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Издание на БТС

На 16 декември от 11 часа в залата на Съюза на юристите в България - ул. „Пиротска” № 7, ще се
връчат Годишните награди на
БТС. Събитието ще се съпътства с концерт на хор „Планинарска песен – Филип Аврамов”.

50-а Томбола на Националното движение
„Опознай България – 100 НТО”

Н

а 10 ноември в залата
на
Министерството
на младежта и спорта
беше изтеглена 50ата томбола на Националното движение „Опознай България – 100 НТО”. В събитието
взеха участие заместник-министърът на културата Румен Димитров, Лиляна Арсова
– главен директор на Главна
дирекция „Туристическа политика” в Министерството на
туризма, алпинистът Боян
Петров, Зорница Радонова
– изпълнителен секретар на
БТС, Валентин Симов – член
на Инспектората, и алпинистката Елисавета Първанова.
Съгласно Правилника на Националното движение „Опознай България – 100 НТО”, с
цел стимулиране интереса на
участниците, БТС ежегодно

организира томбола. Движението е създадено през 1966 г.
и няма аналог в света. В него
са се включили освен милиони
българи, и граждани на Германия, Сърбия, Украйна, Виетнам, Финландия, Франция и
Дания.
Както подчерта в своето
изказване Румен Димитров,
Националното
движение
„Опознай България – 100 национални туристически обекта”
компенсира дефицита на самочувствие и българите стават
повече родолюбци, посещавайки обектите. В приветствените си думи Лиляна Арсова даде
определение на Движението
като възможност туристите
да се ориентират в богатството и разнообразието от
природни и културно-исторически забележителности и

Заместник-министърът на културата Румен Димитров изтегли името на
спечелилия лек автомобил „Дачия Сандеро”

БТС, заедно с Министерството на туризма, полагат общи
усилия за утвърждаване на
България като туристическа
дестинация през четири сезона. Боян Петров също се обър-

на с приветствени думи към
аудиторията, пожелавайки в
близко бъдеще Движението
да прерасне в „100+100 национални туристически обекта“.
Това е перспектива, която

БТС е заложил в своите приоритети и уверено върви към
осъществяването й. До този
момент обектите са вече 162.
Продължава на стр. 11

56-а Купа по ориентиране на
вестник „Ехо”
Повече от 200 състезатели, представители на 33
клуба по ориентиране от цялата страна, се събраха край
столичния квартал Симеоново, за да се състезават в 56ото издание на най-старата
купа по ориентиране – тази
на вестник „Ехо”. Вече повече от двадесет години това
състезание е и официалният
Държавен нощен шампионат
на българските ориентировачи, затова и интересът към
него не намалява.
Радващ е фактът, че на
старт с карта, компас и фенер и днес застават някои от

Изпълнителният секретар на БТС Зорница Радонова връчи Купата на
вестник „Ехо” на победителите

първите участници в Купа нов, Тодор Стратиев и др. Те
„Ехо” – такива са змс Никола и днес са сред първите в своиБеделев, мс Григор Калоянов, те възрастови групи.
Ирка Нановска, Тодорка Васева, Дичо Гогов, Ненчо МилеПродължава на стр. 3

Самоков – средище на будители
Ако днес гр. Самоков за
мнозина е изходен пункт
към рилските върхове,
простори и курорта Боровец, през турското
робство и Възраждането той бил най-главният, индустриален и
занаятчийски град в Европейска Турция. По тази
причина селището имало
важна роля за събуждане
на българското самосъзнание. В книгата си „Княжество България” Иречек пише: „Самоков има
заможен вид, бил пръв
град в западната част
на полуострова, като
стоял по богатство и
напредък по-високо от
София и Кюстендил, а
през последните столетия бил едно от важните огнища на християн-

ската образованост във
вътрешността на полуострова.”
Друг автор отбелязва: „Самоков станал
едно от най-първите
огнища на Българското
Възраждане. Оттам искри са се разнасяли по
шопската земя, по Тракия и Македония през
цялата първа четвъртина на 19-ото столетие.” И още: „Старото
кюстендилско
население било сиромашко,
неуко и невежо, то нямало помежду си писмени хора. Та кога ставало нужда да се проводи
писмо до Пловдив и Цариград, трябвало да се
отива в Самоков, гдето
се намервали грамотни
человеци.”

Будителската работа в Самоков вървяла
редом с борбата за учредяване на Самоковска
епархия. Точната й дата
е спорна. Според М. Дринов през 14 в., когато
в Скопие (1409) провъзгласили Ипечката архиепископия за епархия,
няколко български епархии „бидоха откъснати
от Охридската патриаршия – Кюстендилска,
Нишка, Самоковска – и
бидоха подчинени на новоизградената патриаршия”.
По-късно в Самоков
пристига гръцки архиепископ (1772 г.) и се започва съпротива срещу
гръцкото
управление.
Продължава на стр. 15
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БТС проведе семинари с актива на
туристическите дружества
Н
а 13 и 14 октомври на
хижа „Бузлуджа” се проведе семинар с актива
на
туристическите
дружества от Югоизточна
България. На него присъстваха представители от ТД
„Орлово гнездо” – Казанлък, ТД
„Хеброс” – Димитровград, ТД
„Овчарица” – с. Ковачево, ТД
„Сърнена гора” – Стара Загора, ТД „Бачо Киро” – Дряново,
ТД „Яворови скали” – Поморие,
ТД „Средногорец” – Чирпан, ТД
„Росица” – Павликени, и представители от Българската
федерация на туристите ветерани. На семинара присъстваха и доц. д-р Алексей Стоев
- председател на БТС, Зорни-

ца Радонова – изпълнителен
секретар на БТС, и експерти
от Централата. Основно бяха
коментирани промени в проектозакона за физическото възпитание и спорта, промени в
Закона за туризма и изработването на нов устав на БТС.
Беше направено предложение
за изработване на наредба за
маркировката в планините.
Обсъдени бяха също така организационни въпроси и абонаментът за вестник „Ехо”.
Следващият семинар с актива на туристическите
дружества бе проведен на 27
и 28 октомври на хижа „Академик” – гр. Пловдив. На него
присъстваха
представите-

ли на ТД „Руен” – Пловдив, ТД
„Купена” – Пещера, ТД „Батьовци” – Батак, ТД „Атанас
Спиридонов” – Стамболийски,
ТД „Еделвайс” – Пловдив, ТД
„Родопи” – Пловдив, ТД „Чернатица” – Пловдив, ТД „Родопея” – с. Ягодина, ТД „Орела”
– Хисар, и представители на
Сдружението на ветераните
алпинисти. Отново от Централата на БТС присъстваха
председателят, изпълнителният секретар и експерти.
Особено активно се обсъждаше
проектоуставът,
като най-сериозни дебати
предизвикаха постановките,
отнасящи се за членството
на дружествата в БТС, кой

може да бъде избиран за член
на Управителния съвет и на
Инспектората, както и мандатността на членовете на
Управителния съвет. Бе обърнато внимание на изработването на единен електронен
регистър на членовете на
Сдружението. Поставен бе и
въпросът за подготовката на

кадри от БТС – планинските
водачи вече се обучават не
само в Учебен център „Мальовица“, но и на други места в
страната. Друг наболял проблем, разгледан на семинара,
бе как да се развива ученическият туризъм.
Лъчезар Лазаров

Трети национален сбор на планинските водачи
От 3 до 5 ноември в Учебен
център „Мальовица” се проведе Третият национален сбор
на планинските водачи. В него
взеха участие над 50 представители на туристически дружества, членове на БТС, преминали през годините успешно
обучение за планински водачи.
Тази проява вече става традиционна и към нея се проявява
все по-голям интерес.
Лектори на сбора бяха Кънчо
Долапчиев – участник в експедиция „Еверест 1984”, Иван
Кандиларов – дългогодишен
преподавател и деятел на БТС,
и доц. Тодор Тодоров – член на
УС на БТС. Георги Петров –деятел на алпинизма и член на УС
на БТС, представи на участниците Кънчо Долапчиев и специалния гост на семинара - алпиниста Методи Савов.
Кънчо Долапчиев запозна
планинските водачи с истори-

ващите на сбора предприеха
походи из Мальовишкия дял на
Рила.
На участниците, изкарали
курс на обучение във Враца –

ята на алпинизма в България и
в света, като наблегна на височинния туризъм и алпинизъм.
Той сподели и впечатленията
си от Българската експедиция
на Еверест през 1984 г.
Иван Кандиларов и Тодор Тодоров запознаха участниците

летен профил, им бяха връчени
удостоверения за професионално обучение.
Лъчезар Лазаров

със специфични особености на
професията „Планински водач”.
Методи Савов разказа интересни истории от изкачването на Еверест през 1984 г.
и покоряването на други върхове.
Голяма част от присъст-

Маркиран е маршрутът „Свещеният триъгълник”
Маркировката е част от основата на туризма. Важно е
да се знае, че тя не се изгражда лесно. В днешния труден за
пешеходния туризъм момент
констатираме, че без желание
и без отговорност не може да
се маркират туристически
маршрути. От известно време нашето дружество „Черноморски простори” провежда
политика към освежаване и
подновяване на маршрутите
около град Варна. Същевременно с това маркираме нови

маршрути в планините. Тази
година решихме да маркираме
нов туристически маршрут
в Родопите. Инициативата
бе на наш турист от Пловдив - Иван Райков. Решихме
да маркираме нов, и то важен
маршрут: Белинташ – Караджов камък – Кръстова гора.
Нарекохме го „Свещеният
триъгълник”. Възползвахме се
от предоставената помощ
от фирма EVN (закупиха боята, четките, разредителите,
гвоздеите и други материали,

Призив

от името на маркировачите
Уважаеми туристи, хижари и маркировачи,
Да възстановим маркировките около хижите в България
или поне на разстояния до един час от тях. С това ще подпомогнем безопасността в планините.
Уважаеми любители на планината, нима животът на всеки един от Вас има стойността на 2 кутии боя, 3 четки за
боядисване и 3 часа маркиране.
Да бъдем разумни и активни.
С уважение!
Атанас Сивков, един от Вас
30 октомври 2017 г.

предоставиха и транспорт с
повишена проходимост). Получихме помощ от БТС (табелки, стрелки и табели). Ентусиазмът ни бе толкова висок,
че с нетърпение очаквахме
да започнем маркировката. В
началото на октомври група
от четирима туристи проходиха маршрута и въпреки
лошото време (дъжд, мъгла и
ниска температура) групата
се справи успешно. Времето
до началото на маркирането
се използва за подготовката
на табелки и стрелки, както
и за сформиране на екипи, познаващи маршрута. От 20 до
22 октомври се постарахме да
маркираме с цвят бял-жълтбял. Трите екипа си разделихме маршрута на три части:
Белинташ – местността
Ряката; местността Ряката – Караджов камък и Караджов камък – Кръстова гора.
Допълнително маркирахме два
маршрута, свързани с основния: махала Кабата – Ряката
и с. Мостово – махала Ряката.
Не жалеха сили и умения планински водачи, обикновени туристи и съвсем неопитни хора,
обичащи планината. Целият

състав наброяваше 23 души
от: ТД „Черноморски простори” - Варна, ТД „Руен” - Пловдив,
туристи от Хасково, Пловдив
и служители от фирмата. Вечер след усилната работа се
събирахме и под звуците на
китарата и туристическите
песни на Атанас Щерев отчитахме свършеното през деня.
Не споменавам имената на
участниците в маркировката, защото тяхната работа
по маркирането е по-важна.
Хвала на тези смели мъже и

жени, които отдадоха сили
и умения този свещен маршрут да стане по-достъпен,
по-посещаван и по-безопасен
за всеки любител на Родопа
планина.
Уважаеми туристи, заповядайте по новия туристически
маршрут „Свещеният триъгълник”.
Текст и снимка:
Атанас Сивков, председател
на ТД „Черноморски
простори” - гр. Варна
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56-а Купа по ориентиране на вестник „Ехо”
Домакин на проявата
бе Клубът по ориентировъчен спорт при Националната
спортна
академия „Васил Левски” - „НСА-Сивен”, водени от главния съдия
и председател на клуба
Венцислав Венев, а главен технически ръководител беше доц. Тодор
Педев. Главен ръководител на шампионата бе
председателят на Българската федерация по
ориентиране проф. Атанас Георгиев.
Арена на спортната
надпревара бе теренът
над кв. Симеоново, който
е характерен с богатството на релефни форми и горска покривка с
различна проходимост по
Северния витошки склон
и затрудни в голяма

