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участници
се
включиха
в
23-ия
пореден Национален поход „По
стъпките на Апостола”. По
традиция походът започва
от Плевен и завършва в Карлово на 18 юли – рождения ден
на Васил Левски. Тази година
вълнението беше още по-голямо, защото се навършват
180 години от рождението
на Апостола на свободата,
отбелязано с големи търже-

Много върхове изкачиха походниците
в юбилейната 180-а годишнина от
рождението на Васил Левски
Лъч с три поколения родолюбци се включи в
Националния поход „По стъпките на Апостола”
ства в родния му град. Акцент в тях са седемте лъча
походници, които се вливат
в празнуващите на площада.
Докато звучеше химнът на Р
България, децата от похода
пуснаха в небето над Карлово балони с цветовете на националния трикольор. Всички
участници бяха поздравени
от президента Румен Радев.
Той, неговата съпруга и кметът на Плевен Георг Спартански са единствените притежатели извън походниците
на емблематичните фланелки
и шалчета, които отличават
участниците в патриотичното начинание. Пожеланието е някой ден и те да минат
по планинския маршрут.
Времето тази година подложи на сериозни изпитания
походниците, особено в третия и четвъртия ден, когато
те трябваше да преодоляват
разстоянията по билото на
Стара планина в дъжд и гръмотевици. Предварителната
подготовка, която включваше пробен поход до пещерата
„Проходна”, се оказа не само
полезна, но и необходима.
Много върхове бяха покорени тази година – петият лъч
стигна до Ботев и Купена,
само лошото време попречи

да се покори и връх Левски.
Първият лъч премина през
връх Исполин и връх Триглав.
От първия лъч с ръководител
Павлин Цонев посетиха исторически места, свързани с Освободителната война – връх
Бузлуджа и връх Шипка. Петият лъч се преклони пред паметната плоча на Марко Семов, който изучава живота и
делото на Левски, в квартал
„Видима” в Априлци. Над 140
са учениците, които тази го-

дина се включиха в инициативата. Ръководител на похода
бе д-р Галя Цветкова. За пръв
път към тях се присъединиха
и скаути от плевенската организация „Лъвче” с ръководител Линка Михова. Имаше
участници от София, Видин,
Карлово, Челопеч, Никопол.
За поредна година в похода
се включи Татяна Осиповна
– доцент от университета
в Санкт Петербург. Две момчета с български произход, но

живеещи в Барселона и Виена,
внесоха международна нотка
в колектива.
Най-малката
походничка
беше Белослава – на 1 година
и 8 месеца, но това й е вторият поход. Миналата година
тя премина маршрута с мама
и тати едва 8-месечна. Сега
беше с каките си Мая и Калина – на 5 и 8 години. Родителите им от ученици участват
в похода. Най-възрастните
участници – на 71 години, са

емблематичните Васил Копчев – създателят на похода,
и Васил Чардаклиев – потомък
на Левски по майчина линия.
Четвъртият лъч, с ръководители Наталия и Емил Недкови, беше най-колоритният откъм участници. В него
имаше цяла фамилия от три
поколения походници – ръководителите като баба и дядо
заедно с техните дъщери и
четири от внучетата.
Както всяка година БТС
връчи грамоти за участие на
всички походници.
С годините Националният
поход „По стъпките на Апостола” добива все по-голяма
популярност и все повече
млади хора се запленяват от
идеята. Много българи от
различни краища на страната искат да се присъединят,
но предвид ограничените места в хижите и пълната организация призивът е: „Организирайте се по места в лъчове,
походи или групи; направете
своите крачки от големия
път. Накрая нека всички заедно се влеем в честванията на
годишнината от рождението
на Левски в родния му град
Карлово.”
Д-р Галя Цветкова

Панорамни
маршрути в Пирин
стр. 12-13

Алпинистът
Атанас Скатов
с континентална
колекция
стр. 14-15

Препоръките на
водещи туристически
агенции за „Лято 2017”
стр. 18-19
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Айтоските туристи в Родопите,
Пирин и Северна Гърция
В

дните от 22 до 25 юни ние туристите ветерани - от ТД
„Чудни скали“ – гр. Айтос с ръководител Ирина Николова,
съчетахме две мероприятия в едно.
По план имахме да посетим Ягодинската пещера, панорамната площадка
„Орлово око“ и Буйновското ждрело, а
и получихме покана за гостуване от
туристите от гр. Гоце Делчев.
В ранната утрин на 22 юни 18 туристи ветерани потеглихме на път. Както всякога пътуването бе вълнуващо
и придружено с песни, закачки и смях.
Неусетно стигнахме до Родопите. Да
пътуваш из Родопа планина, е наслада.
Не откъсваш поглед от редуващите
се планински масиви със свежозелени
гори и пъстроцветни поляни. Стигаме до язовир „Въча“ („Антонивановци“).
Спираме на това удивително място,
където е комплекс „Чилингира“.
Каква гледка, каква красота! Любуваме се на панорамата, изкачваме
се до параклиса и запалваме свещ за
здраве. След кратка почивка отново
потегляме на път. Пристигаме на Ягодинската пещера. Тъй като има много
посетители, решаваме първо групата
да се изкачи до панорамната площадка „Орлово око“ на връх Свети Илия.
С джипове предприемаме екстремно
изкачване, но си заслужава. Оттам
виждаме околните селища, Пирин,
Рила, гръцката част на Родопите. Погледнеш ли напред, под синьото небе
безброй планински върхове радват
очите ти, но погледнеш ли надолу, където пътят се извива като змия, те
обзема страх. Слизаме от върха и се
отправяме към пещерата.
От изложените пана разбираме, че
в пещерата са намерени много предмети от каменно-медната епоха. Те са
изложени в музея в гр. Смолян, който
по план ще посетим през август. Влизаме в пещерата. Наслаждаваме се
на безброй сталагмити, сталактити,
сталактони, пещерни перли, леопардови кожи, завеси, различно оцветени
скални слоеве. Изминаваме пътеката
от 1100 м, където ти се струва, че си
бил в приказен свят. Това бяха обектите, които трябваше да посетим в
този ден. Отиваме на хижа „Тешел“.
Настаняваме се, отпочиваме за малко
и правим разходка из околностите, за
да подишаме чист планински въздух,
да се порадваме на природните дадености на този район.
Вечерта премина както винаги с
другарска вечеря, песни и планове за
следващия ден.
На сутринта (23 юни) потеглихме
към Борино, по-точно към Дяволска-

та екопътека и Буйновското ждрело.
Микробусът спря на обширна поляна
пред някогашното предприятие за добиване на катран. Тръгваме пеш към
нашата цел. Пътят е равен и лесен,
въздухът - кристалночист, а гледката
омайваща. Стигаме до огромна върба,
незнайно на колко години, но с надпис
„златна върба“ заради намерените под
нея златни монети (157 бр.). Продължаваме и стигаме Дяволския мост.
По обезопасена пътека продължаваме
до водопадите. Грохотът на водата
и дълбоката пропаст под краката ти
предизвикват страх, но интересът и
красотата те карат да продължиш.
Тук видяхме рядко срещащото се цвете на Орфей – силивряк.
След тричасов преход се връщаме.
Сядаме за кратък отдих, правим снимки с „катранената“ човешка фигура в
Музея на катрана и отново потегляме.
На път за гр. Гоце Делчев се отбиваме в с. Огняново. Спираме на красиво
езеро и заведения, за да отпочинем и
пием кафе, а след това разглеждаме
„обърнатата къща“, „глинената къща“,
двореца. На излизане от Огняново
виждаме и разкопките на крепостта
Никрополис ад Нестум.
Около 15 часа пристигаме в град
Гоце Делчев. Настаняваме се в туристическата спалня, поосвежаваме
се от пътуването и заедно с туристи от 20 клуба, също гости като нас,
посещаваме Историческия музей в
града. Той съхранява експонати от
праисторическата епоха до близкото
минало, като: медни и глинени съдове
за бита, монети, колекции от носии,
тъкани, бижутерия, чанове и др., които говорят за духовната и материалната култура на хората, живели в
този район.
Вечерта всички гости (около 120
туристи) присъствахме на тържествената вечеря в ресторант „България“. Прекарахме приятни часове под
звуците на жива българска музика.
Следващия ден (24 юни) с два автобуса потеглихме към ГКПП „Илинден“,
за да посетим два обекта в южната
ни съседка Гърция.
Пристигнахме в парк-музей Лисе, в
Като Неврокопи. Обектът представлява бункер, прокопан в скален масив
с отбранителна цел. Съоръжението е
построено през 1936-1939 г. и наистина е изпълнявало предназначението си
през Втората световна война. Разглеждаме помещението на командния
състав, помещението за следене на
битката и спалните помещения. Разгледахме и изложбените експонати.

Денят е непоносимо горещ, но се отправяме към пещерата „Алистрати“,
за която се твърди, че е най-красивата пещера в Европа. От екскурзовода
разбираме, че за посетители е отворена от 1988 г. и не е проучена изцяло,
а само една част от 1000 м. Прави впечатление, че пещерата представлява
тунел, който запазва височина 8-10
метра и по дължината съществуват
зали с много богата украса. Възхитителни са декорите от сталагмити,
сталактити, сталактони, образувания, приличащи на гъби, корали, драперии. Пещерата е наистина много красива и заслужава да се види.
Въпреки че денят напредна, домакините предложиха да посетим и град
Драма, за да го разгледаме. Спряхме до
голям парк и по групи се насочихме кой
където желае. Ние - айтоските туристи - влязохме в парка и поседнахме
край реката на хладина, някои пък пиха
кафе, ядоха сладолед. В определеното
време се събрахме около автобусите и
отпътувахме към Гоце Делчев.
По програма на домакините на следващия ден (25 юни) имаше две предложения – отиване до Попови ливади и с.
Огняново. Ние, от Айтос, не се включихме, защото сме ходили по тия места, а искахме да посетим средновековната църква в с. Добърско и музея
на Вапцаров в гр. Банско.

Град Банско го посещаваме не за
първи път. Част от групата посети
музея на Вапцаров, други – църквата
„Света Троица“. Разходихме се в центъра на града, спряхме пред красив
фонтан, направихме снимки на фона
на образуващата се дъга и се отправихме към автобуса.
В южното подножие на Рила, сред
тучни ливади, се намира село Добърско, което се слави с богато историческо минало. Влизаме в двора на църквата „Св. св. Теодор Тирон и Теодор
Стратилат“, където цари красота и
спокойствие. В този ден посетителите са много. Църквата привлича и
впечатлява всекиго със своята уникалност по отношение на строежа
(строена през 1112 г.) и със своите
стенописи. Ненапразно е паметник на
културата и е включена в списъка на
ЮНЕСКО.
След посещението на тези два обекта спираме на Юндола. Каква красота!
Каква дивна панорама! Каква омая!
Обядваме в ресторант, обхождаме
пазара със стоки на местни производители и потегляме за нашия град,
емоционално заредени от преживяното и видяното в тези четири дни.
Станка Тодорова,
КТВ при ТД „Чудни скали“,
гр. Айтос
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Моят час по туризъм
П
о идея на Министерството
на
образованието и науката беше инициирано един от часовете
в училищата да бъде
подпомогнат с проект.
Класните ръководители
организираха определени дейности, които да
ги подпомогнат в обучението на подрастващите. В проекта се включиха и учениците от ОУ
„Цар Симеон Велики“ от
град Варна с класен ръководител г-жа Светла
Димитрова. В този час
учениците се обучаваха
по екология, туризъм и
родолюбие. Директорката на училището подпомагаше провеждането
на всички прояви.
Началото бе дадено
през зимните месеци на
2017 г., като почти всяка седмица имаше планирани прояви. Започна
се с обучението по екология и туризъм. Беше
наблегнато на особеностите в поведението на
учениците в природата.
Бяха показани начините
на взаимопомощ при нараняване. Впоследствие
учениците се обучаваха
как да реагират, когато са сред природата,
в природните паркове

и резервати. Беше нагледно показано как да
се отнасяме към околната среда, без да я нарушаваме. Организираха
се няколко излета до
Ковшак чешма, по морския бряг и близки забележителности до град
Варна. Проведоха се излети и екскурзии до град
Добрич (с посещение на
Музея на Йордан Йовков
и Музея на града), град
Поморие (с посещение
на Музея на солта и други забележителности),
НИАР „Мадарски конник“
(с провеждане на излет
по екопътеките, до символа на България – Мадарския конник, и други
забележителности
в
района). Самите излети
бяха водени от планински водачи от ТД „Черноморски
простори“,
както и инструктори по
туризъм и активисти
от Младежкия клуб.
Бивакуването на палатки винаги е предизвиквало интерес в младите хора. Учениците
бяха обучени да сглобяват двуместни и триместни палатки, да избират безопасно място
за бивакуване, както и
да спазват определени
условия за поведение в
природата.

По време на излета в
НИАР „Мадарски конник“
беше изнесена беседа за
здравословното хранене
и безопасното палене на
огън. Естествено е по
време на тези излети
изучаването на туристически песни с помощта и акомпанимента на
китара от водача Атанас Щерев. Учениците
проявиха голям интерес
към историята и значението на национал-

ния резерват, както и
факта, че там се намира един от духовните
центрове на България.
По време на проекта
учениците
направиха
изложба от природни

екоматериали в училището си. Направен бе
макет на Кадемлийското пръскало на Стара
планина и други макети,
които бяха изложени
в училището. Самите

ученици показаха всичко това пред други ученици, което доведе до
любопитство към този
проект. Зададени бяха
редица въпроси от присъстващите, което е
ясен знак за успеха му.
Дълъг е списъкът на
отделните прояви, но
същността на проекта
и неговите цели бяха
постигнати. Учениците
успяха да разнообразят
обучението си и да се
докоснат до невероятно красивата българска
природа, до героичната
ни история и да осъзнаят
потребността

от запазването им и
предаването на идните
поколения, което за в
бъдеще ще им помогне
да се изградят като достойни граждани на България.
Успехът на проекта
е несъмнен. Благодарим
за усилията на директорката на училището,
учителите и най-активните ученици за успешното реализиране на
проекта.
Атанас Сивков,
председател на
ТД „Черноморски
простори“ – гр. Варна

Летен детски лагер Отново във високата планина

О

т 2 до 8 юли
2017 г. ТД
„Стратеш“,
гр. Ловеч, проведе за 5-и път традиционния си летен детски
лагер на хижа „Дерменка”
с рекордния брой от 40
участници на възраст
от 8 до 15 години. Ръководител бе председателят на дружеството
- Светослав Генков, отлично подготвен, възрожденски отдаден на
работата си с младите
туристи. Организатори
бяха младите и енергични Детелина - Диди Цветанова, добър познавач
на нашите планини, и
Петя Николова, възпитаничка на Академията
на МВР, София, специалност „Пожарна и аварийна безопасност“, с добър
опит за работа с деца по
проекти на Европейската програма „Еразъм+”.
Дните в планината започваха с утринна гимнастика в кристалния
въздух, с топла закуска,
приготвена в хижата,
и продължаваха с богата програма от беседи,
свързани с географията,
защитените територии, парковете и резерватите на Централен
Балкан, преподаване на
теоретични знания и
практически умения по
изграждане на бивак,
разпъване на палатки,
работа с карта, компас
и азимут, връзване на
алпийски възли, въжен
тролей и въжена носилка
за оказване помощ на по-

В

страдал, походи до близки
върхове и забележителности - връх Гердектепе
- Огледния връх, резерват „Стенето“, хижа
„Добрила”, хижа „Певците”, връх Дерменка,
запознаване с билките в
планината и правилата
за тяхното събиране и
използване, традиционните акции за бране на
мащерка и жълт кантарион за хижата, почистване региона около
нея, много състезателни отборни игри на открито, както и футбол,
федербал, фрисби, шах.
По време на целия лагер
кипеше
спортсменска
надпревара за събиране
на точки от 6-те отбора млади планинари.
Временното
класиране се обявяваше на вечерния разбор на деня.
Радвахме се на прекрасно, свежо време. Лагерът приключи с викторина за наученото, много
награди и традиционен,
голям лагерен огън, раздаване на грамоти и
награди за отборните
и индивидуалните победители,
забавления

край него. Събирането
на дърва и реденето
на кладата бе едно от
поредните умения, което Слави Генков преподаде на лагерниците.
Изпълнените с динамика
и ярки впечатления от
високата планина дни
бързо отминаха. По време на похода за завръщане срещнахме група планински колоездачи, млади
хора от нашето дружество – ТД „Стратеш“. За
радост на децата те с
готовност отстъпиха
планинските си велосипеди за по едно кръгче на
всеки желаещ. Финалната атракция бе успешното преминаване по
трудните елементи на
въжен парк „Катеричка“.
Всички отнесоха незабравими спомени, любов
към планината и желание
да се срещат отново по
високите простори.
И тази година традиционно летният детски
лагер на ТД „Стратеш“
бе подпомогнат финансово от Община Ловеч.
Текст и снимка:
д-р Дарина Петрова

чест на 180-годишнината от
рождението на Апостола на свободата Васил Левски група туристи ветерани от гр. Айтос, с
ръководител Ирина Николова, проведохме
поход от гр. Карлово до хижа „Равнец” и
обратно. Това се случи на 11, 12 и 13 юли
2017 г.
С влак пристигнахме в Карлово към 11
ч. на 11 юли. С охота се разположихме под
дебела орехова сянка в северния край на
града. Обядвахме, качихме тежките раници на катъри и поехме по стръмната, скалиста и неравна пътека към хижата. Не ни
беше лесно. Мореше ни не само трудният
път, но и ужасната горещина. Който го е
вървял този път, се досеща за състоянието ни, а като се вземе предвид и възрастта ни от 60 до 83 години...
И когато вече се бяхме почти отчаяли
от дългото вървене в непоносимата горещина, ето ни в хижата, носеща името на
връх Равнец (2021 м н.в.).
Тя е сгушена в живописна местност в
Калоферския дял на Стара планина. Малка
(24 легла), кокетна, приветлива на 1260
м н.в. Красив двор с много цветя, тревни
площи и кътове за отмора, Край нея ромоли малка рекичка, навярно приток на р.
Стряма, и й придава особено очарование и
дъх на приятен хлад. Изгледът към равнината и далечните възвишения на Средна
гора е чудесен. А посрещането – като на
най-скъпи и желани гости - с ароматен
горски чай, кафе, кой колкото иска, и то
безплатно. Топла баня, чисти чаршафи... С
думи ми е трудно да обясня какви прекрасни хора са хижарят Камен и помощничката му Надя. Тя е не само добра готвачка, а
и отличен планински водач и билкар.
Така че си струват усилията да се посети това райско кътче от прекрасната ни
родина и да се запознае човек с тези приятни хора – истински хижари.
Вечерта, след като се настанихме удобно и се подкрепихме от вкусното постно
ядене на Надя, умората ни изчезна. Имахме вече сили за песни, танци, веселие,
както само ние си знаем.
Втория ден посветихме на изучаване
на околностите на хижата и събирането
на билки. След закуска Надя ни поведе към

билото на планината и находищата на
ароматни билки. Набрахме си жълт кантарион, бял равнец, еньовче, мащерка, риган
и др., за да си изсушим и лекуваме болежките си през идващата дълга зима.
След обяда си починахме и бяхме готови
за незабравима вечер с песни, хора...
На 13 юли с неохота си тръгнахме от
това приятно място. Надя ни изпрати по
друга, по-сенчеста пътека, и отново отиде да бере билки в очакване на следващите
туристи.
А ние, вече с олекнали раници на гърба,
поехме по виещата се като огромна змия
пътека. Имаше по-лесни и по-трудни участъци. Редуваха се слънце и сянка. Имахме
възможност да спираме по-често, да оглеждаме околността, растителността,
причудливите образувания на дървета
и скали. Емоциите бяха големи, защото
падналите шишарки подхлъзнаха не един и
двама, но… успяхме. Дори по пътя продължихме поздравленията към Петя, която
този ден беше рожденичка.
Благополучно стигнахме до ловния заслон в началото на Карлово. Обядвахме в
ресторант „Ловен парк” и оттам - на жп
гарата и… у дома.
Доволни сме от себе си. Издържахме на
трудния поход. Участвахме в отбелязването на тази светла годишнина за всеки
истински българин. Дори си пожелахме пак
да се върнем там горе, до хижа „Равнец”, но
през някой по-хладен сезон.
Станка Данова,
КТВ при ТД „Чудни скали“,
гр. Айтос
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ланината Беласица е изключително интересна
и малко позната
планина, разделена между
три държави (България,
Македония и Гърция) – в
миналото арена на драматични събития, а днес
мост между народите.

