр. Дряново - Дряновски манастир, ТД ,,Бачо Киро“ - гр.
Дряново, Община Дряново
Зелен маратон (коломаратон) – октомври, по наредба, ТД ,,Родни балкани“ - велоклуб ,,Устрем“ – Варна
Изкачване на връх Миджур – октомври, Чипровска планина, ТД ,,Бонония“
- гр. Видин
Походи, посветени на 1 ноември –
Ден на народните будители - октомври
– ноември, по места, БТС, ТД
,,Кестенова вечер“ - среща на туристи ветерани – 1-2 ноември, Петрич,
ТД ,,Калабак“ - гр. Петрич
Традиоционен поход по случай
Деня на народните будители до ИАР
,,Мадарски конник“ - 1-2 ноември,
ИАР ,,Мадарски конник“, ТПД ,,Орлови
скали“ - гр. Провадия
Туристически поход ,,По руските
паметници в Етрополска Стара планина“ - 19 - 20 ноември, Етрополска
Стара планина, ТД ,,Старопланински
турист“ - гр. Етрополе
Национален ученически спортно-туристически събор ,,Снежен рай“
- декември, по наредба, ТД ПЕС ,,Мусала“ - гр. Самоков

град на
младите и
активните

№22 несебър тид
100 НТО
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Завърши 65-та
Международна Дунавска
гребна регата
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Заседанието на Управителния съвет на БТС, състояло
се на 23 август 2022 г., не взе
решения поради липса на кворум. Насрочено е следващо
заседание на Управителния
съвет на 1 септември 2022 г.,
на което ще бъде разгледано
предложение за предстоящо
Общо събрание на БТС с дневен ред, гласуван на Общото
събрание на БТС, проведено
на 16 април 2022 г.
от Управителния съвет
на БТС

П

о повод Европейската година на младежта София
става територия на младите и активните. За това свидетелства Младежкият фестивал
„My Sofia. Youth with causes“,
който се проведе от 12 до 14
август. Чрез него бе отбелязан
и Международния ден на младите хора - 12 август. Фестът бе
организиран от Столична община и се състоя в новооткритата
местност „Агора" в непосредствена близост до ВЕЦ – Кокаляне, езерото Панчарево. Българският туристически съюз
участва в събитието със свой
щанд, на който на посетителите
бяха предложени пътеводители, карти, книжки на 100-те туристически обекта, значки и др.
В програмата бяха включени
спортни и артистични активности
като открити уроци по гребане,
кану-каяк, суинг танци, зумба,
пилатес и йога; мобилна библиотека, изработка на хвърчила, катерене по дърво, рисуване върху
текстил, както и срещи с известни
личности. За доброто настроение
допринесоха Милица Гладнишка,
DJ парти с огнено шоу и др.
Активностите бяха насочени
към младите хора на София, техните приятели и семейства. Тази
година събитието акцентира върху четири кампании с кауза: за
правилно отглеждане на домашните животни на „Четири лапи“;
превенция на употребата на наркотичните вещества на Превантивно-информационен център по
проблемите на наркоманиите към
Столична община (ПИЦ по ПН –
София); превенция на психичното здраве на фондация „Анимус“
и подкрепа на хората с множествена склероза с фондация „МС
– Мога Сам“ с инициативата „Създай жерав“.
Томбола с награди от Столична
община и партньорите на фестивала зарадва родените с късмет.
Базар с дрехи и бижута от български дизайнери и биопродукти
от български производители бяха
на разположение на посетителите.
Партньори на фестивала бяха
Agora, Столична библиотека, район „Панчарево“, фондация „МС –
Мога Сам“, „Четири лапи“, ПИЦ по
ПН – София, фондация „Анимус“,
Pulse Fitness, Sport Depot, Kлуб
по академично гребане „Академик“, Спортен клуб по кану-каяк
“Водна земя“, Спортен клуб
„Гребен клуб Армеец“,Спортен
клуб „Гребен клуб ЦСКА-СНЦ“,
Спортен клуб по кану-каяк „Искър – Панчарево“, „Спортен клуб
„Кану-каяк ЦСКА“, Спортен клуб
по Гребане „Академик – София“,
Спортен клуб по гребане „Левски
– София“.
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европа

ViaBerna

Швейцария представя зашеметяващ
многодневен поход за лятото
Туристическият
маршрут
ViaBerna има 20 етапа с дължина от 10,5 км до 24,3 км, които
се оценяват като лесни, умерени или трудни, за да улесни

нава през швейцарската столица
Берн. Тя продължава покрай езерото Тун и по грандиозна пътека,
водеща през Алпите до прохода
Сустен. Новият преход включва и

междинни кацания в Биел , Берн,
Тун и Шпиц.
Началото на пътеката на
ViaBerna започва в Bellelay, където туристите могат да видят
вятърни мелници и клисури, докато минават през плаината Юра.
Най-добрият наръчник за вашия маршрут ще бъде през официалния уебсайт на ViaBerna,
който категоризира всеки етап по
отношение на дължина и трудност, с упътвания, подробности
за транспорта и настаняването
за всеки етап.
Четири акцента по ViaBerna
Първо:
15,5-километровият
преход от Берн до Мюнзинген в
долината на река Ааре отвежда пътниците през речни пейзажи. Берн си заслужава да бъде
посетен, благодарение на стария град, включен в списъка на
ЮНЕСКО за световното наслед-

туристите с различни възможности. Обуйте туристическите
си обувки и се отправете към
най-новата пешеходна пътека в
Швейцария: ViaBerna.
Новата 300-километрова пешеходна пътека съчетава градове, езера и планини, като показва природата на страната.
Начертаване
на
новия
маршрут на ViaBerna
Първите пет етапа от новия
маршрут се простират през гористите склонове на планината
Юра. След това пътеката ми-

август 2022 г.

ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕСКАТА АСОЦИАЦИЯ
ЗА ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ ЗА 2022 ГДИНА

2022 година е много важна година за Европейската асоциация
за пешеходен туризъм - ERA, тъй
като през юли бяха чествани две
годишнини: 50-та годишнина на
Европейските пешеходни маршрути в Констанц, Германия, на
2 юли 2022 г. и 10-та годишнина
на етикет „Пътека с водещо качество – най-доброто от Европа
“ (Leading Quality Trails - LQTBE) – Най-доброто от Европа на
Lechweg (A), на 9 юли 2022 г. Можете да гледате тези тържества
във видеозаписите на церемониите в youtube канала на ERA. С
желанието да се осигури най-високо качество на пешеходците
по пътеки, европейският етикет
стартира от 2012 г. Днес се притежават 21 сертификата в цяла
Европа за пътеки с минимум 50
км. дължина.

2022 - годината на Е-1

Тази година бележи началото
на първата от европейските пешеходни пътеки на дълги разстояния E-1, която е дълга над
8000 км от ледения Нордкап до
пожара в Сицилия в подножието
на Етна и до югоизточния край
на Сицилия. Той не само свързва хората от Северна и Южна
Европа, но също така впечатляващо демонстрира колко богата
на контрасти и цветна е Европа.
И двете европейски пътеки на
дълги разстояния – E-9 и E-11 „Балтийските пътеки“, минаващи
през Естония, Латвия и Литва
– бяха представени от издателство Lonely Planet като едни от
най-добрите нови пътеки за пешеходен туризъм на дълги разстояния в света през 2022 г.

Награда за E-9 и E-11 &
LQT-BE ViaBerna

ПОКАНА
Управителният съвет на Туристическо дружество „Родни простори" град Елхово свиква Общо отчетно-изборно събрание на 07.10.2022 година от 17.00 часа в клуба на дружеството на ул. „Александър Стамболийски" № 66. Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на дружеството за периода 01.01. 30.09.2022 година.
2. Обсъждане и приемане на план за бъдещата дейност.
3. Избор на председател и Управителен съвет на дружеството.
4. Избор на делегат на Общото събрание на БТС.
При липса на кворум, на основание член 27 от ЗЮЛНЦ Общото отчетно-изборно събрание ще се проведе в същия ден в 18.00
часа на същото място, независимо от броя на присъстващите членове на дружеството.
От ръководството

ство, богата история и приятелски настроени жители. Berner
Altstadt, украсеният със знамена
средновековен център на Берн,
също е страхотно място за посещение, благодарение на своите
шест километра покрити аркади,
изби и барове.
Второ: Върхът на Mont-Sujet в
Юра предлага на туристите колоритен фон от гористи пасища, зелени гори и живи цветя. Наградата за изкачването е фантастична
гледка към Алпите.
Трето: Походът през мистичния пролом Taubenloch е едно от
най-популярните преживявания
в региона за цялото семейство.
Открийте дефилето и следвайте река Suze, която тече до Biel/
Bienne.
Четвърто: Алпийският крайезерен град Тун има впечатляващия замък Шлос с отличителни
кули, които датират от 12 век.
Той предлага невероятна гледка
към езерото и Алпите. Градската
църква има осмоъгълна кула и
барокова зала от 14 век. Ботаническите градини на Schadau Park
са чудесно място за почивка и
предоставят впечатляваща гледка към езерото и Алпите.
текст: ERA Бюлетин №
04/2022
(us19-campaign-archive-com.translate.goog)
снимки: www.viaberna.ch/en/

Също така, последната сертифицирана пътека за водещо качество – най-доброто от Европа
„ViaBerna“ е представена като
нова 300-километрова туристическа пътека, която съчетава
градове, езера и планини, като
демонстрира пейзажа на страната за туристи с всякакви възможности.

Брошура за пътни
маркировки

За трета година ERA си сътрудничи с проекта E+ „Подобряване
на доброто управление на катеренето и алпинизма в Европа“ с
основен партньор Европейският
съюз на планинарските асоциации. Един от важните резултати от този проект е брошурата
за пътна маркировка, наречена
„Пътна маркировка в Европа“,
справочник за това как се прави
пътна маркировка в Европа.
Книгата е създадена за пешеходци, които решават да се
разходят в непозната страна и
разбират знаците и пътепоказателите, които трябва да следват
безопасно до целта.

Aqua Walking
Challenge

Първото състезание Aqua
Walking Challenge ще се проведе
от 23 до 25 септември 2022 г. в
Розес, Каталуния, Испания. Ще
участват групи от най-добрите
акваходци от Каталуния, Италия, Франция и Бавария.

Европейски зимни дни
за ходене през 2023 г

Успешно започналите зимни
пешеходни дни през 2022 г. про-

дължават и през 2023 г. Този път
в PillerseeTal, Тирол, в района
на известния Китцбюелер Хорн.
Това е най-снежният регион на
Тирол.

предстоящи събития
на ERA
EURORANDO 2021-22
04/10/2021
@
08:00
10/09/2022
Eurorando 2021-22 е мулти-събитие, където ви насърчаваме
да организирате разходки в родната си страна под мотото ПРИЯТЕЛСТВО.
50 години Европейски пешеходни маршрути
E-5 навършва 50 години. Европейският пешеходен маршрут
E-5 навършва 50 години и АБАЗИЯ, Бадия Калавена са готови
да го отпразнуват с щафетно
състезание - 350 километра от
Пасо дел Ромбо до Верона от 20
август до 5 септември 2022 г.
23 септември – Първо
EUROPEAN AQUA WALKING
CHALLENGE – Рози (Каталуния
– Испания)
23 септември - 30 септември
2022 - Европейска седмица на
спорта
Европейската комисия официално
откри
Европейската
седмица на спорта, която тази
година ще се проведе между 23
и 30 септември. Обновяването
на кампанията #BeActive ще натрупа инерция сред спортните
организации, училища, клубове
и други групи.
24 септември - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ХОДЕНЕТО
ERA инициира нов начин за
видимост при ходене из цяла
Европа. Нека отпразнуваме ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ХОДЕНЕТО, като организираме ходене в
нашата местна рамка с хаштаг...
От сега нека популяризираме,
организираме и посветим нашите действия в първата събота
(неделя или уикенд) от Европейската седмица на спорта.
29 септември - 2 октомври
53-тата Конференция на ERA
ще се проведе в Елсинор, Дания.
20 октомври
Международен ден на ландшафта
Той се организира от Съвета
на Европа в чест на Европейската конвенция за ландшафта.
Провежда се всяка година на 20
октомври, денят, в който конвенцията беше публикувана за първи
път във Флоренция през 2000 г.
20 октомври
Краят на кампанията E-1
през 2022 г. Събитието ще се
проведе в Констанц, Германия.
март 2023 г
ERA Европейски зимни дни за
ходене
Трети Европейски зимни пешеходни дни.
Място: Pillersee Tal, Австрия.
PillerseeTal, Тирол, в района
на известния Кицбюелер Хорн
Със средно 6,71 метра нов сняг
на зима, PillerseeTal в Кицбюелер Алпен може да се нарече
„най-снежният регион на Тирол“.
Тук, където вали повече сняг, отколкото където и да е другаде в
Тирол, гостите изживяват тяхното бяло чудо.
ERA Бюлетин № 04/2022
(us19-campaign--archive-com.
translate.goog)
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АЙТОСКИТЕ ТУРИСТИ ПРАЗНУВАТ 120 ГОДИНИ ИСТОРИЯ
На 10 март през далечната
1902 година група родолюбиви айтозлии поставят началото
на организираното туристическо движение в Айтос. Именити интелектуалци и хора с
различни професии учредяват
Туристическо дружество ,,Чортлен“ – име на лековит извор
в центъра на града. За председател е избран д-р Д. Николов,
подпредседател - Д. Бодуров
и секретар - Н. Георгиев. Членовете първоначално са били
тридесет. В Централната каса
на БТС на тази дата е внесена
„записнина“ от 60 лв. (инфор-

мацията е взета от сп. „Български турист“). Целите и задачите
на дружеството са устройване на
излети, запознаване на членове на дружеството и гражданите
на Айтос с неговите околности,
исторически забележителности,
озеленяване, грижа за емоционален и здравословен начин на
живот. Около 1906 г. дружеството получава ново наименование - „Чудни скали“. То идва от
причудливи скални образувания
в долината на р. Луда Камчия в
Айтоския Балкан. Дружеството
е най-голямото и най-дейното в
Бургаска област - в него членуват много бургазлии и туристи от
съседни общини. То е сред малкото, които оцеляха след трудните дни на демократичните промени и масовата приватизация.
Дружеството в Айтос е с дълго-

летна активна туристическа дейност, за това говори и флагчето
от нашите архиви „Първенец в
страната“ от 1977 г. Наши туристи участват в Националния поход
,,По стъпките на Ботевата чета"
още от самото му начало през
1947 г. През 1979 г сборна група от айтоски и бургаски туристи преминават за
пръв път трасето
„Ком – Емине“ за
22 дни, което се
повтаря през 1994
г. Мнозина от туристите ни през
годините покриват
показателите
за
значките „Турист
на НРБ“, „Покорител на планински
първенци“,
„Отличник на БТС“,
както и бронзови, сребърни и
златни значки в Националното
движение „Опознай България 100 НТО“. Гордеем се и с наши
туристи, изкачили шестхилядник,
сред които е алпинистът Радко
Ненов, упоменат в книга на доц.
Сандю Бешев. Наши туристи са
развявали трибагреника на България по върхове в Русия, Швейцария, Австрия, Китай, Румъния
(вр. Молдовяну) през 2019 г и в
Гърция (вр. Митикас). По повод
120-годишния юбилей през юли

2022 г. айтоските туристи Тодор
Иванов, Георги Парушев и Иван
Дочев постигнаха рекорд в изкачването на върховете Ботев,
Вихрен и Мусала – за 23 ч. и 23
минути са изминати 48 км и е
преодоляна обща денивелация
над 6500 м. Целта на това постижение е популяризиране на тури-
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Понастоящем дружеството наброява над
150 членове, разпределени в пет секции - Клуб
„Туристи Ветерани“, Младежка секция по туризъм,
Клуб „Пещерно дело и спелеология“ и два активни пешеходни клуба.
В заключение поздравявам
всички туристи от ТД „Чудни
скали“ - Айтос и им благодаря
за тяхната всеотдайност и любов към Родината и природата
й. Да помним, че туризъм и туристи в Айтос е имало отпреди
120 години и ще има и след
още 120 години.
Честит юбилей!
Бистра КОСТОВА – секретар на ТД „Чудни скали“ Айтос

зма сред младите и утвърждаване на ТД „Чудни
скали“ като едно
от най-активните
в системата на
БТС.
Айтоската туристическа организация е сред
най-старите
в
страната и до
днес
поддържа
дейни
клубове.