степен участниците от
различните възрастови
групи от 14 до 75 години. Маршрутите бяха с
дължина между 1400 и
5500 м и сборно изкачване между 85 и 355 м, а
броят на контролните
точки варираше между
7 и 24.
В елитната възрастова група при жените
първите две места заеха представителките
на „Младост” – Благоевград, Кристина Иванова
и Лилиана Гоцева, а третото място зае Силвия
Шандуркова - „Узана”
- Габрово. При мъжете
Иван Сираков и Димитър
Желязков от „Вариант 5”
– Търговище, спечелиха
златния и бронзовия медал, а среброто остана
за юношеския европей-

ски шампион Апостол
Атанасов от „Трапезица-1954” - Велико Търново.
В комплексното класиране 56-ата Купа на
вестник „Ехо” стана притежание на „Вариант 5”
(133 точки), с убедителна преднина пред втория
отбор „Север” - Плевен

(91 точки), и 67 точки
за третите в класирането – „Сините камъни”
- Сливен. Прекрасните
купи бяха връчени от изпълнителния секретар
на Българския туристически съюз г-жа Зорница
Радонова.
Константин Койнов
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По „монашеската пътека”
З

а Световния ден на интензивното ходене по
покана на планинарите от Пробищип, Македония, група кюстендилски
туристи от ТД „Осогово“ разгледа Лесновския манастир
и манастира „Св. Спиридон
Чудотворец” в Македония. Заедно с приятелите от Крива
Паланка, Щип, Куманово, Скопие, Пробищип, София и Благоевград преминахме по „монашеската пътека“. Така е кръстен
маршрутът, включващ пътя
от Лесновския манастир до
манастира „Св. Спиридон Чудотворец. Обсипаната с пъстри
багри Осоговска планина, величието на манастира „Св. Гаврил
Лесновски“, уютът на женския
манастир „Св. Спиридон Чудотворец” и гостоприемството
на домакините очарова всички.
Хубаво нещо са старините.
Затаяваме дъх, когато влезем в храмове, оцелели през
вековете, благоговейно мълчим, взрели се в стенописи от
Средновековието, пред древни
ръкописи и утвар... Но това,
което прави един манастир
истински ценен, е не само оцелелите старини, а оцелялата
жива традиция, усилието, с
което днешните монаси подражават в подвизаването и благочестието на основателя на
своя манастир и най-достойните му следовници. Това безценно съкровище открихме именно
в древния Лесновски манастир.
Преподобни Гавриил Лесновски е един от тримата велики последователи на св. Иван
Рилски. Той е живял през ХI-ХII
век. Роден е в с. Осиче, Паланешко (Македония). Произлиза
от богати родители българи
и получил добро образование.
Когато станал на възраст,
родителите му го сгодили за
невяста от добър род. Скоро
обаче годеницата му умряла.
Тогава той постъпил в манастир и приел монашеството. С
наследството, което получил
от родителите си, Гавриил построил манастир с църква на
името на св. Архангел Михаил в
Лесновската планина, Северна
Македония, близо до сегашния

град Кратово. Преподобният
отец събрал монаси, поставил им игумен, а самият той
се уединил в планината на
пустинножителство и мълчание, като се подвизавал така
30 години. После се завърнал в
своя манастир и починал там.
Тридесет години след смъртта на преподобни Гавриил
един руски монах на име Йосиф
в град Средец (София) - по
внушение на светеца – се отправил към мястото, където
преподобният се подвизавал,
намерил гроба му, открил нетленните му мощи, положил
ги в ковчег и ги предоставил

за молитвено поклонение на
вярващите. Много
години
светите мощи на преподобния Гавриил почивали в Лесновския манастир и вършили
множество чудеса. Навярно в
ХIII век някой от българските
царе на Асеновата династия
ги пренесъл в своята столица Търново и ги положил в
църквата „Св. Апостоли“ на
Трапезица. Според проложното житие на преподобния от
1330 г. „там те лежали дори
досега и дават изцеление“.
След османското нашествие
в България следите на светите мощи на преподобния

Гавриил Лесновски се губят.
Основаният от него манастир
по-късно бил наречен на негово
име и станал важно книжовно
средище. Много ценни са стенописите от 14 век, сред които особено се открояват два
двойни портрета. На единия
са изобразени крал Душан и
съпругата му Елена, а на другия - основателят на храма
Йован Оливер и неговата съпруга Оливерина. В ръцете си
Йован Оливер държи модел на
църквата. Забележителен е и
дърворезбованият иконостас,
изработен между 1811 и 1814
година. Той е смятан за един

Четири сезона, събрани в един
октомврийски ден в Родопите
Красива е Родопа планина през всичките сезони.
Туристическо дружество „Ибър“
- Долна баня, всяка година прави възможно поне едно посещение на някоя
част от нея. Активният туристически сезон – 2017 бе завършен със
среща с част от водните красоти на
Родопите.
Октомврийското съботно утро за
съжаление не вещаеше нищо добро.
Валеше и валеше.
Пътешествието започваше с комплекс „Чилингира” и язовир „Въча”.
Дъждът не попречи на прекрасното
настроение, с което изпихме сутрешното си кафе. Продължихме към гр.
Девин и първите стъпала на каскада
„Въча”. С нетърпение чакахме преминаването през двете ждрела: Триградското - с пещерата „Дяволското гърло“, и Буйновското – с Ягодинската
пещера. Успяхме да се доберем само до
последната. Дъждът вече беше като

стена.
В късния следобед ни посрещна град
Доспат с приветливия, кокетен хотел
„Диамант”. На сутринта се събудихме
със засмяно родопско утро, но по пътя
за язовир „Широка поляна” се оказахме
в плен на истинска зима. Покрай нас се
заредиха заснежени гори. Зеленият и
златистият цвят бяха отстъпили на
зимната приказка на Западните Родопи.
По пътя за Велинград се мяркаха
кокетните комплекси покрай язовир
„Батак” и Цигов чарк. Хубаво е, когато
не ставаш жертва на лошото си настроение, породено от дъжда, а това
само ти помага да видиш познати и
непознати места от друг ъгъл.
И ето го отново края на поредната
приказка. Заменихме я с друга – тази
на нашата Долна баня.
Боряна Троянска,
ТД „Ибър”, гр. Долна баня

от шедьоврите на школата
на Петър Филипович-Гарката,
който е работил активно в
този район през първата половина на 19 век.
„След четири часа по красивите пътеки на Осоговската
планина преходът ни завърши
с много песни, хора и вкусен
боб, приготвен от домакините. Преди да отпътуваме за
България, всички участници
получиха атрактивни награди,
подготвени от ММС за Световния ден на интензивното
ходене“, сподели секретарят
на дружеството Силвия Михова.
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От Кавала до гр. Гоце Делчев
Н

ие, туристите от ТД
„Ибър” - гр. Долна баня,
отново тръгнахме на
път. Това е поредната
екскурзия от годишната ни
програма. Желаещите бяхме
доста, местата в автобуса
отдавна бяха попълнени.
Този път крайната ни цел
бяха гръцките градове Кавала
и Драма. Избрахме най-краткия път - през Юндола – гр.
Гоце Делчев - КПП Илинден Гърция.
Пътят бе живописен, но
с доста завои и бавно се пътуваше. Направихме кратка
почивка на бензиностанция
в град Гоце Делчев. Там бяха
спрели и група туристи от
Петрич. Те пътуваха за Кръстова гора. Разменихме по
няколко думи и пожелания за
приятно пътуване и хубаво
прекарване. От Гоце Делчев
до границата - КПП Илинден
- е съвсем близо. Минахме границата много бързо и без проблеми. Пътищата в съседна
Гърция са добре поддържани,
нямаше много коли и пътувахме спокойно. След около час
и половина видяхме морето,
корабите, красивия залив и
белите сгради на град Кавала.
Градът е вторият по големина град в Северна Гърция и
е най-голямото пристанище
в областта. Още от пътя
към пристанището, отляво,
видяхме част от арките на
акведукта „Камарес“. Това е
съоръжението, чрез което се
е пренасяла вода от 6 км разстояние до стените на града.
От пристанището, по крайбрежната улица, тръгнахме
по стръмните улички към останките от средновековната

крепост „Криступолис“, разположена на хълма. Минахме
през старата част на града
- Панагия, по улицата покрай
родната къща на Али Мохамед
(основател на династията,
която управлява Египет до
1952 г.). Видяхме и 200-годишната сграда на Имарета, която е издигната от Мохамед
Али като приют за религиозни ученици. Приютявала е до
600 бездомни през лятото
до 1923 година Сега част от
сградата е превърната в луксозен хотел. Позапъхтяхме се
по стръмните улички и стълби, но достигнахме до крепостната стена и до най-високото място на Кулата.
Видяхме целия град, корабите
и отсрещния остров Тасос.
Запечатахме тези прекрасни гледки с фотоапаратите,
за да ги имаме за спомен и за
да им се наслаждаваме още
дълго. На връщане любезно, и
то на български език, ни поканиха да си купим сувенири от
Кавала. Това бе магазинчето
на художничката Анна, която
ни почерпи с бонбони с аромат на анасон. Опитахме и
сладкото й от маслини. Попита ни откъде сме, подари ни
картина с изглед от Кавала и
разбирайки, че сме туристи
и живеем в подножието на
Рила планина, ни заразпитва
за връх Мусала. Попита ни как
мислим, дали ще може да изкачи върха, защото се притеснява, че вече е на 58 години.
Всички дружно я уверихме да
дойде в България и да опита.
Ако не успее да стигне до
самия връх, то поне ще види
прекрасни планински гледки.
На крайбрежната улица са

разположени и множество
ресторанти, които предлагат различни видове риба и
морски деликатеси. Избрахме
един от тях, защото любезно ни поканиха и ни обясниха
какво предлагат на български
език. Похапнахме и пийнахме
гръцка бира.
Съботата беше пазарен ден
за града. Успяхме да посетим
пазара, който изобилстваше
от плодове, подправки, маслини и дрехи. Купихме по нещичко за подарък или за спомен.

Дарителска кампания на Българския туристически съюз

Да възстановим заедно
хижа „Богдан”
НАЧИНИТЕ
ДА ПОМОГНЕТЕ
СА:

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 руи-

ни.
Затова ние Ви призоваваме:
Нека съберем
100 000 лв., за да
изградим хижата.
Нека
продължим
традицията, според
която от зората на
организираното туристическо движение
хижите са се строели
изцяло с дарения и доброволен труд.

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”.