ложен е на река Ломница,
приток на река Струмешница. Вторият ни водопад
бе Колешенският, който се намира в района на
село Колешино и е един от
най-красивите водопади в
Беласица. Разположен е на
река Баба и е висок около
16 м.

на Пресвета Богородица
Елеуса“ („елеуса“ означава
„милостива“). С прекрачването на манастирската
порта светът се променя.
Единствено
часовниковата кула откъсва посетителя от чувството
за безвремие. Оазис на
тишината, който помага

Водопадите на Беласица
Сгушила вековни кестенови и букови гори, обширни
високопланински поляни и
множество водопади.
„Панорамите, които се
откриват от билото, са
прелестни и неповторими. Тук за всекиго има по
нещо“ – споделиха туристите от ТД „Осогово“ - гр.
Кюстендил, които този
път се отправиха към Беласица. Към определението „Планина на кестените“ може да се допълни и
„Планина на водопадите“.
Прохладата на планината
я почувствахме с приятна
и зареждаща разходка до
Смоларския водопад. Той
е най-големият в Македония с пад на водата около
40 м и се намира в близост
до село Смоларе. Разпо-

Мокринските извори са
най-голямото находище на
изворна вода в района на
планината. Водата извира от корените на вековни чинари. Местността е
вълшебна, прекрасно място за отмора и пикник. В
непосредствена близост
има стара мелница. Над
селото се намира кула,
наречена Пирго. Смята
се, че тя е от времето
на Самуил и битката при
Беласица на 29 юли 1014
година. Има стари явори,
които са съвременници на
битката.
Стигаме до Струмица,
но първо се отправяме към
двата манастира, които
са включени в екскурзията
ни. Първият е в село Велюса - манастир „Въведение

на всеки да се наслади на
спокойствието и смирението. Църквата датира
от Средновековието. По
запазените надписи се
съди, че тя е основана от
монаха Мануил. Той идва
във Велюса от Халкидонския манастир в Мала
Азия. Във вътрешността
на църквата са запазени оригинални части от
най-стария мраморен иконостас и фрагменти от
мозаични декорации на
пода. В манастира живеят
10 монахини, които създават уникални одежди с
ръчно изработена украса.
Грижата за манастирския
двор също е грижа на монахините. Оттук си тръгнахме освежени и пълни с
енергия и идеи. За спомен

Втори национален поход „Троянски
Балкан - по пътеките на Апостола“
На 14 юли, петък, стартира походът
„Троянски Балкан”, организиран и ръководен от председателя на ТД „Амбарица-21“ Румен Узунов.Туристите, които
участваха в похода, бяха 46, представляващи 13 туристически дружества
от цяла България.
Началната точка на похода бе местността Беклемето, където пристигнаха участниците от град Карлово
и град Троян. Посоката на похода бе
хижа „Дерменка”, като по пътя се отбихме на заслон „Орлово гнездо” за
кратка отмора. На заслона засякохме
туристи, които се бяха
включили в маратона от
хижа „Мазалат” до хижа
„Ехо”. По данни на нашия
водач този преход нормално се прави за 24 часа
ходене, или общо казано,
три дни, а те бяха тръгнали в 5 часа сутринта.
Срещнахме ги около 17
часа, като им оставаха
още около 5-6 часа до
финала до хижа „Ехо”.
Групата пристигна благополучно в 18 часа на
хижа „Дерменка”, където нощува. По време на
вечерята в хижата организаторът на похода
поздрави всички туристи и всеки представител на туристическо дружество получи по едно флагче с лика на Васил Левски и инициалите
на похода. С голямо удоволствие искам
да кажа, че нашата група от ТД „Калабак” – гр. Петрич, бе най-многобройна,
с най-малкия турист - Иван Точев, на 8
години, и най-възрастния - Никола Ковачев, на 87 години.
С много песни и танци приключи вечерта, а на следващия ден с пресни
сили се отправихме към следващата
хижа „Добрила”. Времето беше прекрасно, природата великолепна, а настроението на туристите – ведро,
водени от най-малкия и най-възрастния турист в похода.
Пристигайки в прекрасната и гос-

топриемна хижа „Добрила”, имахме
план да изкачим връх Амбарица, но времето ни спря. Появиха се много тъмни
облачета и съветът на ръководителя
на похода бе да не рискуваме, но сърце
туристическо трае ли. Разходихме се
до близката хижа „Незабравка”, която,
уви, не функционира, и до началната
станция на лифта, която също не работи.
На следващия ден – неделя - групата
трябваше да продължи по маршрут
хижа „Левски” и хижа „Балкански рози”,
но проливният дъжд не позволи това

да се случи. Само една малка част от
8 туристи - най опитните и смелите,
начело със спасителя на групата, продължиха, а всички останали с лифта
слязохме до град Сопот. Там се разделихме по живо и по здраво, защото
нашата група трябваше да се прибере
в родния Петрич, а другите туристи
останаха за тържествата, организирани от Община Карлово по случай 180
години от рождението на Апостола.
Това е организираният туризъм - събираме се от цялата страна туристи
- ходим, пеем, веселим се, радваме се на
прелестите на нашата красива страна и всеки пак в родното си място.
Елена Милушева

си закупихме ръчно изработени сувенири и ликьори,
направени от монахините.
Отправихме се към
манастирския
комплекс
„Свети Леонтий“ в село
Водоча. Първата порта,
която видяхме, след като
слязохме от автобуса, се
оказа затворена. Затова
заобиколихме покрай манастирската стена, за да
минем от другата страна.
Пред нас се разкрива уреден двор и голяма църква.
Споменава се, че е от 1018
година.
През 14 век манастирът
е пострадал от силен пожар. През 19 век и началото на 30-те години на 20
век претърпява две силни
земетресения. За да защитят вече пострадалите
фрески, голяма част са
свалени през 1958 г. и днес
се намират в музея в Скопие. При разкопки около
църквата са разкрити две
бани с много рядък градеж
и християнски некропол.
Според легендата недалеч от манастира са били
ослепени българските войни на цар Самуил и оттук
идва името на селото и
църквата в манастира Водоча – вади очи.
Отново навън обикаляме в двора на комплекса.
Не ни се тръгва. Но трябва да продължим, защото
Вальо Янкиш от с. Самуилово вече ни чака - там е
нашата нощувка. Какво
посрещане само – питка
с мед, добра дума и вкусни гозби. Това е Янкиш!!! А
какво му трябва повече на
туриста, за да се развихри по-късно купонът.
След богата закуска
с бухти, домашно мляко

и сладко от смокини ни
предстоеше най-екстремната част на екскурзията
ни, а именно изкачването
на връх Радомир (2029 м
н.в.). Утрото ни посрещна
с мрачни облаци и прогнози за следобедни дъждове.
Това не ни отказа и всички се качихме на камиона,
с който се отправихме
към билото на планината
Беласица. Тази толкова
красива, отдалечена и километрична гранична планина, която, както всички
гранични планини в миналото, е оставала под дебелата сянка на законите
и е била забранена за посещение от обикновения
човек. Окопи, бункери,
телени огради, застрашителни табели, мини от
войните, паметници, свидетелстващи за славното
минало, хиляди километри
прорязани черни пътища,
извеждащи до билото от
всевъзможни посоки, и
едно безкрайно и красиво
обзорно било, граничещо
на юг с Гърция, на север
с България, а югозападно
с Македония. Знаейки за
всичко това, проучвайки
всичко старателно, бяхме уведомили писмено
Гранична полиция. След
около 1 час пред нас се
откри чудесна гледка към
езерото Керкини в Гърция,
пирамидата на връх Тумба и обзорното, гранично било на изток. Ясно се
откроява първенецът на
Беласица - връх Радомир
(2029 м н.в.) в далечината,
а именно най-високата издатина, изглеждаща като
недостижима. Направихме
безброй снимки на върха
и потеглихме в обратна

посока. Решихме, че поради лошото време не е
разумно да правим опити
за изкачването на връх
Тумба, където се събират
трите граници – на България, Македония и Гърция.
Оставихме изкачването
на връх Тумба за друг път,
а групата се отправи към
Самуиловата
крепост,
където имаше фолклорен
фестивал.
В подножието на Беласица, в българската част,
като огърлица от мъниста са подредени едно
до друго подгорските
села: Беласица, Коларово, Самуилово, Камена,
Яворница, Ключ, Скрът и
Габрене. Те наистина ни изненадаха. Пълни са с хора.
По течението на река
Камешница има пет водопада. Най-лесно достъпни са от село Самуилово.
Ние посетихме т.нар. от
местните хора Срамежливеца с височина на пада
21 метра. За този, който
иска да обиколи цялата
каскада на Камешница,
препоръчваме да потърси
за водач Вальо Янкиш от
с. Самуилово - познавач на
планината Беласица.
Посетихме и водопадите Мангъро и Дъбицата
над село Скрът, разположени в живописна местност, които привличат
със своята уникалност.
В края на нашето
приключение се почувствахме не изморени, а напротив – заредени с енергия от приятните емоции.
Силвия Михова,
секретар на
ТД „Осогово”,
гр. Кюстендил
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БТС проведе летен курс за
планински водачи
П

рез месец юни
в Учебен център „Мальовица” се проведе
курс за планински водачи – летен профил. В
него се включиха 11 кур-

систи от туристическите дружества „Бачо
Киро” – Дряново, „Кайлъшка долина” – Плевен,
„Осогово” – Кюстендил,
„Сърнена гора” – Стара
Загора, „Приста” – Русе,

и др.
Програмата по теория включваше следните модули: „Закон за
здравословни и безопасни условия на труд”,
„Екология в туризма”,

Дилемата „Планински водач”

Н

ационалната
планинска
школа на Мальовица винаги
е подготвяла туристически и алпийски кадри – инструктори, водачи, състезатели.
И всички те са доказали своите качества, като са обучавали в опознаване и любов към природата в геометрична прогресия още много жени
и мъже, деца и младежи.
През годините на бурното развитие на социалния туризъм в нашата
страна нуждата от опитни планински водачи категорично се изрази
при организирането на екскурзионно
летуване на многобройните групи
от хора, заети в различните сфери
на българската икономика и селското стопанство. Затова на Мальовица навярно се е налагало ускорено
„производство” на планински водачи,
понеже имаше случаи групите да се
изпращат с екскурзоводи, недотам
познаващи планинските маршрути.
В процеса на демократизиране на
страната ни икономиката и селското стопанство изпаднаха в дълбока
криза. От това последва и секването на прекрасната форма за почивка
– екскурзионното летуване, с което
многобройните качествени планински водачи, доказали се в многого-

дишната си практика, останаха без
работа. По такъв начин съответно
е намаляла и работата на мальовишката школа, преустроила се според
наложената в страната нова пазарна икономика. Оттук произлиза парадоксът: в Националното сдружение
на планинските водачи да членуват
значителен брой кадри с богата
практика, макар и вече позастаряващи, към тях се добавят млади
водачи, обучени платено в школата
на БТС, знаещи и можещи, но без
практика. И в този момент възниква
изискването за професионализиране
на водачите. Сиреч, всеки досегашен планински водач да премине през
ново платено обучение, което с какво ще бъде по-качествено от това
в школата на Мальовица преди години? А тези, които не се преобучат,
непотребни ли ще бъдат? По този
начин остава неразрешен и въпросът за обучението на планинските
водачи в БТС. Както и обединението
им в Националното сдружение. Ще
ги има ли и каква ще бъде ролята им,
като не се признават за професионални?
М.с. Христо Мандев,
планински водач

„Професионална етика
и туристическо поведение”, „Топография и ориентиране”, „Опасности
в планината” и „Долекарска помощ“.
В учебната практика
беше включено планинско водене, алпинизъм
и спортно катерене,
опасности в планината,
маркировка.
Преподаватели бяха
доц. д-р Тодор Тодоров,
който е и председател
на ТД „Родопея” – с. Ягодина, и Анастас Величков.
В слънчевата утрин
на 11 юли участниците в курса под вещото
ръководство на доц. д-р
Тодор Тодоров поднови-

ха бяло-червената маркировка по маршрута
УЦ „Мальовица” – Туристическа база „Овнарско”.
Практическото
занятие започна с разясняване на различните видове маркировка
и информацията, която
се съдържа в тях. Групата беше разделена на
четири отбора. Между
участниците имаше динамика, която менеше
своя ритъм в зависимост от особеностите
на терена и включваща
разнообразие на похватите.
Маркировката беше положена качествено и отговорно,
съобразно
местното
биоразнообразие. После-

диците от човешкото
присъствие и намеса
бяха сведени до минимум. Хубаво е, когато
имаш възможност да
споделиш
най-ценния
ресурс, а именно – да направиш нещо с общополезна цел.
По-голямата част от
курсистите
показаха
добра физическа подготовка, теоретични и
практически знания. За
това говори и фактът
как те се представиха
на изпита. През цялото
време на обучението
планинските водачи показаха старание и желание за усъвършенстване и надграждане на
знанията.

Туристи от ТД „Свищи плаз – 2013” на поход
до Седемте рилски езера

О

т 7 до 9 юли туристи от ТД „Свищи
плаз – 2013” - гр.
Златица, бяха на
екскурзия. Към тях се присъединиха и ученици от СОУ „Св.
Паисий Хилендарски“, чиито
разходи изцяло бяха за сметка на „Аурубис България“ АД.
На 7 юли в 7:00 часа групата отпътува от Златица към най-голямата света
обител у нас - Рилския манастир. Там се поклонихме
пред мощите на св. Иван Рилски и чудотворната икона
„Св. Богородица Одигитрия
(Пътеводителка)“. Полюбувахме се на красивите стенописи, видяхме първия географски глобус у нас, оръжия,
свещенически одежди, богослужебни предмети, дарове
и дарствени грамоти в музея
на манастира.
След кратък обяд маршрутът продължи към село Паничище. По пътя спряхме за
кратка почивка в парка до
центъра на град Сапарева
баня, където е разположен
един от символите на града.
Това е гейзер-фонтанът, който е най-горещият гейзер в
Европа и един от най-горещите в света. Температура-

та на водата му е 103°C. Минералната вода, която блика
от него, е с уникален състав
и свойства. Денят завърши
със свободна програма, а някои се разходиха по алеята
на здравето из красивите
и свежи иглолистни гори и
околностите на курортното
селище Паничище.
Съботният ден за групата
започна с преодоляване на
600-метровата положителна денивелация за по-малко
от 20 минути. Това постижение се дължи на лифта
от хижа „Пионерска“ до хижа
„Седемте езера”. Долната
станция на лифта се намира
на 1580 м н.в. Неговата линия
преминава през вековна гора
от борове и мури. В горната
му част се откриват прекрасни гледки от Национален
парк „Рила“ и Мальовишкия
дял на планината. Крайната
станция на лифта се намира
на около 100 метра от хижа
„Рилски езера”. От нея започват пешеходните пътеки
около Седемте рилски езера.
Най-младите туристи –
деца от втори клас, на един
дъх изкачиха върха на скалистото плато, откъдето се
разкрива панорамна гледка

към Долното и Рибното езеро. От там продължихме до
езерото Бъбрека, разположено на 2282 м н.в., където туристите направиха кратка
почивка. Следвайки пешеходната пътека, стигнахме езерото Окото, а след изкачването на една малка тераса се
откри гледка и към езерото
Близнака. От Окото групата
наложи бързо темпо и изкачи близкия връх над езерото
Сълзата, откъдето се откриха неповторими гледки.
В неделния ден се отправихме към село Белчин и кре-

постта „Цари Мали град”.
Двете екопътеки се оказаха
благоприятна разхлаждаща
алтернатива на неработещото влакче за туристическа обиколка. Те лъкатушат
през гъста широколистна
гора с много пейки за отдих,
а на върха на хълма „Свети
Спас“ са издигнати белите
стени и кули на „Цари Мали
град“. Музейният комплекс се
състои от антична крепост,
църквата „Света Петка“ и
музейна част с експозиция на
тракийския и средновековния
бит.