Възпоменателен поход Да се замислим и да
до лобното място на бъдем смирени
Никола Войновски

На 23 юли т. г. година ТД
„Узана“ - Габрово организира
поход до лобното място на нашия съгражданин Никола Войновски в Троянския балкан. В
традиционния поход, включен
и в НКП на Сдружение „Български туристически съюз“, участваха туристи от ТД „Узана“ –
Габрово, ТД „Амбарица-1912“
- Троян, Съюза на офицерите и
сержантите от запаса – Троян и
жители на село Чифлик.
В ранното юлско утро в м.
Богоя - билната точка между
Шипково и Рибарица, след кратка информация за програмата
на похода групата пое по пътеките към лобното място. Водачи
бяха Георги Савов и
Тотьо Ангелов. Точно
в 12 часа бяхме пред
паметника, поставен от
жителите на село Чифлик на лобното място
на Никола Войновски.
По традиция за живота
на военния командир
на четата на Христо

Княжево е една от оправните
точки при първото организирано
от Алеко Константинов изкачване на Черни връх на 27 август 1895 г. На 2 август 1899 г. в
Княжево (на днешен адрес бул.
„Цар Борис ІІІ“ № 284) е учредено първото туристическо дру-

Ботев разказа Тотьо
Ангелов, председател
Съюза на офицерите
и сержантите от запаса – Троян. Секретарят на ТД „Узана“
Пламен Петров разказа как след завършване на юнкерското
военно-пехотно училище в Одеса с чин
поручик Никола сменя фамилията си от Бойновски на Войновски
и става първия военен участник
в национално освободителната
борба. Дачо Дачев, дългогодишен
кмет на село Чифлик, предложи
да се организира възпоменателен
поход и до махала Бойновци в Габровския балкан - родно място на
военния командир на Ботевата
чета.
Възпоменателното тържество
продължи на хижа „Хайдушка
песен“, където бе отслужена молитва и раздаден курбан в памет
на героите от Ботевата чета, загинали в Троянския балкан.
Пламен ПЕТРОВ - секретар
ТД „Узана“ – Габрово

Паметна плоча
на първото
туристическо
дружество в
България

жество в България „Алеко Константинов“. Негови учредители
са проф. д-р Червениванов и д-р
Точков. На този адрес следовници на Щастливеца са поставили
картина на Алеко и паметна плоча, на която всяка година на 2
август поднасят цветя.

Людмил Янков ни научи, че
животът има височина. Своето
кратко, но изпълнено със смисъл
време съизмерваше с планините.
Не случайно написа: „Височината ме отдалечава от болезнената скука на долината. Тези надоблачни зъбери изискват коректност и смирение, но дават
човешка сила да се издигнеш
над мърльотията, утаена неунищожимо в долината.“
Когато го питаха колко върха
е покорил, Людмата отвръщаше
със снизходителна усмивка: „Върховете не могат да се покорят. За
това, че понякога са благосклонни
да ни допуснат до себе си, само
можем да им благодарим. И да
си тръгнем от тях тихо на пръсти, без да уроним камъче, без да
стъпкваме тревичка, за да не събудим гнева им“.
Планината за него бе светла
молитва. Копнеж да потъне в нейния лабиринт, да черпи от нейната сила и мъдрост; да се учи на
търпение. Неговата мечта отвъд
долините кръжеше като горда
птица над българските и световните планини. Сега над тях кръжи извисеният му дух и сякаш ни

шепне: „Не е важно колко ще живееш, а как ще живееш!“
Колцина от нас са готови на саможертва в името на истинското
приятелство? В свръхчовешкия
си опит да спаси Христо Проданов, там, на метри от покрива на
света, в оная тъмна, демонична
нощ със силен снеговалеж, леден
вятър и температура до минус 45
градуса, Людмил Янков загуби
пръстите на ръцете си, но не загуби волята, неистовото желание
да спаси приятеля, който остана
завинаги в поднебесната планина.
Големият алпинизъм е и една
висока духовност. Той наистина е само за избрани люде Да
изкатериш стръмнините на живота си, да преодолееш външния страх (защото вътрешният
винаги остава в някое ъгълче
на душата ти) и стигнал до своя
връх, да посрещнеш изгрева с
озарено лице. Първата отсечка
до мечтата е преодоляна. Следва втората, третата… Понякога
ти се иска да имаш криле и да
полетиш след своето нетърпение
над бездните и върховете, но никоя истинска мечта не се постига
лесно, особено, когато е мечта

отвъд долините…
Освен че пулсът му биеше
заедно с пулса на планините,
Людмил Янков бе и поет. В почивките между изкачванията
към мечтата, докато другарите
вече спяха, победени от умората, той сядаше над белия лист,
сам в космичната тишина и тогава се раждаха неговите стихове и есета с дъх на гранитна
вода и отблясъци от върховете. Людмата ни остави своите
думи за копнежа, за приятелството, за смисъла да живеем
високо над житейските дребнавости, да бъдем истински
и чисти, да бъдем път за тези
след нас. Път към светлината.
Казват, няма незаменими
хора. Тази максима важи само
за нас, простосмъртните. Големите личности са като големите планини. Никой не може
да ги замени. Людмил Янков
е от тях. Той ни остави своите
„стъпки по въздуха“ ако можем
да го следваме към върха на
голямото очовечаване, което
всъщност означава духовно съвършенство.
ТД „Осогово“ Кюстендил

Празник на хижа „Осогово“
94 години от основаването
на хижа „Осогово“ отбеляза ТД
„Осогово" - гр. Кюстендил. Тя е
първата хижа в планината Осогово и е сред първите, построени в
България. Открита е на
12 юли 1928 г. Сградата
е дело на майстор Богоя, а материалите за
строежа са пренесени
с коне и в раниците на
туристи.
Преди
празничния

курбан туристи от ТД „ Осогово“
направиха традиционно изкачване на връх Кюнек (1925 м н.в.).
Геройски преминаха трудностите
при изкачването и четири деца.
Тази година доброволци от
дружеството маркираха и направиха просеки на нов и атрактивен
маршрут, по който само за 1.30
часа от местността Памука се
стига до върха. Планинарите останаха
очаровани от
красиви гледки и пъстротата на хилядите билки и

цветя.
Пред хижата се събраха близо 200 туристи и гости, сред
които кметът на Кюстендил
Петър Паунов, зам. кмета Светослав Василев, председателят
на Общинския съвет и председателят на читалище „Братство“ Иван Андонов.
И тази година наемателят
на хижата Росен Димитров почерпи присъстващите с вкусен
овчи кубран. Оркестър веселеше всички, а местността дълго
се огласяше от песни и хора.
Силвия МИХОВА –
секретар на ТД „Осогово“
- Кюстендил
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100 НТО

Древна Месембрия Понтика е сред най-романтич-е
ните и посещавани градово
в България с изключителн и
значение за българската асветовната култура. Ст рият Несебър е сред българо
ските обекти, вписани кат световно културно и природа
но наследство под защит е
на ЮНЕСКО, заради ценнитеархеологически и архит и
ктурно-исторически останкд
от различни периоди. Сре и
тях са автентичните къщ
от епохата на Българското
е
Възраждане и оригиналнит уни
с
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V
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а
кални стенописи. В списък
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и
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и
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стародавни икони.

Несебър е топ туристическа дестинация и заради великолепните пясъчни плажове
със златист пясък и екзотични
дюни, които привличат както
летовници, така и любители на
културния туризъм. Живописно
разположен в морето на скалистия Несебърски полуостров
с дължина 850 м и ширина 350
м, той отстои на 38 км североизточно от Бургас и на стотина
километра от Варна. Смятан за
един от най-старите европейски градове, Несебър е съхранил значими антични паметници от живота на траките от II-то
хилядолетие преди новата ера.
Името Месембрия е тракийско и според гръцкия географ
Страбон е колония на меграците, по-рано наричана „Мелсамбрия“, т.е. „град на Мелса“, тъй
като основателят й е Мелса, а
на тракийски „брия“ означава
„град“. Римляните и гърците
го именуват Месемврия в чест
на неговия основател. Месемврия започва да сече собствени монети около 440 г. пр.Хр.,
приблизително от тогава са сечени и първите златни монети.
Градът има добри търговски
отношения с полисите на Черно
и Егейско море и Средиземноморието. Находки, които свидетелстат за богатия икономически, културен и духовен живот
от този период, са изложени в
археологическия музей в града.
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№6 Несебър

град на световното
културно наследство

Към VI в. пр. Хр. Месембрия,
населена от тракийци, попада
под колониално влияние на гърците–дорийци. В началото на I-и
век вече е част от Римската империя, а от IV до VI век е сред
най-значимите Черноморски градове. От тази епоха са мраморните надгробни плочи, оброчните
релефи на Херкулес и Тракийския конник, мраморният пиедестал за бронзовата статуя на
император Клавдий, поставена
от Гней в 41 г. През 134 г. сл. Хр.
за Месембрия съобщава Ариан
в своето съчинение „Обиколката

на Черно море“.
Дълго време градът се нарича
Месемврия, в съзвучие на изказа на местното население, както
е познат в античността и Средновековието. През 812 г. влиза в пределите на Българското
царство и в източници от ХI век
го срещаме под името Несебър
(Месебр), заедно с популярното Месемврия. През ХII – ХIII в.
селището периодично минава в
ръцете на българите или византийците. Превръща се в стратегическо, икономическо и духовно
средище, тясно свързано с византийската столица Константинопол. Строят се масивни укрепителни съоръжения и просторни християнски базилики. Тухли
носят имената на императорите
Константин и Юстиниан, колоните и капителите са от мрамор,
доставен от острови в Мраморно
море.
Градът изживява своя най-бурен икономически и културен
разцвет при царуването на цар
Иван Асен II, цар Теодор Светослав и особено при цар Иван
Александър (1331-1371), за което свидетелстват многочислени
културно-исторически паметници. През 1366 г. попада в ръцете
на кръстоносците на Амедей VI
Савойски, който го продава на
Византийската империя за 15000
златни дуката. От тази епоха са
великолепните древни храмове в
Стария Несебър.
По проект преди няколко години бяха възстановени всичките

несебърски църкви, своеобразна емблема на града – едни от
най-интересните църковно-архитектурни паметници, достигнали
до наши дни. Според предание
на това малко късче полуостровна земя е имало 40 църкви в епохата на Средновековието.
Старата Митрополия „Св.
София“ (V-VI в.) представлява
внушителна трикорабна базилика с величествени колони, арки
и мозайки от различни епохи.
Църквата „Йоан Кръстител“ е
от Х–ХI в. и в архитектурно отношение илюстрира преходния
тип базилики към кръстокуполни.
Особен интерес представлява
съхраненият стенопис на Отца
и Сина. Новата митрополия
„Св. Стефан“ също е от Х – ХI
в. и е от многото добре запазени
несебърски църкви с уникални
фрески, отразяващи реалистичното направление в българската
иконопис и живопис от ХVI – ХIХ
в. Вътрешното пространство на
храма е оформено с множество
антични и средновековни колони, капители и надписи. Амвонът и тронът на владиката са
блестящ образец на дърворезбата, украсена с червени и зелени
чашки. От първоначалния вид
на църквата „Свети Тодор“ от
ХIII в. са запазени само северната и западната част. Впечатляват оригиналният каменен под и
иконостасът от ХVII в. Църквата
„Св. Йоан Алитургитоса“ (ХIII
в. - ХIV в.) се смята за една от
най-красивите. В нея може да се
види специфичната живопис на
несебърската школа, която е достигнала тук своя апогей.
Църквата
„Пантократор
Христос Вседържателя“ от
ХIII-ХIV в. е четристълбна, кръстокуполна и е сред най-добре
съхранените подобни храмове
в цяла България. Отличава се с
разнообразно оформление, декорации по фасадата, където
най-красиви са многоцветните
керамични орнаменти в различни
архитектурни форми. При разкопките й са намерени предмети от
тракийско време до наши дни.
Църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ (ХIII в - ХIV в.)
е изключително красива. При оформлението на външните й стени
е използвано съчетание от камъни, глинени розетки и кирпич.
Църквите „Св. Параскева“ (ХIII
в - ХIV в.) и „Св. Спас“, която е

по-нова, също притежават великолепно съхранени фрески
на местни майстори. При реставрационна дейност близо
до тях бяха намерени основи
на римска баня. Несебърските
икони, които могат да се видят
и в Археологическия музей, са
сред
най-представителните
образци на Средновековната
иконопис и показват високото
ниво на несебърската живописна школа.
Бляскавата епоха на Несебър завършва със завладяването му от османците през
1453 г., когато спира да е процъфтяващ черноморски град.
В списъка на 100-те НТО е
вписан Археологическия музей, който е разположен при
входа на крепостната стена на
стария град. Архитектурно-историческият и археологически
комплекс „Старият Несебър“
обхваща старата част на града, разположена на Несебърския полуостров. Още с вли-

зането през градската врата,
част от крепостно съоръжение
от IV-VI век, построено върху
още по-стари основи, издигнати V-VI в. пр.Хр., могат да се
забележат останки от римски,
византийски и български средновековни крепостни стени.
Един от най-живописните
градове по българското Черноморие дължи своеобразието
си на забележителните Несебърски къщи, които отразяват
вековни строителни традиции,
дали отражение върху жилищната архитектура. Икономическият напредък на града през
Възраждането и замогването
на населението се вижда от 80те запазени до наши дни образци на т. нар. черноморски тип
къща. Тя е затворен тип (без
чердаци) поради силните ветрове, които духат от морето.
Несебърските къщи са двуетажни, с каменно приземие и
жилищен етаж с дървена конструкция. Приземието почти
винаги има неправилни очертания, съобразно чупките на
улиците. Помещенията в етажа
се изправят посредством еркерни издавания. При къщите
от ХІХ в. облицовката е от широки чамови летви. Еркерно издаденият етаж се поддържа от
дървени конзоли – прави или
дъговидно извити. Покривът е
пирамидален. Етажът на несебърските къщи има композиционен център – салон. Около
него са групирани стаите. Сред
най-ярките образци на несебърски къщи от края на XVIII и
XIX в. са тези на Зоица Янулова, Васил Ламбринов, Димитър Тулев, Панайот Москояни,
капитан Павел, Хасон Марков,
Шишманидови и Жельо Богданов.
текст и снимки Антоанета ТИТЯНОВА

екстрем
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ЕПИЗОД ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ

През юли т.г. клуб „Екстремен“ към ТД „Родни балкани“
– Варна организира научен семинар на тема „Представяне
на карстовите образувания по
северното черноморско крайбрежие 2022“ с доброволци,
туристи и любители на приключенията. Проявата се проведе
с цел запознаване на аудито-
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рията с обобщените резултати от
дългогодишните проучвания на
морските пещери по бреговете
на северното Черноморие. Водач
и лектор бе Добри Добрев – ръководител на клуб „Екстремен“,
инструктор по спелеология и спасител в пропасти.
Разгледани бяха общите резултати от три различни пещерни

експедиции през седемдесетте и
осемдесетте години на миналия
век, а по-подробно - материалите от научната Българо-Украинска експедиция през 2012 – 2016
г. с участието и на „Спелео клуб“
към ТД „Родни балкани“ - Варна.

Изнесена бе информация за геоложките особености на района, броя на сухите, полусухите и
подводните пещери. Бяха представени карти на различни пещери в района, както и богат надводен и подводен снимков материал, информация за биологичното
разнообразие и др.
Най-интересна бе практическата
част, състояща се от две поредни

посещения в района, в селата
Тюленово и Камен бряг. Участниците успяха да проникнат в
най-достъпните пещери, част от
които водни (сред които „Пещерата на Капитан Немо“); да се
запознаят с историко-археологическите особености и с част от
алпийската техника за проникване в пещери и пропасти.
Добри ДОБРЕВ

Завърши 65-та Международна Дунавска гребна регата

През август т.г. се проведе
65-та Международна Дунавска
гребна регата (ТИД - TID - Tour
International Danubien). Маршрутът бе с впечатляваща дължина от 2080 км. – от Инголщат – Германия до Силистра.
Предварителният план походът
да завърши на делтата на Дунав в Румъния бе отменен по
съображения за сигурност заради войната в Украйна. ТИД
се провежда ежегодно от 1956
г. насам и е най-дългият гребен
поход в света (наричан също
регата). Организира се от членска организация, която извършва дейността си под егидата на
организации по кану-каяк или
туризъм от участващите страни. Времетраенето на целия
поход е два месеца и половина. Характерно пътешествие с
багаж в лодката.
Маршрутът започва винаги
(от 1969 г. насам) в края на юни

стрия, Словакия, Унгария,
Сърбия и България, каза
Стилиян Бонев, ръководител за българския етап.
Той уточни, че повече от
половината от тях гребаха
по река Дунав от старта на
регатата, даден на 25 юни
в Инголщат, Германия. С
туристически лодки участниците изминаха 509 км
в българския участък от
Ново село до Силистра.

от Инголщат, Германия.
Преминава през всички
Дунавски страни – Германия, Австрия, Словакия,
Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния.
До навлизането в български води, в различните етапи на регатата са
участвали над 200 водни
туристи от Германия, Ав-

Сред гребците имаше чужденци
от Германия, Австрия, Швеция,
Канада, Франция и Унгария. В
почти всеки къмпинг в български
води на туристите бяха представяни културни програми, а във
Видин и Русе – екскурзии до известни забележителности.
При старта на регатата от Инголщат са тръгнали близо 150 любители гребци на възраст от 7 до
80 години. В германския участък
от Инголщат до Ерлау, от България са се включили 8 участници
от клубове в София, Русе и Стара Загора. В етапа Австрия, след

ЗАЩО И КАК СТАРОЗАГОРЦИ ПРЕВЗЕХА

Ерлау до Хайбург, са се включили други 8 участници от клуб
„Бонония“ – Видин. В сръбския
етап от Нови Сад до Ново село
са се включили 8 туристи от Туристическо дружество „Приста“
– Русе, допълни Бонев.
Всеки отделен етап е разделен на отсечки с дължина на
дневния маршрут между 30 и
60 км. Туристите трябва да се
справят с капризите на времето, горещото слънце, вълните,
теченията, шлюзовете и корабоплаването по Дунав.