Времето, което бяхме определили за разходката ни из
града, бързо мина и трябваше да потеглим обратно за
България. На около 40 км от
Кавала е град Драма. Спряхме
близо до парка, където са изворите на река Агия Варвара.
Макар и да беше доста горещо, не така зелено и свежо,
видяхме прозрачните води на
изворите и малките пъстърви, които плуваха в тях. В
парка открихме и грамадния
многовековен чинар, където
направихме снимки.
Потеглихме и след 60-ина
километра отново бяхме на
българо-гръцката
граница.
Само на 10-ина километра от
границата се намира и село
Копривлен, което е в подножието на източните склонове
на Пирин планина. Тук се намира наскоро построеният спа
хотел ,,Мари Белл”, в който
нощувахме. Бяхме впечатлени от приятната обстановка,
чистотата, уюта и дружелюбното отношение на персонала. След сутрешното кафе
и вкусната закуска, която ни
сервираха в ресторанта на
комплекса, се отправихме за
град Хаджидимово. Само на
6 км от хотела се намираше

Туристическо дружество „Перелик” – с. Широка лъка, изказва
благодарност и благопожелания по повод излизането в пенсия на дългогодишния всеотда-

третият по големина манастир в Югозападна България
– манастирът „Свети Георги”,
чието създаване се свързва с
пророчески сън, който се явил
на местен овчар. Манастирът е построен през средата
на 19 век. Опожаряван, опустошаван, днес е възстановен
и действащ. Пази се и иконата на „Свети великомъченик
Георги”, открита около 1865
година. Счита се, че тя е от
1750-1800 г. и се смята за чудотворна. Дворът на обителта е с много зеленина, цветя
и вековни чинари.
Посетихме и близкия зоокът, където се разхождаха
сърни, елени, фазани, пони и
едно кенгуру. Отделихме време и за град Гоце Делчев. Впечатлихме се от приятните
места за отдих, кафе, хубав
парк и чистота. Посетихме и
историческата църква „Света Богородица”.
Така, събрали много впечатления, хубави спомени и приятни преживявания, се прибрахме в родния ни град.
Боряна Брождина,
член на УС на ТД „Ибър“,
гр. Долна баня

ен хижар на хижа „Ледницата”
г-н Стоян Бечев, като уверява
него и туристите, че традицията на БТС – гостоприемството – ще продължи.
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Туристи от ТД „Осогово“ в мистериозната планина Ртан в Сърбия
В
ранната съботна
утрин автобусът
пое от Кюстендил
през София в посока ГКПП Калотина. Покрай
криволичещия път Княжевац – Пирот бе нашата
първа отбивка, а именно
водопадът „Бигор“ на река
Станянска. Изворът на
Бигрен поток се намира на
около 300 метра нагоре по
реката от варовиковите
басейни и сред местните е известен като „лудо
врело” („лудият извор”). В
участъка е имало дванайсет воденици за мелене на
жито. Воденичните камъни отдавна не се въртят,
а останките на сградите
са обрасли в храсталаци. По пътя за Княжевац
се спряхме в село Долна Каменица, за да разгледаме
църквата „Света Богородица”. Тя е построена през
14 век на левия повдигнат
бряг на Търговищки Тимок
от неизвестен покровител. Църквата е уникален
шедьовър на средновековната архитектура. Нетипични за православното
християнство са двете
средновековни готически
кули, които са и по-високи от купола. Всички
вътрешни стени, дори и
тези в кулите, са изписани. Стенописите са запазени и са с изключителна
художествена стойност.
На първия ред е покрови-

телят със семейството
си, след това е представена и Богородица. Южно от
вратата са поставени фигурите на двама прегърнати конници -Теодор Тирон и
Теодор Стратилат.
В следобедните часове
разгледахме Злотска пещера (Лазарева пещера),
една от най-големите пещери в Сърбия. Изградена
е от подземна река, която все още минава през
нея. Общата дължина на
Злотска пещера е 9818 м.
Тя е обявена за природен
паметник в геологичното

високото плато по скални
странични пътеки със спиращи дъха гледки. Опознаването и проучването на
Лазарев каньон не е лесно.
Каньонът е дълъг 4500 м,
дълбок 350-500 м и с минимална ширина от 4 м. По
ръба на каньона се насладихме на непрекъснато
променящите се гледки.
Отвесни варовикови скали
с уникално разнообразие на
карстови форми, карстови
долини, дупки, пукнатини и
пещери - прекрасен фон за
перфектната снимка
Вечерта в мотел „Пано-

наследство на Сърбия. Постоянната й температура е 8 градуса по Целзий.
След пещерата се отправихме към един от
най-големите каньони в
Сърбия. Изкачихме се до

рама“ опитахме от традиционната сръбска кухня
в очакване на следващия
ден. В сръбската планина
Ртан се намира загадъчен
връх, който вълнува учени, метафизици, футуро-

лози и обикновени хора.
Планината Ртан и връх
Шиляк (1560 м н.в.) е с формата на пирамида. Който
веднъж е стъпил на него
и е усетил необикновеното му влияние, задължително размишлява какво
е това място. Идеална
геометрична форма на
пирамида и озадачаващи
пропорции на планината
Ртан няма как да бъдат
образувани по естествен път под влиянието
на природни сили. През
годините назад са правени различни изследвания,
които категорично доказват, че планината излъчва
електромагнитни вълни
28 kHz, нискочестотни
звукови вълни и ултразвукови вълни. Мястото си е
спечелило световна слава
заради способността на
планината да издава звуци, наподобяващи човешко
дишане, които излизат от
нейните недра. Още по-загадъчно е как едно творение на природата може
само да придобие формата на идеална пирамида.
Мястото явно е привличало хората още от древността, тъй като преди
стотици години около
Ртан са построени девет
манастира, от които три
са оцелели и до днес. От
върха се простира гледка
дори до вливането на реките Сава и Дунав, Авала,

Копаоник, Стара планина,
Видин с част от България.
Ето защо хората казват,
че с изкачването на Ртан
ще се излезе на покрива на
Сърбия.
Ртан е известен със
своите ендемични растения, защитени от закона, а от тях, разбира се,
най-известният е рътански чай. На върха почти
винаги има облак, който
в слънчеви дни прилича
на ореол. Разходката до
върха ни отне около 4
часа. Оставихме планината, заредени с енергия и
емоции, и се отправихме
към Сокобаня. Разгледахме зелената градина над
река Моравица и турската
баня „Амам“ в центъра на
Сокобаня, която датира
от ХV век. Тя е единствената оригинална баня,

която е в експлоатация в
региона. Построена е от
турците върху основи на
римски терми, което се
вижда от старите основи
и фрагменти от римски
тухли, както и римска мозайка на басейна в банята
на жените.
Предстоеше ни обратният път към дома. Оставихме в София част
от групата. Благодарихме
на Стоян Качов – нашия
гид, за изключителната
всеотдайност и професионализъм, които прояви
през дните, в които бяхме
заедно, и си пожелахме:
„До нови срещи!“ Така приключи тази изключително
емоционална екскурзия.
Силвия Михова,
секретар на ТД „Осогово“,
гр. Кюстендил

От Козлодуй до Свищов през римските градове Улпия Ескус и Нове
ТД „Стратеш” – Ловеч,
следвайки амбициозната
си програма да заведе
своите членове до всички
национални туристически обекти в рамките на
всеки 2-3 години, проведе
екскурзия в средата на
септември до Козлодуй,
Свищов и римските градове Улпия Ескус и Нове.
Интересът беше голям.
Участие взеха 50 души.
Потеглихме от Ловеч
в ранна утрин и около 10
ч. бяхме първите посетители на кораба-музей
„Радецки“ на Дунавския
бряг. Голямата ни група
бе поканена за беседа
в просторния, червен
салон - трапезарията
на кораба, който днес
приютява чудесна експозиция,
представяща
историческите събития,
случили се там - копия
от трите писма на Ботев, писани на борда на
кораба, лични вещи, списък на 205-те четници
от всички краища на българските земи, карта на
качването на четниците
от 4 пристанища на р.
Дунав. Беседата с мно-

ОБЯВА

ТД „Равни чал” – с.
Костенец,
търси
хижар за управление и стопанисване
на хижа „Белмекен”.
За контакти: Ангел
Манджуков,
тел.
0899921306

го исторически факти
събуди у нас чувство на
признателност и национално достойнство. Посетихме и Историческия
музей на брега, представящ в цялостен вид епохата, организацията и
пътя на Ботевата чета,
както и отзвука от събитията до днешни дни.
Водач там ни беше Николай Пачев, 78-годишен
забележителен историк,
посветил десетилетия
на проучвания. В бяла
капитанска куртка, сладкодумно и страстно, той
прикова вниманието ни с
малко известни факти и
професионален анализ.
Следващата ни цел
беше 2000 години назад
във времето - разкопките на античния римски
град Улпия Ескус край с.
Гиген. Входът е свободен.
Информация за града ни
даде винаги подготвеният ни водач, председателят на ТД „Стратеш”
Светослав Генков. Разходихме се по правите римски улици, сред впечатляващи каменни фризове
и капители от храмовете на Капитолийската
троица - Юпитер, Юнона, Минерва и голямата
гражданска
базилика.
Там е намерена една от
най-добрите многоцветни подови римски мозайки
по нашите земи. На нея
е изобразена сцена от
комедията „Ахейци”. Реставрирана, днес тя може
да бъде видяна в Истори-

ческия музей - Плевен.
В късния следобед
пристигахме в Свищов,
града на първото българско народно читалище
„Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”, първото
театрално представление, първия освободен
град в България, огнище
на дарителски традиции в полза на народния
възход, както научихме
от вещия ни гид Пети
Доневски, бивш директор
на Историческия музей,
удостоен по случай 24
май през 2017 г. с приза: „Достоен за Свищов”.
На път за къщата-музей
„Алеко
Константинов“ видяхме много
забележителни сгради,
построени от дарители:
Театъра и Читалището,
Стопанската академия
„Димитър А. Ценов”, Търговската гимназия, Часовниковата кула, изградена от майстор Богдан
през 1763 г., Етнографския музей в Сладкаровата къща, Свищовския манастир „Св. св. апостоли
Петър и Павел”, в който
през 1813 т. Неофит
Бозвели основава килийно училище. Историята
е навсякъде. Виждаме и
дома, в който е подписан
през 1791 г. Свищовският австро-турски мир.
Къщата-музей
„Алеко
Константинов“ и днес
впечатлява с разположението си на високия бряг
на р. Дунав, с красивата
си градина и изискан ев-

ропейски интериор. Дарена още приживе от
писателя на Свищовска община за културни
цели, днес тя е дом на
неговото сърце. По време на Руско-турската
освободителна
война
там отсяда император
Александър II. В нея се
помещава канцеларията
на Свищовското губернаторство. Служители
там са били Иван Вазов,
Драган Цанков, Никола
Живков, начело с Найден
Геров, а 14-годишният
Алеко е бил писар в нея.
На път за църквата „Св.
Троица”, построена през
1867 г. от Кольо Фичето, пресичаме елегантната градска градина,
създадена няколко години
след Освобождението от
първия кмет на Свищов
Димитър Анев. В нея е
бюстът на Алеко, издигнат от съгражданите му
още в началото на двадесети век. Наблизо е и
уникалният паметник на
дарителите, построен
през 2005 г. да почете
делото на всеки, спомогнал за успешното развитие на града. Надписът
на паметника гласи: „На
сърцатите дарители от
признателни свищовци”.
Храм „Св. Троица” е шедьовър на църковната архитектура от Късното
Възраждане. Построен е
от уста Кольо Фичето
на най-високото място
в тогавашния град. Интересни са двете въртя-

щи се портални колони. В
нея има много светлина
от прозорци и витражи.
Иконите в иконостаса
са дело на свищовлията
Николай Павлович, чието
име носеше Художествената академия в София.
Привечер се отправяме
към останките на античния град, военен лагер
Нове край Свищов. Основан е през 45 г. след Христа. на важен кръстопът
на Траяновия и Крайдунавския път. Днес може
да се види интересно решение на възстановка на
щаба на легиона - Принципията, военна болница
и баня. След приемане на
християнството през V
век Нове става епископски град. В обширната
резиденция на епископа
са разкрити голяма базилика и кръщелня. Там е намерена и изработена от
фин мрамор менза сакра

от IV век - свещена маса
в църковния олтар.
В лъчите на залеза се
отправяме на север от
Нове към парк „Паметниците” - мястото на
дебаркиране на руските войски през 1877 г.,
почетено с издигане на
първите паметници в
чест на загиналите тук
812 души още през 1878
г. със средства, отпуснати от руския император.
Периодично за кръгли
годишнини се откриват
нови мемориали и знаци,
последният - през 2007 г.:
светлинно лазерно шоу
„От тук изгря свободата” по повод 130-годишнината от освобождението на Свищов. Едно
чудесно място за разходка и размисъл на брега на
прекрасния Дунав.
Текст и снимка:
д-р Дарина Петрова
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Из Турска Странджа

О

т 6 до 8 октомври се проведе
туристическа
проява в Турска Странджа, организирана от ТД „Сърнена
гора”. В проявата взеха
участие 27 човека – членове на дружеството.
Това бе едно своеобразно продължение, или
по-скоро развитие на