Последната спирка на групата беше в град Самоков.
Там някои участници посетиха историческия музей,
а други предпочетоха да се
разходят под сенките на
градския парк със сладолед в
ръка.
Следващата инициатива
от календара на ТД „Свищи
плаз – 2013” е пешеходен поход до хижа „Свищи плаз“ и
курбан, организиран за традиционния празник на хижата през месец септември.
ТД „Свищи плаз – 2013”
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XVII Възпоменателен туристически поход-преклонение

„По пътя на четата на Цанко Дюстабанов”
XVII ВТПП „По пътя на четата на Цанко Дюстабанов”
тази година е посветен на 141
години от Априлското въстание, 81 години от освещаване
паметника на четата в местността Ранни бунар - мястото на последното й сражение
под връх Марагидик в Стара
планина, 174 години от рождението на Цанко Дюстабанов
и 139 години от Освобождението на България от турско
робство. Походът се проведе
от 21 до 23 юли. За три дни
походниците от Габрово, Пловдив, Враца, София и Априлци
преминаха по пътя на четата,
възпроизвеждайки събитията
от Април 1876, прекланяйки се
пред подвига и саможертвата
на героите и движейки се в зелената приказка на Предбалкана и Балкана.
По традиция походът започна в Габрово с тържествено
откриване пред паметника на
Цанко Дюстабанов. 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 четата
- по пътя на безсмъртието.
В квартал „Нова махала“
бяха посрещнати от читалищни дейци с вълнуващ разказ за историята на селото
и 145-годишното НЧ „Зора“.
След полагане на цветя пред
паметника на Априлци и морената, показваща мястото
на родната къща на Ботевия
четник Димитър Тодоров – Димитрото, походът се отправи към Соколския манастир
- сборния пункт на четата на
1 май 1876 г. Тук походниците
бяха посрещнати от отец
Станислав с благодарствена
молитва и заупокойна молитва за загиналите, по чийто

път върви походът. Поднесохме цветя пред костницата на манастира, пихме вода
от осемструйната чешма,
построена от майстор Колю
Фичето през 1868 г. в памет
на обесените осем въстаници.
Научихме и историята на манастира. Тук вечерта на 1 май
1876 г. се събират 219 въстаници, избират си щаб: Цанко
Дюстабанов – войвода, Тотю
Иванов - подвойвода, Георги
Бочаров - писар, разделят се
на седем отделения и се отправят на запад, към въстаналите села Батошево, Кръвени
и Ново село. При местността
Червен бряг водят първото си
сражение – без жертви, отправят се на юг към Балкана,

минават през селата Стоманеци и Зелено дърво, спускат
се към Топлеш и Тодорчетата (сега на дъното на язовир
„Смирненски”) и през местността Руйчевци стигат до
връх Моровеци вече 400 на
брой, където полагат въста-

ническа клетва.
По пътя към връх Моровеци
участниците в похода разгледаха Етнографския музей на
открито „Етър” и се отправиха към кв. „Лютаци“, където
бяха сърдечно посрещнати с
традиционна трапеза в читалище „Искра 1854” - кв. „Лютаци“, Габрово, минаха през
с. Руйчевци, където отново
бяха сърдечно посрещнати и
почерпени в битова къща, и
неусетно стигнаха до скромния паметник на връх Моровеци. Тук някога Ц. Дюстабанов
и Т. Иванов кръстосват саби,
а войводата поел тон: „Момчета - казал им, - пред нази
има два пътя - бесило и позор
за върнал се назад, куршум и

славна смърт за тръгналий напред, кой което ще - това да
избере.” С викове „Бунт!”, „На
оръжие!”, „С теб сме, войводо!”
въстаниците преминали под
саблената арка и след това четата тръгва на запад, като в
местността Завоя към нея се
присъединяват още габровци,
носещи цветни венци за героите, изплетени от габровските моми и второто знаме
на четата от червено сукно
с извезани от едната страна
разярен бял лъв и надпис над
него „Свобода или смърт”, а
от другата - бял кръст, ушито от Мария Рязкова.
Участниците в похода поднесоха цветя на скромния паметник, възпроизведоха въстаническата клетва и през
букови гори и поляни се спуснаха към с. Бойновци - родното
място на Никола Войновски,
военен ръководител на Ботевата чета. След скромно
тържество пред бюст-паметника му с поднасяне на цветя
походът продължи към с. Дебел
дял, където поднесохме цветя
на паметника на Тодор Асенов
– по-малкия брат на Хаджи Димитър.
Вечерта пристигнахме в с.
Гъбене, където цялото население на кметството ни очакваше с нетърпение на селския площад. Пристигането
на похода и тази година стана празник на духа, празник на
българското гостоприемство,
на родолюбието и патриотизма. Походниците поднесоха
цветя и застанаха в минута
мълчание пред паметника на
падналите за свободата на
България, поклонихме се с под-

насяне на цветя и на гроба на
отец Атанас Коев в църковния
двор, посрещнал някога въстаниците с водосвет в местността Осена, разгледахме и
църквата, строена през 1842
г., сърдечно посрещнати от
отец Димитър.
Вторият ден започна отново със сърдечно посрещане в
с. Камещица. Тук баба Неда за
17-и път с нетърпение чакаше
да почерпи за рождения си ден.
Поздравления със стих и песен
за 81-вия й рожден ден, снимки за спомен и отново на път
- движение на северозапад по
макаданов път през гори и
градини. Неусетно стигаме
с. Батошево. Цветя и минута мълчание пред паметника
на въстаника, сочещ пътя
на четата, и стария паметник с имената на загиналите.
Разглеждане на музейната
експозиция в селото и пред
очите оживяват шестте дни
свобода от 1 до 6 май 1876 г.
Бяха посетени и разгледани
Батошевският девически манастир и Батошевският мъжки манастир високо в Балкана.
Пътят на четата, по който
вървим, продължава на запад
– минават се гори, градини
и поляни, стръмни върхове и
дълбоки долове, село Шумата,
махали Енев рът, Делъг, Стоили, Кривошии и се стига до
Граднишкия боаз. Тук от 1901
г. се издига старият паметник с имената на убитите,
обесените и заточените, през
дерето се извисява от 1976 г.
и величественият паметник
на въстаник, а до самия път
е чешмата, която зове: „Пътнико, спри, помълчи за минута,
дедите ни битка тук водиха
люта, девет дни трещяха...”
Паметниците са обкичени с
цветя и походът продължава
към центъра на Кръвеник. Цветя са поставени на бюст-паметника на кмета дядо Филю
Радев - душата и стожерът
на въстанието в региона, на
местността Бабан - Кръвенишкото Оборище, където
е взето решение Централна
Северна България да въстане
на 1 май 1876 г. и е прозвучала тяхната клетва: „И ако ме
заловят, както щат да ме мъчат - очите ми да вадят, месата ми да режат, пак няма да
кажа на никого.”
Походниците пристигнаха в
Ново село – административен
център на гр. Априлци, и поднесоха цветя на паметника в

центъра на града, разгледаха
музейната експозиция, посветена на въстанието, преклониха се пред мощите на Новоселските свети мъченици в
манастира „Света Троица”.
Третия ден поднесохме цветя на паметника на Велчо
Ночев в с. Велчево, на Черния
паметник в Дебневския боаз мястото, където са били позициите на въстаниците и четниците срещу Реджеб паша
от Плевен. С цветя и минута
мълчание се преклонихме пред
чешмите-паметници на Кольо
Матеев-Ковача, оръжейник на
Новоселското въстание, и Марин Сяров - куриер на въстанието, и тръгнахме по пътя
на четниците към местността Ранни бунар - мястото на
последното им сражение под
връх Марагидик. Малката полянка със студения извор в
западния край помни лютия
бой, в който със смъртта на
храбрите загиват Пенчо Постомпиров, Колчо Влайков,
Дончо Фесчиев, Досю Димов
и Никола Фтичев. Войводата
Цанко Дюстабанов е ранен в
дясната ръка и снема въстаническата клетва от четниците. Едни тръгват да се спасяват по билото на запад към
Сърбия, други - на изток към
Габрово. На мястото на последното сражение на четата
Дружеството на запасните
офицери – Габрово, е издигнало импозантен паметник, който е осветен на 26 юли 1936
г. Цветя и минута мълчание
пред подвига и саможертвата. Устремно спускане надолу
към ВЕЦ „Видима” по най-краткия път и отпътуване към Габрово и родните места.
Участниците и организаторите получиха поздравителен
адрес от президента на Република България генерал Румен
Радев.
Благодаря на габровските
народни представители г-жа
Кристина Сидорова и г-н Борис Вангелов, на г-н Виктор
Спасов и Марин Власов, на
фирма „Симона“, на НП „Централен Балкан“, на ПП „Българка“ за проявеното техническо съдействие и на всички,
които посрещаха и изпращаха
походниците, за да се превърне тази проява в празник на
българския дух и в огнище на
родолюбие и патриотизъм.
Инж. Милка Караджова,
организатор на похода
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Там, където Рила, Пирин
и Родопите се срещат...
В
изпълнение на
Програмата за
дейността на
Туристическо
дружество „Ибър“ - гр.
Долна баня, за 2017 г., в
слънчевото юлско утро
туристи от сдружението потеглиха към Якоруда, Белица, Добърско и
Разлог – низ от прекрасни места от другата
страна на Рила планина.
Най-напред се „гмурнахме“ в дебрите на Родопите. Нарочно избрахме този живописен път
през Юндола. Ведрото
ни настроение се допълваше от редуващите се
във всички нюанси на зеленото прекрасни гори и
осеяни с цъфнали билки и
цветя слънчеви поляни.
Приготвяхме се за
среща с гр. Якоруда. Не
я посещавахме за първи
път. Макар и за един час,
се превърнахме в участници в самобитния
съботен пазар. Не пропуснахме и закуската с
чаша кафе и традиционната якорудска баничка.
Поехме към гр. Белица.
Тази година се навърш-

ват 140 години от създаването на Българското
опълчение. С този край
ни свързват имената на
13 опълченци, единадесет от които са родени
в Белица, но след Освобождението на България са превърнали Долна
баня в свой роден дом.
В късната утрин в
градчето беше тихо. Бяхме почти единствените посетители, обикалящи центъра за среща
с Историческия музей.
А на него могат да завиждат много по-големи
градове - с богата експозиция, подредена по
раздели, отразяващи историята на този край,
просторни зали, информационен център.
С особено вълнение
прага му прекрачи Ивка
Банкова – правнучка на
един от значимите белишки герои опълченци
– Георги Банков – Комитата, основател на
долнобанския род – Банкови. Чакаше ни г-жа Георгиева, която с голяма
ерудиция ни запозна с
историята на Белица.

Компетентността при
представянето на експонатите направи разказа й още по-вълнуващ.
Най-после застанахме
пред витрините с документи, оръжия и вещи на
опълченците. Чувството на гордост и преклонение просто трябва
да се преживее. И пак
със съжаление човек се
пита: Защо допуснахме
в Долна баня за тях да
говори само паметната
плоча?
Светла Стоименова
от името на долнобанци
подари кратък материал
за живота на опълченците след напускането
на Белица и установяването им в Долна баня
след
Руско-турската
война.
През живописен пряк
път, показан ни от услужливите беличани, се
отправихме към малкото село Добърско и неговата уникална църква
„Св. Теодор Тирон и Св.
Теодор Стратилат“.
Пред нас се откри Разложката долина. Беше
поредната
впечатля-

ваща гледка - отсреща
се издигаше величественият Пирин, а върховете му и изгледът към
Банско и Разлог не можеха да бъдат скрити от
стелещите се мъгли.
Село Добърско пък
беше сгушено в последните склонове на Рила, а
до нея сякаш ни подаваше ръка, за да не я забравим, Родопа планина.
Църквата в Добърско е
изографисана в началото на 17 век и е построена навярно върху по-стара от 11-12 век. Колкото
и пъти да влезеш там,
винаги
изпитваш силата на уникалността
на всичко в нея и около
нея – майсторството на
строителите, зографи-

На гости на габровци
Докато юлската жега беше
в разгара си из градовете, на
обширната старопланинска поляна Узана беше прохладно. Разкошно ошарилите я билки ухаеха
неудържимо и изпълваха с очарование очите на гостите в едноименната габровска хижа. Особено щастливи се чувстваха
ветераните туристи, пристигнали тук за уикенда от различни
кътчета на страната. Не бяха
много на брой – тридесетина
души, отзовали се на поканата
от габровските им колеги. Вярно е, че беше кратко времето им
да се организират, но все пак заявки дадоха повече клубове и не
всички удържаха на думата си.
Те обаче трябва да съжаляват.
Защото двудневната програма,
която се предложи на щастливците, беше далеч по-богата на
сладостни преживявания от
упоменатите в поканата.
Изненадите започнаха още
през първия ден още от посрещането им на габровската гара
със здравец и с дружелюбното
„Добре дошли”. По-рано пристигналите имаха възможност
да посетят музея „Дом на хумора и сатирата” и да разгледат
центъра на Габрово, известен
навсякъде с величествения паметник на основоположника
на селището Рачо Ковача. А на
излизане от града от автобуса всичките туристи видяха и
втората забележителност на
доскорошния промишлен център
– един голям „кораб”, закотвен в
гората от знаменития местен
индустриалец Пенчо Семов.
По-нататък туристите ветерани посетиха Соколския манастир „Успение Богородично”,
дал убежище на Левски, на юнаците от четата на Капитан
дядо Никола, а след това и на

тези от четата на Цанко Дюстабанов през буреносния април
на 1876-а. Тук се оживиха край
струйналите осем чучура от
чешмата на Кольо Фичето, запалиха по свещичка в църквата,
забележителна със стенописната украса от Зограф Павел и
сина му Никола от тогавашното с. Шипка, Казанлъшко.
След това екскурзията им
продължи с посещение на Етнографския музей на открито
„Етъра”, който преди три години чества 50 години от създаването му по идея и проект
на Лазар Донков. Сега в музея
многобройните му посетители
могат да видят повече от 50
обекта, повечето от които използват водната сила.
Надвечер старите планинари
пристигнаха на Узана. Настанени за почивка в уютните стаи
на х. „Узана”, стопанисвана от
познатата на стотиците планинари доказано гостоприемна Милена. Скоро след това на
гостите им беше предложена
вкусна вечеря, след която дойде

те, свежестта на изписаните сцени и светци,
както и начина на изписването, съхранението,
прекрасната
градина,
извора, дал изцеление не
само на слепите Самуилови войници.
И не на последно място – неповторимостта на въздействието,
включително и това на
екскурзоводката
Гергана Костова. Благодарим й! Благодарим й и за
това, че ни предложи да
посетим ресторанта на
площада до църквата,
който току-що беше отворил врати – чист, подреден с вкус и с чевръст
персонал. Предложиха ни
местна вкусна пъстърва
и много усмивки.

В малкото Добърско и
хората са по-различни
– любопитни, но добронамерени, готови да помогнат.
Наближаващият дъжд
дори изчака да изпием
кафето си в последната
част от екскурзията ни
– гр. Разлог, и ни съпроводи до Долна баня, без
да развали доброто ни
настроение.
Беше ни малко тъжно, че не ни позволи да
спрем на Юндола, но нали
все пак се прибирахме с
богати впечатления у
дома?
Боряна Брождина и
Светла Стоименова
от УС на ТД „Ибър“,
гр. Долна баня

Ком-Емине за
три дни

ред на танците, викторината,
сценките и отново на танците, наситили до полунощ всички
участници.
След закуската на следващия
ден повечето от туристите се
отдадоха на брането на билки. А
само шепа смелчаци се изкачиха
на властващия над района вр.
Исполин (1524 м н.в.), за да хвърлят поглед към ширналото се
на юг Казанлъшко поле и Средна
гора зад него.
По време на изпращане на
гостите следобед те нескрито
заявиха: „Ако ни поканите догодина, пак ще дойдем на Узана.”
Което на домакините прозвуча
като задоволство от посрещането им в Габровския Балкан.
Те пък от своя страна изразиха
своята постоянна покана, която всички ветерани туристи
от страната могат да видят
на страницата им във Фейсбук
– Клуб на туристите ветерани
- Габрово.
М.с. Христо Мандев,
планински водач

След миналогодишния
успех тази година за
втори пореден път от
30 юни до 2 юли се проведе походът „Ком-Емине
за три дни“. Участниците преминаха по цялото
било на Стара планина за
3 дни, като маршрутът
бе разделен на 9 отсечки, по които се движат
различни групи туристи.
Походът е от II категория на трудност. Целта е
да се популяризира пешеходният туризъм и да се
придобият навици за природосъобразен начин на
живот при летни условия.
Проявата се проведе по
следните маршрути:
I маршрут:
хижа „Ком“ – хижа „Петрохан“ – с. Лакатник
II маршрут:
с. Лакатник – хижа „Витиня“ – хижа „Кашана“
III маршрут:
хижа „Кашана“ – хижа
„Георги Бенковски“ – хижа
„Козя стена“ - Троянски
проход

IV маршрут:
Троянски проход – хижа
„Добрила“ – заслон „Ботев“ – хижа „Тъжа“
V маршрут:
хижа „Тъжа“ – хижа „Узана“ – проход Шипка
VI маршрут:
проход Шипка – хижа
„Бузлуджа“ – хижа „Грамадлива“ - Проходът на
републиката
VII маршрут:
Проходът на републиката – хижа „Чумерна“
– проход Вратник – гр.
Котел
VIII маршрут:
гр. Котел – хижа „Върбишки проход“ - Ришки
проход – с. Дъскотна
IХ маршрут:
с. Дъскотна – с. Козичино - нос Емине.
В тазгодишния поход
участваха 72-ма души
на възраст между 9 и 66
години и всички завършиха успешно. Надяваме
се, тази проява да стане
ежегодна и да привлече
още повече туристи.
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По стъпките на Вазов в красивите
околности на Тетевен
Н
а 9 юли ТД „Стратеш“
– гр. Ловеч, проведе
ежемесечната си „Зелена неделя“ в околностите на Тетевен. Красивата
дестинация привлече 43-ма
туристи от всички възрасти.
Посетени бяха 4 туристически и исторически забележителности: параклисът „Покров
Богородичен“ на връх Острич,
алпийският заслон „Опасният
зъб“, екопътеката „Под пръските на водопада“ в каньона на р.
Козница и Кървавото кладенче,
лобно място на Георги Бенковски в местността Костина.
Водач на първите два обекта
беше председателят на отряда на Планинската спасителна
служба - Тетевен, Румен Талов,
добър приятел на ТД „Стратеш“.
Изходен пункт за връх
Острич е високо разположеното, пълно с млади хора и деца
с. Бабинци. Научаваме, че ключът за параклиса „Покров Богородичен“ стои у кмета и трябва да се вземе от селото и да
се върне.
Връх Острич е един от
най-интересните върхове около Тетевен. Висок e 1069 м. Има
конусовидна форма, от която
идва и името му Острич. Наподобява вулканичен конус.
От тук се заражда легендата,
според която на един старец
се присънило, че на върха е изригнал вулкан. Споделил това с
попа. Тогава божият служител
предложил да се отслужи молебен на върха, за да се умилостиви злото и да се предпази
градът от беди. Жителите решили да занесат на върха камъни от река Вит, за да направят
грамада, с която да затиснат
греховете си. От тогава всяка
година в началото на октомври
бабите от Тетевен поемали
към върха и носели в цедилата
си по един речен камък. Почитайки традицията, заможен
човек дарил средства и на са-

мия връх през 2006 г. местните
хора построили параклис „Покров Богородичен”, чийто празник се чества на 1 октомври.
В началото пътеката е
плавна, минава през красиви
полянки с разцъфнали билки.
Следва стръмно изкачване до
върха в стара букова гора. От
площадката край параклиса се
разкрива прекрасна панорамна
гледка към целия град.
Стенописът на Богородица
в параклиса е дело на зограф
Атанас от с. Градешница. Завършил Художествената академия, той работи дърворезба
и иконопис. Автор е на икона,
подарена на папа Йоан Павел II
при посещението му в България.
На отсрещния хълм е могъщата каменна стена на връх
Петрахиля - Слънчев камък. В
снагата му на скален ръб едва
се забелязва заслон „Опасният зъб”, който е следващата
ни цел. Тръгваме по добре маркирана туристическа пътека,
започваща от стария туристически дом и изградения до
него горски атракционен парк
„Адреналин“. По-голямата част
от пътя е в сянка през уникална гора от причудливо израсли
вековни дървета, следват
стръмни каменни сипеи и финален скален участък с добре
формирани стъпала и предпазни въжета, откъдето се
откриват прекрасните високи
панорамни гледки към Тетевен.
От заслона, който е масивна
постройка с метални парапети
на терасите, Тетевен се вижда като на длан - десетките
червени покриви на къщите и
светлите им стени, подредени в редици, успоредни на течащия през целия град Вит, се
открояват на фона на зелени,
китни дворчета и гористи
склонове наоколо. Погледът
стига до издигащата се на далечния хоризонт Васильовска
планина. Това е мястото, от

Към заслон „Опасният зъб”

което тетевенци гледат зарята на празниците отгоре,
уведомява ни опитният водач
Румен Талов.
С удоволствие се спускаме
през хладната гора по обратния път и продължаваме към
романтичната екопътека „Под
пръските на водопада“ в дефилето на река Козница. До началото на пътеката вървим по
асфалт около 3 км, но минаваме покрай три чешми. Богат на
вода е този край. В подхода към
пътеката има удобен паркинг
и голяма информационна табела. Още с първите крачки по
дървената платформа между
влажните, покрити с кадифен
мъх скали, попадаме в друго измерение - хлад, тишина, свеж
въздух, птичи песни и ромон на
бързейчета - планинска приказка! Редуват се дървени мостчета, кътчета за отдих сред
приказно красивите брегове,
водните прагове стават все
по-високи и между дърветата
изведнъж се изправя могъщата снага на водопада „Скока“.
Всъщност той има два ръкава. Левият е висок около 30 метра и от него постоянно тече
вода, като количеството й варира според сезона.