„Българско Ел Камино“

ЗА ТРИ ДНИ МАЛЬОВИШКИЯ ДЯЛ НА РИЛА

На 23 и 24 юли т. г. при отлични атмосферни условия алпийският клуб „Железник“ при ТД
„Сърнена гора“ - Стара Загора
проведе традиционната си лятна алпиниада в Мальовишкия
дял на Рила. Както и при всяка
предишна алпиниада старозагорци бяха уважени от още
четири алпийски клубове от
страната - „Планинец“ София,
„Млад дихател“ - София, АК
„Пловдив“ и Клуб по катерене
и алпинизъм при НСА. Така общият брой на участниците нарастна на 41 души. Сред гостите бяха и някои от легендите на
българския алпинизъм, между
които Костас Канидис, участник
в три експедиции до Еверест
(две гръцки и една българска),
Борислав Пигов, Георги Христозов и Никола Леваков, който все още стои на границата
между активните алпинисти и
ветераните.
На фона на току-що споме-

натите участници не можем да
пропуснем и младата надежда
- 11- годишната Никол, дъщеря
на председателя на старозагорския алпийски клуб Боян Петков.
Заслужава си да бъдат споменати и дамите Женя Манахилова,
Недялка Иванова и д-р Ивелина

Божкова.
При напрегната битка за наградите на БФКА и ТД „Сърнена гора“ начело с най-много и
най-трудни
изкачвания заслужено застанаха гостите от „Планинец“ Станислав Атанасов и
Росен Аначков, които за един
ден изкачиха 4 от най-трудните
маршрути, между които и „Веждите“ на връх Злия зъб. На второ място се класираха достойните им конкуренти Стоян Тодоров
Александров и Костадин Узунов,
а третото място остана за Лора
Ангелова, Никол Петкова (11-годишната надежда на българския
алпинизъм) и Григор Вътев.
Още две събития съпътства-

от Ком до Емине

ха традиционната алпиниада на
старозагорци. По инициатива на
клуб „Железник“ и най-вече на
Женя Манахилова в съботния
ден на открито от 21 часа вечерта както участниците, така и
многобройните гости на хижата,
с голям интерес проследиха презентацията на последната книга
на доц. Сандю Бешев „Големите
върхове“.
По инициатива и изпълнение
на доц. Сандю Бешев, с моралната и финансова подкрепа на
клуб „Железник“ и активното
участие на Жеко Вътев, на хижа
„Мальовица“ бяха подарени шест
картини, които отразяват историята и развитието на българския
алпинизъм. Картини, които нагледно показват защо точно връх
„Мальовица“ е заслужил да бъде
наричан „Символът на българския алпинизъм“.

От връх Ком на 23 юли 2022
г., по примера на нашумялото
испанско поклонничество, започна амбициозен международен проект „Българското Ел
Камино" - проучвателен преход
по обекти на поклонническия
туризъм от двете страни на
Стара планина.
Над 30 участници от България, Република Северна Македония и Сърбия обхождат и
ще качат в интернет рисувана
релефна карта с падащо меню
за множеството манастири
и действащи хижи на БТС от
връх Ком до нос Емине.
Авторитетът на водеща българска организация по проекта
е привлякъл и българи от Бесарабия. Подизпълнители са ТД
„Перелик“ – Широка лъка (регистрирано през 1935 г.) и партньорски спортно-туристически
клубове от Република Северна
Македония и Сърбия.
Говорейки на общия език на
мира, участниците в международния проект не само ще
актуализират съчетан продукт
на поклоннически и пешеходен
туризъм, но ще отправят и апел
за трайно разбирателство на
Балканите.

годишнини
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„По стъпките на Апостола на
свободата Васил Левски“

Спомените от изминали
събития са като жалони по
туристически маршрут. И когато следваме тяхната посока по пътеките на историята,
ние зареждаме с родолюбие
съзнанието на подрастващите поколения с оптимизъм в
борбата срещу забравата и
отрицанието.
В тази статия ще стане дума
за спомените на 80-годишния
председател на ТД „Еделвайс“
– Пловдив м. с. Николай Добрев в участието му на това
традиционно и знаменателно туристическо събитие. Ето
какво ми разказа ветеранът за
случилото се преди 40 години:
„Участници в тази проява
бяха учениците от СПТУ –
Пловдив, обединени от създадения от мен експедиционен
отряд „Альоша“. Към нас се
присъединиха и ученици от
ТЕТ „Ал. Попов“ – Велико Търново, водени от м.с. Димитър
Богданов. Ръководството на

масовата туристическа проява
бе поверено на заслужилия м.с.
Георги Данов – председател на
БФТ и заслужилия м.с. Христо
Георгиев – редактор във вестник „Турист“. Тогава нямаше как
да знаем, че в походния строй
на експедиционния отряд крачи и бъдещата футболна звезда
Христо Стоичков, на когото преподавах дисциплината двигатели
с вътрешно горене.
Стартът на похода беше даден
в град Пазарджик на „Острова“,
в средата на река Марица. Там
беше сборният пункт на участниците, които нощуваха в устроения
бивак. Неочаквано за дошлите
на това място ентусиасти първата битка се проведе с рояците
комари, които не ни оставиха да
спим през цялата нощ. След кошмарната нощувка, ободрени от
сутрешния хлад, на следващия
ден потеглихме по маршрута към
първата ни спирка – хана на
Николай Ръженков - сподвижник но Апостола. Слово произ-

несе организаторът на събитието
Делю Цонков от град Сопот, а до
паметната плоча бяха поднесени
венци цветя. Това се случваше
навсякъде, където спирахме, за
да се поклоним пред подвига на
Апостола и неговите съратници.
След това организаторите ни извозиха с автобуси до град Стрелча. Там разгледахме музейната
сбирка и хана, където, пътувайки
по апостолски работи, е отсядал
Васил Левски. Продължихме в походен строй и преминавайки през
м. Марков камък и покрай микроязовирите „Черешка“ и „Маньово
бърдо“, достигнахме столицата на
Априлското въстание - Панагюрище. Разгледахме местния музей,
хана на Найден Дринов и къщата-музей „Райна Княгиня“.
На следващия ден в продължение на 6 часа вървяхме по пътя
на кървавото писмо от Панагюрище до кокетната Копривщица.
В китното подбалканско градче, на север от което в далечината надничаше старопланинския
връх Вежен, посетихме множеството къщи-музеи и построихме
бивак за нощувка.
Третият ден беше планиран за
преход до село Старосел. През
разнообразен пейзаж от ливади,
поляни и гориста растителност,
след седемчасово крачене по
пътеките достигнахме крайната точка - Старо Ново село (понастоящем село Старосел). То
заема важно място в подготовката и провеждането на Априлското
въстание и се ръководи от селския свещеник поп Атанас, обесен по-късно от турците. Според
неговия правнук – краеведът-изследовател Дончо Дончев, ръководството на въстанието първоначално е било обособено в това
село, но по-късно от съображения за сигурност е преместено в
град Панагюрище.
Отпочинали, на четвъртия ден
слънцето ни огря на път за град

Председателят на БФТВ
Румен Узунов на 75

Председателят на Българската федерация на туристите ветерани Румен Узунов навърши
75 години. По повод юбилея,
за цялостен принос в развитието на туризма той бе удостоен
с почетно звание и медал „Заслужил деятел на БТС“. В знак
на признателност УС на БФТВ
му връчи юбилеен плакет. За
над половин век активна туристическа дейност Румен Узунов
е носител на всички отличия
и звания в системата на БТС,
както и на трите най-високи
трудови ордени на България
– „Червено знаме на труда“ и
двете степени на „Трудова слава“.
Роден е на 2 юли 1947 г. в
сърцето на Балкана - град Троян. Единадесетгодишен, през
1958 г. той става член на БТС.
От 1962 г. живее в София и завършва висше инженерно и висше хуманитарно образование.
Стартът на активната му туристическа дейност е през 1965 г.,
а от 1968 г. датира началото на
организационната му дейност в
системата на БТС.
Сериозното му обучение в
планинарството е предпоставка за разностранната му и мащабна туристическа дейност.
Румен Узунов има седем завършени курса в системата на
БТС – инструктор по туризъм,
водач в Стара планина, Пирин

и Рила. В периода 1968-1975 г.
получава следните квалификации: III, II и I разряд по туризъм;
III и II разряд по алпинизъм; III и
II разряд по ориентиране; майстор на спорта по туризъм.
Ценни в туристическата му биография са участията му в национални походи, сред които два
пъти „Ком-Емине“, 19 пъти „По
пътя на Ботевата чета - Козлодуй-Околчица“, многократно НТП
„По стъпките на Апостола“ и др.
Организира и ръководи прояви,
които по своята значимост остават ненадминати, а именно:
- изкачване на „7-те планински
първенци“ (без използване на
превозни средства) за 32 дни,
1150 км, категория трудност VI +
- Национален студентски поход
„Калофер – Околчица“, категория
трудност V+
- най-масовото изкачване на
връх Вихрен (186 души)
- най-масовото зимно изкачване на Черни връх (над 1800 човека)
Провел е 16 курса за младши
инструктори по туризъм, а в периода 1968-2021 г. е водил 396
групи с близо 14000 участници в
зимни, летни походи, изкачвания
и лагери в планината.
Румен Узунов има в кариерата си и солови алпийски прояви
в Алпите, Кавказ, Пирин, Стара
планина. Той е първият българин
със солово изкачване на връх

Хисаря. След тричасов марш,
минавайки през река Мътеница
и село Веригово (сега квартал на
Хисаря), достигнахме центъра на
курортния град. Изморени от жегата, походниците с охота приеха
обявения санитарен полуден. А
и ръководството на ТД „Орела“
– Хисаря се беше погрижило да
осигури плаж, на който морните туристи охладиха прегрелите
си „радиатори“. Не се спря само
неуморният Христо Стоичков,
който, както в Хисаря, така и на
другите биваци, организираше
турнири по футбол, своеобразна
непринудена част от неговия път
по звездния небосвод на световния футбол.
В четиричасовия преход на
следващия ден разгледахме музейната сбирка, посветена на
пребиваването на Васил Левски в селото като учител. След
това на бърз ход се изнесохме в
град Карлово, за да участваме в
националното тържество и заря-проверка в памет на Апостола. Бивака направихме на градския стадион, а на другия ден,
за да съхраним сили за предстоящото преодоляване на стръмнините, бяхме превозени с автобуси до село Кърнаре. От там по
стария римски път в Троянския
проход се изкачихме на Беклемето. Последва спускане към село
Черни Осъм, където за нас отвори врати местният природонаучен музей. По-късно посетихме
и Троянския манастир, където ни
показаха скривалището, в което
Апостола се е укривал от турските потери. Така неусетно осъмнахме в предпоследния ден на

похода. В махала „Баба Стана“
положихме цветя на мраморната плоча, изградена в памет на
великия българин. Оттук нататък ни очакваше четиричасов
преход през селата Орешак
и Дебнево, като в последното също посетихме музейната
сбирка.
Финалният девети ден трябваше да вървим по асфалтов
път, който минаваше през селата Стефаново и Дъбрава,
който ни отведе до Къкринското ханче – финалът на традиционния поход. На това място
походниците се запознаха с печалната одисея на Апостола и
присъстваха на един истински
урок по родолюбие.
Така, за девет дни преминахме по трънливия път на славата, който, след деветгодишен
безпримерен подвиг, отведе
великия български революционер Васил Левски в пантеона
на безсмъртието.“
Ветеранът на българския пешеходен туризъм м.с. Николай
Добрев продължи да разказва
и други любопитни преживявания от своето туристическо
дълголетие, но, живот и здраве, за това ще стане дума в
други дописки. Младото поколение трябва да знае как туристите от предишни времена
претворяваха на дела думите
на Алеко „Опознай Родината,
за да я обикнеш.“
Разговора записа Кънчо
МИХОВ - председател на
клуба по пешеходен туризъм към ТД „Еделвайс“ Пловдив

На първенеца на Славянка
в чест на ИлинденскоПреображенското въстание
Елбрус.
Основател е на Клуба на туристите ветерани в Троян и на
ТД „Амбарица 21“ – гр. Троян.
От 2017 г. Румен Узунов е председател на БФТВ – най-голямата
структурна единица в БТС. В нея
членуват над 3000 туристи, обединени в 58 клуба в страната.
Всяка година проявите от календара на БФТВ, организирани
и осъществени от Румен Узунов,
стават все по-привлекателни. За
това говори и богатият снимков
материал, запечатал най-красивите места в нашите планини.
Тези фотографии са автентична
илюстрация за огромния интерес към туристическите прояви
на БФТВ. Това е безпристрастна
оценка за каузата, на която се е
посветил - да увлича хората след
себе си в планините, да опознават и обичат природните красоти
на България.
Юбилярът отбеляза своята 75та годишнина със стилно тържество на хижа „Хайдушка песен“ в
тесен кръг приятели туристи и с
мелодичните любими планинарски песни.
Честит юбилей, Румене, бъди
здрав и за много години !
Снежана ИВАНОВА - БФТВ

На 23 юли т.г. се състоя традиционното изкачване на Гоцев връх
в чест на Илинденско-Преображенското въстание“, организирано
от ТД „Славянка“ – с. Петрово и ТД „Момини двори“ - Гоце Делчев.
Тази година поводът за проявата бе двоен – 119 години от въстанието и 150 години от рождението на Гоце Делчев.
Точно в 12 часа на обед, на самата върхова пирамида на Гоцев
връх, пред около 150 човека Тодор Балтаджиев, председател на ТД
„Славянка“, произнесе реч и тържествено откри паметна плоча по
случай 150-годишнината от рождението на видния революционер.
На събитието присъстваха туристи от дружествата „Калабак“ –
Петрич, „Черноморски простори“ – Варна, „Академик“ – Русе, „Нефтохимик“ – Бургас, „Синаница“ – Кресна, 32 деца от клуб „Млад планинар“ – Петрич, Иван Панкев от централата на БТС и голяма група
планинари от ТД „Ентусиаст“ – град Струмица, Северна Македония.
Всъщност, освен обзорните гледки, за приповдигнатото настроение на част от участниците допринесе предходната вечер на хижа
„Извора“ - под звуците на македонски песни в акомпанимента на
акордеон и тъпан туристите споделиха богата трапеза с добре изпечени меса, обилно полети с леко мелнишко вино и тежка местна
ракия. Най-упорити и подготвени за тази дейност се оказаха ентусиастите от западната ни съседка, които откараха до малките часове на нощта.
текст: Иван ПАНКЕВ
снимки: Иван Панкев и Димитър БАЛТАДЖИЕВ

памет

август 2022 г.

По пътя на четата на Хаджи
Димитър и Стефан Караджа

В средата на юли т. г. се проведе Националният туристически поход „По пътя на четата
на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа“ с маршрут от местността Янково гърло край село
Вардим до връх Бузлуджа.
Пред арт центъра в град Бяла
се събраха походници от туристическите дружества „Узана“ - Габрово , „Белите брези“
- Борово, „Янтра“ – град Бяла,
„Росица“-Павликени, КТВ - Габрово, представители на съюза
на запасните офицери от Борово и Бяла, НЧ „Искра-1954“ - кв.
Лютаци.
Тази година по идея на колегите от Борово и Бяла походът стартира с посещение на
Музея на восъчните фигури в
гара Бяла, след което се отправихме за село Новград. Пред
сградата на читалището Иван
Русев, дългогодишен кмет на
селото и уредник на музейната сбирка за Хаджи Димитър и
Стефан Караджа, приветства
участниците и с пожелание за
успешен поход се отправихме
за местността Янково гърло
край село Вардим. Тук през
юли 1868 г. четата е стъпила
на българска земя. Пред величественият обелиск, построен
през 1968 г. по случай 100 години от легендарния подвиг
на четата, нашият съгражданин Стефан Стоянов разказа

историята за преминаването на
четата на българския бряг. Георги Боянов от община Ценово
поздрави походниците и след
снимка пред паметника –обелиск
се отправихме към село Хаджидимитрово. То е първото населено място, през което минава
четата преди 154 години. Днес
единствените свидетели са храмът „Св. Архангел Михаил“, който се нуждае от спешен ремонт
и Старата круша. По традиция
под Старата круша жители на
селото ни посрещнаха с хляб и
сол така, както навремето са посрещнали четата. Чухме кратък
разказ за събитията, случили се
в селото, като отново бе прочетена прокламацията на войводите
и клетвата на четниците. После

тя, отдадохме минута мълчание
в памет на загиналите. Отправихме се към центъра на селото,
където ни очакваше Надежда
Конакчиева - секретар на читалище „Зора-1887“ в село Горна Липница. Тя ни разказа за историята
на селото и посетихме единствения в България селскостопански
музей, етнографската сбирка и
музейната сбирка „Серафим Северняк“. Благодарихме на Надежда Конакчиева и се отправяме
към местността Кaнлъ (Кървавото)дере край село Вишовград,
където се е състояла четвъртата
битка на четата. Тук в неравната битка са загинали между 29 и
36 четници. Стефан Караджа е
бил ранен със седем куршума,
заловен от турците и отведен в

Русенския затвор, разказа Стефан Стоянов. Отдадохме почит
и поднесохме цветя и венци пред
паметника на Стефан Караджа.
По-късно пред Пантеона и паметната плоча на свещеник Балчо
Колев в центъра на Вишовград
сведохме глави пред подвига на
героите.
На
следващия
ден се отправихме към Бузлуджа,
където на 18 юли
1868 г. е била последната битка на
четата. 154 години
по-късно, пред мемориала на Хаджи
Димитър, приехме
поздравление
за
похода от Областната управа в Габрово и отдадохме
почит пред подвига
на героите. Мълчим, а в нас отекват

се насочихме към Караисенските
лозя - мястото на първата битка на четата. В ранния следобед
отдадохме почит пред паметника на загиналите бойци в лозята
на село Караисен. След минута
мълчание пред Паметника на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
в центъра на село Караисен и се
отправихме към Кара Пановата
кория в землището на село Горна
Липница. Пред паметника, вдигнат с подкрепата на Министерството на отбраната през 1950 г.
на мястото на втората битка на
четата положихме венец и цве-