проява включваше посещение на най-големите
в Европа лонгозни гори,
изкачване на върховете Мали Петре и Малка
Махиада, посещение на
7-мата по големина в
Турция пещера „Дупница“, градчето Инеада и
областния център Киркларели, както и да създадем контакти с ту-

В началото да определим маршрута

Снимка за спомен с турските ни приятели

темата „Да опознаем и
Турска Странджа планина” – идея, започната
още през 2016 година с
посещението на най-високия връх в планината –
Махиада. Тазгодишната

ристи от Турция.
Времето беше с нас слънцето ту срамежливо се показваше, ту облаците се струпваха и
аха - да завали, но нищо
не помрачи великолепно-

На брега на едно от 7-те езера в лонгозния национален парк

Турска сватба в скален манастир

Кюстендилски туристи почитат
празника на свети Иван Рилски

то настроение на малката ни сплотена група.
Събота беше денят за
разходка из лонгозните
гори, както и по пясъчния бряг покрай морето.
Убедихме се, че няма
значение дали е в Турско
или в Българско – Странджа планина е просто
пленителна и в нас се
зароди желанието да се
завръщаме отново и отново. И ние като човеци
трябва да се стараем
да съхраним Странджа
в този й вид, в който е
тя там - дива, чаровна, почти недокосната от съвременния дух

на времето.
Тук е мястото да
споменем, че проявата беше много добре и
старателно организирана, включвайки за всеки
ден маршрут и нощувка.
Всичко това беше невъзможно без помощта
на Орхан – приятел турист от Киркларели,
който много самоотвер-

жено прегърна идеята
за съвместна туристическа дейност между нашето дружество „Сърнена гора” и туристите
от гр. Киркларели и областта. Смеем да твърдим, че основата на едно
здраво приятелство е
положена.
Събина Цанева

Половин век, отдаден на туризма
Туристическо дружество „Осогово”
- гр. Кюстендил, с поход до пещерата
при село Гърбино, обитавана от свети Иван Рилски, отбеляза празника
на светеца. В него се включиха около
30 души на различна възраст. Участниците изминаха пеша близо 20 километра, придружавани от земенския
водач - Венци.
Пещерата, за която се твърди, че
е обитавана от свети Иван Рилски, се
намира над село Гърбино и е на около 5
километра от селото в местността
Светата вода, между венец от скали.
До пещерата на свети Иван Рилски
води стар римски път, обрасъл, но
запазен. Според преданието, тази пещера е обитавал свети Иван Рилски,
след като е напуснал родното си село
Скрино. Когато свети Иван Рилски е
на 25-годишна възраст, умират родителите му. Той решава да раздаде

наследството си на по-бедни и болни
хора и напуска село Скрино. Обикаля
из пустите места и манастирите
около Струма и Витоша. Най-напред
се спира при Земенския пролом на р.
Струма, в пещерата над село Гърбино.
В пещерата има издълбан надпис:
„Отче Йоане, помози и спаси”, който
датира от около XII век. Прашната
съкровищница на миналото ни крие
безценни легенди и предания, съхраняващи онази забравена или чезнеща
история на народа български. Техните
дела са увековечени и съхранени в хилядите митични истории, които ние
сме длъжни да съхраним.
„Ние, туристите от ТД „Осогово“ гр. Кюстендил, всяка година почитаме празника на свети Иван Рилски с
поход до местата, на които е пребивавал“ - сподели Силвия Михова, секретар на ТД „Осогово“ - гр. Кюстендил.

Александър Георгиев от ТД „Бунай”
– гр. Панагюрище, е на 66 години, но
през 2017 г. с гордост отбелязва 50
години от активната си туристическа дейност. Той е удостоен със
званието „Отличник на БТС” и е носител на медал „Алеко”. В актива си
има 7 златни значки от Националното движение „Опознай България – 100
национални туристически обекта”, 8
златни значки от движението „Покорител на 7-те планински първенци” и
2 златни от движението „Покорител
на 10-те планински първенци”. Гордее
се с преходите си на международния
маршрут от Айзенах (Германия) до
нос Емине, осъществени в периода
1984-1992 г. През 1986 г. основава вокална група за туристически песни
„Средногорска песен”, чийто кръстник е маестро Филип Аврамов. Автор
е на книга за историята на Туристическо дружество „Бунай”.
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Една очарователна екскурзия
О
старях по пътищата
и планините на България. И вече си мислех, че почти няма
кътче от страната, където
да не е стъпвал моят крак. Но
се убедих, че не е така. И не
може да бъде, дори два живота да живее човек. Защото
все още има и ще има необходени от мен села и градове,
горски и планински масиви,
върхове, била и долини. Само
да се надявам да съм здрав,
за да разширявам познанията
си за тях, като ги обхождам с
краката си и оглеждам с очите си. Години още!
С такива размисли, мечти
и надежди се отправих на екскурзия с познатата ни вече
туроператорска фирма от
Велико Търново. От обявения
маршрут през Провадия, Варна, Балчик, Калиакра, Камен
бряг и Побитите камъни за
пръв път щях да бъда на крепостта „Овеч“ в Провадия
и на отвесните скали край
морето при Камен бряг. Това
бяха два значителни туристически обекта, които незнайно защо бях пропуснал да
посетя досега. Затова тръпнех в очакване да се докосна
до тях и да ги видя с очите
си.
Групата ни беше съставена
от различни по възраст екскурзианти от Габрово, Велико Търново, Лясковец и Горна
Оряховица. Бяхме мъже, жени
и деца, комфортно разположени в 50-местен автобус,
придружени от всезнаещата
екскурзоводка Светла. Противно на очакванията ни за
горещо време, каквото беше
до края на летния сезон, в
първия ден на есента подухваше хладен вятър и облачността беше рехава. Така че
имахме идеални условия за
пътуване и за разходки през

възстановени кули, основите
на църква и жилищни постройки, помещения за охраната,
шахти и канали за отводняване от дъждовете и един
79-метров кладенец за снабдяване с вода на живелите
последователно в крепостта
траки, римляни, византийци,
българи и турци. Освен по
витата стълба със 111 стъпала откъм западната страна до крепостта може да се
достигне и от северния вход,
пред който през 1996 г. е изградено 150-метрово мостово съоръжение с парапети,
което създава комфорт за
движение на посетителите
из обекта. През 2002 г. са извършени ремонтни дейности
по този дървен мост, предимно за подмяна на отделни елементи от него.
Две нощувки с вечери и закуски имахме последователно
в хотел „Наслада” в гр. Балчик,
които наистина ни доставиха наслада с уютните стаи
за почивка и богатата и калорична храна в ресторанта. За което на кого повече
трябваше да благодарим – на
любезните ни домакини в комплекса, или на фирмата, организатор на екскурзията?!
На втория ден сутринта
с автобуса преминахме през
Каварна и спряхме на нос Калиакра. Бяхме посещавали
нееднократно крайморската
твърдина, изградена на скалистия бряг от траките, а
после на два пъти укрепвана
с дебели каменни стени от
римляните, но само смътно
си спомняхме крепостта на
отвесните скали и скулптурата на девойките със сплетени коси, които се хвърлили в морето, за да запазят
своята българска чест от
поругаването на турските
поробители. Сега бяхме въз-

чисто и приятно за окото на
човека. А скромните павилиончета от двете страни на
каменната улица привличаха
неудържимо със своите сувенири, изцяло посветени на
Калиакра, без никакъв кич и
чуждоезична инвазия. Скромно, но интелигентно!
После продължихме за Българево и Камен бряг. Какво
по-точно име може да се даде

трите първи дни от есента.
Като по поръчка!
На крепостта „Овеч“, датирана от ХIII и ХIV век, се
качихме по атрактивна вита
стоманена стълба откъм източния край на гр. Провадия.
На обширното скалисто плато с отвесни стени видяхме

хитени от възстановените
крепостни стени и кули на
входа към крепостта на скалистия нос. Нови за нас бяха
музеят в скалите, ресторантчето и малкият параклис на вертикалните каменни стълби надолу към носа.
Навсякъде беше обезопасено,

на селото от Камен бряг,
когато е разположено на заравнено скалисто плато с
отвесни скалисти брегове
откъм морето? От огромната площ, покрита само със
сухи треви, равна и открита
на изток, сушата свършва до
морето с отвесни скали. Уни-

кално! Затова допреди години
тук идваха много млади хора
да срещат лятното слънце
на 1 юли по западния образец
на Джулай Морнинг.
А ние, сегашните туристи,
се заплеснахме по малкото
огънче в импровизираното
огнище в източния край на
платото, подклаждано с газ
от морското дъно.
Последният ден от нашата екскурзия беше определен
за разглеждане на забележителностите на гр. Балчик,
Университетската ботаническа градина и Двореца на
румънската кралица Мария
Единбургска. И тези обекти
ги бяхме позабравили отпреди, но красотата и привлекателността им отново ни
впечатлиха. Напротив, все
по-големи са израснали кактусите и дърветата в прочутата ботаническа градина, все
по-нови цветя са нацъфтели
в нея, но пак красиво са оформени отделните участъци
под открито небе и в оранжерията. Новост е дегустацията на различни напитки във
винарната, до която накрая
ни заведе любезната екскурзоводка. Тук за пръв път опитахме ракия от тикви, вино
от смокини и безалкохолни
напитки – произведени в самата ботаническа градина.
Непосредствено до Университетската
ботаническа
градина се намира прочутият Дворец на румънската
кралица, построен през тридесетте години на миналия
век. И него бяхме разглеждали
неведнъж, но от идването ни
сега трябваше да си спомним
за историята на неговото
построяване и за неговите
обитатели. В подредбата на
стаите, спалнята, банята и
градината на Двореца смятахме всичко за автентично, обаче екскурзоводката ни
изрази съмнения, че най-скъ-

пите вещи на кралицата
отдавна са пренесени в Румъния. Това съвсем не намали
прекрасните ни впечатления
от запазения през годините
единствен по рода си в страната кралски дворец.
Последният обект от нашата екскурзия беше природният феномен Побитите камъни. Посетихме го на връщане
към Велико Търново. Сред пясъците удивително стърчаха
по-високи и по-ниски многобройни каменни колони. Гладки и ръбести, плътни и кухи,
изваяни от споени пясъци и
каменни отломки на дъното
на оттеглило се преди векове
море. Така екскурзоводът ни
обясни този феномен и ни посочи накъде да обикаляме из
огромната пясъчна територия с набодени в нея каменни
колони. И ние дълго ровихме
краката си из пясъците, повечето от нас не стигнаха
до края и се събрахме при автобуса с чувството за неудовлетворение от грижите
на Регионалния исторически
музей във Варна за този уникален природен обект. Освен
паркинга и постройката за
екскурзовода, касата и павилиона за сувенири, защо не е
направена поне една пътека
от дъски, за да не ходят туристите по пясъка? Каквито
например има в пещерите, из
пясъчните пирамиди, на Трапезица, в крепостта „Овеч“
и на много други обекти от
„100-те НТО” в България.
Но все пак, и Побитите камъни ни доставиха удоволствието да опознаем директно
страната си. Така на практика се убедих, че колкото
и да обикалям по познати и
непознати кътчета, никога
възприятията ми няма да се
преситят. Така е било, така
ще бъде и занапред.
Христо Мандев

Памет
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Да пристъпиш до гроба на хан Кубрат
Разказ на първия габровски поклонник