Десният ръкав – „Пръскалото“, е значително по-висок и в
периоди на маловодие пресъхва.
Височината му е около 60 метра. През лятото е покрит с
изумруденозелен мъх, а през
зимата – с лед. Красотата на
това място е неподвластна на
сезоните.
Последната ни дестинация
е местността Костина, където на 12 май 1876 година е
предаден и убит водачът на
Априлското въстание Георги
Бенковски. Причакан в засада
в мъглата и мрака на вечерта,
той е прострелян от 16 дебнещи турски заптиета, опитвайки се да прекоси мост на река
Костина. Георги Бенковски е
убит на място и обезглавен.
Турците умиват главата му
в Кървавото кладенче, наречено така заради разигралите
се в местността събития, и я
дават на предателя на войводата да я носи. Десет години
по-късно Въльо, предателят на
Бенковски, сам изработва дървен кръст, с който обозначава
лобното място на Бенковски.
Сега на кладенчето е поставена мраморна плоча, а в близост е издигнат паметник на
героя. Всяка година на 25 май

там се провеждат тържества
в памет на загиналите. На голямата зелена морава е създаден удобен кът за почивка и
размисъл.
Тръгваме си в късния следобед на изпълнения с много
красота и вълнуващи гледки
от високото ден. В душите
ни прониква дълбокото значение на Вазовите думи: „Ако не
бях дошъл в Тетевен, и аз щях
да остана чужденец на Майка
България. Вашият край е пълен
с толкова прелести, че аз съм
слисан! Ходил съм и в Швейцария, и по други места из Европа, пребродил съм и България,
но не съм видял по-вълшебен
край!“
Туристическото лято на
сдружение „Стратеш” – гр. Ловеч, е в разгара си. Предстои
ни близка среща с Рила и походи
в Пирин, Беласица и Славянка в
средата на август. Зелената
ни неделя през август е традиционното изкачване на Черни
връх във Витоша в последната
неделя, 27-ми, в чест на Празника на организираното туристическо движение в България.
Текст и снимки:
д-р Дарина Петрова

Републикански нощен
туристически поход „Верея 2017”

О

На водопада „Скока”, екопътека „Под пръските на водопада”

рганизиран от Туристическо
дружество
„Сърнена
гора”, на 24 и 25
юни се проведе 18-ият поред
Републикански нощен туристически поход „Верея 2017” по
билото на Стара планина. Тази
година походът беше посветен на 115-ата годишнина от
създаването на туристическото дружество и на 139-ата
годишнина от Освобождението на България от турско
робство. В проявата участие
взеха 72-ма туристи, от които 43-ма завършиха цялата
дължина на трасето – до прохода „Шипка”. Увеличението в
броя на участниците е с над
50% в сравнение с миналата
година. Стартът бе даден в
19:35 часа от местността
Предела, най-високата точка
на Прохода на републиката.
Бяха устроени два подкрепителни пункта – в хижа „Кръстец”, до едноименната гара,

и в хижа „Бузлуджа” (малка),
под историческия връх. За
всички участници бяха осигурени награди от организаторите – специални юбилейни
тениски (с логото на Туристическо дружество „Сърнена
гора”, българския трикольор и
името на похода). Специални
награди „Винаги с нас” бяха
връчени на дългогодишните
участници – Ради Милев от
гр. Казанлък, който е взел

участие във всеки един нощен поход досега, Коста Янков от гр. Българово, който
е най-възрастният участник
през годините, и на групата
от град Пазарджик, която
всяка година взема участие
в похода и става все по-многобройна. Награди имаше и
за най-младите участници –
Рая и Димитър, на 17 години.
Ваня Петкова

Прояви
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Клуб „Пирински стражи” и Национален парк „Пирин” отбелязват

55-годишнината от създаването на парка
С

невероятно офроуд пътешествие,
придружено с туристически преход
из Корнишкия циркус в Пирин, младите планинари от
клуб „Пирински стражи” при
Трето ОУ „Братя Миладинови” в гр. Гоце Делчев заедно с
рейнджърите от Национален
парк „Пирин” и г-н Николай
Даутов – географ, отбелязаха 55 години от създаването
на Национален парк „Пирин”.
За да се съхрани неповторимото биологично разнообразие и забележителните
природни образувания в Пирин планина, на 8 ноември
1962 г. е обявено създаването на Народен парк „Вихрен“,
с площ 6736 ха. Със Заповед
№ 395 от 15.Х.1999 г. на министъра на околната среда и
водите Народен парк „Пирин“
се прекатегоризира в Национален парк „Пирин“, съгласно
параграф 2 от Преходните и
заключителни разпоредби на
ЗЗТ. Поради своя неповторим природен комплекс, от
1983 г. Национален парк „Пирин“ е включен в Конвенцията за защита на световното културно и природно
наследство на ЮНЕСКО.
Уникалното събитие бе
проведено на 19 юли, а стартът на приключението бе в
с. Баничан, където „пирин-

ските стражи“ от Трето
ОУ се срещнаха със служителите в Национален парк
„Пирин”, за да потеглят към
местност в Корнишкия циркус в Пирин.
Офроуд пътешествието,
проведено от рейнджърите
на Националния парк, беше
осигурено от г-н Росен Баненски – директор на Дирекция „Национален парк Пирин”,
по повод 55 години от създаването на Националния парк.
С незабравими мигове и
ентусиазъм стражите и защитниците на вълшебната
планина достигнаха до заслон „Корнишки езера”, който бе изграден преди две
години с усърдния труд и отговорност на прекрасните
служители и ръководство на
Национален парк „Пирин”.
Тъй като участниците в
клуб „Пирински стражи” неведнъж са доказвали своя
борбен дух и желание за още
повече приключения, те преминаха през целия Корнишки
циркус – през Корнишките
езера; изкачиха Безименния
връх и връх Хлевен (2645 м).
Г-н Николай Даутов бе техен водач нагоре по скалистите пътеки. Той изненада
учениците с оригиналните
и запомнящи се разкази и легенди за местността и върхове, които те покориха.

На финала на приключението „пиринските стражи“
и рейнджърите от НП „Пирин” предприеха почистваща
акция в местност до изходния пункт по пътя за заслон

„Корнишки езера”. За съжаление те събираха изхвърлени
боклуци от хора, които явно
не знаят, че в планината „кошчето за боклук е собствената раница”.

Ръководители на „пиринските стражи” бяха Лозана
Грозданова, Славка Жостова
и Александър Халачев.
Славка Йостова

Изкачване на връх Тумба
О

ще през май се записах за
този четиридневен поход
(от 15.06 до 18.06.2017 г.),
организиран от Туристическо дружество „Приста“ - гр. Русе.
Това не ми е първо ходене с тях и
винаги с нетърпение чакам следващата им дестинация. Хората от
дружеството са добри и отзивчиви,
а на водачите може да се разчита.
Този път нямахме за цел само да
изкачим върховете Тумба, Конгур и
Радомир, но и да посетим значими
исторически обекти на България.
Първия ден тръгнахме рано сутринта (около 5 ч.) за Рупите - това
щеше да ни бъде първата спирка от
нашето дълго пътуване, разглеждане на къщата-музей на баба Ванга,
призната от едни, отречена от други. Самото място оставя в теб едно
спокойствие и душевен мир. Всичко
е добре поддържано, окосено, зелено и чисто. До къщата, където е
живяла и приемала нуждаещи се от
нейния съвет хора, се намира и храмът „Света Петка Българска“. След
снимки, печати и магнити (моят се
счупи, защо ли?) се отправихме към
град Петрич за почивка и храна. На
някои от групата не им стигна видяното в Рупите и посетиха къщата
на Ванга в града. Други като мен и
приятелят ми хапнаха сладолед и се
разходиха в парка. След това планът
ни беше да нощуваме в село Ключ и
на сутринта да се отправим към
връх Тумба. Преди да се настаним,
минахме през Самуиловата крепост.
В късния следобед пристигнахме в
село Ключ и понеже бяхме 50 човека, ни разпределиха в различни къщи.
Вечерта се събрахме в единственото голямо заведение, за да хапнем,
повеселим и обсъдим атаката на
върха. Домакините ни спретнаха
невероятен купон с народни песни и

танци, които
ни доближиха
още повече
до българските ни корени.
Сутринта
в
индийска
нишка се отправихме към
връх Тумба.
Водеше
ни
водач от дружеството,
който
успя
да се съобрази с темпото на всички.
Най-вече му
благодаря, че
не бързаше,
а ни остави
да се насладим на хубавото време
и невероятната гледка.
Впечатлиха
ме многото
водопадчета
и полянки от
левурда. Пътят минаваше през гори
с иглолистни и широколистни дървета. Излишно е да споменавам колко
е приятно да си в гората, когато
слънцето напича. В закачки, снимки
и чести почивки, неусетно изкачихме и самия връх. Хубавото тук, за
такива като мен, които не са посещавали чужбина, е, че поне могат
да я видят, пък макар и от границата. От върха се вижда и в Гръцко, и
в Македонско. Улисани от гледката,
разкрила ни се от върха, спряхме да
й се полюбуваме, а и да отпочинем.
Природата ни дари с ухайния аромат на мащерка и жълти поля от
кантарион. След снимки по пътя се

върнахме обратно в селото, където ни очакваше автобусът, за да
ни откара към старта на новото
приключение, а именно хижа „Беласица”. До самата хижа, няма и 30 минути от нея, се намира невероятният Лешнишки водопад. Там успяхме
да топнем морен крак и да утолим
жаждата си. Екопътеката беше
приятна и разкриваше незабравими
гледки от различни дървета, които
можехме да запечатаме в снимки.
На следващия ден тръгнахме да покоряваме връх Радомир, но времето
беше ужасно. Комбинацията от силен вятър и дъжд се оказа по-силна
от нас. Въпреки че стигнахме малко

над хижа „Конгур”, времето ни победи и върховете Конгур и Радомир
останаха за друг път.
Хубавите емоции и незабравими
картини все още се въртят като
на кинолента в главата ми, за което благодаря на организаторите.
Професионализмът и невероятното отношение на тези хора са безупречни. А като бонус е дългият им
опит в планината и умението им
да създават такива приключения.
Смятам и занапред да участвам в
техните походи, а може и да споделя отново преживяното с вас.
Галина Ангелова, гр. Русе
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Експедиция „Чепън, Сува планина,
Водно, Шар, Огражден” - 2017 г.
22.06.2017 г. (четвъртък)
Половината от малката пенсионерска група
тръгна от Казанлък в
4:00 ч. с Тишовата „Тойота Корола” и в Голямо
Дряново се допълни с
Христо и Жоро Ангелов
(4:34).
От
Посетителския
център в северозападния
край на Драгоман се качихме на Чепън планина
и връх Петровски кръст.
Панорамна гледка, каменен кръст, остатъци от
тракийско светилище на
Сабазий. На юг - Драгоманското блато. Границата преминахме по обед.
След Пирот и тунелите,
преди Ниш се отбихме в
Нишка баня. На югоизток, през Долна Студена, Горна Студена (с двуетажни къщи с балкони
и с еньовденски цветни
арки на дворните врати)
стигнахме курортната
местност Боянини води.
От стълб със стрелки,
вдясно по дървени стъпала, водолейче, през букова гора, с голям ветровал, по североизточен
склон се качихме на седловината Девоячки гроб
(1311 м н.в.). Надясно е
за Соколов камен, направо се слиза в Мосор, а
вляво, по хребета в югоизточна посока, плавно
се изкачва по тревист
хребет връх Трем (1801 м
н.в. - 16:41). На връщане
се отбихме на поляна с
рекичка и скални надвеси на левия бряг. През
Ниш и Прокупе, край с.
Поточница, нощувахме
в окосена нива с люцерна
и овес. Тиха вечеря и лягане в 22:20.
23.06.2017 г. (петък)
След закуска - яйца
с мед и хляб, в 6:00 ч.
тръгнахме на запад. В
Куршумлия разпитахме и
в 7:00 стигнахме в Дяволския град (Дяволи варош).
Разходихме се по долче с
ръждива желязна вода,
извираща от кафеникаво

врело. През параклисче
се качихме до огледна
площадка към земните
червеникави пирамиди с
каменни шапки. Умалено
копие на Стобските пирамиди!
Върнахме се на Прокупе, излязохме на магистралата и по обед бяхме
в Скопие. На лифта не
приемаха плащане в евро,
не ни качиха. В най-големия пек, по северен
склон, в сенчеста гора,
изпъплихме до връх Водно
(1066 м н.в.). Има планинарски дом, Милениумски
метален кръст и строяща се желязобетонна
кула. Голяма панорама,
даже в маранята.
С няколко питания намерихме разклона за Каньона Матка. През поалбанченото село Сишево,
с голяма джамия, с две
минарета, между кои-

то се вееха байрямски
знамена, стигнахме до
язовирната стена и по
левия бряг на езерото до Църква и ресторант
(823 км). На връщане се
натопихме в студена-

та вода. В Тетово по
настояване на Владо се
отдадохме на кулинарен
туризъм. Вечеряхме плескавици, стружка тава
и тетовски наденици.
След серпентинно пътуване
пристигнахме
на курорта Попова шапка (884 км). В луксозен
хотел разпитахме за
утрешния път, намерихме заветно място до
ски гардероб и лифтена
станция.
24.06.2017 г. (събота)
Закусихме и тръгнахме в 5:50. Качихме се до
горна лифтена станция, дървена ски ограда
и стигнахме камионен
път с червено-бяла маркировка.
След 1 км се отбихме
по пътека, означена с
дървена стрелка, закрепена на две вертикални

ски. По дол, от изток, после от запад, през връхче, и от запад на връх
Бакардан, през седло и
стръмно последно пъплене, стигнахме Титов
връх (2747 м н.в. - 9:43 ч.

- за 3:53 часа). Влязохме
в каменната спасителна кула с разхвърляна
вътрешност. Прохладно
време, висока облачност,
прекрасна видимост, навсякъде върхове. Слязохме до западното седло
с пряспа и се качихме на
съседния двуглав връх
(10:25). Подсичайки от
запад Шарския първенец,
се върнахме по същия
път, берейки мащерка.
До колата бяхме в 13:55.
Тръгнахме надолу и през
Тетово, няколко села без
граница помежду им и с
гробища в средите им,
и Гостивар, стигнахме
някогашното българско
село Вруток. В западния
му край е един от изворите на най-голямата
македонска река Вардар
(936 км).
Подобно на Клептуза,
грамадното водно количество изтича през
продълговати басейни,
пълни с черногърби едри
пъстърви, плуващи срещу течението. Част от
тях щяха да влязат в менюто на съседния ресторант-градина.

През Кичево пристигнахме в началото на
Демиркапийското
село
Железнец. Вдясно от
пътя на 30 м е един от
изворите (Църна дупка)
на най-трагичната в новата ни военна история
река Черна. Той бе пресъхнал, но на 200 м, от другата страна на пътя, бе
вторият, пълноводен извор. Селото с двуетажните, почти долепени
една до друга къщи, с изпъкнали еркерни дървени
балкони, е малък архитектурен резерват. Екскурзовод ни беше 80-годишният Илия, чийто син
10 години е работил в
Пловдив. Минахме през
най-високия на Балканите град Крушево, разположен амфитеатрално,
през Кривогащи, с много
щъркелови гнезда, край
Прилеп, през Росомани и
винарската изба Стоби.
Оттам пазачът ни напъти и в 22:10 ч. (1153 км)
приключихме автопътуването за деня до южния
край на изоставения ресторант „Стоби“. Жоро
ни заведе до вливането
на Черна във Вардар. Третата ни „тайна вечеря“
завърши в 23:20 ч.
25.06.2017 г. (неделя)
Тръгване в 6:05. Обиколихме в обратна на часовата стрелка Стоби
- най-големия археологически обект в Македония.
Разположен на три тераси, съществувал от III в.
пр.н.е. до VI в. от н.е. Tук
е била столицата на римската провинция Македония Секунда.
Преминахме през центъра на Криволак. В Междусъюзническата война
от 19 до 24.06.1913 г.
нашите войски разгромяват сръбската Тимошка
дивизия. През X-XI.1915
г. по време на Първата
световна война в околностите се водят ожесточени боеве между българските и съглашенските
войски.

Покрай Радовиш и Бучинските мини, преминахме през центъра на
Струмица, в Дабия колоездач ни упъти, свихме
вляво и през Петралинци и Хамзай превалихме
Огражден и слязохме в
планинската
курортна местност Суви лаки
(1288 км). При второто
питане в градина с къщичка и обори попаднахме на точния човек.
Едър 22-годишен младеж
– Александър (очакващ
българско гражданство),
заедно с брат си Христо,
има кози, прасета, гъски
и зеленчуци. Питахме
го как можем да идем до
връх Огражденец. Докато се черпехме с кафе и
сирене, тракторът „МТ“
от 1981 г. бе зареден с
нафта. Качихме се на
ремаркето и за 2 часа бяхме закарани до подножието на най-високия връх.
През две малки могилки,
обрасли с вековна борова гора, достигнахме до
първенеца Огражденец
(1747 м н.в.) на граничната планина. В 12:30 се
върнахме при трактора
и след срещи с горски и
гранични полицаи, които
ни провериха документите, в 13:45 ч., след 9 вливания на охлаждаща вода
в радиатора на ветеранското возило, слязохме
при колата. Взехме си
козе сирене (по 9 лв./кг).
В Берово купихме дребни подаръци. Край Делчево свихме вдясно и преминахме митницата (1345
км). През Дупница и Самоков починахме и закусихме в Ново село. Отбихме се до Шишмановския
манастир, възстановен
през 1927 г.
През Ихтиман излязохме на магистралата, по
която карахме до Труд,
и през Голямо Дряново,
където слязоха Жоро и
Христо, след 1680 км, в
Казанлък завърши юнското ни приключение.
Христо Ангелов

Нов обект в семейството на 100-те НТО
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№ 19-б Регионален исторически
музей – гр. Габрово
Н

ачалото
на
музея
се
поставя
с
първата историческа сбирка в
Априловската гимназия от 1883 година,
инициатива на директора на гимназията Райчо Каролев.
Днес той се помещава в красива барокова
сграда – недвижима
културна
ценност,
дело на големия български архитект Никола Лазаров, построена през 1904 година.
Интересът към събирането и опазването на габровските
старини
придобива
нови измерения с основаното от видния
габровски историограф д-р Петър Цончев на 19 юли 1920
г.
Историографско
дружество „Габрово”.
През месец октомври

1920 г. са организирани и първите археологически разкопки в
местността Градище.
На 31 март 1926 г.
на годишно събрание
на
Историографско
дружество „Габрово” е
констатирано
от
членовете на настоятелството, че документите и вещите на
музейната сбирка са
се увеличили до степен, когато последната може да се нарече
музей.
Дружественият музей прераства в градски народен музей и
става държавен. За
първи път той се сдобива и със собствена
сграда, предоставена му от общината.
В нея е представена
първата
постоянна
експозиция с материали от периода на
Възраждането и ет-

нографията на Габровския край.
На 1 октомври 1960
г. е обявен за окръжен
музей и са разкрити
нови отдели - „Археология“, „Нова история“, „Най-нова история”,
„Етнография“.
Богатата му колекция включва 100 000
фондови единици от
епохата на палеолита, късноантичната
цивилизация по тези
земи (IV–VI в. пр.н.е.),
Първото и Второто
българско
царство,
османското владичество, Възраждането,
индустриалния подем
до наши дни. Сред ценните експонати са:
хладно и защитно въоръжение на габровските
дервентджии
от османския период, най-пълното от
музеите в България
сокайно забраждане,
първата
българска
банкнота от 20 лева,
знамето на първата
фабрика в Княжество
България след Освобождението – единственото
фабрично знаме, запазено в

българските музеи, и
други.