Ботевите слова „Жив е той, жив
е, там на Балкана…“. За делото
на четата и войводите и Хаджи
Димитър и Стефан Караджа Захари Стоянов обобщава: „Тези
двамата станаха пътеводна
земя за всичко младо, честно
и неокаляно, което пъплеше по
балканския полуостров... и ламтеше за човешка
свобода и независим живот. Техните имена се шепнеха с евангелско
бл а г о г о в е н и е “ .
След приключване на официалните
тържества
по традиция с
пешеходен поход
се прибрахме в
Габрово. На третия ден от възпоменателния поход
посетихме
село
Дебел дял заедно с походници,
водени от Христо
Батинков от Сливен се поклонихме пред паметника на Тодор
Асенов - брат на Хаджи Димитър, убит над село Дебел дял.
Кметът на селото Райчо Лалев
покани всички на площада на
селото, където бе раздаден курбан. Участниците в похода получиха грамоти и плакети. Обещахме си догодина да се срещнем отново на похода - защото
народ, който уважава своето
минало, има бъдеще.
Пламен ПЕТРОВ –
секретар на ТД „Узана“ и
ръководител на похода

ЗАВЪРШИ XXI ПОХОД „ПО ПЪТЯ НА
ЧЕТАТА НА ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ“

На Ком

През юли 2022 г. група от ТД „Свищи плаз-2013“
- град Златица посетихме Берковица. Дъждовното време наложи да пренаредим предварителната
програма. В деня на 172-та годишнина от рождението на Иван Вазов разгледахме къщата-музей
в Берковица, в която той е живял и работил като
председател на Окръжния съд.
На 9 юли група от по-смели туристи, въпреки
лошото време, се отправихме към връх Ком, който ни посреща със силен вятър, мъгла и ледена
суграшица. На връщане, мокри и премръзнали,
се отбихме в хижа „Ком“ - нова. Посрещнаха с ни
бумтяща печка и дъхав билков чай. Неусетно се
заговорихме за състоянието на хижите в нашия
район. С гордост разказахме за подобрените условия на х. „Свищи плаз“ и поканихме нашите събеседници да я посетят.
На другия ден времето рязко се подобри и стана
по-благоприятно за планински туризъм. До хижа
„Ком“ - нова стигнахме с джипове. Продължихме
по маркирана пътека, водени от най-опитните
планинари на дружеството. С бодро настроение
и лека стъпка се отправихме към върха за втори път. Срещнахме група младежи, тръгнали по
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маршрута „Ком-Емине“, на които пожелахме хубаво време и успех. Любувахме се на завладяващата ни природа по време на цялото изкачване,
което е около 2 часа. 360-градусовата гледка бе
впечатляваща.
На върха си направихме снимки до мраморната плоча с барелеф на Иван Вазов. Кой може подобре от Патриарха на българската литература да
опише възторга от красотата на родната природа?
На плочата е изсечен цитат от прекрасното му
стихотворение „На Ком“:
„Оттук окото волно прегради не намира.
Вселената пред мене покорно се простира.
Душата гордо диша. От тия планини
умът към нещо светло, голямо се стреми.“
Убедихме се, че връх Ком напълно заслужено е
избрани за начало на Старопланинския туристически маршрут „Ком–Емине“.
Николета МАРЧЕВА – 8-а клас на СУ „Св.
Паисий Хилендарски“ –Златица
Даниела САМАРДЖИЕВА – член на УС на ТД
„Свищи плаз-2013“ –Златица

26 юли 1936 г. Към малката полянка Ранни бунар под
вр. Марагидик в Стара планина се изкачват хора с цветя
в ръце, с празнични дрехи, с
торби през рамо. С усмивка и радост те идват от изток и от запад, от север и
от юг - потомци на въстаниците и на четниците, останалите живи участници
във величавите събития за
празника - освещаване на паметника на четата на Цанко
Дюстабанов. Той е издигнат
от Дружество на запасните
офицети в Габрово на мястото на последното сражение
на четата в м. Ранни бунар.
По този повод ежегодно се
организира възпоменателен
туристически поход – преклонение „По пътя на четата на
Цанко Дюстабанов“.
XXI-ят ВТПП „ПО ПЪТЯ НА
ЧЕТАТА НА ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ“ тази година бе посветен
на 179 години от рождението
на Цанко Дюстабанов, 144 години от Освобождението на България от турско робство, 146 г.
от Априлското въстание, 86 г. от
освещаване паметника на четата в м. Ранни бунар - мястото на
последното й сражение под вр.
Марагидик в Стара планина. Той
се проведе от 22 до 24 юли. За
три дни походници от Габрово,
Пловдив, Ямбол, София, Русе
, с. Труд и Враца преминаха по

пътя на четата, като си припомниха събитията от април
1876, преклониха се пред подвига и саможертвата на героите, движейки се в Предбалкана
и Балкана.
По традиция проявата започна в Габрово, с тържествено
откриване пред паметника на
Цанко Дюстабанов. Закичени
със символа на похода, изпратени с хляб и сол, походниците
поднесоха цветя пред паметника на войводата, положиха цветя, преклониха се и пред паметника на Тотю Иванов - подвойвода на четата, и се отправиха по пътя на безсмъртието.
Походът завърши в м. Ранни
бунар под вр. Марагидик. На
мястото на последното сражение на четата Дружество на
запасните офицери - Габрово
е издигнало паметник, който е
осветен на 26 юли 1936 г. Поднесохме цветя и запазихме
минута мълчание пред подвига
и саможертвата на героите и
поехме към Габрово и родните
места.
Благодаря на хората, които
съдействаха при техническото
обезпечаване на проявата, както и на всички, които посрещаха и изпращаха похода, за да
се превърне той в празник на
българския дух и в огнище на
родолюбие и патриотизъм.
м. с. инж. Милка КАРАДЖОВА – организатор на похода
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Pазходка в Герлово
покрай река Елешница

В България има такива дивни места, където рядко стъпва
човешки крак, толкова красиви и магически, че се запечатват в
съзнанието, носят наслада при спомена за тях. Тези места са
около нас, но потънали в задачите на делника, дори не се сещаме, че гората на близкия град или село може да крие такива вълшебства. На магическия ден 07.07 /седми юли/ 2022 г. попаднах с
малка група от ТД „Патлейна“ в Герлово – хълмиста котловина
и историко-географска област в Източния Предбалкан на Стара планина, която обхваща части от Търговищка, Шуменска и
Сливенска области.
Ще ви разкажа за тази част на рочно беше излял коридори като в
Герлово, която е от страната на плувен басейн, по които водата си
Върбишка планина. Често пъ- играеше да сменя посоката си, да
тувам по работа до този край и забавя ход и да продължи надолу.
винаги се удивлявам на красота- Зачудихме се дали това е водоскота му, на гъстите гори и стръмни кът и дали силната вода прескача
скали, следвани от равни поле- от едно корито в друго. Казахме
та, сякаш създателят е рисувал си, че не сме дошли в подходящотам своите вековни шедьоври и то време, и решени да продължим
композирал всяка природна глед- напред, забелязахме между храска - планина, равнина, реки, а тите по-надолу нещо като водопад.
човекът му помогнал и създал и Намерихме стръмна пътечка, от
изкуствено море - язовир „Тича“, която да го наблюдаваме. Освен
наричан от местните Виница, красивата гледка, от двете страни
по името на едно от потопените на водопада-водоскок забелязах и
в язовира села. Мястото, което някакви дупки с кръгла симетрична
посетихме, не е така атрактив- форма с диаметър около 50 сантино, както селата покрай язовира, метра. На левия бряг дупките бяха
няма минерална вода и не е ку- пет, подредени в права линия в
рорт. Закътано е на 34 киломе- скалата, а последните две бяха
тра на изток от общинския град започнали да обрастват
Върбица, който също заслужава с трева. На десния бряг
да се посети, но това ще е едно имаше само две, едната
бъдещо пътешествие.
пълна с вода. За какво
Това чудно място се намира са служили тези дупки?
близо до село Бяла река, об- Кой ги е направил? Тук
щина Върбица. На юг от селото има намеса и човешка
започна нашето пътешествие. ръка. Продължихме с коОт центъра на село Бяла река лата, като на места пътят
започват три пътя, ние хванах- прекосяваше реката и се
ме най-десния и той ни изведе виеше - ту от дясната, ту
извън селото, по протежение- от лявата й страна. През
то на река Елешница. Тя изви- повечето време той бе
ра на около 300 м южно от връх тесен, но на местата, къМандрабунар (1000 м н.в.), в дето имаше уширения,
непосредствена близост до Вър- спирахме да гледаме и
бишкия проход. В началото тече така попаднахме между
на юг, след това на североиз- дървета, сплели клони
ток, като минава през Върбиш- и направили естествен
ка планина. При село Бяла река заслон. Зад тях реката
Елешница навлиза в историко-ге- течеше, тук хора си бяха
ографската област Герлово и на правили бивак, по камъ1.4 км северно от село Тушовица се влива в най-южната
част на язовир „Тича“.
Преминахме през дървен
мост над реката и продължихме по път, който някога
е бил асфалтиран, но сега е
чакълест. Продължихме все
направо и след като минахме
по още един мост, забелязахме на едно дърво надпис със
светлочервена
електрикова
боя „Водоскок“ и стрелка наляво. Отбихме колата встрани
и слязохме да проверим какво
се крие зад поляната вляво,
обрасла в трева. Чуваше се
ромоленето на реката. Видяхме пътека и помислихме, че
сме се подвели по надписа.
Не след дълго се откри пред
нас пътеката, малко по-надолу от мястото с надписа на
дървото. Продължихме напред и се озовахме пред реката, в която някой сякаш наните, събрани в кръг,
личаха следи от огън.
Между две дървета,
сраснали се в основите им, се бе образувал
естествен горски трон,
а някой бе постлал черга за по-удобно. От тук
човек можеше да слезе
до реката и да си направи плаж.
Отново поехме по чакълестия път с колата
и стигнахме до следващото уширение, където
реката правеше брод,
а в посока от север
се вливаше по-малка
река. Оставихме колата и пресякохме реката,
като прескачахме от камък на камък. На едно
от местата в средата
на речното корито забих щеката си, дълбочината бе около 80 см.

Продължихме по горски път. След
около 500 метра пътят се разделяше на две - ние хванахме десния.
Бяхме чули, че някъде край Елешница трябва да има бараки на горското стопанство и предположихме, че са тук. Преминахме покрай
друга рекичка, а наоколо всичко бе
обрасло с мъх. Пред нас в далечината се появи някакъв покрив, но
се оказа фургон, не бараки, и решихме да се връщаме.
Около Елешница имаше такива
камъни, сякаш някой великан ги
бе хвърлял ту в реката, ту в горичката около нея, те бяха обрасли
с мъх, все едно са облекли зелена гиздава дрешка. Продължихме
още малко с колата и я оставихме
да почива, след като бе изминала шест километра по чакълестия
път. Решихме да повървим с цел
да търсим бараките на горското,
ако изобщо ги имаше, защото информацията ни беше отпреди 20
години. Вървяхме по левия бряг
на реката и се наслаждавахме
на нейните причудливи форми.
Някой бе разказал, че тук имало
естествени вани в реката, а пре-

В началото на юли т.г. ТД „Стратеш" - Ловеч проведе юбилейния
си, десети летен ученически лагер
на х. „Дерменка“ в НП „Централен
Балкан“. В него участваха 47 деца
на възраст от 7 до 15 години. Ръководител бе председателят на
дружеството и на Планинския спасителен отряд в Ловеч Светослав
Генков, отлично подготвен, възрожденски - отдаден, с любов и грижа
към малките туристи. За пета поредна година неотлъчно с децата работиха младите, но опитни и
обучени в съвременен подход към
лагерниците Детелина Цветанова и
Петя Николова.
В първия си поход младите туристи преодоляха разстоянието от
Беклемето, през заслон "Орлово
гнездо", до х. „Дерменка“ за три
часа и половина в чудесно време,
с прекрасни панорамни гледки към
северна и южна България.
Дните на лагера бяха запълнени
с богата програма от теоретични
занятия и практически умения за
планинари – беседи, свързани с
историята и природните забележи-

телности на родния край, видовете
защитени територии, парковете и
резерватите в Централен Балкан
и правилата за поведение в тях.
Преподаваха се подходящи за възрастта знания и умения по ориентиране в планината, изграждане
на бивак, разпъване на палатки
и нощувка в тях, работа с карта и
компас, планинарска екипировка,
връзване на алпийски възли, спускане по въжен тролей, безопасност
в планината и оказване на първа
помощ.
Ежедневно се провеждаха походи до близки върхове и забележителности - връх Гердектепе (1713
м н.в.) - Огледния връх, резерват
„Стенето“, връх Дерменкая. Водачът Светослав Генков запознаваше
младите туристи с обектите във
възхитителните панорами от билото на Балкана на юг към Средна
гора и Родопите, на запад чак до
Витоша, Подбалканските полета и
броеницата селища в тях; посочваше върхове по главното било на
Стара планина - Вежен, Юмрука,
Ботев, Купена, Амбарица. За втори

Приказка в Пирин
и Славянка
ди години младите влюбени
идвали да се къпят в тях. Открихме ги и не се изкъпахме,
защото, макар и през юли,
улучихме хладен ден. Не
мога да си обясня как нейно
величество природата твори
тази красота, която не може
да се опише думи, но може
да се съзерцава с часове.
И докато съзерцавахме,
за първи път се чу шум от
камион (на много места бе
обозначено, че има сечище). Камионът спря до нас
и попитахме дали знаят за
бараки по-нагоре. Един от
тримата мъже в камиона се
усмихна и каза, че са по-нагоре, на около три километра
от тук. Казахме „нищо, ще
вървим“, а той отговори, че
ще трябва и да се връщаме. Ама
той не знаеше с какви откачалки
си има работа, тръгнали в гори
тилилейски бараки да търсят. Повървяхме и стигнахме до въпросните бараки, които са близо до
чешма – единствената през целия
път и тече изключително бавно.
Бараките бяха в ремонт и се обновяваха, намират се в подножието на висок връх. Ако не знаех,
че съм във Върбишка планина,
бих се заклела, че съм в Родопите. След това потеглихме обратно
и благодарихме, че макар небето
да бе сърдито, не заваля дъжд.
Денят бе прохладен и приятен,
позволи ни да видим тези герловски красоти. Върнахме се в село
Бяла река и се отбихме в сладкарницата на центъра, до изоставена църква, за сладолед, после
поехме обратно към Велики Преслав.
Ваня НЕДЕВА - ТД „Патлейна“
- град Велики Преслав

През 2022 година ТД „Стратеш" празнува 120 години от
основаването си. То е най-старото гражданско сдружение в
Ловеч. На този юбилей са посветени редица традиционни и
нови прояви.
В края на юли дружеството проведе традиционните си летни походи в Пирин и Славянка. 54 туристи
на възраст от 4 до 80 години в два
лъча за пет дни пребродиха любими циркуси и върхове. Маршрутите
бяха:
х. „Вихрен“ - Муратов връх - заслон „Тевно езеро“ - вр. Джангал
- вр. Каменица - х. „Беговица“/“Каменица“ - Солището - Куклите, вр.
Зъбът - вр. Яловарника - х. „Гоце
Делчев“.
х. „Попови ливади“ - вр. Свещник - вр. Муторог - х. „Славянка“ Голям Царев връх - Гоцев връх - х.
„Извора“ – с. Златолист - Мелник,
с. Хаджидимово - известния зоокът
и манастир „Свети великомъченик
Георги".
В последния ден, събрани вече
заедно, посетихме град Сандански, Рупите, римския античен град
Хераклея Синтика, чиито разкопки
следим от години.
Опитните водачи Светослав Генков - председател на дружеството,
Михо Гарибски и Росица Петрова
(за Каменица и Яловарника) ни
преведоха през високи върхове и
порти, буйни планински потоци и
огромни морени. Осведомяваха ни
за всичко интересно по пътя. Времето бе по пирински динамично, с
меко слънце, мъгли, облаци и дори

кратък дъжд. В хижите имаше вкусна храна, топла баня, а в по-ниските части и интернет.
Минавахме по 15 - 20 км. преход
на ден с денивелации до 1400 м.,
стегнат ход, снимки, песни и разумни почивки в чудесно настроение.
Изкачвахме се на върхове, където
сякаш времето спираше да тече.
Адреналин и екстаз! Лежерно слизахме в долините по поляни с билки и цветя, водопади и много стада. И отново с утрото пресичахме
по морени, през тучни ливади,
високи била, тесни ръбове и край
кристални езера - гледахме на хоризонта зад нас местата, където
сме били вчера, а напред - върховете, където ще бъдем утре. Бяхме
удивени от пространствата на тези
величествени планини и силите ни
да ги прекосим.
Петте дни сред облаците и високите върхове на Пирин бързо
отлетяха. Останаха спомените за
високите порти към мраморните
върхове, панорамните гледки към
циркусите и прекрасните бистри и
сини ледникови езера, нежните пирински цветя, смело растящи сред
мрамора по високото край пътеките, пъргавите диви кози, все по-доверчиво подскачащи близо да нас.
Пирин - една вечна емоция!
Туристическото лято на ТД
„Стратеш" продължава с походи
в Рила в средата на август, Зелена неделя на 28 август в резерват
Козя стена и др.
текст и снимки д-р Дарина
ПЕТРОВА, член на УС на ТД
„Стратеш"- Ловеч
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Летен лагер на хижа „Дерменка“