В

столицата на Украйна, гр.
Киев, за пръв път отидох
точно преди четири десетилетия. С група студенти преминахме пеша от Габрово
до молдовската столица Кишинев все по преките пътища през
България, Румъния и Молдова.
Разстоянието от 650 км извървяхме за тринайсет дни, като се
движехме със скорост 50 км на
ден. А след това, през Украйна,
пътувахме с придружаващата ни
„Ниса” на габровския ВУЗ. Беше
удивително, като за Книгата на
рекордите на Гинес.
От тогава измина толкова
много време и ето че се случи
повторно да посетя украинската
столица, но този път с автобус.
Като участник в поклонническа
екскурзия до гроба на създателя
на старата Велика България – хан
Кубрат. Поводът беше 105-ата
годишнина от намирането на гроба на големия български владетел
в полтавското село Мала Перешчепина. Родолюбиви българи пет
години преди това бяха създали
Международен
организационен
комитет, който да призове на
Всебългарски събор представители на разпилените по целия свят
наши сънародници. Тогава на гробната могила на Великия хан дошли
повече от три хиляди българи и
съборът поставил началото за
изграждане на голям мемориален
комплекс, посветен на завета на
Кубрат „Съединението прави силата”.
За сегашния събор организаторите закъснели с подготовката
му – имали уважителни причини.
Затова и аз късно научих за него.
Не от организаторите в нашата страна, а от Асоциацията на
българите в Молдова. В Украйна
имало две такива асоциации, които също се делели помежду си.
Противно на Кубратовия завет
за единение! Подобно на синовете му, разпокъсали великата си
бащина държава след неговата
кончина.
Поклонническата
екскурзия
беше осъществена от известна
туроператорска фирма от столицата. С модерен автобус шейсетината мъже и жени, млади и
стари, от София, Мездра и още
десетина селища от страната,
пътувахме денонощно през Румъния и Украйна, за да достигнем
до близо тримилионния град Киев.
Тук местна българка ни стана
екскурзовод по всички най-забележителни обекти из града, създаден през далечната 482 г., там,
където р. Десна се влива в р. Днепър. Така се заредиха за опознаване църквите с позлатени кубета
„Св. Архангел Михаил”, църквата
„Св. София” и главната църква в
Киево-Печорската лавра, Площадът на независимостта, Златната порта, Киевската опера,
главният булевард „Кресчатик“,
площадът „Майдан“, свързан с бунтовните действия преди няколко
години, мемориалният комплекс
„Родина мать”, паметниците на
Богдан Хмелницки, Тарас Шевченко, на княгиня Олга с братята Кирил и Методий, на княз Владимир,
на хетмана Мазепа и т.н. Повечето от тези паметници бяха с монументални каменни скулптури,
запазени от хулигански рушения
и неприлични украси със спрей.
Впрочем такива „графити” не
видяхме никъде из централните
райони, които посетихме при нашата обиколка из тях.
Обиколката ни из града завърши с разходка по крайбрежната
улица на р. Днепър. В широкия парк

с панорамна площадка отвисоко
наблюдавахме плаващите лодки и
параходи по „широката” река и тогава си спомних за песента „Реве
ка стене Днипр широкий”, която
изпълнявахме с нашия габровски
хор на турнето ни в Одеса преди
много години.
Направи ни голямо впечатление
доброто поддържане на настилките по улиците и тротоарите.
Парковете и градините са безуп
речно чисти, тревните площи са
ниско окосени, а цветните алеи
по всяко време са добре поддържани със сезонни цветя и зеленина.
Освен типичните за социалистическото строителство - вече
поовехтели и изгубили привлекателността си, огромни жилищни
блокове и обществени сгради,
сега разкрасяват града модерни
постройки от бетон и стъкло с
интересни архитектурни решения. Забележителен в това отношение беше и посетеният от
нас огромен МОЛ „Океан”, в който
човек може да се загуби сред многобройните магазини и щандове.
В него освен представители на
всякакви отечествени производители изпъкват имената на све-

и боб, или пък с току-що поникнали
жита. И по гладките, прави като
свещ пътища, се носеше бързо
към Полтава.
Център на Полтавска губерния,
или област понашему, градът е
построен в края на 12 век на брега
на р. Ворскла, ляв приток на Днепър. Постройките в него се отличават със свежа съвременна архитектура, но за запознаването ни
с Полтава трябваше да участваме в разходката из града с любезната ни екскурзоводка на руски
език едва през последния ден от
нашето посещение тук. А сега
бяхме настанени за нощувка в големия съвременен хотел „Турист”,
след което самостоятелно да се
разхождаме из близкия район.
В определения за Всебългарския събор ден отпътувахме за с.
Мала Перешчепина. Времето все
така беше безоблачно и горещо
за средата на септември. Температурата в автобуса успешно се
регулираше с климатик, обаче извън него задължително търсехме
сянката. Слава Богу, в този край
на страната горите за сянка бяха
повече!
В историческото за нас село

товнопризнати фирми за модни
облекла и аксесоари, за битова
техника, промишлени и хранителни стоки, напитки и пр. Естествено, за нас, българите, беше
възхищението ни от разнообразните видове украинска водка, бижутата и иконите. Известно ми
беше украинското производство
на икони, но сега ме смая голямото разнообразие от различни по
форма и размери ярко оцветени
релефни изображения на Богородица, на Исус Христос и мнозина
светци с богата украса, златист
и сребърен обков. Удиви ме също
така изобилието от хранителни стоки – месни, млечни, хлебни,
захарни и шоколадови, разни напитки и плодове. Интересно ни
беше да опитаме от украинската
водка, от техните вина, бонбони
и прочутите галушки – тестени
рулца с плънка от месо. А за мене,
като любител овощар, най-забележителни бяха черните къпини
с големината на орех, каквито дотогава не бях виждал.
Нощувахме в модерния хотел
„Дружба”.
Докато до Киев преди това кракът ми беше стъпвал, нататък,
към Полтава, сега ми предстоеше
да отида. Смътно си спомнях за
историческата Полтавска битка,
за която ми предстоеше да науча повече. Когато автобусът ни
излезе от крайните квартали на
Киев, отново потъна в безкрайните полета от чернозем с още неприбраните царевица, слънчоглед

пристигнахме почти в 10 ч., когато по програма трябваше да
започне тържеството. В горичката от бял бор в началото на селото местните организатори бяха
подготвили всичко за срещата
със сънародниците ни – естрадата, пейките от масивна чамова
дървесина, масите за изложителите на художествени произведения и селскостопански продукти.
На една от тези маси габровското Дружество на писателите направи малка експозиция от книгите на няколко от своите автори,
един от които живее и твори в
далечната Австралия. Така беше
осъществено нещо като Панаир
на съвременната българска художествена литература за всички
българи, пристигнали тук от Молдова, Испания, Албания, Чувашия,
САЩ, Татарстан и други страни
по света.
Откриването на Събора стана
с поднасянето на венци и цветя
на гроба на хан Кубрат и изпълнението на химните на България
и Украйна. След това започна
музикалната програма, в която
от нашата страна взе участие
известната фолклорна певица
Поли Паскова с нейния състав,
кукери от Ямболско, танцьори от
Мездра и рок групата „Епизод”.
Докато певицата се представи
достойно на концертния подиум,
изпълнените от „Епизод” класически стихотворения от Ботев
и Вазов до известна степен смутиха публиката, очакваща да чуе

и види истински народни песни и
танци. Затова пък украинските
състави до късно следобед радваха посетителите със своите
звучни песни и типични народни
танци, всичките изпълнители на
които бяха облечени с ръчно избродирани носии.
До късно не секна и потокът от
поклонници на гроба на нашия Велик хан. Според информацията от
организатора на Събора, на това
място преди 105 години местното пастирче Фьодор случайно открило в песъчливата почва бляскав златен предмет. Цялото село
след това се втурнало да копае и
носи вкъщи от богатството, докато властите и археолозите не
се намесили и напълно събрали положените при саркофага на владетеля около 800 на брой златни (25
кг) и сребърни (50 кг) предмети,
сред които били уникалните пръстен и меч, дали основание за идентифициране на притежателя им.
Макар да са минали много години от смъртта на хан Кубрат,
сега разбрахме, че българите все
още трябва да помним завета му
за единение, където и да ни е разпиляла съдбата по света. В това
е и смисълът на тези поклоннически екскурзии, които Организационният комитет провежда.
А за прослава на Великия български владетел чрез Международния благотворителен фонд ще
се съберат средства, за да бъде
изграден в Мала Перешчепина величествен мемориал, макетът за
който сега беше донесен от България и представен на щанда на
Международния организационен
комитет. Той ще представлява
кръгъл постамент, на който се
издига ажурна арка с купол и с
барелеф на Кубратовия пръстен,
отпред на върховия пояс. Отделно от мемориала, в началото на
алеята, водеща към него, ще се
издигне внушителен монумент,
върху който ще стои фигурата
на Кубрат на кон, изправен на
задните си крака. А в кръг около
цилиндричната основа на този
паметник ще бъдат разположени фигурите на петте синове на
хана: Батбаян, Котраг, Аспарух,
Кубер и Алцек.
Вечерта се завърнахме в Полтава с чувството на истински
българи, достойни да се наречем
следовници на Завета на хан
Кубрат. С братски чувства към
всички сънародници по света.
На следващата сутрин, по не-

обясними за нас причини, пак не
получихме безплатната закуска,
включена в офертата ни за пътешествието. Но пък в замяна на
това осъществихме посещение
на най-интересните обекти из
града с местна екскурзоводка на
руски език. Така от нея научихме
първо, че преди години в Полтава
е имало голям завод за емайлиране
на предмети с величина от домакински съдове до огромни цистерни. А сега не съществува, както
не съществува и кадетското училище, чиято огромна сграда сега
се руши от времето – видяхме го
с очите си.
После обиколихме Кръглия площад с прекрасните цветни алеи.
Посетихме паметника на Петър,
любувахме се на ротондата, построена в знак на знаменитата
Полтавска битка, на красивата
църква и на символичната мраморна купа с традиционните
полтавски галушки с огромната
лъжица за тях.
В средата на парка в Кръглия
площад обиколихме Паметника
на Славата, издигнат в началото на 19 век в чест на победата
в Полтавската битка, в основата
на четирите страни на който са
вградени оръдейни дула – трофеи
от войната.
Накрая достигнахме до мемориала в околностите на града, построен в памет на Полтавската
битка по време на т.нар. Северна
война, в която на 27 юни (стар
стил) 1709 г. 45-хилядната руска
армия на цар Петър I и фелдмаршал Меншиков разбили 22-хилядната шведска войска. В непосредствена близост до този огромен
паметник е изградена красива
църква с позлатени кубета. На
лицевата страна на църквата,
вляво от входа, има мозаична картина, на която е изобразен Петър
I на кон, под чиито копита е паднало шведското знаме.
Късно следобед се завърнахме
за нощувка в Киев, за да поемем
на следващия ден обратния път
към родината. Въпреки някои смущения в организацията, останахме сравнително доволни от
екскурзията. И щастливи, че се
докоснахме до гроба на Великия
хан Кубрат, за което всеки от
нас с гордост получи - лично от
Международния организационен
комитет, Свидетелство за поклонение.
Д-р инж. Христо Мандев
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Юбилейно тържество на Пещерен клуб „Стринава”
Н
а 14 октомври в
района на Дряновския манастир се
проведе тържествено честване по повод
50-годишнината от създаването на Пещерен клуб
„Стринава”, 80-годишнината от благоустрояването на пещера „Бачо
Киро“ и 80 години пещерно
движение в гр. Дряново.
В проявата участваха
доц. д-р Алексей Стоев –
председател на БТС, Явор

книжка и фланелки.
С голям ентусиазъм
започва откриването и
описването на пещери
в района. Клон „Пещерно
дружество“ – Дряново, съществува до края на 1940
година.
Новата история на пещерното дело в Дряново
започва през пролетта
на 1967 г. Ентусиасти-туристи се събират и учредяват Пещерен клуб
„Стринава“ към Туристи-

През 1926 г. железничарската секция „Здравина“ се присъединява към туристическото дружество в града. По тяхно
предложение в началото на 1927 г. се поставя желязна врата, малко по-навътре от сегашните образувания „медузите“.
По-късно същата година „Здравина“ изработва и поставя желязна решетка и врата на входа на пещерата. През периода
1935-1937 г. пещерната група, съвместно с туристическото
дружество, на трудови начала построяват сегашните каменни стъпала, които ни отвеждат днес до входа на пещерата.
Тогава се електрифицира и една малка част от 200 м с външна
инсталация и обикновени електрически крушки. Изградена е
малка ВЕЦ, която захранва с електричество пещерата и тя
започва да се посещава.