Дечкова къща
Дечковата къща е
недвижима
културна
ценност – постоянна
експозиция
„Градски
бит от края на ХIХ до
40-те години на ХХ век“
на РИМ - Габрово. Тя е
единственият запазен
паметник на представителната
възрожденска жилищна архитектура в Габрово.
Експозицията показва
промените, които настъпват в градския
бит в резултат на
европейското
влияние. В нея са обособени кухня, трапезария,
кьошк, спалня, салон на
габровската мода, където е показана представителна част от
съхранения в Регионалния исторически музей
Габрово масив от културни ценности, между които се отличават
забележителни уникати. Тази 180-годишна
сграда е известна още
и като „Къщата на спомените“.
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Панорамни маршрути
Рила, Родопите, Славянка, Беласица, Огражден.
Връщането за хижа „Беговица” става по обратния път.
2. Хижа „Беговица”
– местността Солището – връх Куклите
– връх Зъбът – връх
Яловарника – Беговишки превал – хижа „Беговица” – 7.30 часа
По този маршрут се
преодолява денивелация
до най-високата му точка – връх Яловарника, от
около 1000 м. Тръгва се
по маркираната в червено лентова и стълбова маркировка пътека
за хижа „Пирин” и след
около 1.30 часа се достига билната местност
Солището. Преди да се
излезе на най-високата
точка при маркировъчен
стълб № 20, се изоставя маркировката и се
тръгва вляво по билото
на изток. Постепенно
наклонът се увеличава
и след продължително
изкачване по слабо очертана пътека се излиза
на Кукленското било.
Преодоляват се няколко каменисти върха и
се достига до най-високия от тях с кота 2686
м – 2.10 часа. Слизането става лесно и бързо на североизток по
ръба и след 15 минути
се достига превалът,
през който минава маркираната пътека (жълт
цвят) от хижа „Беговица” през циркус Мандрище за хижа „Пирин” (2.25
часа). От превала може
да се слезе до хижа „Беговица” за 3 часа, а до
хижа „Пирин” – за 2.30
часа. Продължава се по
ръба на североизток по
каменни блокове и за 20
минути се изкачва връх
Зъбът (2650 м) – 2.45
часа. От него се откриват впечатляващи гледки към върховете Куклите и Яловарника, както
и към Беговишката долина. Слиза се по ръба на
североизток и за 15 минути се достига до превал между връх Зъбът и
връх Яловарника (3 часа).
От този превал при непредвидени ситуации
за 2.30 часа може да се
1. Хижа „Беговица”
– Беговишки превал –
връх Каменица – хижа
„Беговица” – 6 часа
По този маршрут връх
Каменица се изкачва
най-лесно. Денивелацията, която се преодолява, е около 1000 метра.
Тръгва се по маркираната със синя лентова
и стълбова маркировка
Беговишка долина за
хижа „Демяница”. До Беговишки превал (стълб
№ 58) се стига за 2.10
часа.
Непосредствено
преди него от малка
затревена полянка се
изоставя маркировката,
рязко сменяме посоката
на изток и по каменните
пирамидки край едното
от Беговишките езера
следим визуално понижението между Бези-

менния връх (2600 м) и
връх Каменица. До него
достигаме за 30 минути. Оттук тръгваме
на север (вляво) по тревисто-каменен терен,
а в по-високата част и
през каменни блокажи,
без особени усилия, но
внимателно подбирайки стъпките си, за още
30 минути достигаме върховата кота на
връх Каменица (2822 м)
– 3.10 часа. Шестият
по височина пирински
връх е един от най-изразителните, красиви и
внушителни върхове на
нашите планини. Панорамите от него конкурират тези от върховете
Вихрен, Тодорин, Полежан. Пред очите на туристите се разкриват
почти целите Пирин,

Връх Каменица

слезе до долината на
Беговишка река (има
каменни пирамидки) и
по синята маркировка
се стига до хижа „Беговица”. От превала
започва стръмно изкачване по западния ръб на
Яловарника, придържайки се по-близо до ръба
и следвайки каменните
пирамидки. През каменни пасажи за 40 минути
достигаме една от двете му върхови коти (3.40
часа).
Северният ръб на Яловарника е непроходим за
туристи, а западните
му склонове се спускат
отвесно към Беговишка
река. Продължава се по
югоизточния ръб и след
около 200-250 метра се
достига тревиста заравненост над клека.
Оттук вече, в северна
посока, се траверсира
ниско стръмният източен склон внимателно
през каменисти пасажи.
Слиза се ниско и през каменни грамади и клек се
достига Маненкото езеро (4.25 часа). От него се
продължава нагоре, на
северозапад, към понижението между Безименен връх (2600 м) и
връх Каменица. Върви
се по вододел, разполовяващ циркуса, и по
слабо очертана пътека
след стръмно изкачване
се достига понижението (5.20 часа). От него
вдясно (на север) за 30
минути може да се изкачи връх Каменица. От
пониженията по описания в обратна посока
маршрут 1 за около 30
минути достигаме Беговишкия превал (стълб
№ 58) – 5.50 часа. От
него се тръгва по маркираната пътека (син
цвят), която следи долината на Беговишка река,
и през няколко стръмни
тераси, а по-надолу обширни пасища, се слиза
на хижа „Беговица”.
3. Заслон „Тевно езеро” – лява Кралевдворска порта – връх Момин
двор – връх Валявишки
чукар – връх Превалски
чукар – заслон „Тевно
езеро” – 2.30–2.45 часа
Денивелацията
по
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в Пирин планина
маршрута до най-високата му точка – връх Момин двор, от заслон „Тевно езеро” е 213 метра.
Тръгва се на изток-североизток по маркираната
пътека към лява Кралевдворска порта – седловинно понижение между
върховете Кралев двор и
Момин двор (25 минути).
Изкачването на връх
Момин двор (2725 м) се
извършва по южния му
ръб и отнема 30-35 минути по каменист терен, който в горната си
част се превръща в каменен блокаж от големи
каменни блокове (общо 1
час). От Момин двор се
разкриват панорами към
върховете Кралев двор,
Малка Каменица, Каменица, Каменишка кукла
и много други. В подножието му е обширният
циркус Белемето с Тевното езеро и заслона.
Слизането от Момин
двор е по западния му
ръб, който е предимно
тревисто-каменист,
заравнен и с умерен наклон. Достига се билното понижение между
върховете Момин двор
и Валявишки чукар (1.35
часа). Следващите върхове, разположени по
главното било – Валявишки чукар и след него
Превалски
чукар,
са
лесни за преодоляване
и траверсът им се осъществява за около 35

минути (2.10 часа). От
връхната кота на Превалски чукар (има стълб
от зимната маркировка)
право на юг безпроблемно може да се слезе до
маркираната пътека и
за няколко минути в източна посока се достига заслон „Тевно езеро”
(общо 2.30-2.45 часа).
4. Заслон „Тевно езеро” – връх Дженгал –
заслон „Тевно езеро”
– 3 часа
Денивелацията
на
маршрута е 218 метра.
Тръгва се в северозападна посока по тревисто-каменист терен
с умерен наклон към понижението на главното
било между върховете
Момин двор и Валявишки
чукар. От понижението
започва спускане високо
над Валявишкия циркус.
Маркировката е с каменни пирамиди, която
на места се дублира с
нестандартна червена
маркировка, а теренът е
изцяло каменист. Пътеката следи подножието
на внушителната северозападна отвесна стена на връх Момин двор, а
след него и подножието
на зъбера между ръбовете на връх Момин двор и
връх Дженгал. Изкачва се
билното подножие под
южния ръб на Дженгал, а
от него започва същинското изкачване на върха по южния му ръб. Той е

Връх Дженгал

доста стръмен, но лесен
за изкачване по добре
личаща си пътека, удобно заобикаляща отделни
скални препятствия. За
около 1.30 часа от заслон „Тевно зеро” се достига връх Дженгал. От
връх Дженгал се разкрива изумително красива
панорама към най-личните пирински върхове:
Полежаните,
Сиврия,
Джано, Каменица, Синаница, Бъндеришки чукар,

Тодорин връх, Вихрен,
Кутело и много други.
Дженгал е един от малкото върхове, от които
се виждат три циркуса:
Валявишкият, Поповоезерният и Кралевдворският. Връщането до заслон „Тевно езеро” става
по обратния път.
5. Заслон „Тевно езеро” – Дясна Кралевдворска порта – връх
Кралев двор – Дясна
Кралевдворска порта
– връх Малка Каменица
– заслон „Тевно езеро”
– 3 часа
Денивелацията
на
маршрута до най-високата точка – връх Кралев двор, е 168 метра.
Тръгва се на югоизток
по маркираната с червена лентова маркировка пътека (отсечка от
Е4) и след 30 минути се
изкачва Дясна Кралевдворска порта. Тук се
изоставя маркираната
пътека и рязко сменяме посоката – на север,
като изкачването е по
югозападния ръб на Кралев двор. Теренът е каменист, но изкачването
е леко и бързо се стига

Връх Куклите

Връх Момин двор

Връх Яловарника

до върховата пирамида – 20 минути (общо
50 минути от Тевното
езеро). Панорамата, която се разкрива от него
в пълен кръг, е изключителна: Тевното езеро с циркус Белемето,
Превалски и Валявишки
чукар, Вихрен, Кутело,
Момин двор, Дженгал,
Самодивските езера и
най-голямото пиринско
езеро - Попово езеро. От
Кралев двор виждаме
следващия връх по маршрута – право на юг на
преден план е връх Малка Каменица, а зад него
– внушителният масив
на връх Каменица.
Слиза се по обратния
път до Дясна Кралевдворска порта (1.10
часа) и се продължава на
югозапад по Каменишкото било. Тревисто-каменистият терен следи
североизточния ръб на
връх Малка Каменица,
пътеката е очертана
с каменни пирамидки, а
в началото наклонът е
умерен. След около 20
минути се достига скалист участък, който налага да се завие наляво

(на югоизток). Пътеката става доста стръмна, но е ясно очертана и
скоро се достига котата на връх Малка Каменица (2679 м). От него се
разкрива величествена
панорама, но най-впечатляваща е гледката
към връх Каменица и северния му ръб. До тук се
стига за 40 минути от
Кралевдворската порта
(общо 1.50 часа). Обратният път до заслон
„Тевно езеро” се изминава за около 1.10 часа.
От връх Малка Каменица за около 1.10 часа
може да бъде изкачен
връх Каменица. Теренът
е каменист, стръмен, на
места с повишена трудност и е по силите само
на много добре подготвени туристи.
Очаквайте в следващия брой панорамни
маршрути в Пирин около
хижа „Демяница” и в Рила
– около хижите „Мусала”, „Мальовица” и „Рибни
езера”.
Йордан Йорданов,
експерт в БТС
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Атанас Скатов и България с
Ще повторя едно мое
заглавие - „Явлението
Атанас Скатов”, което използвах преди две
години, защото това,
което направи веганът
Атанас Скатов на 20
юни, или само 28 дни,
след като е слязъл от
най-високия връх на планетата Еверест, напълно отговаря на подобно
заглавие. Наско, когото
някои все още наричат
„туристът”, показа на
скептиците, че с много
тренировки, упоритост
и хъс нищо не може да го
спре. Той, който допреди
няколко години дори не
знаеше какво е алпинизъм, през 2013 г. изкачи
два континентални първенци - Килиманджаро
и Елбрус. Следващата
година бе още по-смел.
Просто на шега прегази първенците на Южна
Америка – Аконкагуа, на

си бе платил. В отлично темпо и много бързо
показа, че и да си веган,
върховете могат да ти
се подчиняват. На 20
юни първенецът на випуск „2001” на Аграрния
университет в Пловдив,
най-младият доктор на
науките на Хумболтовия университет, стана
първият българин, носител на много престижната колекция – изкачи
за много кратко време и
седемте континентални първенци.

Австралия и Океания –
Джая, на Антарктида
– Винсън и на Азия Еверест. Отиде и до Северна Америка, за Маккинли, но организаторите
го върнаха – бил ВЕГАН
и щял да бъде в тежест
на експедицията.
Наско не стана първият българин, носител на
много престижната колекция „СЕВЪН СЪМИТС
СЪМИТЪРЗ”. Върна се,
но не се отказа. За две
години
стъпи
шест
пъти на 5 осемхилядника, като повтори изкачването си на първия
връх на планетата Еверест. Само преди дванадесетина дни се прибра
от двете много силни
и трудни изкачвания
на Лхоце (8516 м) и на
Еверест (8848 м). Дори
и неотпочинал, тръгна
към Северна Америка.
Влечеше го първенецът
й Денали (Маккинли). С
този връх имаше да си
разчиства
сметките.
Не, не с върха, а с тези,
които не го допуснаха в
експедицията, за която

Три са колекциите,
към които се стремят
най-изявените
алпинисти, полярници и пътешественици в света.
Колекцията на 14-те

вече имаме първия българин, станал неин притежател, но и защото
в нея са вплетени имената и на още няколко
наши алпинисти.
Когато на 24 май 1956
г. 35-годишният швейцарски алпинист Адолф
Райс , заедно с още трима свои сънародници,
осъществява второто
изкачване на Еверест
(8848 м), той отправя
поглед в далечината.
Опиянен от големия
успех, Райс заявява намерението си да изкачи
най-високите
върхове
на всички континенти.
Идеята му беше колкото зашеметяваща, толкова и предизвикателна.
По това време обаче
колекцията изглеждаше
така: Еверест (8848 м)
за Азия, безспорно един
от най-труднодостъпните, Аконкагуа (6962

ната” на тази престижна колекция излизат
двама мултимилионери
– американецът Ричард
(Дик) Бас, притежател на каменовъглени
мини, и англичанинът
Франк Уелс, собственик
на филмова компания.
Хвърляйки много пари,
само за една година
(1983-а) те буквално
превземат Аконкагуа –
януари, Маккинли – юли,
Килиманджаро и Елбрус
– септември, Винсън –
ноември и Косцюшко –
декември. Съдбата се
решаваше на Еверест.
След два неуспешни опита Уелс достига само до
7896 м – Южното седло
между Еверест и Лхоце,
и се прости с мечтата
си, а на 30 април 1985 г.
Бас успява. С това той
става носител на два
рекорда – пръв събира
тази трудна колекция

В битката вече се
бяха включили и няколко
от най-силните алпинисти, които започнаха
надпреварата за окончателното подреждане
на върховете, оформящи най-високите върхове на 7-те континентални първенци. Меснер
вече си бе „разчистил”
сметките с 14-те осемхилядника и побърза и
тук да спечели лидерското място. На 13 декември 1986 г. отиде на
Ледения континент за
Винсън. Даде много пари,
а той ги имаше достатъчно. Изкачи го, но бе
разочарован,
защото
малко преди това почти
незабелязано надпреварата спечели значително по-неизвестният канадец Пат Мъроу.
Впечатляващо
стана и постижението на
Герхард Шмац от Герма-

сочинен алпинизъм към
УИАА, която на свое
заседание реши, че носители на „голямата
серия” от колекцията
могат да бъдат всички, които са изкачили
петте неоспорими върхове: Еверест, Аконкагуа, Денали (Маккинли),
Килиманджаро и Винсън.
Косцюшко се изключва
от тази серия и на негово място се включва връх Джая, защото
на новия континент
Австралия и Океания
именно той е най-висок.
Подобен е и случаят със
стария първенец на Европа Монблан, заменен
от Елбрус. Последните
два върха се признават
към тъй наречената
„малка колекция”, защото в предишните години
точно те са изкачвани в
предишните години от
по-старите алпинисти.

осемхилядника,
която
е приоритет главно на
алпинистите и тя вече
е притежание на 34 алпинисти. На пръстите
на едната ръка пък са
хората, които са успели да стъпят на трите
най-труднодостъпни
точки на планетата
– Северния и Южния
полюс, както и на Еверест, когото мнозина
сполучливо
наричат
„Третият полюс”. Много
повече са тези, които
са събрали третата колекция – „Севън съмитс
съмитърз” (Покорител
на 7-те континентални
първенци), или колекцията на богаташите,
защото за изкачването
на 7-те върха са необходими много пари, и то в
зелено.
ИСТОРИЯТА на тази
надпревара е твърде
интересна и вълнуваща, защото се води в
продължение на много
години и преминава през
различни етапи. Тя е интересна и за нас - българите, не само защото

м) за Южна и Северна
Америка, Килиманджаро (5895 м) за Африка
и Монблан (4807 м) за
Европа. Първенецът на
безлюдния и леден континент
Антарктида
– Винсън, с височина по
това време 5140 м, не
бе включен в колекцията. Извън колекцията
бе и непретенциозният
първенец на Австралия
– Косцюшко (2230 м). На
Райс му бе необходимо
малко време и той успя.
Междувременно специалистите преместиха границата на Европа
малко по на изток и вече
не Монблан, а Кавказкият първенец Елбрус
(5642 м) бе обявен за
първенец на Стария
континент. Към колекцията бе включен и
връх Винсън (4892 м) за
Антарктида, а Северна
Америка бе отделена от
Южна Америка с най-висок връх Маккинли (6193
м), който от известно
време отново възвърна
старото си име Денали.
По това време на „сце-

и най-възрастният покорител на Еверест –
55-годишен. Както вече
е известно, този рекорд
многократно бе подобряван, за да стигне
до 80-годишния японец
Юичиро (Юта) Миури,
който стъпи на първия
връх на планетата на 80
години. Ричард Бас не бе
съвсем доволен, защото
след време бе обявен
за носител на „малката серия” на короната,
защото бе изкачил австралийския първенец
Кос цюшко вместо Джая
и европейския първенец
Монблан вместо Елбрус.
В процеса на неговите
изкачвания
специалистите
присъединиха
към Австралия Нова
Зеландия и Нова Гвинея
под общото име „Австралия и Океания”. При
това положение не връх
Косцюшко, а Карстенс
Пирамид (Джая) - 5029
м, а впоследствие 4884
м, оформи окончателно
колекцията, която вече
специалистите нарекоха „голямата серия”.

ния, който не само събира колекцията на 57
г., но прибавя към нея и
най-високите върхове на
7-те най-високи острова, при това на всичките островни върха е бил
сам. Доста по-късно в голямата битка се включват и дамите, като съвсем очаквано дамската
корона се печели от
първата дама, стъпила
на Еверест - японката
Юнко Табей – 8 септември 1992 г. С това си постижение тя се нарежда на 15-о място сред
мъжката класация. Нека
споменем още две дами,
защото само 4 месеца
след Юнко колекцията
събира и французойката
Кристин Жажен – 25 декември, нареждайки се
на 20-о място. Две години по-късно под номер 26
застава и американката Доли Лефевер.
В периода, откакто
започва тази колекция,
непрекъснато се сменя
и броят на върховете,
което наложи намесата на комисията по ви-

Въпросите за колекцията на 7-те континентални първенци често
са били тема и на Годишника на Американския
алпийски клуб, който се
счита за най-реномираното алпийско издание
в алпинизма в световен
аспект и в него се публикуват всички най-значими постижения по
планините на света.
Правейки анализ на постиженията в тази
насока, Годишникът съобщава, че най-продължително време колекцията е събирана от
германеца Герхард Шмац
– 20 години и 18 месеца.
Само за 7 месеца и 11
дни – от 10 май до 21 декември 1990 г., колекцията събират Роб Хол и
Гери Бол от Нова Зеландия. От събралите „голямата серия” най-млад
е Джорджан Ромеро (15
години и 165 дни) от
САЩ, а най-възрастен е
канадецът Вернер Бергер (76 години и 129 дни).
Към настоящия момент
общо 118 души са събра-
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континенталната колекция
ли „голямата серия” на
тази колекция и българинът Атанас Скатов
става 119-ият поред
и първи веган, което е
безспорен успех не само
за Наско, но и за България. Като се прибавят
към тази цифра още
230-те души, събрали
„малката серия”, общият брой на алпинистите
и пътешествениците,
отдали се на тази колекция, нараства на 349,
които са представители на 54 държави.

КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО ПРИ НАС?
Вече стана ясно за
Атанас Скатов, станал
119-и в тази престижна
класация, изкачил седемте върха, както следва:
Килиманджаро (10 януари 2013 г.), Елбрус (6

юли 2013 г.), Аконкагуа
(4 януари 2014 г.), Еверест (24 май 2014 г.),
Пунчак Джая, или Карстенс Пирамид, както
още е известен този
индонезийски връх (19
ноември 2014 г.), Винсън
(22 декември 2014 г.) и
Денали (Маккинли ) - 20
юни 2017 г. На Николай
Петков му остава само
първенецът на Ледения
континент Винсън, а
Боян Петров, който в
момента се е съсредоточил само към Хималайската корона, има
четири континентални
първенци, като му остават Еверест, който му е необходим и за
двете колекции, Джая и
Винсън. С четири върха
е и Борислав Димитров
– Килиманджаро, Денали, Елбрус и Аконкагуа.
Остават му обаче още
само три, но най-трудните – Еверест, Джая и

Винсън. Еверест, Аконкагуа, Денали, Елбрус и
Килиманджаро има в актива си и Петя Колчева,
или и на нея й остават
два от трудните не
толкова за изкачване,
но за достигането до
тях – първенецът на Ледения континент Винсън и този на индонезийския остров – Джая. От
изброените
върхове,
които Петя е достигнала, само Аконкагуа
пък липсва на съпруга
й Камен Колчев, така
семейната двойка не е
далеч от това, което
тези дни направи Атанас Скатов.
Редакцията на в. „Ехо“
и авторът на този материал най-силно желаят успех на тези, на
които малко им остава
до завоюването на континенталната корона.
Доц. Сандю Бешев

Търновки се завърнаха от Камино Франсез
Н

а 17 юли се завърнаха търновките, които преминаха успешно най-дългия пилигримски маршрут - 800 км
от френския град Saint-Jean-Pied-DePort през големите испански градове
Pamplona, Burgos и Leon до Santiago de
Compostela.
За Камино много е писано и говорено, че и филм има. Наистина това е
път и към себе си, който си струва да
се извърви. Затова не се учудвам, че
повечето пилигрими го извървяват по
няколко пъти. Като цяло сме очаровани не само от отношението на испанците към пилигримите, но и от организацията, която е държавна политика.
Държавата е помислила за всичко и на
походниците не се гледа само като на
пътуващи чували с пари. Нещо повече.
В албергите, подобни на нашите хижи,
са създадени много добри условия не
само за почивка и възстановяване (почистени стаи; постоянна топла вода
за къпане в душкабини, а някъде и вани;
тоалетна хартия), но и за поддържане на хигиената (условия за пране,
дори навсякъде имаше перални с прах
за пране; достатъчно чешми и мивки;
простири; щипки; подвижни сушилни
при лошо време). За хранене няма никакъв проблем. Ако в населеното място
няма супер или хранителен магазин,
то в албергите са поставени хладилни витрини и срещу няколко евро всеки може да се снабди с необходимото
му. Навсякъде има достатъчно ресторантчета и барчета, където също
може да се хапне. Времето бе с нас –
прохладно, с леки облаци и без валежи,
докато в Търново температурите са
били над 30 градуса.
Нашата природа и исторически
места са много по-красиви и богати,
но за жалост нямаме тази държавна
политика и отношение на местните
хора към туристите. На нас ни се казва винаги: „Няма пари!“ Питам аз: „Как
така една страна може да отдели от
бюджета си толкова милиона евро,
които да се вложат в пешеходни пътеки и алеи, кътове за почивки, чешми по трасето, маркировки, алберги, в
които цените за нощувка не надхвърлят 10-12 евро, докато в хотелите са
над 50 евро, а има и такива, които са
безплатни (разчитат на дарения и от
пилигримите) или в които ти осигуряват срещу 5-6 евро понякога и закуска?
Всичките алберти са в центровете на
населените места и пътят на пилигри-

мите
винаги
минава
през
най-хубавите и
богати на забележителности
части. Затова
хиляди
млади
хора, а има и
на достолепна
възраст от различни държави
и континенти,
посещават Испания – срещнахме такива
от Австралия,
Хонконг,
Япония, Корея, Бразилия,
САЩ,
Канада, Англия,
Франция, Германия, Словения,
Полша, Ирландия, Норвегия,
Италия и много
малко българи
(семейство от
Силистра и друго от София,
но живеещо и
работещо в Испания).
Мария Джурова добавя, че:
„Печати върху
пилигримските
паспорти
могат да се
поставят във
всяко
алберге, независимо
дали ще нощувате в него,
или не, дори и в
катедралите.
За разлика от
нашите православни храмове,
в католическите катедрали
може да се снима без проблеми. Разстоянието изминахме за 24 дни. Неочаквано за нас самите, удоволствието да се запознаем с природните и
историческите забележителности на
северната част на Испания ни струваше 560 евро от Търново до Търново.
След като си получихме компостелите
(грамотите) в Сантяго, присъствахме
на месата в най-голямата катедрала в
града, която е специално за всички пи-

лигрими. Бяхме единствените българи
и нашата родина бе включена в списъка на държавите, от които има участващи пилигрими, и всички се молиха и
за страната ни. Усещането беше невероятно – трябва да се преживее!“
С автобус отидохме до най-западната точка на Испания - фара на
Finisterra, където изпратихме слънцето зад океана, закачихме българския
флаг, но за жалост водата бе ледена…

На сутринта посрещнахме изгрева
на кея в залива с яхтите. На отиване
разгледахме Барселона, а на връщане
– Мадрид. През тези 24 дни изживяхме
една малка приказка. Дори 60-ия си
рожден ден започнах в Estella, а го завърших в Logrono в безплатно алберге
с вечеря и закуска!
Снежанка Димитрова,
гр. Велико Търново
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август 1967 г.
стана паметен
ден за българските
алпинисти. На тази дата шест
души – Аврам Аврамов, Ангел
Петров, Георги Атанасов (ръководител), Евгени Христов,
Енчо Петков и пишещият
тези редове Сандю Бешев
за първи път развяха родния
трибагреник на заветните
7134 метра. Изкачен бе пик
Ленин (днес Авицена).
В края на 50-те години алпинистите ни бяха постигнали
значителни успехи в нашите планини. По върховете на
Рила, Пирин и Стара планина
бяха преминати почти всички
логични маршрути. Заговори
се за „таван” в развитието
на нашия алпинизъм и съвсем естествено дойде ред и
на задграничните ни прояви.
Пти Дрю и Чима Гранде в Алпите, Безенгийската стена
в Кавказ бяха онези жалони,
които дадоха „визи” на нашите алпинисти и към върховете, извисили снаги над 7-те
хиляди метра. И такава възможност не закъсня.
По случай 50-годишнината
от наричаната тогава Велика октомврийска социалистическа революция през лятото
на 1967 г. Федерацията по алпинизъм на СССР организира
голяма международна алпиниада в Памир с цел изкачване
на пик Ленин. За участие в
алпиниадата освен представителите на 15-те съветски
републики съветските алпинисти бяха поканили и по 6
алпинисти от бившите социалистически страни, както
и по 4-ма души от компартиите на Австрия и Италия.
Изминали са вече 50 години,
но аз все още помня всичко в
най-големи подробности. За
да се аклиматизираме по-пълноценно, съветската страна
ни бе подсигурила 20-дневен
лагер в Кавказ. Нашият алпинизъм бе вече възмъжал. До
вчера Елбрус и Казбек бяха
наша съкровена цел, мерило
за спортното ни майсторство. Днес ние поемаме към
тях като към тренировъчни
обекти. Основната ни цел бе
вече далеч по-висока – преодоляване на заветните 7000
метра.
Елбрус (5642 м) и Казбек
(5047 м) затвърдиха нашето
мнение, че можем още, но колко? До 6000, до 7000 или над
7000 м, колкото бе нашата
цел – 7134 м? Първата ни среща с гигантите на Памир направихме задочно. Прелитайки над приоблачните върхове,
с болка в очите се взирахме
в хаоса от стръмни, остри
и високи върхове, търсейки
онзи, който дни и нощи не ни
даваше покой. Посочиха ни го
от илюминатора и това още
повече засили интереса ни
към него – връх Ленин. След
няколко дни поляната Ачикташ (3750 м) стана наш втори дом. Сред безброй еделвайси, на които почти никой не
обръща внимание, израснаха
много палатки. Своя „българска” територия за четири
палатки заехме и ние. Издигнаха се флаговете на всички
държави, участващи в алпиниадата, както и на 15-те
съюзни републики. От тук
щяхме да поемаме нагоре за
изграждането на междинните си лагери. Тук трябваше
да се връщаме след аклиматизационните изкачвания, за
да набираме отново сили за
следващите излизания и накрая за финалния щурм.
В три последователни излизания бяхме подготвили

Преди 50 години
българските
алпинисти
стъпиха на
първия си
седемхилядник
междинните си лагери – на
4200 м, на 5200 м и на 6200 м.
След последното ни завръщане в базата бяхме приятно
изненадани. Писма, писма от

България, от нашите близки и от приятели. Дойде и
радостна вест от Алпите.
Многообещаващите ни алпинисти Христо Проданов и

Българският трикольор за първи път на 7134 м

Атанас Кованджиев бяха изкачили Пти Дрю по пътя на
Бонати и страхотната стена на Гранд Жорас по реброто „Валкер”. Мили, сърдечни и

задължаващи новини. Ще успеем ли и ние? Ще оправдаем
ли огромното доверие, което
ни дадоха тези, които преди
два месеца ни изпратиха на
гарата в София? Почиваме,
разхождаме се, но погледите
ни са все там, горе, където
на 7134-те метра всеки ден
облачетата кръжат и подгонени от вятъра, отминават,
за да отстъпят място на
следващите. Дали времето
ще бъде с нас?
„100 години - ни уверява
Аврам - времето в района
през август е хубаво.” Иска ни
се да е прав. Бил го прочел в
няколко сводки още от България, но го пазел в тайна, за да
ни изненада преди решителния щурм към върха. Повярвахме му и си легнахме спокойно
на 9 август в палатките.
10 август! Започва нашият
голям ден. Ставаме рано. Още
е тъмно, когато напускаме
лагера. „Българската“ територия за няколко дни ще бъде
празна. Бавно гаснат звездите. Вървим мълчаливо и бързо
преминаваме Лукова поляна,
Превала на пътешествениците, „езика” на ледника и още
към 10 часа сме на лагер 4200
м. Времето е отлично, а темпото превъзходно. Чувстваме се добре. Малка почивка и
продължаваме нагоре. Същия
ден продължаваме до 5200 м,
където нощуваме „комфортно”. Освен нашите палатки
тук са още няколко. Мястото
е тихо и спокойно. За сметка
на това лагерът ни на 6200
ни посреща негостоприемно
– счупени рейки, съборени и
затрупани със сняг палатки.
Силният вятър и снеговалежът бяха свършили своето.
С мъка привеждаме всичко в
ред. Настаняваме се на „топло”. Говорим за много и раз-

Алпинизъм
лични неща, но мислим само за
едно - за следващите два дни,
за доверието, което трябва
да оправдаем пред българските алпинисти и пред всички
почитатели на алпинизма в
България
Дотук като че ли не се съмнявахме в щастливия край на
нашата задача. Но нагоре е
малко по-иначе. Вече нямаме
моралната подкрепа на другите групи – само на нашата
група е разрешено да премине
по маршрут, малко по-различен от този на останалите
алпинисти. От около 6200 м
ние ще преминем право нагоре, през „Метлата”, и вече
сме сами.
Ръководителят ни Георги
Атанасов внезапно заболява
и въпреки намесата на сръбския лекар болестта продължава да се развива. Колко и докъде ще издържи? По
здравословни причини и аз не
бях участвал във второто
аклиматизационно изкачване
до 6200 м, пропускайки тази
важна височина. Все още не
чувствам този пропуск, но
го очаквам след всяка крачка,
след всеки метър.
Бавно поемаме нагоре. Без
предварителни уговорки се
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Те стъпиха на 7134 м: прави – Е. Петков, Г. Атанасов, А. Аврамов; седнали – А. Петров, Е. Христов, С. Бешев

Пътят на българските алпинисти към вр. Ленин (Авицена), 7134 м

Памирският красавец пик Ленин (Авицена) стана първият български седемхилядник

оформяме в три двойки. Енчо
и Ангел вървят напред, Аврам
и аз - след тях, а Джиджи и
Жени - след нас. Надвечер достигаме лагера на 6800 м. Дви-
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жили сме се 13 часа, а сме изминали само 600 м разлика във
височина. Тук някъде трябваше да бъде палатката ни, оставена от Володя Кавуненко.

Продължителното търсене,
дори и в отличната видимост, която имаме, не дава
резултат. Напразни усилия.
Бурята ни е изиграла лоша

шега. Копаем дупка в твърдия
лед. На 6800 м се оказваме на
открито. След близо 2-часови усилия има къде да скрием
по-голяма част от телата
си. За Енчо така и не остана
място. Той легна на „входа”.
Джиджи така и не успява да
достигне до нас, а Евгени го
изчаква и това засилва тревогата ни. Чрез Ангел, който
слиза при тях, установяваме
връзка „на живо” и получаваме нареждане независимо от
неговото състояние в уречения ден и час да тръгваме към
върха.
13 август – решителен
щурм! Вече сме на ръба, по
който отново се съединяваме
с основния маршрут. Нагоре,
пред нас и след нас, се движат много алпинисти. Вървим и почиваме. Почиваме и
вървим. Ето последното препятствие – „запетаята”. За
нея сме чели толкова много,
че всичко ни е ясно. Струва
ми се, че вчера съм бил тук.
На това място организаторите са фиксирали въже –
малка опора, която възвръща
силите, дава нови надежди
за успех. Още малко. Вървя
наведен и изведнъж виждам
много хора, бюста на Ленин,
знамена, знамена... И нашето
е там. Енчо вече е успял да го
закрепи. Знаете ли колко сили
дават тези три цвята – бяло,
зелено и червено? Попадам в
прегръдките на някого. Тук
всички се прегръщат – наши
и чужди (ако въобще може
да говорим за чужди), познати и непознати. Никой българин преди нас не е изнасял
родния трицвет на такава
височина – ние сме първите.
Българи стъпват на 7134 метра! Доверието е изпълнено.
Мечтата е осъществена. Победа! Струва ми се, че друга
дума тук няма по-подходяща,
защото българските алпинисти чрез нас достигат
своя първи седемхилядник.
Наслаждаваме се на панорамата, а тя от 7134 м е прекрасна. Наоколо се виждат
многодълбоки долини, в които се вият вечни ледници,
много върхове, един от друг
по-остри, по-високи, към които в следващите години ще
отправим поглед, ще търсим
нови победи.
Добре знаем, че историята на световния алпинизъм

е пълна с примери, в които
се подценява моментът на
завръщането, и поради това
слизаме внимателно. Малко
под върха, на „запетаята”,
срещаме Джиджи и Жени. Превъзмогнал силните болки, събрал цялата воля, която има,
Георги Атанасов тръгва нагоре. Останал му верен докрай,
до него отново е Евгени. Вече
не се съмняваме, че и шестимата българи в този ден
ще достигнат върха. Когато
наближаваме нашата „пещера” на 6800 м, забелязваме
на върха две червени точки.
Нашите другари са достигнали заветната си цел. Браво,
момчета!
След два дни сме в базовия
лагер. Почиваме, събираме
сили за обратния път към
родината. Двадесет и първи
август е ден на равносметка, а тя е изумителна – в
дните на голямата международна алпиниада на пик Ленин (Авицена) са се изкачили
301 алпинисти от Австрия,
България, ГДР, Италия, Полша, Унгария, Чехословакия,
Югославия, на 15-те съюзни
републики и 8 спортни организации на СССР. В този ден
всички, които стъпиха успешно на 7134 метра, бяха наградени със специален сребърен
медал „Пик Ленин”. Шест от
тези скъпи реликви украсиха
гърдите и на българските алпинисти – Аврам Аврамов (№
567), Георги Атанасов (№ 568),
Сандю Бешев (№ 569), Ангел
Петров (№ 570), Енчо Петков
(№ 571) и Евгени Христов (№
572), подредени по азбучен
ред на фамилните имена.
На 13 август тази година
Аврам Аврамов, Георги Атанасов, Сандю Бешев и Ангел
Петров отново ще се срещнем в София. След 50 години навярно ще има какво да
си припомним. Ще отворим
албумите и дълго ще коментираме колко млади, силни
и красиви сме били. Няма да
присъстват Енчо Петков и
Евгени Христов, които вече
се преселиха в отвъдното. Ще
дойдат техните наследници,
защото на първия български
седемхилядник бяхме шестима.
Събитията от
юли и август 1967 година
припомни доц. Сандю Бешев
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Препоръките на водещи туристически
Т

ерористичните
актове в столици и големи
градове на Европа, в египетски курорти, племенни вражди
в Африка и особено несигурността в Близкия
и в Средния изток промениха препоръчваните
туристически дестинации. Ако по-рано Париж –
„Градът на светлината”,
заемаше едно от първите места в каталозите
на
туроператорите,
сега той е по към края.
Япония например, както
през 2016 г., е рекомендовано направление, но
Турция с нейните привлекателни плажове и
старини и Етиопия рядко фигурират в списъците.
Сега на първо място
от 20-те предложения
е султанатът Оман,
останал, все още, спокоен оазис сред бурния
арабски свят. Средновековни крепости, уникална бедуинска култура,
смайващо високи планини и диви плажове, опазени от масов туризъм,
„теглят” уморените от
глъчка и бързане туристи. Султанатът полага
особени грижи за опазване на природните си
дадености.
В първите места е и
Канада. Тази година тя
отбелязва юбилей: 150
години от официалното
признаване на Канадската
Конфедерация,
включваща регионите
Онтарио, Квебек, Нова
Шотландия и Нови Брунсуик. Всъщност, още

Езеро в Националния парк Gros Morne (Канада)

около 24 000 г. пр.Хр.
монголски племена навлизали през Беринговия
проток – тогава суша,
в днешна Канада, а към
1000-ната година пр.Хр.
викингите дебаркирали
в Нова Земя. Французинът Жан Кабо изследвал
източния канадски бряг.
През 1543 г. Жак Картие,
от името на крал Франсоа I, обявява Канада за
френско владение. След-

Свещени тотеми на островите Кралица Шарлота (Канада)

ват нескончаеми битки
между французи, англичани и североамериканци. Канада е втората,
след Русия, най-обширна
територия на планетата (10 милиона кв. км).
Понастоящем тя е
разделена на 10 провинции и 3 териториални
единици, една от които
– Юкон, ни е позната от
романите за златотърсаческия период.