път се проведе атрактивен нощен
поход с челници в околностите на
х. „Дерменка“ до прекрасно обгледно място. Наградата бе вълшебна
гледка към Подбалканските полета
със светещи като бисерни огърлици в тях селища, а над източната
част на Средна гора се виждаха
светлините на Пловдив.
Лагерниците бяха разделени в
отбори на случаен принцип и ежедневно участваха в организирани
от Детелина и Петя атрактивни
състезателни игри на открито, които носеха точки за крайното класиране. Имаше състезателни игри с
въжета, топка, катерене по въже
и въжена стълба, игра на асоциации, игри за строене на кули от
подръчни материали и много други. Времето бе свежо, планински
променливо, често с мистично стелещи се мъгли. силен вятър и кратки превалявания, но благодарение
на доброто познаване на планината от ръководния екип и малки
размествания пълната програма с
дейности на открито бе изпълнена,
без да ни намокри дъжд.
Да, дядо Вазов го е казал много
преди мен, но понякога чувствата
през вековете не се променят. Усещането е същото и може би винаги
ще е така.
ТД „Осогово“, град Кюстендил
приключи и тази година с екскурзионните си летувания, най – емоционалните приключения за годината. Бяха две по един и същи
маршрут през 20 дни – хижа „Добърско“ – хотел „Бор“ в Семково
– хижа „Македония“ – Владичина
поляна.
За наша радост всяка година се
включват нови хора, извън „обичайните заподозрени“. Този път
бяха от София и Берковица. Явно
номинацията на ТД „Осогово“ за
туристическо дружество номер 1 в
България за 2021 година ни прави
известни и ни събира с нови приятели. А и в групите ни има винаги
деца. Така беше и сега.
Първата ни спирка е в град Разлог. В парка над града е изградена
обзорна площадка, от която могат
да се видят три планини. Най –
вдъхновяваща е гледката към Пирин, откъдето смълчани ни гледат
пистите под връх Тодорка и любимото „Конче“.
После автобусът ни оставя пред
черквата в село Добърско, за да
видим Исус в космически кораб.
Не зная дали точно това е изографисано в черквата „Св.Св. Теодор
Тирон и Теодор Стратилат“, но кладенчето в двора е съвсем истинско. Както е истина, че ослепените
воини на Самуил са мили в него
раните си, за да получат облекчение. Легенда гласи, че те всъщност
са основатели на селото. А когато
се загледам във водата на кладенчето имам чувството, че това
са събраните сълзи, изплакани
по България от младите ослепени

В свободното си време децата
играеха навън, а вечер - на настолни игри. Имаше и дискотека с
професионален ди-джей - Пламен,
татко на едно от децата, който на
доброволен принцип създаде тази
прекрасна вечер. Празнувахме
рожден ден с голяма торта, приготвена в кухнята на хижата и декорирана от Мая, майка на един от
лагерниците. Мобилните устройства бяха забравени и се носеха
единствено на походите. На хижата
имаше безжичен интернет, но поляната с игрите бе предпочитана.
Всички деца получиха юбилейни
тениски с емблемата на ТД „Стратеш", което тази година отбелязва
120 години от основаването си. Носеха ги с желание и самочувствие
по време на походите.
Децата укрепиха своето здраве.
В специална беседа и по време
на походите ги запознавах с растителното богатство на планината
- лечебните растения, правилното
им събиране и приложение в бита

Рила

и медицината. В специално практическо занятие набрахме билки
за хижата, а много деца занесоха
високопланински билки за чай и у
дома. Проблемът за боклука и замърсяването в глобален мащаб
също бе на дневен ред, обсъдихме
методи за ограничаване на еднократно използваните пластмаси
и събирането им за рециклиране.
За първа година не се наложи провеждане на уборка в района на х.
„Дерменка“, природата бе чиста.
За Деня на огъня лагерниците
събраха дърва и под вещото ръководство на Светослав Генков ги
подредиха и изградиха пирамидата
на лагерния огън - умение, което
ежегодно се преподава.
Лагерът приключи с викторина
и награди. Връчени бяха грамоти-сертификати на всички участници и оригинални медали, ръчно
изработени от Детелина и Петя, за
първите три отбора.
Дългоочакваният голям лагерен
огън бе запален - едно древно,
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култово изживяване. Край него
звучаха песни, имаше и деликатеси на жар. Пекоха се картофи,
филии хляб и наденички, единодушно признати за по-вкусни от
маршмелоу. Специално за Огъня, в последната вечер на хижата
дойдоха бивши лагерници и приятели туристи от ТД „Стратеш" Ловеч.
В последния ден бе заключителният поход от х. „Дерменка“
през заслон "Орлово гнездо" до
планинския курорт Беклемето.
Имаше гъста мъгла, бурен вятър
по откритите части, но закалените и обучени млади планинари се
справиха отлично.
Планината обогати душата на
всички, създаде нови приятелства и умения, събуди любов към
красивата ни природа и желание
да се срещаме отново по високите върхове и пътеки.
текст и снимки: д-р Дарина
ПЕТРОВА, член на УС на ТД
„Стратеш"

отново у дома Нова маркировка до
крепостта „Крън“

мъже...
До хижа „Добърско“ се оказа тежичко: топло време, тежки раници,
повече от 600 метра денивелация,
повече от 3 часа ходене – с две
думи – изпитание.
На хижата ни чакаше Марин –
хижарят. Изключителен човек, който ни накара да се чувстваме като
у дома си – чисто, уютно и вкусна
храна. А пък когато извади акордеона от кутията, тогава вече се почувствахме „специални“. Може би
с Вальо от заслон „Ботев“ трябва
да си направят надсвирване, за да
се знае кой е най- добрия акордеонист – хижар в България. За огъня
и китарата няма нужда да казвам
нищо, те са ни запазена марка.
На сутринта: закуска, снимка
пред хижата, отбивка до най – стария бял бор в Рила (намира се на
5 минути от хижата) и старт на 15
километровия преход до хотел
„Бор“ в Семково. Там вече е „друга бира“, ако мога да използвам
познатото клише – сауна, басейн,
вкусна храна, разходка до Сухото
езеро, китара, игра на карти – и
така два дни. И не на последно
място – прекалено грижовен персонал, мили местни хора.
На следващия ден – през Динков дол, до хижа „Македония“. Невероятно красива природа с много
зеленина и вода, радост за възприятията. След като пристигнахме похапнахме (тук всичко е много
вкусно), настанихме се и всеки който чувстваше, че има още сили и
желание се включи в разходката до
Голям Мечи връх. Отново незабравима вечер с много смях и песни.

На сутринта поехме към последната спирка – Владичина поляна.
След 14 км бяхме там – в едно
райско място, направено с много
вкус и майсторство от Стефан –
собственикът на това рилско бижу,
с отношение към детайла и удоволствието. Всеки, който има малки деца или внуци, почна да крои
планове кога и как да доведе малчуганите.
А вечерта – прощален концерт с
китарата на водача Любо и барабаните на Генчо. Генчо е нашият
ангел-хранител, който в първата
група носеше в раницата си само
един барабан и половин дайре, но
с втората група дойде с УАЗ-ка и
барабаните вече бяха шест, а пък и
раниците ни някак леко стигаха от
хижа в хижа с руската машина.
Последна сутрин. Само час ходене до автобуса, който ни чакаше
на 3 км преди Рилския манастир,
където е разклона за Владичина
поляна. Отидохме до манастира,
запалихме свещици, изядохме
по няколко манастирски мекици и
хайде обратно към Кюстендил. Пътьом се отбихме до Стобските пирамиди – природен феномен, който някак бавно и лежерно навява
мисли, че сме си у дома.
Така приключиха тазгодишните екскурзионни летувания на ТД
„Осогово“. Благодарим ти Рила за
топлия прием! Нека Стара планина
ни очаква догодина!...
Любомир МЛАДЕНОВ –
планински водач към ТД
„Осогово“ гр. Кюстендил

Крепостта, пазила пътищата от
Търновград към Пловдив и Боруй
(Стара Загора), е на скалистия
хребет над Крънската бара. Заемала е площ от около девет декара с
три отбранителни кули - североизточна, източна и южна. Изградена
е към края на VII в. върху останките на византийско селище. Използвана е по времето на Второто
Българско царство като основна
твърдина на Крънската област.
Превзета е при османското нашествие около 1370-74 година.
Планинарите от ТД „Орлово гнездо“ и Спортен клуб „Орлово гнездо 1957“ – Казанлък Жельо Желев, Toдор Пашов, Тончо Нейчев,
Цветан Панов, Александър Косев,
Стойно Стойнов, Петьо Златев,
Жоро Ангелов и Христо Ангелов,
с помощта на кмета на село Крън
Пламен Георгиев и на Община Казанлък, направиха маркировката до
историческата забележителност. По
жълто-бялата лентова маркировка
за 40 минути плавно се излиза на
северния ръб на крепостта, от там
за два часа се отива до Катуните, а
за три часа - до х. „Бузлуджа“ - малка. От Тройния бор на запад, по
стръмната зелено-бяла (екстремна) Жельова пътечка се отива в
Злия улей, за 30 минути се слиза в
Селската река (Дереазлъ), а от там
за час и двадесет минути - до крепостта Градовете.
На най-високото обгледно място
към Розовата долина, Средна гора
и Стара планина бяха изнесени 36
кг сух бетон, 2 кг бързовтвърдяващ

се цимент, 15 литра вода и 20
килограма стоманени елементи. Монтиран бе единственият
в България комбиниран панорамен квадрат с азимутен кръг,
висок 1.2 метра, показващ посоките и азимутите до Бузлуджа,
Катуните, Руй, Братан, Мазалат,
Исполин, Татарската могла, Мегалита. Сложени са стрелки към
Крън и Барата, както и до Бузлуджа, Катуните, Курдана и Селската река. Има и карта (формат А-4) на пътеката „Крънски
крепости и скално образувание
„Мечките“.
Заповядайте на приятна разходка!
Христо АНГЕЛОВ
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МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ
НА АЛПИЙСКИТЕ АСОЦИАЦИИ -UIАА
90 години

В центъра на Шамони, пред
Националното училище по ски
и алпинизъм, на огромен скален отломък с едри бронзови
букви е изписано: „Международният съюз на алпийските асоциации е основан на
26 август 1932 г."
Роден с първото изкачване
на връх Монблан на 8 август
1786 г., алпинизмът започва
да се развива много бързо. За
кратко време са изкачени едни
от най-популярните върхове в
Алпите – Гросглокнер, Ортлер,
Гран Комбен, Монте Роза.
Наред със спортните успехи
не закъснява и израстването
му в организационно отношение, защото не след дълго започва учредяването и на първите алпийски сдружения (клубове).
На 22 декември 1857 г. в
Лондон се основава първият в
света алпийски клуб. Към членовете му обаче са предявени
много строги изисквания – кандидатите за членове да имат
изкачвания над 4000 метра,
въпреки че най-високият връх

на Великобритания Бен Невис
е само 1343 м, и да са от привилегированата класа. През
март 1862 г. във Виена се основава вторият клуб, който, за
разлика от английския, е много
либерален. За Австрия това
събитие е толкова голямо, че
веднага се записват 627 членове. Година по-късно (19 април
1863 г.).е основан и Швейцарския клуб, а на 4 октомври и
този на Италия. За негов президент е избран Куитино Села,
на когото се приписват думите: "Ако всички италианци
се изкачат поне веднъж на
най-високите ни върхове,
обещавам в случай, че стана
министър на финансите, да
отменя всички данъци"...
През 1874 г. се появяват три
клуба - полският на 6 март,
френският на 2 април, а на 12
декември и Хърватското планинарско-алпийско дружество. В
следващите две години се учредяват още няколко клуба не
само в Европа, но и в Америка,
Азия, та дори в Африка. Назрява необходимостта за осъществяване на някаква връзка
между тези клубове. Това налага през 1876 г. в Анеси Екс-леБен, Франция, да се свика първият конгрес, каквито вече има
по гимнастика, гребане и кънки.
Следват още няколко конгреса: Гренобъл (1877 г.), Женева
(1879 г)., Залцбург (1882 г.),
Париж (1883 г.). После следват
две дълги паузи - Монако (1920
г.) и Закопане (1930 г.).
След проведените толкова
конгреси едва през 1931 г. на
конгреса в Будапеща е изразено желание да се създаде
постоянен орган, който да подготвя бъдещи конгреси и да
осъществява връзката между
националните алпийски клубове за времето между конгре-

сите. Горещ и най-последователен привърженик на тази идея
е президентът на алпийската
секция в Женева Шарл Егмонд
д'Арси. Благодарение на неговите неуморни усилия на 26 август
1932 г. на конгреса в Шамони,
Франция, е основан Международният съюз на алпийските асоциации – UIАА. Негови
учредители са седем алпийски
съюза. По азбучен ред те са на:
Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Югославия и Швейцария. За седалище
на организацията е избран град
Берн, Швейцария, тъй като председателството му се възлага на

литическо
влияние и не
преследва
каквито и да
е търговски
цели.
Членството
на българските алпинисти
датира от 4
юли 1935 г.
Първата организация на
бъ л га р с к и те
алпинисти е
учредена на
19
ноември
1929 г. под

Швейцарския
алпийски
клуб. Решено е организацията да се ръководи
от Изпълнителен комитет,
съставен от 12 членове.
Седем постоянни (страните учредителки) и пет
непостоянни, които се
преизбират на всеки 3 години. За президент е избран швейцарецът Шарл
Егмонд д'Арси. Поради
големия му авторитет и
безупречната работа той е преизбиран в продължение на 10 мандата и ръководи UIАА в продължение на 32 години. За официални езици са утвърдени английски,
френски, немски и италиански.
Едва през 1964 г., на конгреса в
Мюнхен, е решено да се обособи
Генерална асамблея, която изработва и приема нов устав, според
който изборите вместо през три
да се провеждат през четири години, като президентът може да
се избира само за един мандат.
По време на асамблеята членовете на Изпълнителния комитет,
президентът и вицепрезидентът
не представляват своите държави. Президентът не участва в
гласуването. Той упражнява своя
глас само при равенство и тогава
неговият вот е решаващ.
Към UIАА има създадени няколко комисии: по снаряженията
и екипировката; по опазване знака на УIАА; по работата с младежта; по изграждането и стопанисването на хижите; по поддържане
на маркировъчните знаци в планината и алпийските маршрути.
Пет пъти в годината Асамблеята
издава „Бюлетин на УIАА".
На сесията е избран нов президент – швейцарецът д-р Едуард
Вис Дюнант – лекарят, който провежда най-мащабните изследвания в Хималаите за изясняването
на проблемите с височинната болест и въвежда понятието „зона
на смъртта". Предшественикът
му, който ръководи организацията цели 32 години, е избран за
почетен президент до края на живота си.
Целта на UIАА е да изучава и
разрешава всички основни въпроси, отнасящи се до алпинизма, особено тези, които засягат международната дейност.
В неговия устав е записано,
че UIАА осъществява своята
дейност извън всякакво по-

името Български планински клуб
(БПК). Името планински не дава
смелост на ръководството й да
кандидатства за членство в тази
авторитетна организация и поради това на 17 ноември 1934
г. общото събрание на клуба го
преименува в Български алпийски клуб (БАК). С новото име още
в началото на 1935 г. БАК полу
чава официално предложение
за членство. Поради финансови
затруднения на конгреса в Барселона (4-5 юли 1935 г.) клубът
не изпраща свой представител.
Въпреки това молбата ни е включена в дневния ред и при гласуването единодушно БАК е приет
за член още в първия ден на конгреса – 4 юли 1935 г. (б.а.: под-

ДИСКУСИОННО

ПРАВО НА
ОТГОВОР
В редакцията на в. „Ехо” бе
получено писмо, подписано от
бивши служители на централата на БТС – Мирослав Дачев,
Стоянка Ушева, Сашо Стоянов и
Емилия Матеина, с което те искат право на отговор във връзка с интервю на Георги Гацин
– председател на ТД „Сърнена
гора” – Стара Загора, публикувано в брой 4 на „Ехо” от 2022 г.
Според тях в него той изказва
„неистини и твърдения, уронващи авторитета” им.
Предлагаме на читателите
факсимиле на писмото заедно с
отговора, който те желаят да се
публикува в „Ехо”.
Засегнатата страна си запазва правото на отговор в
следващ брой на вестника.