Изпратените от него находки в София насочват вниманието на
археолога Рафаил Попов, който през годините 1935 и 1937 изследва
пещерите в района на Дряновския манастир. По същото време младият Радуш Радушев изготвя първата за България теодолитна
скица на пещера и това е тази на пещера „Бачо Киро“.

Град Дряново е неразривно свързан с изучаването на пещерите и историята на пещерното дело в България.

Тези дейности в района провокират членовете на туристическото дружество да основат клон на Българското пещерно
дружество.
В началото на 30-те години дряновците Бачев и Христов шлосери в държавната жп работилница, обхождайки пещерите край Дряново, спират вниманието си върху така наречената „малка пещера”. По-късно Димитър Бачев прави първите
системни археологически разкопки и прониквания в пещера
„Бачо Киро“.

Още със създаването на Туристическо дружество „Бачо
Киро“ през 1925 г. негови членове са посещавали пещерите в
района. Тогава пещерната група започва да прави постъпки за
благоустрояването и осветяването на пещера „Бачо Киро”.

Шопов - председател на
Българската федерация
по спелеология, и представители на 14 пещерни клуба от страната с около
100 пещерняци. Наградени
бяха изявени представители на ПК „Стринава“, а
на гостите бяха подарени
възпоменателен плакет,

ческо дружество „Бачо
Киро“. От своето създаване членовете на клуба са
проучили и картирали десетки пещери в района на
общината и в страната.
Клубът е оборудван с
всичко необходимо - модерна алпийска техника,
осветление и др. за про-

Октомври в
палитрата на
Бузлуджа, Шипка
и Казанлък
Туристи от ТД „Родни простори” – гр. Елхово, си подариха слънчев уикенд на Бузлуджа, Шипка и Казанлък през
октомври. Под обагрените в
есенни краски топли милувки на слънцето през първия
ден някои от тях направиха
преход от хижа „Бузлуджа”
до връх Шипка, а други се
разходиха до Бузлуджа. На
следващия ден в Шипченския
манастир те запалиха по
свещица за здраве, а музеите в Казанлък – Историческият, този на розата и на
Чудомир – им разкриха своите тайни.
Мария Гюзелева, гр. Елхово

веждане на учебно-тренировъчна и изследователска дейност. През този
период са обучени 36 нови
спелеолози. Клубът има 16
членове пещерняци, аварийно-спасителен отряд
от 7 спасители в пещери
и пропасти и е редовен
участник във всички прояви от Държавния спортен
календар и международните прояви на БФС.
Клубът постига успехи във всички насоки на
пещерното дело, като
картиране на пещерите
„Падалото”, „Андъка”, „Ма-

чанов трап”, Еменската
пещера, „Бачо Киро”, „Марина дупка”. Той е един
от активните клубове на
Туристическо дружество
„Бачо Киро“. Пещерняци
участват в туристически и природозащитни
дейности от календара
на дружеството. Основни
помощници са при стопанисването на благоустроената пещера „Бачо
Киро“, туристическите
обектите в района на
Дряновския
манастир,
активни участници са
при изграждането на ту-

Това става през април 1937 г.

ристически и екопътеки,
както и в подготвянето
и издаването на рекламни
материали. Многократно
пещерняци са участвали в
спасителни акции.
Спелеоклуб „Стринава“
получава
администра-

тивна, методическа и
финансова подкрепа от
СТД „Бачо Киро“ и има обществен авторитет в гр.
Дряново, в областта и в
страната.
Милко Илиев

В планината Водно
Дългогодишното приятелство между любителите на природата
отново събра туристите от Кюстендил, Крива
Паланка и Скопие на планината Водно. Тя е един
огромен планински парк,
прозорец към природната красота, водопади
и планински потоци. И
днес тя пази в обятията
си запазени църкви: „Св.
Спас“, „Св. Мина”, „Св. Никола”, „Св. Панталеймон”
и обаятелния манастир
„Св. Трифон”. Основната
атракция за туристите и поклонниците на
християнската вяра е
изграденият Милениумски кръст. Той е разположен на най-високия връх
– Кръстовар, висок 1066
м. Височината на кръста
е 66 м, а през 2008 годи-

на на него е монтиран
асансьор. След кратка
почивка сред красивата
панорама, водени от домакините от Скопие, се
отправихме към красивия
каньон Матка. Малко преди да се влее във Вардар,
една от най-дългите и
значими реки в Република
Македония - Треска, прави
невероятно красив пролом, който завършва с
изкуствено езеро (7 км),
язовирна стена, ВЕЦ, манастир, планинарски дом
и всички носят името
Матка (идва от средновековен град със същото
име). В съседство има няколко манастира от XIV
век – „Св. Андрей“, „Св.
Богородица“, „Св. Никола Шишевски“, останки
от „Св. Неделя“, както
и няколко по-нови, като

„Св. Йоан Златоуст“, „Св.
Петка“, „Св. Троица“, „Св.
Спас“ и др. Има и 3 проучени пещери – „Врело“, „Кръщална“ и „Убава“. Целият
район е карстов. На реката, под браната и ВЕЦ-а,
е създадено трасе за състезания по спускане и слалом с каяци в бързи води.
Една част от туристите избра да разгледа невероятната екопътека,
виеща се по самия каньон.
През по-голямата част
пътеката е изсечена в
самите скали, което я
прави изключително живописна. Това е стара
военна пътека, обрасла
с буйна растителност,
предлагаща достатъчно
емоции за любителите на
нестандартни усещания.
При манастира „Св. Никола Шишевски“, закътан

сред непристъпни скали,
домакините от планинарски клуб „Центромпром“ от град Скопие
ни почерпиха с планин-

ски чай и локум. Добре
запазените стенописи
показват житийни сцени на св. Николай Мирликийски
Чудотворец.
„Всички бяхме очаровани
от гостоприемството и
сърдечното посрещане.
С пожелание за следващи срещи и съвместни
прояви ние се разделихме,
заредени и очаровани от
красотата на това невероятно място“, споделиха
туристите от ТД „Осогово” – гр. Кюстендил.
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15-и песенен празник
„Слава Вам, будители!“
В
ъзрожденският Пловдив за пореден, петнадесети път, стана
място на един голям
туристически песенен форум, посветен на паметта на
народните будители – тези
поборници, будили народната свяст през тъмните дни
на многовековното потисничество. Станал вече тради-

ция в музикалния живот на
Града под тепетата, той се
радва на голяма популярност
сред туристическата и музикалната общественост тук,
особено сред участниците и
деятелите на хоровото пеене. Залегнал в календарните
годишни планове на Българския туристически съюз и
на Българската федерация

Доц. д-р Алексей Стоев награждава хор „Средногорски звуци“ – Стара Загора

на туристите ветерани, по
стародавна традиция се организира от местното туристическо дружество „Шипка“ със секретар г-жа Анна
Камчева и от ръководството
на вокално-инструменталния
ансамбъл „Здравец“ с главен
художествен
ръководител
и диригент маестро Стоян
Марев.
Израз на трайния
интерес към тази музикална
проява на туристическата
и масовата песен и тази година бе пълният салон на Военния клуб - Пловдив, където
традиционно, при любезното
съдействие на ръководството на клуба, се провежда.
Разнообразна бе публиката
и тази година - присъстваха
много общественици, музикални дейци, туристи и ветерани на това движение и
музикални изпълнители от
други туристически сдружения от града и региона.
На музикалния форум присъства и председателят на
БТС доц. д-р Алексей Стоев,
който произнесе кратко приветствено слово при откриването. Тук бе и г-н Христо
Цилев, председател на Туристическо сдружение „Чернатица” - Пловдив. Бяха дошли
и представители на местни
институции, ръководители
и активисти от останалите пловдивски туристически
дружества.
Под мотото „Слава Вам, будители!“ внушителният музикален празник бе открит с
кратка встъпителна беседа

Изпълнение на хор „Планинарска песен – Филип Аврамов“, София

Приветствено слово на председателя на БТС доц. д-р Алексей Стоев

от г-жа Анна Камчева, негов
главен организатор от самото му начинание. С традиционното „Добре дошли!“ тя
приветства слушателите и
осемте състава от Пловдив
и страната – два от София, в
т.ч. много известния и популярен състав хор „Планинарска песен – Филип Аврамов” с
диригент Борис Георгиев, два
от Пловдив и по един от Асеновград, Казанлък, Стара Загора и Самоков – състаът на
доайена на туристическото
хорово пеене маестро Борис
Стрински. Нейното слово бе
изпратено с аплодисменти,
след което последва откриването с изпълнения на ансамбъл „Здравец“ при ТД „Шипка“
– състава-домакин.
Във връзка с тази голяма
музикална среща не е излишно да се припомни, че тя неслучайно се провежда именно тук, в Пловдив, защото
закономерно се вписва като
едно завоювано право на града. Причината не е само в
това, че центърът на Тракия
е важна част от българското
национално Възраждане, а и
поради редица други важни
исторически факти: още преди Освобождението именно
тук за пръв път е чествано
публично и тържествено святото дело на братята Кирил
и Методий; пак тук, вече в
далечната 1908 г., на 1 ноември, за пръв път се чества
Денят на народните будители; тук пристъпват към първите си литературни занимания Любен Каравелов и Пейо
Яворов; тук са работили и
са оставили трайни следи с

многостранната си дейност
такива титани на мисълта
и делото в нашата история,
като Захари Стоянов, Иван
Вазов, П. Р. Славейков, Найден
Геров, Хр. Г. Данов, Ат. Вълкович, Йоаким Груев и още плеяда други.
На многобройната публика
и специалистите и този път
бе показано качествено ниво
на изпълненията на съставите, обновен репертоар, както и нови, млади изпълнители, което е радостен факт.
За доброто представяне на
хоровете имаше своя дял и
публиката, която по подобаващ начин изпращаше всяко изпълнение. При общото
високо равнище, на което
се представиха отделните
участници, е много трудно
да се даде определена оценка,
още по-малко пък и класация.
Всичко представено показа,
че участниците са се готвили упорито, а репертоарите
им са подбрани прецизно.
След приключване на програмата на песенния празник
се състоя среща на ръководителите и диригентите
на отделните състави. Размениха се мнения относно
актуалните
проблеми
на
туристическото хорово пеене, песенните репертоари
и редица други проблеми от
общ интерес. В разискването
активно участие взе и председателят на БТС доц. д-р
Алексей Стоев.
Всички състави получиха
грамоти за участие и плакети.
Димитър Луканов

50-а Томбола на Националното движение
„Опознай България – 100 НТО”
Продължение от стр. 1
През 2017 г. са регистрирани 2496 участници, от
които с бронзова значка
са 1259, със сребърна 834
и със златна 403, като
302-ма от тях са със 100
печата и 101 със 100 печата и 100 марки. Регистрираните участници, притежаващи златна значка,

участват в томболата за
двете големи награди – автомобили „Дачия Сандеро”
и „Дачия Логан”.
Заместник-министърът
на културата Румен Димитров изтегли името на
Румяна Иванова Христова
от гр. Елин Пелин от участниците в томболата със
100 марки, която спечели
„Дачия Сандеро”, а алпи-

нистът Боян Петров изтегли името на Миглена
Иванова Джундрикова от
гр. Добрич, спечелила „Дачия Логан” от участниците в томболата със 100
печата. Всички останали
регистрирани участници в
Движението получиха предметни награди. Срокът
за получаването им е 15
януари 2018 г.