През 1867 г., с Указ на
Америка на Британския
Север, е създадена Конфедерация Канада.
Огромната територия предлага всички природни феномени – езера,
реки, планини, девствени гори. Останалите по
родните си места коренни жители – енуити
и америендиени, са запазили религиозните си
ритуали и живописното

облекло.
През 1972 г. ЮНЕСКО
постигна ратифициране от 150 държави на
Конвенция за включване
в Световното наследство на 690 канадски
обекта – природа и населени места. По случай
150-годишнината
на Конфедерацията входът за всички национални паркове е безплатен.
В
препоръчителния

туристически списък е
включена Колумбия – заради съхранената околна среда и колониалния
стил в много градове,
но най-вече – след сключеното примирие между
Армията на въстаниците и правителството.
Още една карибска
държава – Доминиканската република – „Перлата на Карибието”, ѝ
прави компания с опазените от бетон плажове.
Третата
държава
от Латинска Америка,
включена в туристическите дестинации, е
Перу. И не само трудно
достъпните Анди ще
привлекат туристите;
ще ги омагьоса и свещеното езеро Титикака
със своята легенда за
излизащия от водата и
обсипан със златни люспи воин.
През 1987 г. световната
археология
бе
разтърсена от едно
съобщение - в северната част на страната,
близо до селището Сипан, перуанецът Валтер
Алва разкри гробница
на царствен персонаж,
наречен „Сеньорът на
Сипан”; гроб, оцелял
цели 700 години. Ще напомним, че в някои нейни части перуанската
земя е бивала преравяна от конкистадорите
десетки пъти за търсене на злато и сребро. В
жаждата си към жълтия
метал испанците даже
отклонили течението
на идващата от Андите
р. Ламбайеке. Търсещите
материална изгода обаче не обърнали внимание
на Голямата пирамида на
Слънцето, чиято основа
заема площ, колкото пирамидата в Гиза. Едва
сега
пирамидалните
могили в Латинска Америка стават обект на
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агенции за „Лято 2017”
изучаване. Съвременните жители продължили
иманярските набези.
Към 100-700 г. от н.е.
Перу го обитавало племето мочи (мочики). Неговите членове се славели като майстори на
напоителни съоръжения.
И както арабите (след
завоюването на Андалусия) я превърнали в
плодородна градина, израелците – пустинята
Негев в също такава, а
египтяните
„впрегнали” с труда си Нил да им
служи, така и мочиките,
чрез баражи и канали, с
водата на реките, преминаващи през прилежащата до Перу пустиня,
я направили плодоносно
поле: през всички сезони
те имали маниока, царевица, картофи, боб, чуш-

ки, авокадо. Мочиките
обожавали керамиката
и рисували върху съдове от този материал
мирновременни и военни
сцени; били и съвършени
бижутери.
Една нощ от полицията позвънили на В. Алва:
„Елате веднага в Сипан!”
Археологът
тръгнал
незабавно и останал
изумен от видяното: на
платформа от тухли,
стигаща до дълбочина
7 метра под земята, защитена чрез водни препятствия, в погребалната камера на „Сеньора
Сипан” се разкрил набор
от златни и сребърни
украшения: орнаменти
за уши и нос, златно колие от няколко части,
съдържащи макети на
ягуарски и човешки гла-

ви и точно центрирани спрямо звездите
паяци с човешки лица.
Горният абзац поместих, за да възбудя
любопитството на
бъдещите туристи;
и природата на Перу
е необикновена, но и
мистериозната духовност на мочиките
бележи върха на една
непозната
(засега)
цивилизация.
„Забравяна” досега от повечето туристически агенции,
през 2017 г. Монголия
е
препоръчителна
дестинация – в Улан
Батор бе открито
модерно международно летище. А това
прави достъпа до пустинната и със запазен номадски бит дър-

Орнамент за ушите, направен от злато и тюркоaзи с диаметър 5 см, изработка на мочиките. Орнаментите на персонажа
в украшението са подвижни. Предполага се, че бижуто е принадлежало на „Сеньора на Сипан” (Перу)

Красиво цвете в горския резерват Парагуас, близо до Тихия океан, Колумбия

Изглед от европейския бряг към Азорските острови

жава лесен.
Едно парче земя в
Японско море – Каназава,
класирано
от
ЮНЕСКО за „Град на
древни занаяти и самобитно народно творчество”, е представителят на Страната на
изгряващото слънце.
От САЩ за 2017 г.
е избран гр. Минеаполис – родното място на
Принц, починал миналата година. Почитателите му могат да разгледат добре уредения в
негова чест музей.
А в Европа накъде?
През 2017 г. Тоскана ще
дава представа за винаги обаятелната и богата на старини Италия. Между отличените
дестинации е нашата
съседка – Атина. Тя е
обновена с нов култу-

рен център на Фондация
„Ставрос Ниаркос”, съчетал Операта, Националната библиотека и множество изложбени зали.
И понеже сме в Гърция и
топлото й море, не можем да отминем остров
Пафос. Европейска столица на културата за
2017 г., той е обвит в
митовете около богинята на любовта Афродита и жителите му
се канят да посрещнат
гостите с пребогата
програма.
Листата на Стария
континент е разширена с Финландия, която
празнува 100-годишнина, и с малко познатите Азорски острови
(португалско владение).
Разбира се, Швейцария
не е пропусната. Пристанищният град Хавър
и Хага (с ретроспективна изложба на Мондриан)
също очакват гости. Не
споменавам Париж – макар и накрая, той винаги
ще остане притегателен център за туристите отвъд Атлантика.
За пръв път се препоръчват двата острова „Кварнер” в Северна
Хърватия. Африка и
конкретно Зимбабве остават за любителите
на сафари, а Маракеш,
също на африканския
континент, разчита на
красивия червен цвят,
особено при заник слънце, на крайбрежните
сгради. Също и на едновремешните калдъръмени, с надвиснали стрехи,
улички. Казват, че белотата на някои квартали
в Маракеш заслепявала.
И след като пребродихме вербално, кажи-речи,
цялата Земя, нека пожелаем „на добър час!”
на щастливците, които
лично ще видят описаното.
Мариана Ангелова
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До Богородица сламата става
на жито, след Богородица –
житото става на слама
А
вгуст е месецът на Божията майка. Той
е белязан от
знака на големия празник Успение на Пресвета
Богородица. В народния
календар на този ден се
почита Покровителката на майчинството, на
жените и на семейното
огнище. Правят се курбани, а болните нощуват на „свети места”
за здраве. За здраве и
плодородие, както и за
Бог да прости умрелите, се раздава обредна
погача с „пазен квас”.
Раздават се и първите
прибрани плодове за сезона – дини, грозде, мед,
предварително осветени в църква.
„До Богородица сламата става на жито, а
след Богородица – житото става на слама!”
- така гласи народната
поговорка и затова добрият стопанин трябва
да свърши вършитбата
до Голяма Богородица.
Счита се, че празникът е установен от
Апостолите. Разказите за чудното възнасяне в плът на Божията Майка на небето се
отнасят към IV век; за
него споменават блаж.
Августин и Йероним, а
Иерусалимският патриарх Ювеналий (420-458)
утвърждава пред император Маркиан достоверността на тези
разкази. Денят на успението е установен от
император
Маврикий
(592-602).
Блажената
кончина на Света Богородица е прославена
в каноните на св. Козма
Майумски и св. Йоан Дамаскин.
От стари времена
празникът се предшества от пост, който
съединява в себе си два
древни поста: някога
едни християни са пос-

тили преди празника
Преображение
Господне, а други - преди Успение на Пресветата
Богородица. Константинополският
събор,
свикан през XII век, по
времето на патриарх
Лука, определя всички
християни да спазват
Успенски пост - от 1 до
15 август. Празникът
продължава девет дни;
неговото отдаяние се
извършва на 23 август.

Това е един от 12-те
велики християнски
празници
Той се чества и от
православни, и от католици. Според Светото
писание, това е денят,
в който Божията майка
напуска земния живот
и отива при сина си. На
64-годишна
възраст
Богородица се моли в
Елеонската планина, когато се явява архангел
Гавраил с палмова клонка в ръка и възвестява,
че след 3 дни духът й ще
се пресели в Царството небесно. Преди да
умре, тя пожелава да
види още веднъж всички апостоли, след което ангелите идват да
приберат душата й. Погребана е в пещера до
Гетсиманската градина,
която на третия ден
от смъртта й остава
празна, тъй като Божията Майка възкръсва.
На този ден имен
ден празнуват: Мария,
Мара, Марена, Марилена, Мариан, Марияна,
Борис, Богдан, Богдана, Боян, Бояна, Богомил, Богомила, Богомир,
Богомира,
Богослав,
Богослава, Божан, Божена, Божин, Божина,
Божил, Божила, Божидар, Божидара.

Поверия
1. На този ден не се

работи никаква работа.
2. На този ден не се
пипа нищо червено.
3. На 14-и вечерта
бездетните жени молят Богородица да им
помогне, носят дарове и
преспиват в църквите!
Но това може да го направите и на 15 август.
4. Вярва се, че ако на
този ден вали дъжд,
това предвещава плодородие през следващата година.
5. На този ден на трапезата се оставя един
празен стол – за непредвиден гост, за духа
на починал близък или за
да напомня, че никой не
е вечен на тази земя.

Трапезата на Голяма
Богородица
Традициите повеляват на този ден жените да раздават, както
вече стана дума, „богородични пити“, грозде, дини. На трапезата
трябва да се сложат
още жито, царевица,
пшеница, варена тиква,
прясна пита, каша от
пиле, грозде, диня. Често празничният курбан

е от агне. Задължително се слага и мед заради
почитта на Богородица
като покровителка на
пчеларите.

На 27 август
в Тракия по
домовете ходи
Лятно джамало
То благославя труда
на стопаните, прибрали
зърното в хамбара, и ги
дарява с надеждата за
още по-богата реколта
през следващата година.

Велики я премества в
гр. Емеса. По-късно е последователно пренасяна в Халкидон, Цариград
и Комана.

чалото на Х в. празникът ‚Полагане честния
пояс на Пресвета Богородица“, който се отбелязва на 31 август.

Честният пояс
на Пресвета
Богородица

Начало на
църковната година

Освен дрехата на
Пресвета
Богородица между останалите
вещи се запазил и нейният пояс, който след
Успението бил поверен
по поръка от самата
нея на апостол Тома,
а после бил предаван
между вярващите по
наследство.
През V век при царуването на Аркадий,
син на Теодосий Велики,
честният пояс на Св.
Богородица бил пренесен от Йерусалим в
Цариград и положен в
скъпоценен ковчег във
Влахернския храм „Св.
Богородица”. През Х век
честният пояс на Св.
Богородица бил прославен чрез особена личба.
Византийската императрица Зоя, съпруга
на император Лъв Фи-

1 септември. СИМЕОНОВДЕН. Това е началото на църковната Нова
година. На този ден по
българските земи започва есенната сеитба.
Рано сутринта стопанката почиства къщата, дъските изтърква
с дървена пепел, напича
дрехите, премита житото в хамбара. После
омесва обредна пита,
като кърпата, през която се прецежда водата,
е напоена с гергьовденска роса. С този хляб
ще захрани воловете
и стопанинът. Името
„Симеон” идва от еврейското „Шимон”, което
значи „изслушване на
желанието”.

„Зарек се не нарушава до гроб!“
8 септември. МАЛКА

На 29 август
не се започва нищо
ново
СЕКНОВЕНИЕ.
Обсечение. Според традиционните
народни
схващания на Секновение денят и нощта „се
стигат“, т.е. стават
равни по времетраене.
Вярва се, че на този
ден змиите и гущерите
се прибират в своите
леговища. Скриват се
и демоните на природата - иуди, самодиви.
Смята се за лош ден
(тежък празник), по време на който не трябва
да се работи и да се
започва нищо ново. Забранява се да се ядат
плодове и зеленчуци
с червен цвят - дини,
ябълки, домати. Не се
пие и червено вино. Това
изискване е свързано с
отсичането на главата
на св. Йоан Кръстител,
затова празникът носи
още названието „Обсечение“, „Св. Йоан с отсечена глава“, „Църн св.
Йоан“. В житието на
светеца е упоменато,
че св. Йоан Кръстител
е обезглавен по нареждане на царица Иродиада, която, встъпвайки
в брак с брата на мъжа
си, е порицана от Йоан
Предтеча. Учениците
погребват тялото му,
а главата остава като
реликва.
Константин

лософ, след като дълго
време страдала от душевна болест, получила
насън откровение, че
незабавно ще оздравее,
ако на нея бъде възложен поясът на Пресвета Богородица. Царят
помолил патриарха и
ковчегът бил отворен.
Сам патриархът прострял пояса над болната царица и тя веднага
оздравяла. Заради даруваната милост били
отправени
благодарствени молитви към
Господа Иисуса Христа
и пречистата му Майка. След това честният
пояс тържествено бил
положен отново в ковчега, в който по-рано се
съхранявал.
За спомен на това
чудо над болната царица бил установен в на-

БОГОРОДИЦА. Срещу
празника онези, които
боледуват, правят заричане пред богородична пита, нашарена с
невестинска гривна, а
върху нея слепена великденска „кукла” – на две
места „просорясана“ и
намазана с мед. Първия
залък хвърлят през комина, а втория болният
изяжда, като се зарича.
Например: „Дорде съм
жив, козе месо няма да
туря в уста, за болестта – медена питка, а
за мен – лек и здраве!”
Старите вярват, че
след това болестта си
отива, но знаят, че „зарек се не нарушава до
гроб!”.
Страницата
подготви
Филипина Бондокова

Пътешествия
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Д

нес
финикийците
са известни преди
всичко като създатели на първата буквено-звукова азбука в
света, която легнала
по-късно в основата на
гръцката и латинската
поради лесното и удобно
записване на човешката
реч, както и като изобретатели на парите кой ли днес не е чувал и
не се стреми към повече
„финикийски знаци“? Но
един от най-значимите
им и важни приноси в световната история са техните морски експедиции,
които разширяват границите на тогавашния
свят и разкриват удивителния и прекрасен свят
на Средиземноморието.
Това им откритие остава и до днес в самото
му название, дадено от
по-късните народи, възползващи се от финикийските открития - „медитеранео“, тоест море в
средата на земята.
Самата Финикия била
тясна ивица по източния бряг на Средиземно
море, оградена на изток
с Ливанския хребет. Намирайки се между Египет
и Вавилон, тя била тясно
свързана
икономически
и с двете държави, като
играела ролята на търговски посредник между
тях.
Финикийските търговци и едновременно пирати, както било обичайно
в онази епоха, в търсенето на ценни метали
и роби плавали на все
по-големи разстояния и
постепенно
пътищата
им водели все по-далеч
от родните пристанища
към непознати земи.
Подобно на всички моряци в древността, те
никога не се отдалечавали от брега извън пределите на видимостта,
не плавали нощем и през
зимата. Строели големи кораби, които при попътен вятър плавали с
платна, ушити от плътна пурпурна тъкан, а при
безветрие се използвал
трудът на роби-гребци.
Финикийското
общество било робовладелско
- което още повече налагало да се извършват
по-близки или по-далечни плавания, за да се докарват роби за работа
в пристанищата, рудниците, селското стопанство.
Особено важна роля в
морската търговия играели древните финикийски
градове-държави Сидон и
Тир.
Много антични автори,
като се започне с Омир и
Хезиод, отбелязват важната роля на финикийците в историческите
събития, в хода на които
били откривани нови брегове и острови на Европа
и крайбрежието на Северна Африка.
Приблизително 15 века
пр.н.е. финикийците започнали да използват
остров Крит като изходна база за плаванията
си на запад, откривайки
и разширявайки познанията за централната
част на Средиземно море.

Монета с изображение на финикийски кораб

Финикийските
експедиции

Финикийски търговски кораб

Започнали да слизат по
южните брегове на Балканския полуостров, прекосили протока Отранто
(който свързва Йонийско
и Адриатическо море),
заобиколили Апулия и Калабрия.
Едновременно

с критяните, или малко
по-късно, се натъкнали
на планинския остров Сицилия, а на юг от него,
в самия център на Средиземно море, открили
и през XIII в. пр.н.е. колонизирали остров Мелита

(днешната Малта), като
го превърнали в база за
по-нататъшното проникване към Западното Средиземноморие.
След като пресекли
широкия Туниски пролив,
продължили на запад и
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опознали почти 2000 километра от бреговата
линия на Северозападна
Африка. Там открили Атласката планинска верига до Стълбовете на
Мелкарт (върховният бог
на град Тир) - Гибралтар.
По-късно гърците и римляните го нарекли Херкулесовите стълбове.
След като излезли при
Гибралтар, финикийците
за пръв път установили
дължината на Великото
море на залеза, както наричали тогава Средиземно море - 3700 км.
Движейки се по протежението на средиземноморския бряг на Африка,
те открили устиетата
на многобройните реки,
извиращи от Атласките
планини,
включително
Шелиф (700 км) и Мулуя
(520 км). Влизали във всички по-големи и по-малки
заливи, като старателно набелязвали удобните
места за бъдещи селища.
Днес трябва да отдадем дължимата почит на
тези първи изследователи - пунктовете били избирани толкова удачно,
че много от тях по-късно
се превърнали в големи
пристанищни градове.
Около 1100 г. пр.н.е. при
Туниския залив те основали първата колония на
средиземноморския бряг
на Африка - Утика. А през
825 г. пр.н.е. недалеч от
нея положили основите на Картаген - който
по-късно се превърнал в
могъща държава, най-силният и опасен съперник на Рим в борбата за
надмощие в Средиземно
море. Скоро до Картаген
се появило предградието
Тунета (Танит) - днешен
Тунис.
При най-северния нос на
Африка - Ел-Абяд, основали още едно селище, което после се разраснало
в голямото пристанище
Бизерта.
Далеч на запад финикийците създали верига
от 20 колонии, разположени предимно по западните брегове на малки
заливи - Хипон (днешното
пристанище Анаба), Икозиум (Алжир) и Русадир
(пристанището Мелила).
Тяхното основаване повечето историци отнасят към XII-X век пр.н.е.
Навсякъде,
където
строели свои селища-колонии,
финикийците
започвали усилена икономическа дейност и неслучайно били познати
като най-добрите търговци в древността. Те
снабдявали цялото Средиземноморие с роби, скъпоценни метали - злато,
сребро; продавали мед и
бронз - от които тогава
се изковавали оръжията
на древните воини.
И когато днес четем,
че в онази епоха именно в Средиземно море се
зародили великите цивилизации на древността,
заслужено отбелязваме
и откритията на многобройните финикийски
морски експедиции, които
в голяма степен залегнали в техните основи.
Велимир Христанов
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За идеалистите в планината
П

ри един еднодневен излет
на Витоша времето внезапно
се развали и заваля пороен дъжд. Но ние бяхме
съвсем близо до един
заслон, влязохме в него
на сухо, а вътре имаше
и запалена печка. Тогава
участниците в прехода
разбраха колко полезни
са тези постройки и че
трябва да се опазват и
поддържат.
Продължаваме
темата за идеалистите
в планината, за тези,
които по собствена инициатива строят и поддържат заслони. Сега
ще разкажем за Първан
Тачев Ризов. Той е инженер-химик, работил е
в Института по горивата, в Енергопроект,
известно време е бил
преподавател в Алжир,
след това е работил в
Министерството
на
енергетиката и тогавашния холдинг „Въглища”. Първан става
активен планинар в началото на 90-те години,
като се включва в така
наречената група на
„Черновръхците”, които
периодично се изкачват
и срещат на Черни връх,
на Витоша. Тази група се
създава в края на 70-те
години като група от
приятели. След време
тези в по-напреднала
възраст постепенно се
прехвърлят на по-ниски
планини, предимно по
Люлин, и така се оформя
туристическата
група на „Професорите”.
Тя е включвала Никола
Попов – академик, бил
е ректор на Софийския