чертавам датата, защото много
автори посочват други дати). И
така, от 4 юли България става
член на тази авторитетна организация. Пак поради финансови
затруднения до края на Втората
световна война членството ни
е почти протоколно. По-голяма
активност нашите алпинисти
проявяват след 1957 г., когато бе
възстановен Българския туристически съюз.
След това нашето участие в сесиите и конгресите става редовно.
Дори през 1966 г. на България е
гласувано доверие да организира и проведе Международен методичен сбор и младежка среща
под егидата на UIАА. Съборът
се провежда от 7 до 14 август на

ЦПШ „Мальовица“ с участието
на 248 български алпинисти от
34 клуба, както и на 50 гости от
18 страни. Делегат на UIAA e
самият президент на младежката комисия на съюза Гюнтер
Хаузер от Германия. Съборът
преминава при отлична организация, много изкачвания и редица ползотворни срещи, което
дава основание на президента
на UIAA д-р Едуард Вис Дюнант
да изпрати нарочна телеграма
до председателя на ЦС на БТС
, в която пише: „UIAA ви поздравява за успеха на младежкия сбор и Ви изпраща своята благодарност“.
Важен момент в живота на
българските алпинисти идва
след 1963 г., когато те стават
редовни участници в сборовете на UIАА, провеждани
всяка нечетна година с база
Националното училище по
ски и алпинизъм в Шамони.
Благодарение на това нашите
най-добри алпинисти успяват
да осъществят редица сложни
изкачвания – Пти Дрю (1963 г.),
Чима Гранде и Гран Капюсен
(1965 г.), Гранд Жорас (1967
г). , Монблан по ръба „Френе" (
1969 г.).
В различни години трима
наши представители - проф.
Георги Атанасов, проф. Марчо
Минев и Иван Костов са избирани в най-различни комисии
на UIАА. А Диана Владимирова - Петкова дори достига до
престижната длъжност зам.
председател на сдружението
на жените „Срещи във високата планина“. Към настоящия
момент българските алпинисти
членуват в още две международни федерации – Международна федерация по спортно
катерене /IFSC/ и Международна федерация по ски-алпинизъм /ISMF/, които са съставна
част от UIAA.
доц. Сандю БЕШЕВ

топография
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С електронна карта из

еотдавна, в района на
местността Раздела в
Рила, срещнах момък
с видимо тежка раница. Поздравихме се, след което той
ме попита за състоянието на
пътеката за Рилския манастир
през връх Калугера. Спонтанно
му отговорих, че връх с такова
име в Рила няма. Младежът
погледна в мобилното си устройство, усмихна се недоверчиво и побърза да продължи
по пътеката, очертана с жалони. По-късно се сетих, че това
е старото име на връх Баучер,
през който минава зимният вариант за манастира, а лятната
пътека го подсича. Признавам,
останах разочарован от себе
си за прибързания отговор.
Повече от 50 години бродя из
Рила и досега не съм чул или
прочел някой да назове вр. Баучер с името Калугера, но това
се случи през 2022 г... Но защо
този млад човек назова върха
с почти забравеното му старо
име? Отговорът на този въпрос
намерих в съвременната електронна карта BGMountains,
която е изключително популярна, особено сред младите
планинари. В нея върхът е отбелязан като вр. Калугера.
Несъмнено,
електронните
технологии предизвикаха качествени изменения в съвременното планинарство. Електронната карта BGMountains
има безспорен авторитет сред
младите планинари, често като
източник на информация от последна инстанция. Навремето
подобна роля за развитие на
планинарството у нас е имала руската триверстова карта
(1879 г). Давам си сметка колко съзидателен труд, средства
и ентусиазъм стоят зад появата на електронната карта.
За съжаление, не само вр.
Калугера, но и още много ге-

Вторият етап е до 1935 г., когато е публикувана първата туристическа карта на Рила, изготвена
от Павел Делирадев. Тя е одобрена от три държавни министерства и включва освен основополагащите топоними, отразени
в руската карта, и много други
имена, приети или спонтанно дадени от туристите. От този период са наименованията на върховете Алеко, Иречек, Голям и Малък Мечит, Баучер и много други.
Картата дава тласък на рилския
туризъм, но не успява да обедини планинарите около всички

ографски обекти в Рила не
са посочени в електронната
карта с широко разпространените им имена, утвърдили се
през годините. Считам, че този
факт има отношение както към
опознаването на Рила, така
и към сигурността в планината. Нямам представа как тя се
администрира, навярно това
се прави от експерти, дълбоко
свързани със съответните планини. Нямам представа и дали
има старши администратор
(или колективен орган), който
да следи за прецизността на
информацията, отразена върху топографската подложка.
Но след като се запознах подробно с картата, се убедих, че
много от рилските топоними
са подбрани и отразени избирателно и объркващо. Всичко
това ме подтикна да напиша
тази статия.
В развитието на рилската топонимия се открояват няколко
етапа. Първият е до появата
на споменатата руска триверстова карта, която обобщава
голяма част от наложилите се
до тогава географски наименования, в т.ч. и в Рила. Тя е безценна и за изследователите на
планината, и за нейните първопроходници. Но както във
всяка карта, така и в руската
топографска карта са допуснати грешки, които оказват влияние в рилската топонимия и до
днес.

наименования, очевидно поради недостатъчно предварително
проучване и обсъждане.
Годините до Втората световна
война съвпадат с разцвета на туризма и алпинизма у нас. Тогава
са наименувани много обекти в
Мальовишкия дял на Рила. Например, по предложение на известния алпинист Никола Миронски, БАК дава имената на върховете Злия зъб и Двуглав. Стига
се до 1942 г., когато в Царство
България се провежда широкомащабна акция за промяна на географски наименования, имащи
тюркско-арабски корени. От тогава са променени наименованията Чамкория, Чадър тепе, Юрушки чал, Налбант, Карааланица,
които стават съответно Боровец,
Шатър, Овчарец, Ковач, Черна
поляна. Следват десетилетия,
през които в рилската топонимия
настъпва стабилитет, който личи
от туристическата литература и
карти. Поколения туристи назовават съответните географски
обекти с широко познато име.
Споменатият стабилитет в рилските наименования бе нарушен
грубо в годините на т.нар. възродителен процес, когато други
популярни имена с тюркско-арабски корени бяха подменени, отново без обществено обсъждане.
Част от тях са просто преводи
на старите, но някои са съвсем
произволни. Много от тези имена
очаквано не се налагат, налице
е процес на тяхното игнориране.

Рила

Но факт е, че те фигурират в различни източници на информация
и понякога затрудняват ориентирането в планината. В годините
на прехода се появи електронната карта BGMountains, която
за пореден път разбуни „кошера“
на рилската топонимия, вероятно пак поради липса на градивно
обсъждане...
Разглеждайки картата, потърсих отговор на въпроса как тя
отразява обстоятелството, че в
рилската топонимия е налице
паралелна употреба на повече от едно име за един и същи
географски обект. Попаднах на
положителен пример в това отношение. Името на популярния
Додов връх, наименован от дупничани през 1963 г., е посочено
коректно, а в скоби е поставено
старото име на върха (Друшлявишки), което в днешни дни се
употребява рядко. За съжаление,
тази конструктивна логика за отбелязване на паралелните топоними като цяло не присъства в
картата. Напротив реализиран е
неубедителен, избирателен подход. Така например, надписът
на най-високия връх (2698 м)
над Лопушките езера, Лопушкия
циркус и Лопушка река изглежда така: Попова капа (Лопушки
връх)!? Вярно е, че историята
на имената на върховете Попова
капа и Лопушки е твърде любопитна, но това не дава основание
чрез картата (която е за обществено ползване) да се налага особено мнение по въпроса. Името
на въпросния връх е Лопушки, и
то е трайно установено.
Наред с това, много от географските обекти са представени
само с едно име, въпреки че съществува и друго, често употребявано и в днешни дни. Съвсем
Вр. Малка Мальовица
(източната страна)

Лопушки връх
(източната
страна)

неоснователно липсват записи
на паралелни топоними като Овчарец (Юрушки чал), Ковач (Налбант), Черна поляна (Карааланица), Реджепица (Скалец), Дамга
(Вазов връх), Ташмандра (Каменна мандра) и др. Убеден съм, че
картата ще бъде максимално полезна, ако на първо място стои
най-популярното име, а в скоби
– по-малко употребявания топоним, ако има такъв.
Ако планинарите потърсят в
електронната карта Водния чал,
те няма да открият връх с такова
име, въпреки че е широко известен. Той е представен като Сухия
чал, което е неприемливо и отново объркващо. Корените на казуса са в руската триверстова карта, където фигурира хребетът Су
чал. В картата на Йован Цвийч
(1896 г.) въпросният хребет вече
е с името Сухи чал, вероятно поради картографска грешка или
под влияние на Сухото езеро,
което е край най-ниските му спусъци. Названието „Водния чал“
води началото си от картата на
Павел Делирадев, който пояснява: „Името Су чал, което значи
воден чал, погрешно се осмисля
с противоположното му понятие „сухия чал“. За избягване на
възможни недоразумения поставихме името му в българския
превод „Водния чал“. Считам, че
името „Водния чал“ не бива да се
ревизира, тъй като се е утвърдило от десетилетия, още повече,
че то се свързва от планинарите
не с хребета, а с неговата най-висока точка – вр. Водния чал.
Един бегъл поглед върху картата
е достатъчен, за да се убедим,
че върхът не се издига над Сухото езеро, а над Горнолеворечките
и Водничалските езера. По права
линия разстоянието от вр. Во-
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дния чал до Сухото езеро е 4 км.
Също така, на
картата не е изписано името на вр. Малка
Мальовица, посочена е
само височинната кота.
Това буди недоумение,
защото името се е наложило в рилската топонимия, на
него се позовават и алпинисти,
и туристи. Преди няколко години група млади хора попада
в лавина. За щастие спасителите са насочени правилно
от очевидец към мястото на
инцидента – камината на вр.
Малка Мальовица. През изминалата зима ПСС публикува
специално предупреждение за
опасност от лавини от Малка
Мальовица, достигащи до Втора тераса. Само тези примери
са достатъчни за коректното
отразяване на върха в картата.
Принос към сигурността в планината ще бъде, ако се изпише името и на билния вр. Малък Мечит (2535 м), също така
известен, както по-ниския му
съименник (2171 м). Това ще
подпомогне идентифицирането на опасния гребен, който се
образува през зимата, между
двата билни Мечита. Може би
случайно не е отбелязано името на вр. Черней.
Ще си спестя коментарите
за топонимите, изписани край
котите на любимите ми Скакавци. Погледнати от Мусала,
те представляват фантастична верига от пет билни върха,
съизмерими по височина и
пространствена мощ. Между
тях има и зъбери. Безспорният ориентир на това било е
шеметната Сакън дупка. Непосредствен южен съсед на
Сакън дупка е вр. Голям Скакавец (2706 м), а непосредсвен
северен съсед – вр. Малък
Скакавец (2670 м). За топографите вр. Голям Скакавец е
кота „Скакавец“ – там още личат следи от триангулачната
пирамида и зелена боя по камъните. Останалите три върха
са безименни. Имената Голям
и Малък Скакавец се появяват
за първи път в картата на Павел Делирадев и се приемат от
планинарите. За тези върхове
споменава и Петър Дънов в
своя беседа. Описаното местоположение на Голям и Малък Скакавец се потвърждава
в поредицата едромащабни
туристически карти на „Картография“ ЕООД в М 1:55 000,
които представляват и снимка на рилския именослов под
въздействие на туристическото
движение. Има всички основания да се осъществи приемственост между тези карти и
електронната карта.
В заключение, считам, че
електронната карта BGMountains има голям принос за развитие на съвременното ни планинарство, но наред с това се
нуждае от значителни подобрения в отразяването на рилската
топонимия.
Румен ГРЪНЧАРОВ

възторг
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„КРАКАТА НАТЕЖАВАТ,
НО ОЧИТЕ И СЪРЦАТА
СА ПЪЛНИ“
Хроника на похода „Ком – Емине 2022“
Тази година за трети път клуб „Нови хоризонти“ към ТД „Родни балкани“ - Варна, с водачи Ирина Асенова, Росица Димитрова,
Лилиан Тодоров и Денка Георгиева, организира и проведе най-дългия и популярен маршрут в България: „Ком-Емине“.
Преходът е продължителен, от което произлиза и трудността му – по последни данни дължината на маршрута е около 580
километра, а ние го изминахме за 20 дни. Продължителността на
всеки един от етапите е различна – от 7 до 12 часа. Основните
проблеми, с които се срещат туристите, са натрупаната умора,
снабдяването с храна и разбира се - мазолите. Трябват много желание, воля и не на последно място добра физическа подготовка
и логистика.

Ден 1: хижa „Ком“ - проход Петрохaн
По традиция тръгваме от връх Ком, където се черпим с
ракия и смокини, питка и сол, припомняме си незабравимите стихове на Иван Вазов от стихотворението „На Ком“:
„Оттук окото волно прегради не намира.
Вселената пред мене покорно се простира.
Душата гордо диша. От тия планини
умът към нещо светло, голямо се стреми;
и както тез могили без трънье и без храсти,
душата ми е чиста от зависти и страсти
и пълна с упоенье, забравя за светът,
при туй величье нямо утихнува ядът,
и само ветровете - въздушни буйни орди,
от връх на връх пренасят напевите си горди.“
След задължителното избиране на две камъчета –
едно за нос Емине и второ за спомен, правим последни
снимки на върха и с мощен поздрав „Ехо“ групата потегля по маршрута към прохода Петрохан. Малко преди
да пристигнем завалява, но съвсем леко, колкото да ни
върви „по вода“.

Ден 2: проход Петрохaн – село Гара Лaкaтник
Все още е влажно от нощния дъжд, но ние тръгваме
по план – от проход Петрохан до гара Лакатник си е доста път и няма излишно време. А и лятната жега не закъснява – суши и обувките ни, и нас. Почиваме на хижа
„Пробойница“ и се радваме на новите стопани, които
работят с хъс и усмивка. Следват асфалтът през село
Губислав и винаги освежаващият водопад Сини вир –
отделяме му полагащото се внимание и продължаваме
към магазините на Гара Лакатник – всеки пазарува като
за последно.
Ден 3: село Гара Лaкaтник – хижа „Лескова“
Дългичък преход – основно изкачване до хижа „Тръстеная“, а после много голи билни пътеки. Но и почивката
е важна и затова с удоволствие отмаряме на „малиновата“ хижа. Те, малините, от известно време са „под ключ“,
но обикаляйки масивите, ние успяваме да хапнем от
напиращите да изскочат от оградата храсти. Редуваме
прекрасните гледки към ширналия се Балкан и ядене на
ягоди. Прашни и послънчасали стигаме до хижата, където новият хижар липсва, но пък е оставил диня в коритото на студената чешма...
Ден 4: хижа „Лескова“ – Туристическа спалня
„Витиня“
Ден, който надгражда предишния – по дължина, по
прахоляк и по пришки, но пък динята – тя дава криле... „Диня“ е кодовата дума по маршрута „Ком-Емине“
– дава сили да стигнеш до крайната точка, смисъл на
трудния ден и буквално съживява комеминейци!
За голямо съжаление се разделихме с Ани – усмивката на групата, но точно в този момент семейството й
имаше нужда от нея.
Ден 5: Туристическа спалня „Витиня“ – хижа
„Кашана“
Леко влажното утро е добре дошло – групата върви по-бързо, а на почивките никой не се отпуска много.
Правим леко отклонение до хижа „Чавдар“ – чай, кафе,
безалкохолно и се отправяме към старопланинското
било. Метри преди красотите на Етрополски зъбери завалява приличен дъжд и излиза силен вятър – истинска
проверка на дъждобраните и мембраните на обувките.
Някъде из мокрите пътеки към нас се присъединява
Чара – чаровно и възпитано куче от неизвестна порода.

Ден 6: хижа „Кашана“ – хижа „Момина поляна“
Лек и приятен преход, тип „почивен“. За първи път в
това приключение се качваме над 2000 метра - силният
вятър и мъглата неотлъчно са с нас. Рано пристигаме на
хижата и мързеливо и лежерно разпускаме - някой „шият“
пришки, други хапват, спят или просто бездействат.
Ден 7: хижа „Момина поляна“ – хижа „Ехо“
Тръгваме в 6 часа – преходът е дълъг, а метеорологичната прогноза – притеснителна. Но днес пътеката
ни сервира неповторими гледки: на върха на планината
сме – изкачване, слизане и пак, и пак изобилие от върхове и гледки, простор и свобода. Краката натежават,
болежките се обаждат, но очите и сърцата са пълни...
Ден 8: хижа „Ехо“ – хижа „Дерменка“
Лека - полека мъглата превзема всичко. Епизодично
се показва част от някое билце или скала, само за да
ни напомни колко красоти пропускаме. Независимо че
сме с дъждобрани през целия ден, пак сме мокри до
кости и премръзнали... Стигаме до придружаващия ни
транспорт на Беклемето, за малко времето се прояснява. Получаването на поръчаните продукти и смяната на
мръсни и мокри дрехи с чисти и сухи е малък празник.
За съжаление слънчевият прозорец бързо се скрива и
ние трябва да побързаме с тръгването.
Ден 9: хижа „Дерменка“ – заслон „Ботев“
Прогнозата за времето не е на наша страна, но оставяме решението за минаването по траверса за по-късно. До хижа „Добрила“ се движим „в браздата“, дъждът
е непрестанен, а видимоста е 20-30 метра. След кратка
почивка на хижата трудното решение се налага само –
да подсечем алпийския траверс, защото всичко е мокро
и следователно опасно - в групата има хора, които се
притесняват от въжета и отвеси и не на последно място
нищо не се вижда. Всяко зло за добро: подсичащата пътека ни награждава с добра видимост на юг, боровинки
и манатарки.
Ден 10: заслон „Ботев“ – хижа „Партизанска песен“
Все още сме в мъглата, но по-неприятен е студеният
вятър. Термометърът в заслона показва 1°С. Всеки облича всички дрехи, които носи в раницата си. Ремъците
на щеките ми се обледяват за 10 минути пред туристическата спалня на връх Ботев – истински студ. Може би
това беше нашето истинско изпитание...
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Сърбия - гори, ракия, Горан
Брегович, сръбска музика и
скара! Тези работи само ние
на Балканите си ги разбираме. Решихме да щурмуваме
връх Миджур (2168 м) откъм
сръбска страна. От нея той
не е по-малко красив. Изкачването е плавно, минава се
през едноименния връх Тъпанар, а насреща се вижда
Бабин зуб. Разминаваме се с
доста млади хора, зажаднели
за чист въздух след безкрайните поредни карантини. Теренът не е труден - само време да има.
След продължително каране от Варна Пирот ни посреща с плескавици, естествено.
При условие, че още не са в
Европейския съюз, сърбите се
хранят с качествена и вкусна
храна. На всичкото от горе не
е скъпо. Град Пирот е разположен в поречието на река Нишава. Името означава град с кула.
През IX век районът е включен
в състава на българската държава и споделя нейната съдба
до падането под византийско
владичество. От XIV век до
днес е съхранена крепостта
Момчилов град - средновековен замък с архитектура, много близка с крепостта Баба
Вида. Местна легенда свързва
замъка с българския войвода
Момчил юнак, станал по-късно
независим български владетел
на Беломорието и Родопите.
Заслужава си да се посетят музея на Понишавието, в който е
сниман филмът „Зона Замфирова'', и пазарът - колоритна
балканска смес от плодородие, глъчка и разбираем за нас
език. Близо до нашата граница
са Суковсия и Погановския манастири, които също представляват интерес за туристите.
След заслужена почивка пътуваме за Ниш. Още един град
по поречието на река Нишава.
През Ниш преминава стратегически важната магистрала,
която свързва Близкия изток с
Централна и Западна Европа.
През Средновековието градът също е бил в границите на
България. Посетихме Нишката
крепост и доста симпатичния
паметник на сръбския писател
Стеван Сремац и неговият герой Калча с вярното му куче.
На десет километра от Ниш
има и комплекс с горещи минерални извори. Челе кула - Черепната кула е построена през
1809 г. и се намира на два километра от центъра на града.
Изградена е от черепите на
952-ма сръбски въстаници, загинали в битката при Чегар, където са обезглавени по заповед
на турския главнокомандващ
Хуршид паша.
Отправяме се към главната цел на нашата дестинация.
Тя е скрита в полите на Мокра
гора. Дървеният град на Емир
Костурица. Емир може да е
най-известен като режисьор и
музикант, но приносът му към
културата и света е много повече от това. Градът се намира почти на границата с Босна
и Херцеговина. Построен е на