Алпинистът Боян Петров изтегли името на Миглена Иванова Джундрикова, спечелила лек автомобил „Дачия Логан”
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Златни значки – печати, Томбола 2016/2017 г.
Списък на участниците, неполучили награди на 10 ноември
1. Славена Пламенова Данева - гр.
Варна - тостер
2. Яна Славова Делийска - гр. София - сувенирна чиния + USB
3. Марта Славова Делийска - гр.
София – филтрираща кана
4. Симеон Михайлов Константинов - гр. София - цитропреса
5. Константин Михайлов Константинов - гр. София – филтрираща кана
6. Михаил Михайлов Константинов - гр. София - електрическа кана
7. Рая Венциславова Толева - с.
Крумово - сувенирна чиния + USB
8. Венцислав Атанас Толев - с.
Крумово - уикенд + сувенирна чиния
9. Росица Димова Толева – с. Крумово - цитропреса
10. Тони Венциславова Толева - с.
Крумово - електрическа кана
11. Владимир Димитров Димитров - гр. Русе - тостер
12. Маргарита Йорданова Добрева - гр. София - сувенирна чиния +
USB
13. Валентин Трифонов Георгиев гр. София - пасатор
14. Евгения Николова Тасова - гр.
София - цитропреса
15. Калчо Колев Райнов - гр. София - пасатор
16. Весела Пламенова Божкова гр. София - филтрираща кана
17. Бисер Йорданов Божков - гр.
София - барбекю
18. Славка Цветанова Спасова гр. София - пасатор
19. Ванина Николай Тодорова - гр.
София - цитропреса
20. Валерия Николова Панайотова - гр. Белослав - тостер
21. Станчо Стоянов Проданов гр. Пловдив - цитропреса
22. Мартин Валериев Николов гр. Варна - цитропреса
23. Георги Деянов Ванков - гр. Варна - електрическа кана
24. Димитър Атанасов Петрунов
- гр. София - пасатор
25. Станислава Пламенова Стоянова - гр. София - филтрираща кана
26. Мартин Иванов Кадиев - гр.
София - сувенирна чиния + USB
27. Ерик Мартинов Кадиев - гр.
София - цитропреса
28. Стратина Стратиева Стратиева - гр. София - уикенд + сувенирна чиния
29. Христина Богданова Иванова
- гр. Варна - електрическа кана
30. Иван Йорданов Иванов - гр.
София - филтрираща кана
31. Пламен Йорданов Събев - гр.
Ихтиман - цитропреса
32. Добромир Иванов Русев - гр.
София - пасатор
33. Ивета Антонова Коева - гр.
Пловдив – електрическа кана
34. Данаил Павлинов Рангелов гр. Пловдив - тостер
35. Радослав Ангелов Жалов - гр.
София - сувенирна чиния + USB
36. Стоянка Пенчева Жалова - гр.
София - цитропреса
37. Бистра Тодорова Пеева - гр.
Трявна - електрическа кана
38. Тихомир Георгиев Тодоров - гр.
Трявна - барбекю
39. Ромарио Искренов Доков - гр.
Троян - пасатор
40. Милен Рангелов Илиев - гр.
Монтана - електрическа кана
41. Иван Ангелов Димитров - гр.
София – сувенирна чиния + USB
42. Мартин Иванов Димитров гр. София - тостер
43. Павлина Стаменова Димитриева - гр. София - цитропреса
44. Иво Антонов Иванов - гр. София - пасатор
45. Иринка Стоянова Люцканова гр. Бургас - филтрираща кана
46. Георги Христов Георгиев - гр.
Добрич - барбекю
47. Миглена Иванова Джундрикова - гр. Добрич - лек автомобил „Дачия Логан”

48. Диан Тодоров Киров - гр. Сливен - електрическа кана
49. Лиляна Алексиева Стоянова гр. София - пасатор
50. Иван Викторов Стоянов - гр.
София - сувенирна чиния + USB
51. Георги Димитров Галчов - гр.
София - тостер
52. Нина Валентинова Галчова гр. София - цитропреса
53. Десислава Георгиева Галчова гр. София - барбекю
54. Димитър Бориславов Галчов гр. София - сувенирна чиния + USB
55. Иван Ангелов Атанасов - гр.
Враца - барбекю
56. Димитър Ангелов Атанасов -

85. Владислав Владимиров Василев - гр. Кюстендил - тостер
86. Яна Димитрова Кюлумова - гр.
София - пасатор
87. Цветина Евгениева Николова
- гр. Пирдоп - цитропреса
88. Тодор Каменов Николов - гр.
Пирдоп - пасатор
89. Гергана Иванова Георгиева гр. София - филтрираща кана
90. Владимир Стоянов Сълов - гр.
Варна - пасатор
91. Снежана Динева Сълова - гр.
Варна - тостер
92. Николинка Владимирова Сълова - гр. Варна - уикенд + сувенирна
чиния

Румяна Иванова Христова спечели от томболата лек автомобил „Дачия
Сандеро”

гр. Враца - пасатор
57. Камен Георгиев Коларов - гр.
София - цитропреса
58. Генадий Маклаков - гр. Севастопол - тостер
59. Анна Димитрова Найденова гр. Поморие - електрическа кана
60. Красимир Димитров Димитров - гр. София - цитропреса
61. Никола Йорданов Йорданов гр. София - филтрираща кана
62. Георги Василев Мазнев - гр.
София - барбекю
63. Любомир Илиев Щерев – ТД
„Буйна гора“ - гр. Разград - цитропреса
64. Люсиана Христова Каделкова
- гр. Габрово - електрическа кана
65. Стелиана Георгиева Ганева гр. Габрово - цитропреса
66. Лилия Иванова Великденова гр. София - пасатор
67. Юлиана Димитрова Неделчева - гр. Разград - сувенирна чиния
+ USB
68. Калоян Нейчев Неделчев - гр.
Разград - филтрираща кана
69. Десислава Неделчева Неделчева – гр. Разград - цитропреса
70. Ивелин Господинов Иванов - гр.
София - пасатор
71. Кристина Тодорова Кънева гр. София - барбекю
72. Михаил Иванов Христов - гр.
Варна - електрическа кана
73. Радко Ивалинов Стоев - гр.
Харманли - тостер
74. Георги Константинов Зисов гр. Пловдив - електрическа кана
75. Марина Христова Нунева - гр.
София - цитропреса
76. Нецо Иванов Стойчев - гр. Казанлък – филтрираща кана
77. Стела Петкова Попова - гр.
София - пасатор
78. Светослав Димитров Йорданов - гр. София - цитропреса
79. Божидара Десиславова Първанова - гр. Враца - барбекю
80. Боряна Любомирова Караджова - гр. Враца - пасатор
81. Янчо Миланов Янков - гр. София - филтрираща кана
82. Златка Христова Генчева - гр.
София - цитропреса
83. Марчела Николаева Кузманова - гр. София - сувенирна чиния +
USB
84. Николай Димитров Каябашев
- гр. София - пасатор

93. Парашкева Стаменова Ганева
- гр. Варна - цитропреса
94. Миглена Атанасова Атанасова - гр. Варна - електрическа кана
95. Магдалена Самуилова Иванова - гр. София - филтрираща кана
96. Самуил Павлов Иванов - гр.
София – сувенирна чиния +USB
97. Симона Антонова Иванова гр. София - цитропреса
98. Мария Иванова Бойчева –ТД
„Урвич“ - гр. София - тостер
99. Биляна Иванова Стамболова
- гр. Благоевград – електрическа
кана
100. Стефан Галинов Стефанов гр. Карнобат - тостер
101. Кирил Викторович Рънза - гр.
София - филтрираща кана
102. Недьо Недялков Плачков - гр.
Бургас – сувенирна чиния + USB
103. Марина Недева Плачкова - гр.
Бургас - цитропреса
104. Ана-Неда Георгиева Караджова - гр. София - филтрираща
кана
105. Цветелина Славчева Илиева
- гр. Перник - сувенирна чиния + USB
106. Димитър Мирчев Димитров гр. София - филтрираща кана
107. Андрей Йорданов Андреев гр. Варна - барбекю
108. Елена Стоянова Андреева гр. Варна - тостер
109. Петя Радкова Георгиева - гр.
Златица - барбекю
110. Евелин Стефанов Джигалиев - гр. Асеновград - електрическа
кана
111. Калина Райчева Ямалиева гр. Пловдив - пасатор
112. Тенчо Георгиев Ямалиев - гр.
Пловдив - тостер
113. Калина Георгиева Ямалиева
- гр. Пловдив – сувенирна чиния +
USB
114. Николай Вангелов Георгиев гр. Пловдив - електрическа кана
115. Теофана Павлова Бибова - гр.
Пловдив - цитропреса
116. Борислав Тенев Иванов - гр.
София - тостер
117. Кристина Янкова Буковска гр. Сандански - тостер
118. Станислав Луков Дунчев - гр.
Пазарджик - сувенирна чиния + USB
119. Еленко Луков Дунчев - гр. Пазарджик - филтрираща кана
120. Любомир Стефанов Георгиев
- гр. София - цитропреса

121. Милен Йорданов Дженев - с.
Близнаци - електрическа кана
122. Вельо Величков Самарджиев
- с. Бресница - барбекю
123. Георги Величков Самарджиев
- с. Бресница - цитропреса
124. Димитър Петров Лупанов –
ТД „Трапезица-1902“ - гр. В. Търново
- барбекю
125. Кинка Иванова Кирилова - Лупанова – ТД „Трапезица-1902“ - гр. В.
Търново - цитропреса
126. Мирослав Стефанов Георгиев - гр. София - пасатор
127. Калоян Андреев Илиев - гр.
Сливен - тостер
128. Павлета Динкова Генчева гр. Сливен - електрическа кана
129. Моника Милчева Василева гр. София - цитропреса
130. Румен Коев Рачев - гр. Попово - тостер
131. Ваня Руменова Рачева - гр.
София - пасатор
132. Полина Красимирова Иванова - гр. София - филтрираща кана
133. Бранимир Александров Недялков - гр. София - барбекю
134. Елена Атанасова Граматикова - гр. София - цитропреса
135. Драгомир Маленков Данчев гр. Стара Загора - сувенирна чиния
+ USB
136. Борислав Кирилов Кирилов с. Бистрица - пасатор
137. Ладина Кирилова Терзийска с. Бистрица - филтрираща кана
138. Милена Димитрова Георгиева - гр. София - филтрираща кана
139. Катрин Апостолова Георгиева – гр. София - барбекю
140. Иванка Стойкова Таскова гр. София - цитропреса
141. Петър Иванов Папазов - гр.
София - филтрираща кана
142. Виолета Бончева Колева –
ТД „Руен“ - гр. Пловдив - тостер
143. Мария Тодорова Георгиева гр. София - филтрираща кана
144. Иван Александров Занов - гр.
Силистра - тостер
145. Яна Красимирова Велчева гр. Враца - уикенд + сувенирна чиния
146. Калин Красимиров Велчев гр. Враца - електрическа кана
147. Десислава Стоянова Веселинова - гр. Варна - електрическа кана
148. Цветелина Райчова Илчова гр. Рила - тостер
149. Иван Петков Иванов - гр. София - филтрираща кана
150. Вера Иванова Станкова - гр.
София - цитропреса
151. Стоянка Стоянова Гаговска - гр. Асеновград - електрическа
кана
152. Александра Стефанова Докузова - гр. София - пасатор
153. Павлина Аргирова Петкова ТД „Еделвайс“ - гр. Сандански - електрическа кана
154. Гинка Аргирова Митрева - ТД
„Еделвайс“ - гр. Сандански - тостер
155. Веска Георгиева Търнева –ТД
„Еделвайс“ - гр. Сандански - електрическа кана
156. Роберт Бриан Фабер - гр. Ню
Йорк - уикенд + сувенирна чиния
157. Росен Минчев Цеков - гр. Червен бряг - тостер
158. Владимир Николов Арабаджиев - гр. София - филтрираща кана
159. Валерия Маринова Петрова
- гр. Велико Търново - филтрираща
кана
160. Цонка Иванова Митева - гр.
Добрич - цитропреса
161. Кристина Христова Петкова - гр. София - пасатор
162. Мартин Влайков Мирчев - ТД
„Родни простори“ - гр. Елхово - сувенирна чиния + USB
163. Петьо Стоянов Панталеев
- ТД „Родни простори“ - гр. Елхово уикенд + сувенирна чиния
164. Радостина Янчева Панталеева - ТД „Родни простори“ - гр. Елхово - цитропреса
165. Станислав Стратиев - ТД
„Шипка“ - гр. Пловдив – филтрира-