университет,
Тодор
Генов – член-кореспондент, Павел Дубарев
– артист. Тодор Генов
като студент е бил
на квартира при Павел
Дубарев и така започва тяхното приятелство. Още тогава той
е проявил интерес към
планините и е повлиял
на останалите за туризма. Други членове на
групата са Любен Десев
- професор в Софийския
университет, Димитър
Миладинов - журналист,
Богдан Драганов - преподавател в Техническия
университет, Стефан
Стоицев - лесоинженер
в Комитета по горите,
Георги Атанасов (Гошо) турист от Княжево, Петър Павлов - научен сътрудник в Института
по растениевъдство при
БАН, Донка Прайчева –
актриса, и още много
други, като мнозина от
тях вече са напуснали
този свят.
Преди около 10 години
се срещнах и запознах с
Първан на един заслон.
На въпроса: „Какво правиш?“, той отговори:
„Зидам наново камината, че се е съборила.”
Беше донесъл камъни,
ламарина, подръчни материали и инструменти.
Тази дейност изискваше
няколко дена работа.
След това установих,
че е сменил касата на
прозореца, донесъл е и
монтирал нова желязна
входна врата, изработил е и монтирал от подръчни материали пейки
и маси вътре и около заслона. При друг разговор
с него научих, че той е

поддържал и ремонтирал и други заслони по
Люлин, а заедно с още
двама идеалисти като
него - Тото и Гошо - са
стопанисвали още един
заслон, построен преди
години от Данчо Тончев.
Срещнах се с Мишо, бившия горски, и от него
разбрах, че Първан е
намерил друго хоби, започнал е да ашладисва
дървета по Люлин. Върху
диви дървета присажда
сливи, круши, мушмули.
При последната среща с
него каза, че трябва да
се направи почистване
на върха на планината,
имало много боклуци,
но за това, според мен,
трябва друг подход.
Това е, накратко описана, историята на групата на професорите и
Първан Ризов. Ще продължим да търсим и да
пишем за други такива
идеалисти.
Планината Люлин е
разположена между Софийското и Пернишкото поле и е част от
Планско-Завалската
планинска верига. На
югоизток Владайската
седловина я отделя от
Витоша, а на северозапад Радуйската седловина и Радуйската река я
отделят от планината
Вискяр. Люлин е дълга
около 20 км и широка 6-8
км. Бучинската седловина дели планината на два
основни дяла - Западен и
Източен. Най-високият
връх на Източния дял и
на планината е връх Дупевица, висок 1256 м, а
най-високите върхове на
Западния дял са Райлово
градище, 1199 м и Мелич,

Град Гоце Делчев и ТД
„Момини двори“ посрещнаха
туристи ветерани от цяла
България

П

риключи поредната тридневна (23, 24 и 25 юни) национална
туристическа
среща под мотото „За туриста няма възраст“, на която домакин беше ТД „Момини двори“ – гр. Гоце
Делчев. Включиха се 135 туристи от
градовете Айтос, Елена, Добрич, Варна, Плевен, Лом, Монтана, Видин,
Враца, Радомир, Благоевград, Велинград, Сандански и Разлог. През първия
ден те поднесоха цветя пред паметника на Гоце Делчев, посетиха Общинския исторически музей. През втория
ден туристите ветерани посетиха
Военния музей при с. Лисе, свързан с
Втората световна война, пещерата
Алистрати и гр. Драма. На третия
ден групите направиха излет до с.
Попови ливади с посещение на Влашката черква и Огняновските минерални бани. Всички, доволни и заредени с
емоции, заминаха за родните места.
Мария Кузманова

1170 м. През върха минава главното Балканско
вододелно било. На север
притоците се вливат в
р. Искър и оттам в Черно
море, а на юг притоците
се вливат в р. Струма и
оттам в Бяло море.
В планината има запазени няколко действащи
манастира, които, заедно с черквите в околните селища и параклисите над тях, образуват
комплекс от места за
посещение. Манастирът
„Св. св. Кирил и Методий”
се намира на 5 км югозападно от Горна баня. Манастирът „Св. Троица”
се намира на 5 км югозападно от Банкя. Той е

основан от цар Петър
през 10 век. Клисурският манастир „Св. Петка
Параскева” е разположен
над с. Клисура. Възникнал
е преди повече от 3 века
на билния път от София
за Брезник. Непосредствено над с. Владая се
намира малкият, но често посещаван манастир
„Св. Петка”.
Люлин е удобен за еднодневни излети с изходни пунктове от Владая,
Черния кос, Княжево,
Горна баня, Мало Бучино, Банкя, кв. Михайлово,
с. Клисура и др. Повече
от маршрутите минават покрай най-високия
връх - Дупевица. И ето

го проблема! От много
години на самия връх
имаше военно поделение. След изоставянето
и разрушаването на поделението на върха останаха руини, боклуци,
отпадъци.
Неприятна
гледка за преминаващите. Нужни са действия,
като почистване, рекултивация и пр. За такива дейности трябва
да имат ангажименти
екоорганизациите, БТС,
лесопарковете, общините. Трябва да се търсят
екопрограми, европрограми и пр., по които да
се търси финансиране.
Инж. Данчо Лазов

Я

на Кюлумова е на
14 години
и живее в
София. От четири
години е участник в
Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически
обекта”. Има 100
печата и е носител
на златна значка.
Пътува с баща си и
майка си. Любимите
й обекти са пещерите, Седемте рилски
езера и резерватът
„Сребърна”.

ПОКАНА

У

правителният
съвет
на
Туристическо
дружество „Родни простори“ - град Елхово, свиква
Общо отчетно-изборно събрание на
16.09.2017 година (събота) от 10.00
часа в хижа „Старият мост“. Събранието ще се проведе при следния
дневен ред:
1. Отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.- 31.08.2017
година.
2. Обсъждане и приемане на план
за бъдещата дейност.
3. Избор на председател и Управи-

телен съвет на дружеството.
4. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.
При липса на кворум, на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото отчетно-изборно събрание ще се проведе
същия ден в 11.00 часа, на същото
място, независимо от броя на присъстващите членове на дружеството. Поканват се всички членове да
участват в Общото отчетно-изборно събрание. За присъствие на
събранието се осигурява автобусен
превоз. Сборен пункт – ТД „Родни
простори“. Час на тръгване: 9.00.

Отмора
ПЕЩЕРА
В СТАРА
ПЛАНИНА
ПРИРОДНИ
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

МАТЕМАТИЧЕСКО ЧИСЛО
ГЕРОЙ ОТ
ТВ СЕРИАЛ
“НА ГОСТИ НА
ТРЕТАТА
ПЛАНЕТА”

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ПО
ПРИХОДИТЕ

ГРАД В
ИТАЛИЯ
ГЕРОИНЯ НА
ФРАНСИС
ЛОПЕС ОТ
ОПЕРЕТАТА
“АНДАЛУСИЯ”

ТАВАНИ
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ГЕРОИНЯ НА
В.И.ДОЛИДЗЕ
ОТ ЕДНОИМЕННА ОПЕРА

ХИЖА В
РОДОПИТЕ

ВРЪХ В
ПИРИН

МУЗИКАЛНА
НОТА

ПОЛСКО
ЦВЕТЕ

СЛАДКОВОДНА
РИБА,
ЛИН

23

НАШ ФИЗИКОХИМИК
/1923-1996/

ПРИСТАНИЩНО СЪОРЪЖЕНИЕ

ВРЪХ В
ПИРИН

ГРАД В
КОТ Д`ИВОАР
ХИЖА НА
ВИТОША

НАША
ПЛАНИНА
ДВИЖЕНИЕ
ВЪВ ВЪЗДУХА,
ЛЕТЕНЕ

КАРТИ ЗА
ИГРА

ЧОВЕК,
КОЙТО ОРЕ
ЗЕМЯТА

ИМУЩЕСТВО,
СОБСТВЕНОСТ

ВИД
ПОДОВА
ПОСТИЛКА

ПОЩЕНСКА
ПРАТКА

СТИЛ В
МУЗИКАТА

БРАТ НА НОЙ
/БИБЛ./

ЦАР НА
ПАРТИТЕ
8-12 год.
след Хр.

ГЕРОЙ ОТ
ТВ СЕРИАЛ
“БЛЯСЪК”

ФРЕНСКИ
ХУДОЖНИК
/1814-1875/

ДИКТАТОРИ,
НАСИЛНИЦИ

АНГЛИЙСКИ
ПИСАТЕЛ,
“”ЦИТАДЕЛАТА”

СКИТСКА
БОГИНЯ НА
ЗЕМЯТА
НЕМСКА
ПИСАТЕЛКА,
“ОРЛИ И
АНГЕЛИ”
ПЕЩЕРА В
СТАРА
ПЛАНИНА

ТЕСЕН
ШИРИТ ЗА
ДАНТЕЛА

ГОРА

ВРЪХ В
РИЛА

ИТАЛИАНСКИ
ЕСТРАДЕН
ПЕВЕЦ

НЕМСКИ
МЕДИЕН
КОНЦЕРН
НАШ ПОП
СЪСТАВ
ПЪРВЕНЕЦ

ХИЖА В
СРЕДНА
СТАРА
ПЛАНИНА

ТУРИСТИЧЕСКА
ДРЕХА

ИЗПИВАНЕ
ЧАША ДО
ДЪНО
СТАРОТО ИМЕ
НА БОТЕВГРАДСКИЯ
ПРОХОД

ПЕСЕН НА
АНЕЛИЯ

ЗВЕЗДА ОТ
СЪЗВЕЗДИЕТО ТЕЛЕЦ
МЯРКА ЗА
ПОВЪРХНИНА

БЕЗАЛКОХОЛНА
НАПИТКА

РЕКА В
УКРАЙНА

ЕГИПЕТСКИ
БОГ
ВИД
ПСЕВДОНИМИ

НАШ ВИСОКОПЛАНИНСКИ
ЯЗОВИР

ЮЖЕН
ПЛОД

ДЪЛГО
СПОРТНО
БЯГАНЕ

ПОДОВА
НАСТИЛКА

СЕЛО В
РАЗГРАДСКО

ТУРИСТИЧЕСКО
РЕМАРКЕ

ПЕСЕН НА
ЕМИЛ
ДИМИТРОВ

АФРИКАНСКО
ПЛЕМЕ С
НИСЪК РЪСТ
РЪКОВОДСТВО НА
ФАКУЛТЕТ
ВЪВ ВУЗ

КАМАРА НА
АРХИТЕКТИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ
ЛЕРМОНТОВ

ФРЕНСКИ
ФУТБОЛЕН
ОТБОР
НАША ГРОСМАЙСТОРКА
/1930-1987/

ПИТЕЙНО
ЗАВЕДЕНИЕ

ГРАД В
САЩ

ВЕЩЕСТВА
ОБОГАТЯВАЩИ
ПОЧВАТА

ФРЕНСКИ
ФЕСТИВАЛЕН
ГРАД

ПО-ГОЛЕМИ
СЕСТРИ
РУСКИ
АВТОМАТИ
СТРОИТЕЛЕН
ЕЛЕМЕНТ

ИНДИАНСКИ
ВОЖД В
АМЕРИКА

СЪПЕРНИК

ГЕРОЙ НА
Д. ТАЛЕВ ОТ
“ПРЕСПАНСКИТЕ
КАМБАНИ”
ИГЛОЛИСТНИ
ДЪРВЕТА

ВРЪХ В
РИЛА
РЕКА В
АНГЛИЯ

ФРЕНСКА
АКТРИСА,
“БРАЧЕН
ЖИВОТ”

СЕЛО В
ПАВЛИКЕНСКО

ГРАД В
ГАНА

СЪВЕТ НА
РАВИНИ

ВОДОПАД
В РИЛА

ВРЪХ В
РИЛА

НАШ
ГЕОЛОГ
/1907-1979/
НАША
ПЛАНИНА

ТЪМЕН ЗНАК
ВЪРХУ ЧЕЛОТО НА
ИНДИЙКИТЕ

СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ
ИВАН ВАЗОВ

Виктория КРЪСТЕВА

РЕЧНИК: АЛАМО, АЛЕПЕ, ВАЦ, ВОНОН, КАСИК, КЕТО, МИЛЕ, НЕН, НИМ, НИР, РЕНОС, РИКА.
ОТГОВОРИ:

ВОДОРАВНО: Водопади, Академик, Родопи, Алеко, Аса, Полет, Колет, Килим, Вонон, Ренос,
Миле, Тирани, Апи, Кронин, Це, Иречек, Тоци, Ласе, Вац, Ас, “Сама”, Екс, Нат, Рика, Боза, Ар,
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Светът на приказките оживява в парк „Ксилифор“
З
а седма поредна
година ТД „Трапезица 1902“ –
Велико Търново,
и катедра „Скулптура“
при ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ представиха
завършените скулптурни фигури от ежегодния
пленер „Младежка скулптурна колония“, Ксилифор – 2017. Тази година
темата беше „Светът
на приказките в скулптура“. Пленерът беше
подкрепен от програма
„Изкуство и култура“
на Великотърновската
община. Тринадесет млади творци представиха
свои любими приказни и
анимационни герои. Ръководител на пленера е
проф. Стефан Лютаков,
а
помощник-ръководител - ас. Венко Тонков.
Гости на откриване-

то бяха зам.-кметът на
община Велико Търново
Ганчо Карабаджаков, директорът на дирекция
„Култура и туризъм“
Нелина Църова, директорът на РИМ - Велико Търново, доц. Иван
Църов, зам.-деканът на
факултет
„Изобразително изкуство“ доц. д-р
Владимир Аврамов, преподаватели и много приятели. На участниците
в пленера бяха връчени
грамоти.
С този пленер партньорите
реализираха
първия етап от създаването на пешеходна
туристическа алея Велико Търново - парк „Ксилифор“ - с. Арбанаси - с.
Шереметя.
В последните 7 години
благодарение на талантливата творческа наме-

са на младите скулптори от Великотърновския
университет и активната, последователна
работа на Туристическо
дружество „Трапезица
1902” парк „Ксилифор“ се
превърна в любимо място за отдих сред природата и изкуството.
Паркът вече е скулптурна галерия на открито, събрала креативни
пластични решения с
чисто
естетически,
функционален и декоративноприложен характер. Паркът привлича
все повече посетители,
а много от тях избират
да достигнат до него
пеша, разхождайки се
сред природата. Проект
„Светът на приказките
в скулптура” постави
началото на една артистична, творческа наме-

На връх Вихрен
С

тогодишният юбилей на
Туристическо
дружество
„Карлък” е чудесен повод за
изкачване на връх Вихрен от
смолянските туристи. Най-малката
туристка в групата от четиридесет
души е седемгодишната Мария Райска, а само седемдесет и седем години
по-голям от нея е Георги Яръмов - на
84.
Ясният и светъл юлски ден на
15.07.2017 г. ни благославя при изпълнение на начинанието. В нестройна
редица с шеги и закачки поемаме към
върха. Оказва се, че той е сериозно
предизвикателство със своите 2914
метра и денивелация от близо 1000
метра между хижа „Вихрен” и върха.
Мраморните му склонове са впечатляващи и изключително стръмни. Откъдето и да се погледне, Вихрен има
внушителен вид - ПРЕЛЕСТЕН. ВЕЛИКОЛЕПЕН. ВЕЛИЧЕСТВЕН. СТРАХОВИТ.
Пътеката тръгва равно, но по-нататък не липсват екстремни моменти. Стигайки до седловина Кабата,
завиваме надясно и се насочваме право нагоре по серпантина. От тук до
върха изкачването е бавно и с припълзяване. Стъпвайки на върха уморени,

ТД ,,Родопея“ на
връх Митикас

О

т 30.06. до 01.07.2017 г.
ТД ,,Родопея“ - с. Ягодина,
проведе
международна
експедиция за покоряване
на втория по височина на Балканите връх Митикас (2917 м). Въпреки високите температури той бе
изкачен успешно и на него гордо
развяхме знамето на България и ТД
,,Родопея“.

щастливи и замаяни от суровата красота и чистия въздух, се нуждаем от
време, за да възприемем случващото
се. След около половин час групата от
двадесет души достига целта заедно.
Щракат апарати с много снимки
за спомен, но най-отпред са българското знаме и това на Туристическо
дружество „Карлък” - Смолян. Макар
че планина с планина не се срещат,
ние „събрахме“ два от най-високите
български върхове - величествения
Вихрен с по-благия му събрат - Карлък
(Перелик). Благоговейно поздравихме
върха с туристическа песен за Пирин
и едно родопско хоро, разбира се, под
съпровода на 101 гайди (техниката и
тук помага)...
Слизането осъществяваме от северната страна на връх Вихрен, по
главоломно спускаща се пътека, криволичеща по каменни сипеи. За щастие през най-трудните участъци има
прокарано метално въже (синджир),
за което човек да се държи и подсигу-

са в определена зона по
пешеходната алея от кв.
„Асенов” до парк „Ксилифор”. Инициативата е
мотивираща покана за
разходка сред природата, за движение и здравословен живот.
Композицията от приказни скулптурни персонажи ще бъде идейно
ядро на бъдещото доизграждане на тази част
от пешеходната алея,
където се предвижда
изграждане на беседка,
приказна къщичка, пейки, барбекю и др. Пленерът от 2016 г. „Паркова
скулптура и функция”
беше
национален,
с
участие и на студенти
от Националната художествена академия.
Проект „Светът на
приказките в скулптура” - 2017 г. бе между-

народен, с участие и на
млади творци от Полша. Проблемите на художествения синтез и
естетизацията на градската среда са заложени
в учебните програми и в
този смисъл проектът
ще бъде много полезен
за самия учебен процес
по скулптура.

ри слизането си. След
Премката маршрутът
продължава
надолу
през местността Казаните, която обхваща
два дълбоки циркуса
(ледникови
образувания) - Големия и Малкия
Казан. Наоколо се виждат снежни преспи,
чийто сняг е жълтеникаво-сив, почти
„мухлясал“, може да е тук и от ледниковата епоха... Голяма и приятна емоция са няколко наскоро цъфнали сиво-бели туфи еделвайс - цветето на
Пирин и символът на туристическото
движение в България.
След около два часа слизане в дъжд
и слънце, щастливи и уморени, се прибираме в хижата. И спазвайки добрите традиции на групата, изпълваме
вечерта с наздравици, песни и танци.
Уморени заспиваме под лично познатия ни вече връх Вихрен, с тропот на
капчуци и няколко гръмотевици - все

Предвижда се проект
„Младежка скулптурна
колония“ да продължи да
се провежда ежегодно.
Темите и пластичните
проблеми всяка година
са различни.
Румяна Николова
Снимка: Деяна Робова

пак човек трябва да знае мястото си
в природата...
Сутринта времето е валежно и
студено, един различен от вчерашния слънчев ден. Отново добър за нас,
предстои кръщене на най-младата
туристка - Мимето, която от днес
нататък ще носи туристическото име Мария-ВИХЪРА. Кръстница
е Маца, жена с желязна воля и силен
характер, човек, изкачил много върхове. Това е добро предзнаменование за
едно стогодишно туристическо дружество – традициите продължават...
Антоанета Стоименова

Дарителска кампания на Българския туристически съюз

Да възстановим заедно
хижа „Богдан”

Построена преди 75
години от копривщенските туристи, хижа
“Богдан” е най-близкият подслон до средногорския връх със
същото име. Преди
20 години тя изгаря,
а това означава, че
всички планинари и любители на природата,
които минават през
района на хижата,
виждат само руини.
Затова ние Ви приНека
продължим
зоваваме:
традицията, според
Нека съберем
която от зората на
100 000 лв., за да
организираното туизградим хижата.

ристическо движение
хижите са се строели
изцяло с дарения и доброволен труд.

НАЧИНИТЕ
ДА ПОМОГНЕТЕ
СА:
Като
дарите
средства в Централата на БТС или
с пощенски запис
на адрес: София,
бул. “Васил Левски”
№ 75, 5-и етаж, Пощенска кутия 427
в Централна поща,
както и с доброволчески труд.
Дарителската
кампания се осъществява с помощта на ФПББ по
програма „Да постигнем повече”,
финансирана
от
фондация „Америка за България”.