СЪРБИЯ

ЖИВОТЪТ Е ЧУДО!
слънчевия хълм Мечавник. Костурица го забелязва за пръв път
по време на снимките на филма
„Животът е чудо'' през 2003 г. и
със завист гледа как там винаги
е слънчево. „Загубих града си (
Сараево - бел. авт. ) и реших да
си построя мое собствено село
'' . Речено - сторено! Именува
селото Кюстендорф (град край
река - бел. авт.). Там организира
концерти и семинари, училище
за кино и от време на време живее в селото. Ако тишината бъде
нарушена от звук на хеликоптер,
може би домакинът се прибира,
знае ли човек? Селото наброява 20-30 къщи, съвсем селски,
сръбски къщи. Има си всичко
- площад „Никола Тесла“, църква, улички, басейн, кино „Стенли
Кубрик“, фитнес-зала, сладкарница, работилница, книжарница,
дори затвор. Тук, сред зеленината и павираните с дърво от железницата улички наистина разбираш, че животът е чудо! Има

битов сръбски ресторант, улица
„Федерико Фелини'', площад „Никита Михалков“, улица „Новак
Джокович“, кафене, в което редовно се изпълнява жива балканска музика, без микрофони.
След тишината на Мора гора
сме готови да пътуваме, но този
път с Шарганската осмица - музейно-туристическа
теснолинейка по трасето Мокра гора
- Шарган витаси в община Град
Ужице. По трасето от април до
октомври се движи влакът „Носталгия“. Разстоянието е 15 440
м с преодоляване на денивелация от 300 м, среден наклон от
18 градуса, 22 тунела (с обща
дължина над 5 км.), 10 моста и
няколко малки гари. Възстановеното трасе влиза в експлоатация през 2003 г. . Лятно време
теснолинейката превозва средно
около 80 хиляди туристи между
склоновете на планините Златибор, Тара и Златар в областта
Стари Влах с височина от 1627

м. и изглед към каньона Увац дом на белоглави лешояди.
Казват, че ретро композицията с чудното име „Носталгия“
наистина събира жени и мъже,
които се обичат. Желаещите да
се врекат във вечна вярност на
любимите си имат уникалната
възможност да го направят на
едно от най-красивите места на
Балканите. В близост до гарата,
покрай перона, странно и самотно е застинал огромен скален къс, наречен Лудият камък.
Пред него решителни мъже правят романтично предложение за
женитба на своите приятелки.
А върху камъка, както на много
други „култови" места по света,
и вярващи, и скептици оставят
монети за щастие и сбъдване на
съкровени желания - знае ли човек?... От площадката с камъка
се открива великолепна гледка
на няколко ката планински хълмове, между тях по-ниски гари,
отсечки от релсовия път, който
обикаля по възвишенията. Шарганската осмица е сред най-привлекателните
и
посещавани
музейно-туристически и архитектурни атракции, определяна
като едно от седемте чудеса на
Сърбия. През летния сезон дватри пъти дневно влакчето изминава разстоянието от 15,5 км и
още толкова обратно за около
два часа и половина от Мокра
гора, през Ятаре и Голубичи до
Шарган витаси (където са снимани сцени от друг филм на Кустурица – „Аризонска мечта").
На последната гара откачат
локомотива и от другата страна
на композицията от три обикновени и един панорамен вагон
закачват друг локомотив, който
ги придвижва в обратната посока. Влакчето помни и славни, и
тъжни времена, то прави първия
си курс през 1925 г. Теснолинейката, чийто маршрут е бил Са-
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раево - Белград
- Ужице - Шарган - Вишеград
- Дубровник, свързвала много градове
и села и значително
допринесла за развитието на поминъка на
местното население. До 1
март 1974 г., когато линията
е закрита като „нерентабилна"
и голяма част от нея е унищожена. Но местните жители,
емоционално свързани с железницата, не се примирили
със загубата й - през 1999 г.
започнали да я обновяват със
съдействието на Сръбските
железници. След няколко години частта от Мокра гора до
Шарган витаси е възстановена, но вече предимно като туристическа атракция.
Правим малка пауза до къщата на река Дрина. Чудна
магия насред реката между
Сърбия, Босна и Херцеговина. Почти точно в средата на
реката. Според местни легенди Крали Марко пътувал през
района и искал да премине
на другата страна. Той обаче
не искал коня му да стъпва в
дълбоката вода. Изкачил се на
естествената панорама Червената скала и хвърлил камък
в Дрина. Камъкът позволил
на коня и Крали Марко с два
отскока да пресекат реката.
Местното население твърди,
че и до днес белезите от копитата на коня си стоят на скалата. Тя е използвана от плувците като място за почивка сред
реката при плуването от другата страна или обратно към
брега, от който са дошли. През
лятото на 1968 г. братята Милия и Милан Мандрич, заедно
с група приятели, решават да
построят подслон, в който да
си почиват в средата на маршрута. Решават да използват
дъски, които е донесла самата
река. Това е един от най-популярните обекти за снимане в
световен мащаб. Чудя се само
чия собственост е, след като е
разположена точно на границата между две държави.
Откраднахме си още ден за
претендента за осмото чудо на
света - Дяволския град, заедно
с нашите Белоградчишки скали. С подобни на нашите Стобски пирамиди. Според легенди,
тук пръст има самият Сатана.
Дали заради червеникавите
скали, които ту се появяват, ту
изчезват? Или заради Червения извор, от който извира киселинна вода? Местни предания разказват, че някога имало
село, в което живеели толкова
вярващи и добри хора, че Дяволът се ядосал и решил да
ги предизвика. Направил така,
че край селото да бликне киселинен извор, от който всички пили, а след това загубили
разума си. Обезумелите селяни решили да направят сватба
между брат и сестра. Като видял това, Господ се намесил и
превърнал всички хора в скали.
За съжаление, трябва да поемем пътя към дома... Близо
е, ще дойдем пак! Може и Брегович да срещнем другия път,
или пък да се оженим на Осмицата! Със сигурност няма да
пием от киселинния извор.
Станиела ХРИСТОВА,
Юлиян ВАРИМЕЗОВ ТД „Родни балкани'' - Варна
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ДОБРИНИЩЕ - ХИЖА „БЕЗБОГ“ ПОПОВО ЕЗЕРО - ХИЖА „ПИРИН“

Добринище е известен и
утвърден балнеоложки и климатолечебен курорт в Пирин.
Намира се на 830 м н.в., в
югоизточния край на Разложката котловина. Селището е
характерно място в транспортната жп мрежа на България с това, че тук е крайната гара на теснолинейката
от град Септември, чиято жп
гара се намира на линията
София-Пловдив.
Теснолинейката минава през целите
Западни Родопи, стига до
най-високата жп гара в България – Аврамови колиби и
продължава до Добринище.
Пътуването с нея е наситено с приятни преживявания
и любуване на красиви природни кътчета. През Добринище минава шосето от град
Банско (6 км.), до град Гоце
Делчев – 42 км. Автобусната
спирка и жп гарата се намират на един километър източно от селището.
Районът на Добринище е
бил обитаван от хора още през
древността.
Затова
свидетелстват находки от тракийска
и римска керамика, монети от
времето на император Нерон и
др. През средновековието селището е било крепост, която
е спирала набезите на византийците да проникнат в Българската държава. След падането на България под турско
робство селището губи своето
значение, но населението за-

добра почивна база и частни хотели.
Забележителности са църквите
„Св. св. Петър и Павел“, „Успение
на Пресвета Богородица“ и единствената в страната градина за
култивирано отглеждане на еделвайси. Има и паметници на Ботеви четници.
Добринище е изходен пункт за
х. „Гоце Делчев“ – 11 км по асфалтиран път. От центъра до хижата има и пешеходен маршрут,
маркиран в зелен цвят, като разстоянието се изминава за 2 часа
и 30 минути.
Пътят минава край заведение
за хранене, известно като „Рибарника“ на Иван Козарев. Тук
има малък водоем за развъждане на различни видове риба. Има
възможност туристите да ловят
риба с въдици и тя да бъде приготвена в заведението.
Хижа „Гоце Делчев“ се намира сред обширна поляна в м. Луговето на 1450 м н. в. Построена
е през 1950-51 г. и разполага с 36
места за нощувка. Допълнително
е построена дървена сграда със
70 места. Има и бунгала, което
дава възможност за подслоняване на повече туристи. В двора
на хижата има малък паметник,
който напомня, че на това място
през 1876 г. е бил основан Серски революционен комитет. Основоположник със съмишленици от
селото е бил Гоце Делчев.
От х. „Гоце Делчев“ до х. „Безбог“ има пътническа седалкова
въжена линия. Почти успоредно

стаи, ресторант и дневен бар. Районът е лавиноопасен.

Маркирана пешеходна пътека
със зелен цвят от хижата минава покрай северозападния край
на голямото езеро и продължава
нагоре в южна посока към страничното било, спускащо се от
връх Безбог. За 15 минути от хижата се стига до връхната част
на маршрута, от който се открива
впечатляваща и запомняща се
красива природна картина на Поповоезерния циркус.
Поповото езеро е най-голямото в Пирин планина. То има неправилна форма с дължина 490
м., ширина 336 м и дълбочина
29,5 м и е най-дълбокото в Пирин
и второ в България след езерото
Окото в Рила.
В северозападната му част има
малък остров, наречен Килимявката. Името на езерото е свързано с легенда, според която местен свещеник се удавил в него
след отвличане и обезчестяване
от турците на единствената му
дъщеря, най-красивата в селото.
След удавянето на свещеника килимявката изплувала и образувала островчето.
От Попово езеро води началото си пълноводната река Ретиже,
десен приток на р. Места. В циркуса са разположени 25 постоянни и 4 временни езера. Поповоезерният циркус и вторичният
Кралевдворски циркус са обгра-

хижа „Пирин“
пазва високия си родолюбив
дух. През 1846 г. местните
хора изграждат училище. Организират четнически групи и
активно участват в националноосвободителните борби. В
1878-79 г. и по-късно участват
в Илинденското въстание, в
Ботевата чета, в боевете на
Шипка и Стара Загора, в Кресненско-Разложкото въстание,
а по-късно и в Илинденското
въстание. Под ръководството
на Гоце Делчев през 1896 г. в
Добринище се създава революционен комитет на ВМРО. Тук
е роден и първият партизанин
Иван Козарев, чийто паметник
се издига в центъра на селото.
Добринище е богато на минерални извори, известни с лечебната си сила от древността.
Един от басейните с минерална
вода по течението на Добринишка река носи името Римското банче. Минералните води с
температура 30 – 43 градуса са
подходящи за стомашно-чревни, бъбречни и други заболявания. Градът разполага с голяма
минерална баня, открит минерален басейн, има изградена

на нея съществува автомобилен
път, който в края на 20-те години
беше основно ремонтиран и подобрен. Това пътно строителство
бе дело на Югозападното държавно предприятие – Благоевград, с цел създаване на по-добри условия за борба с горските
пожари. Дължината на пътя е 10
км. Разстоянието между двете
хижи по пешеходна пътека се изминава за 2 часа и 30 минути.
Хижа „Безбог“ (2237 м), се
намира в циркуса на Безбожките езера. Това са четири езера,
най-голямото от които – Безбожкото, е постоянно, а трите останали пресъхват през лятото.
На запад се издига връх Безбог
(2645 м), по чийто склонове падат лавини, една от които е унищожила старата хижа.
Безбожкото езеро е дъното на
циркуса. То е дълго 225 м, широко 125 м, дълбоко 7 м и има
площ 19 дка. От северния му
край изтича Безбожката река, десен приток на р. Места.
Хижа „Безбог“ е построена на
източния бряг на езерото през
1981 г. Пететажната сграда разполага със 120 легла в малки

Хижа „Безбог“

Хижа „Безбог“ - Попово
езеро

Попово езеро

дени от низ върхове и била, носещи името Поповоезерен венец
– Острец, Орловец, седловината
Железни врата, Железнишки върхове, Кралев двор, Момин двор и
Самодивски връх. Покрай Поповото езеро минава пътеката от х.
„Безбог“ за х. „Пирин“.
Маркираната пътека минава
по северозападния бряг на Поповото езеро. За три часа от х.
„Безбог“ се изкачва на превала
Железнишка врата. Това е една
характерна местност от главното
било на Пирин планина. Вдясно,
през Кралевдворската порта, се
отива към района на Тевното
езеро. За хижа „Пирин“ постепенно се слиза надолу, към долината на Железнишка река. Минава се покрай Аргирово езеро.
По-надолу пътеката се съединява с тази, идваща от Тевно езеро.
Тук, вдясно, над маркираната пътека е Митровото езеро.
На изток се издигат склоновете на Дебели рид, а на запад са
склоновете на върховете Каменица, Яловарника и Чемерика.
По-надолу, вдясно, е местността
Комитското, където в далечното минало е имало чарк и е бил
обработван дървен материал за
строителството на хижа „Пирин“.
Отляво идва маркирана и
добре обработена пътека от
местността Тодорова поляна.
За 5 часа и 30 минути от х.
„Безбог“ се идва на х. „Пирин“.
Тя се намира на 1640 м н. в. в
най-южната част на Северен Пирин, в местността Трите реки.
Разположена на малка поляна
сред вековни иглолистни и букови дървета, тя привлича туристи

през цялата година. Сградата
е триетажна, разполага със 78
места за нощуване, а на долния етаж са столовата и кухнята. Електрифицирана е от
малка ВЕЦ, монтирана на близката река.
Хижата има интересна история. Построена е през 19301935 г. по проект на австрийски
архитект, който е заимствал архитектурния й вид от подобна
сграда, вече съществуваща в
Динарските Алпи. Първоначално тя е построена с финансови
инвестиции на македонската
организация, начело с Ванче Михайлов, и е служила за
нуждите на тази организация.
След 1935 г. тя е ползвана от
Община Мелник за почивка на
деца от района. По онова време е носила наименованието
Велебит, по подобие на тази в
Алпите. След Втората световна война до 1957 г. е служила
за нуждите на Горското стопанство в с. Катунци. С възстановяването на Българския туристически съюз сградата минава
във владение на туристическото дружество в град Мелник и е
основно ремонтирана и благоустроена.
Маршрутът от с. Пирин до х.
„Пирин“ е изцяло по автомобилен път и е дълъг 18 км. През
летния сезон до хижата може
да се отиде по автомобилен
път от Мелник – 35 км, като
значителна част от него е в
лошо състояние. В западна посока маркирана пътека отвежда към х. „Каменица“.
инж. Георги ПЕТРУШЕВ

СПЕЛЕОЛОГИЯ

август 2022 г.

ПО ВОДЕН И СБОРЯНОВО, ВЪПРЕКИ ГОРЕЩНИЦАТА

Обикновено
организацията
на една експедиция, голяма
или малка, започва далеч преди датите за нейното провеждане. Така стана и когато наченахме подготовката на деветата поредна експедиция на Българското пещерно дружество в
районите на историко-археологическия резерват „Сборяново“
и Държавното ловно стопанство „Воден - Ирихисар“. Всичко тръгна като на масло, но
не предвидихме, че времето,
което избрахме за провеждането, ще е в апогея на юлските горещници. На първо време
преглътнахме това неудобство,
защото основната цел бе чрез
експертизата на археолози да
се приеме или отхвърли едно
предположение. А именно, че
открития от нас във Воден
комплекс от пещери и изсечени в скалите помещения са
съставна част на скален манастир. И още, че изкуствените
структури представляват църква и килия. За целта бяхме привлекли именития изследовател
на скални обители проф. д.и.н.
Георги Атанасов от РИМ-Силистра, а в допълнение ангажирали и други негови колеги.
На 21-ви юли „четата“ на БПД,
както обикновено, се позиционира в археологическата база
„Камен рид“, която за пореден
път ни бе любезно предоставе-

на от музея в Исперих. На следващия ден към групата се присъедини самият проф. Атанасов
и археолозите Георги Дзанев от
РИМ- Разград, Евгени Георгиев
от РИМ - Русе, Теодора Василева и Мария Николаева от Историческия музей в Исперих. Те и
няколко души от нас се събрахме
в подножието на хълма, където
се намираше обекта на проучване. Температурите навън вече се
бяха вдигнали и ние бързо потънахме в гората, която скриваше
погледите към скалния откос, в
който беше разположена предполагаемата скална обител.
Археолозите „запълзяха“ нагоре-надолу,
като
оглеждаха
внимателно пещерите и скалните помещения, а ние трепетно
очаквахме техните заключения.
Тежката дума бе на проф. Атанасов. Той се изказа категорично
в подкрепа на нашето предположение, че изкуствените структури
представляват килия и скална
църква, които заедно с пещерите
формират монашеска обител-манастир, просъществувала от Х-и
век насам. Скалната църква той
причисли към подобните им и намиращи се по Сухоречието Сребреница и Канагьол, но с една
съществена разлика – формата
на абсидата! Според професора, тя е напълно аналогична на
повечето абсиди на скалните
църкви от Мурфатларският скален манастир, съществувал от
средата на IX-и до края на X-и
век. За сведение, манастирът
се намира край гр. Мурфатлар в
съседна Румъния и се състои от
шест църкви, три крипти с килии,
две килии без крипти и обединяващите ги галерии. Църквите
са едноабсидни и се характеризират с окръглените си олтари.
Георги Атанасов без колебание
заключи, че обителта датира от
X-и век. Междувременно, археолозите разгледаха намерените
по-рано в пещерите, а и в мо-

мента, керамични фрагменти и
ги определиха като праисторически (каменно-медна епоха) и
тракийски. С други думи се оказа, че пещерите са били обитавани, по една или друга причина,
много преди те да станат част от
монашеска обител. Експертната
оценка на нашето откритие ни
мотивира да приключим с полигонното привързване на обектите един към друг – нещо, което
с усърдие извършиха Алексей
Жалов и Стойчо Стойчев. Докато научната група работеше,
четирима наши „черноработници“ се потяха по намирането и
картирането на пещерата с работно име „Шишето“, която бяхме открили две-три експедиции
назад. Случаят с тази интересна
като образувание пещера беше
скандален. Преди незнайно много години някой от близката туристическа хижа „Ахинора“ бе
изхвърлил във входа й голямо
количество непотребен стъклен
амбалаж. Картината бе ужасяваща, а достъпът към вътрешността на пещерата беше възможен
само с ходене върху бутилки.
Иво, Латинка, Митко и Симеон
преодоляха предизвикателството
и се справиха с картировката, а
после се насочиха към неотдавна
откритата пещера „Ахинора“. Там
те трябваше да потърсят продължение напред. Още преди да
стигнат мястото, което трябваше
да се поразшири, за да се мине
още по-навътре, те се натъкнаха
на друга теснина, разшириха я
и проникнаха няколко метра напред. Първоначалният замисъл
така и не се осъществи, защото
дружината бе почувствала недостиг на въздух - ярък белег за наличието на въглероден двуокис в
пещерата, нещо, което правеше
по-нататъшното проучване опасно за здравето.
Разделени на две се запътихме
по задачи още в ранната утрин,
когато слънцето още не бе започ-

нало да жули. Попаднах в групата, която трябваше да обходи
част от скалните откоси над Демир Баба теке, за да локализира
съобщените като новооткрити от
колегата д-р Явор Шопов и сътрудници, пещери. Откриването им се основаваше на снимки
от термокамера, монтирана на
дрон, направени в рамките на самостоятелен проект, осъществен
успоредно с две наши експедиции в района, както и последващ
теренен обход. За съжаление, от
съобщените няколко новооткрити пещери, успяхме да намерим
само една. След внимателен оглед се оказа, че всъщност това
е кухина, образувала се между
скалата, и полегнала върху нея
значителна по размери каменна
плоча. В конкретния случай ние
оспорваме резултатите от проведените проучвания. Успоредно
с това считаме, че в действителност съобщените като нови пещери не съществуват.
Другарите от втората група
бяха нарамили две лопатки с
идеята да проникнат по-напред
в малка пещеричка, почти на
брега на река Царацар. Лошото
е, че въпреки усилието зад гърба им остана само една картировка. Така закръглихме броя на
картографираните в рамките на
експедицията пещери на две. В
ранния следобед се скрихме на

15

сянка в археологическата база, защото 40-градусовият зной буквално изцеди всичките ни сили и изпари
ентусиазма ни за нещо повече
от направеното. Все пак решихме, че неделната сутрин е
подходяща, за да осъществим
еко акция за изнасяне стъкления амбалаж от пещера „Шишето“. За целта даже закупихме 15 сизалови чувала. После
осъзнахме, че това нямаше как
да стане, без предварително
да сме организирали извозването на чувалите от място, близо до пещерата и достъпно за
товарна машина. Идеята обаче
остана! Условихме се да осъществим подобна акция на 17ти септември, когато ще бъде
поредното издание на инициативата на BTV „Да изчистим
България заедно 2022“
В приключението участваха:
Алексей Жалов, Валя Илиева,
Веселин Величков, Димитър
Танев, Ивелин Иванов, Ники
Колев,
Латинка Стойчева,
Сашо Попов, Симеон Станоев и Стойчо Стойчев. Всички
ние благодарим за сътрудничеството и подкрепата на Историческия музей в Исперих и
Държавното ловно стопанство
„Воден - Ирихисар“. Заедно
продължаваме напред!
Алексей ЖАЛОВ

„КРАКАТА НАТЕЖАВАТ, НО ОЧИТЕ И СЪРЦАТА СА ПЪЛНИ“
от 12 стр.
Ден 11: хижа „Партизанска песен“ – хижа
„Бузлуджа“ - стара
Втори лек „почивен“ ден с много почивки и хапване.
Всеки комеминеец знае: има ли хижа - яде се, има ли
магазин – пазарува се, има ли вода – пълнят се съдове
и шишета и така за всичко като за последно. Та и ние
така – кафе и чай на хижа „Узана“, ранен, но обилен
обяд на прохода Шипка, диня и вкусна, ама много вкусна, вечеря на хижата – препоръчваме задължително да
се опита!
Ден 12: хижа „Бузлуджа“ (стара) – хижа „Предела“
Достигаме извора на река Янтра под връх Атово пръскало и бързичко преминаваме край ветрогенераторите
по Бедеците – има чудесна видимост и се наслаждаваме на сюрреалистична красота. Тревненската планина ни дава така желаната хладина. Почиваме на хижа
„Българка“ и виждаме Влади – бивш хижар на „Мазалат“. От него разбираме, че през септември, изцяло ремонтирана, хижата ще работи.
Ден 13: хижа „Предела“ – хижа „Чумерна“
Ресторантът на прохода дава сили на групата да преодолее малкото изкачвания за деня – теренът на много
места вече е пясъчен и „замирисва на море“. Чудесно
посрещане и заслужена почивка на хижа „Чумерна“.
Ден 14: хижа „Чумерна“ – проход Вратник
След закуска изкачваме връх Чумерна, берем боровинки по Северната писта, влизаме в Темната гора и
добре, че все още я има. След доскорошния студ жегата мъчи всички ни и осемчасовия преход до изворите
на река Камчия се усеща двойно по-дълъг. Но щом стигаме мястото за бивакуване, всеки се съвзема и започва
трескава дейност – ядене на диня, опъване на палатки,
импровизирана баня, готвене, ядене и т.н.
БЪЛГАРСКИЯТ
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

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.

Ден 15: проход Вратник – град Котел
Тук групата е един отбор! Отбор с ясна цел - нaпред
към мaгaзините, кaфенето, пицaриятa и въобще към цивилизацията. Жегата и мазолите са забравени и Котел
скоро става наш.
За съжаление днес се разделяме с Ирка и Влади –
предварително знаехме, че тук ще си тръгнат, но...

Ден 16: град Котел – Върбишки проход
Отново имаме цел... Малка, само за днес, но върши
работа - басейна на Върбица. Всеки дава всичко за генералната репетиция преди морето. Имаме време да
покиснем в минералната вода, да полежим по шезлонгите, а вечерта отмаряме в ресторант „Бабой“.
Ден 17: Върбишки проход – Ришки проход
Бързоходно преминаваме по „трошляка“ до Горско
стопанство „Елешница“ и поддържаме стегнато темпо
до „Голямата нива“. „Ужасът на Риш“ не е толкова страшен, когато си в група – разбира се, всеки има белези от
къпините и посоката не е много ясна за някои, но продължаваме. Има време дори за ядене на джанки и пристигаме изненадващо рано. Спокойно приготвяме вечерята и спалните до най-пълноводната чешма по маршрута - „Петте чучура“.
Ден 18: Ришки проход – село Дъскотна
Приятна разходка в сравнение с вчерашния ден – и
километрите са по-малко, и пътеката е видима, и има
две населени места с магазини. Неусетно стигаме до
село Планиница и се отдаваме на пазаруване и консумиране.
Ден 19: село Дъскотна – село Козичино
Рано тръгваме към баничарницата – закусваме, „хващаме баира“ и много скоро стигаме билото. Преходът
е дълъг, но без стръмни изкачвания и слизания. Тук за
първи път виждаме морето и гледките към него ни придружават, докато го стигнем.
Много скоро пристигаме в село Добра поляна и докато
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Ден 20: село Козичино – село Емона
Обратното броене приключва днес. Нямаме търпение и надбягването започва - с горещината, с умората, с
пришките, с болките в краката. Едновременно с това не
искаме приключението да свършва, искаме да продължи ... Всеки се е вглъбил в себе си и километрите неусетно намаляват – Дюлински проход, Гьозтепе, Плазовец,
Поморийски проход, Дращела, Черковище, Свети Илия
и вече е време за знамената:
На ииизток, на ииизток,
на изток към Черното море,
на изток другари Комеминейци,
на изток, че Емине ни зове!
Изкупуваме сладоледа, кафето и безалкохолните от
бакалията в Емона и се насочваме към дългоочакваното къпане в морето. Вечерта се поздравяваме взаимно,
раздаваме грамоти, а Нина Топалова от ТД „Приста“Русе получава почетен медал, който даваме на всеки, направил т.нар. „Голям шлем“ – преминал е по три
Европейски пешеходни маршрута - Е3 (Ком-Емине), Е4
(Петте планини) и Е8 (Мусала-Мезек).
Накрая настъпва най-жадуваният момент – посещаваме фара на нос Емине, хвърляме камъчето, взето от
връх Ком и си пожелаваме нови и все така зареждащи
приключения. До нови хоризонти!
Росица ДИМИТРОВА – секретар на ТД „Родни
балкани“ - Варна
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Земите на община Гоце Делчев
са разположени в
Югозападна
България. Заемат малка
част от Западните Родопи и повече от Пирин,
пролома Момина клисура
и северозападната част на
Гоцеделчевската котловина.
Най-ниското място е в Гоцеделчевската котловина (около
480 м н. в.), а най-високата точка е връх Ченгелчал (2709 м.) в
Пирин. Граничните общини на
Гоцеделчевска община са: на
юг – Хаджидимово, на изток Гърмен, на север – Банско и на
запад - Сандански.
Град Гоце Делчев се намира в разширена речна долина,
близо до подножието на Южен
Пирин. Той е обграден от всички страни с малки хълмове, с
изключение на югоизток, където се простира в Гоцеделчевското поле. В общината има
11 села, чието разположение е
следното: с. Буково се намира
в Западни Родопи , на границата между Родопите и Пирин
е с. Господинци, в котловината
са Баничан, Борово и Мосомище, в подножието на Среден
Пирин е с. Лъжница, а Корница
и Брезница са в подножието на
Северен Пирин. В самите пазви
на Пирин са Делчево, Добротино и Попови ливади.
Когато стъпите на площад
„Гоце Делчев’’ в центъра на
града, погледът ви се задържа
най-вече в западна посока, където се извисяват пиринските
върхове над с. Делчево, а по-далеч на хоризонта се издига мраморният красавец връх Ореляк (2099 м.) - най-високият в
Среден Пирин. В западния край
на площада е внушителният
паметник на българския революционер Гоце Делчев, чието
име носи градът от 1950 г. Зад
паметника се намира една от
най-старите църкви в града –
„Св. Богородица’’, а точно срещу нея, в противоположния край
на площада, в дъното на малка
градинка се издига най-големият храм в града – „Св.св. Кирил
и Методий“. На североизток е
модерната, впечатляваща сграда на Неврокопската митрополия. Близо до нея е местното
читалище „Просвета“, основано
през 1865 г. Гордост за гоцеделчевци е ансамбълът за народни
песни и хора към читалището.
Това е първият самодеен художествен ансамбъл в България.
Създаден е през 1946 г. и оттогава досега има много успешни
изяви в страната и в чужбина. В
града живее и твори и известната изпълнителка на автентичен
фолклор Николина Чакърдъко-

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ
НА ОБЩИНА

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ва.
От площада продължавате по
главната улица „Търговска“. От
двете й страни са най-красивите
сгради в града - истински архитектурни образци, чиито фасади са
боядисани в различни цветове.
В края на главната улица пресичате градската река и стигате
площад „Македония“, в западния
край на който е Домът на културата.
Непременно посетете и Градския парк – един оазис от свежа зеленина и огромни дървета,
прекрасни цветни алеи, две кокетни езера с фонтани, детски
кътове и заведения за хранене и
отмора.
Но безспорно онова, което не
бива да пропускате, е посещение на Общинския исторически
музей. Помещава се в голяма
старинна къща на ул. „Христо
Ботев“. Това е единствената барокова сграда в Пиринския край
с интересна фасада и неповторима дърворезба и гипсови орнаменти по таваните, прозорците, вратите и балкона. В музея
ще видите тракийска колесница,
тракийска керамика, статуи на
Хермес, Нике и Аполон. Възрожденския период е представен от

Край Горното Брезнишко езеро

процъфтяващи през 18-ти и 19ти век занаяти като звънчарство,
бакърджийство, грънчарство, самарджийство (около 100 дюкяна),
мутафчийство и др. Особено впечатляващи са експонатите в етнографския отдел. Музеят е един
от 100-те национални туристически обекта в България.
Забележителност в Гоце Делчев е вековният чинар в западната част на града, откъдето
може да продължите пеша през
кестеновата гора и манастира
„Св. Богородица“ до с. Делчево, чийто възрожденски облик
примамва десетки туристи от цялата страна. В близост до него е
и историческата местност Момина кула, за която ще чуете интересни легенди от познавачите на
историческото минало на този
край.
На територията на Гоцеделчевска община примамливи за
туристите са следните природни
и исторически забележителности:
в землището на с. Мосомище се
намира „Топлика“ („Топлица“) карстов извор с подземно смесване с топла минерална вода.
Високо над селото в Южен Пирин
са скалните феномени „Пиростията“ и „Вальов камък“, два

същото време и първенецът на
Южен Пирин – връх Свещник
(1975 м.)
В пиринската част на общината над с. Лъжница се намира
горският резерват „Ореляк“,
представен от особен вид бук,
а близо до него е пропастта
„Пропадъка“ - примамливо
място за пещерняци и скални
катерачи.
Особено привлекателни са
разположените високо над селата Корница и Брезница едноименни езера, като едно от тях
– Горното Брезнишко езеро,
се слави като едно от най-красивите в Пирин. Районът около
тях е алпийски и е част от Национален парк „Пирин“. Оттук
събира водите си р. Туфча, на
която над с. Брезница се намира Брезнишкият водопад.
Чудесно място за туризъм е
районът между крепостта Момина кула на р. Места и с. Господинци. Тук се откроява една
внушителна скална грамада с
име Момина кула, на която личат останки от крепостни стени
и кула. За нея ще чуете интересни легенди за смели българки от римско и османско време,
които в смутните робски времена, за да запазят род, чест
и достойнство, предпочитат
смъртта пред вероотстъпничеството. Мястото е прекрасно
и за катерачите по стръмния
скален терен, и за алпинизъм.
Тук е тренировъчната база на

Общински исторически
музей Гоце Делчев
параклиса има над селото – „Св.
Троица“ и в местността Св. Георгската скала.
Най-популярен маршрут с изходен пункт град Гоце Делчев е
до курортната местност (отскоро признато за село) Попови ливади, чиито чудесни иглолистни
и широколистни гори и приказни
поляни привличат целогодишно
стотици туристи.
Оттук може за около два часа
да се изкачи най-високия връх на
Среден Пирин – Ореляк, за почти

клуба за екстремни спортове
към ТД „Момини двори’’ – град
Гоце Делчев.
Недалеч от Момина кула, в
южна посока в коритото на р.
Места, се намира и скалната
забележителност Купена.
Заповядайте в Гоцеделчевска община, за да видите наистина прекрасните местни природни и исторически забележителности.
Текст и снимки: Атанас
ПАНЧЕЛИЕВ
Село Делчево

Брезнишкият водопад

Черква „Св.св. Кирил и Методий
и св. пророк Илия“

Бей чинар в град Гоце Делчев

август 2022 г.

Черква „Събор на Св.
Архангел Михаил“