ща кана
166. Боян Муратев - ТД „Шипка“ гр. Първомай - тостер
167. Юлияна Муратева – ТД „Шипка” - гр. Първомай - уикенд + сувенирна чиния
168. Георги Георгиев – ТД „Шипка” гр. Пловдив - електрическа кана
169. Десислава Георгиева – ТД
„Шипка” - гр. Пловдив - цитропреса
170. Ванина Георгиева – ТД „Шипка” - гр. Пловдив - тостер
171. Румен Илиев – ТД „Шипка” гр. Пловдив - електрическа кана
172. Иван Лачев – ТД „Шипка” - гр.
Пловдив - пасатор
173. Паулина Колева Трифонова ТД „Родни балкани” - гр. Варна - филтрираща кана
174. Иван Петров Йорданов - ТД
„Родни балкани” - гр. Варна - сувенирна чиния + USB
175. Румен Петров Йорданов - ТД
„Родни балкани” - гр. Варна - цитропреса
176. Петър Иванчев Йорданов ТД „Родни балкани” - гр. Варна - тостер
177. Антония Руменова Кичева ТД „Родни балкани” - гр. Варна - уикенд + сувенирна чиния
178. Ралица Христова Владева ТД „Родни балкани” - гр. Варна - филтрираща кана
179. Тихомир Атанасов Василев ТД „Родни балкани” - гр. Варна - барбекю
180. Боян Йорданов Борисов - ТД
„Родни балкани” - гр. Варна - пасатор
181. Златомир Петков Табаков ТД „Родни балкани” - гр. Варна - електрическа кана
182. Христо Бойчев Баев - ТД
„Родни балкани” - гр. Варна - електрическа кана
183. Маргарита Златанова Баева
- ТД „Родни балкани” - гр. Варна – сувенирна чиния + USB
184. Бояна Христова Баева - ТД
„Родни балкани” - гр. Варна - тостер
185. Маргарит Петров Гьордчев гр. Харманли - тостер
186. Силвия Стойнева Топалова гр. Казанлък - барбекю
187. Илиян Димитров Илиев - гр.
Ямбол - тостер
188. Георги Янков Георгиев - гр.
Пловдив - електрическа кана
189. Николай Янков Георгиев - гр.
Пловдив - цитропреса
190. Анна Георгиев Лапарева - гр.
Пловдив - уикенд + сувенирна чиния
191. Силвия Иванова Харкова - гр.
София - филтрираща кана
192. Стоян Валентинов Николов гр. Плевен - тостер
193. Ралица Димитрова Касърова
- гр. София - филтрираща кана
194. Божидар Николов Бекяров гр. Панагюрище - тостер
195. Борис Иванов Ставрев - гр.
Брезник - цитропреса
196. Цветан Лечев Доемов - гр.
Велико Търново - сувенирна чиния
+ USB
197. Галина Тодорова Богданова гр. Велико Търново - цитропреса
198. Елеонора Илиянова Тодорова
- гр. Троян - тостер
199. Васил Илков Миланов - гр. София - барбекю
200. Ели Николова Скарлатова гр. София - филтрираща кана
201. Пейчо Иванов Генов – ТД
„Средногорец” - гр. Чирпан - пасатор
202. Елизавета Левшина - гр.
Москва - филтрираща кана
203. Ивайло Георгиев Калецов –
ТД „Приста” - гр. Русе - уикенд + сувенирна чиния
204. Николета Стефанова Михайлова – ТД „Приста” - гр. Русе - цитропреса
205. Юрий Атанасов Жечев - гр.
София - филтрираща кана
206.
Валентино
Павлинов
Дьовленски - гр. Пещера - барбекю
207. Павлин Валентинов Дьовленски - гр. Пещера - филтрираща кана
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Списък на участниците, неполучили награди на 10 ноември
1. Валерия Николова Панайотова - гр. Белослав – USB зарядно +
флашка
2. Моника Милчева Василева гр. София – USB зарядно + флашка
3. Стратина Стратиева Стратиева - гр. София – USB зарядно
+ флашка
4. Иван Йорданов Иванов - гр.
София – USB зарядно + флашка
5. Борислав Тенев Иванов - гр.
София – USB зарядно + флашка
6. Ивета Антонова Коева - гр.
Пловдив – USB зарядно + флашка
7. Даниел Павлинов Рангелов
- гр. Пловдив – USB зарядно +
флашка
8. Мартин Юлиянов Василев гр. София – USB зарядно + флашка
9. Иван Ангелов Димитров - гр.
София – USB зарядно + флашка
10. Иво Антонов Иванов - гр.
София – USB зарядно + флашка
11. Диан Тодоров Киров - гр. Сливен – USB зарядно + флашка
12. Камен Георгиев Коларов - гр.
София – USB зарядно + флашка
13. Михаил Иванов Христов - гр.
Варна – USB зарядно + флашка
14. Светослав Димитров Йорданов - гр. София – USB зарядно
+ флашка

15. Бранимир Александров Недялков - гр. София – USB зарядно
+ флашка
16. Цветина Евгениева Николова - гр. Пирдоп – USB зарядно +
флашка
17. Тодор Каменов Николов - гр.
Пирдоп – USB зарядно + флашка
18. Магдалена Самуилова Иванова - гр. София – USB зарядно +
флашка

19. Кирил Викторович Рънза гр. София – USB зарядно + флашка
20. Ана-Неда Георгиева Караджова - гр. София – USB зарядно
+ флашка
21. Андрей Йорданов Андреев гр. Варна – USB зарядно + флашка
22. Елена Стоянова Андреева гр. Варна – USB зарядно + флашка
23. Кристина Янкова Буковска
- гр. Сандански – USB зарядно +

флашка
24. Станислав Луков Дунчев
- гр. Пазарджик – USB зарядно +
флашка
25. Еленко Луков Дунчев - гр. Пазарджик – USB зарядно + флашка
26. Драгомир Маленков Данчев гр. Стара Загора – USB зарядно
+ флашка
27. Катрин Апостолова Георгиева - гр. София – USB зарядно +
флашка
28. Иванка Стойкова Таскова гр. София – USB зарядно + флашка
29. Петър Иванов Папазов - гр.
София – USB зарядно + флашка
30. Иван Александров Занов - гр.
Силистра – USB зарядно + флашка
31. Илиана Руменова Иванова гр. София – USB зарядно + флашка
32. Благовест Руменов Попов гр. София – USB зарядно + флашка

33. Ивайло Димитров Иванов гр. София – USB зарядно + флашка
34. Страхил Нейков Нейков - гр.
Сопот – USB зарядно + флашка
35. Петя Василева Нейкова - гр.
Сопот – USB зарядно + флашка
36. Силвия Стойнева Топалова - гр. Казанлък – USB зарядно +
флашка
37. Стоян Валентинов Николов - гр. Плевен – USB зарядно +
флашка
38. Божидар Николов Бекяров гр. Панагюрище – USB зарядно +
флашка
39. Пейчо Иванов Генов – ТД
„Средногорец“ - гр. Чирпан – USB
зарядно + флашка
40. Георги Христов Георгиев гр. Добрич – USB зарядно + флашка
41. Румяна Иванова Христова
– гр. Елин Пелин – лек автомобил
„Дачия Сандеро”

На спечелилите леките автомобили - Dacia
SANDERO и Dacia LOGAN, при версията, която подарява БТС, срокът за получаване е 60 работни дни
от автосалона на ESPACE AUTO LTD, а с промяна в
изисквания на клиента - до 70 работни дни.

Награди на участниците в
Томбола 2016/2017 – носители
на сребърна значка

Награди на участниците в
Томбола 2016/2017 – носители
на бронзова значка

1. Калоян Тодоров Митов - гр. София - сувенирен комплект
2. Иван Георгиев Гемеджиев - гр.
Панагюрище - сувенирен комплект
3. Давид Ивайлов Евтимов - гр.
Варна - сувенирен комплект
4. Ани Георгиева Калоянова - гр.
София - сувенирен комплект
5. Петър Димитров Чобанов - гр.
София - сувенирен комплект
6. Мариана Тодорова Личева - гр.
Стара Загора - сувенирен комплект
7. Димитър Пенчев Калчев - гр.
София - сувенирен комплект
8. Мариела Славова Йорданова гр. Пловдив - сувенирен комплект
9. Леа Костадинова Ваклинова гр. Сапарева баня - сувенирен комплект
10. Калина Николаева Томова - гр.

1. Карина Едмон Шахинян - гр.
София - сувенирна чаша
2. Атанас Николаев Георгиев гр. Елхово - сувенирна чаша
3. Ивайло Иванов Янков - гр. София - сувенирна чаша
4. Елина Владимирова Тодорова
- гр. Русе - сувенирна чаша
5. Йордан Тодоров Тодоров - гр.
Велико Търново - сувенирна чаша
6. Елена Георгиева Бижева - гр.
Пловдив - сувенирна чаша
7. Марян Йорданов Тодоров - гр.
Русе - сувенирна чаша
8. Георги Ангелов Ненков – гр.
София - сувенирна чаша
9. Кристиана Илианова Нестерова - гр. София - сувенирна чаша
10. Михаил Иванов Карастоянов – гр. Елхово - сувенирна чаша
11. Румен Коев Рачев - гр. Попо-

София - сувенирен комплект
11. Иванка Христова Чолакова гр. София - сувенирен комплект
12. Божидар Аврамов Тодоров - гр.
София - сувенирен комплект
13. Николай Методиев Христов гр. София - сувенирен комплект
14. Ангел Атанасов Иванов - гр.
Пловдив - сувенирен комплект
15. Диана Христова Танчева - гр.
Сливен - сувенирен комплект
16. Лилия Радойчева Петкова - гр.
София - сувенирен комплект
17. Адриана Матова Житарска гр. София - сувенирен комплект
18. Виржиния Иванова Иванова –
гр. София - сувенирен комплект
19. Антон Валентинов Вълков гр. Сливен - сувенирен комплект
20. Веселина Василиева Лазева гр. Варна - сувенирен комплект

во - зарядна батерия
12. Антоан Николаев Трайков гр. Сандански - зарядна батерия
13. Димитринка Таскова Таскова
- гр. София - зарядна батерия
14. Михаил Иванов Гемеджиев гр. София - зарядна батерия
15. Петко Георгиев Петков - гр.
Варна - зарядна батерия
16. Ана Петкова Ковачева - гр.
София - зарядна батерия
17. Бойко Ангелов Паунчев - гр.
Земен - зарядна батерия
18. Цветелина Павлова Апостолова - гр. София - зарядна батерия
19. Георги Андонов Тунгаров гр. Нова Загора - зарядна батерия
20. Светлана Стефанова Попова - гр. Русе - зарядна батерия
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По пътеките на Белчо Братоев
Н
а 30 септември и 1
октомври 2017 г. ТД
„Патлейна” – гр. Велики Преслав, беше
домакин на туристическата
проява „По пътеките на Белчо Братоев”. Приятели и гости на града изразиха своята
почит към паметта на Белчо Братоев – дългогодишен
председател на Преславското
туристическо дружество. За
деня бяха предвидени официална част и преход по маршрут Дворцов комплекс – връх
Чуката – Златната църква.
В 10 часа в Археологически
музей – Велики Преслав, гостите на събитието бяха посрещнати с питка и мед за
добре дошли, след което разгледаха експозициите. Залата на музея събра 110 души,
сред които туристи от ТД
„Патлейна”, КТВ „Одисей” – гр.
Добрич, ТД „Росица” – гр. Павликени, ТД „Мадарски конник”
– гр. Шумен, ТД „Димитровец”
– гр. Исперих, ТД „Орлови скали” – гр. Провадия, и приятели.
Официалната част започна с
приветствие на настоящия
председател на ТД „Патлейна” Тодор Серафимов: „С това
наше мероприятие искаме да
почетем паметта на Белчо
Братоев, който ни напусна
преди една година, и да не
забравяме, че за да сме в момента тук и да има ТД „Патлейна“, заслугата е до голяма
степен негова. Символично
нарекохме нашето мероприятие „По пътеките на Белчо
Братоев“, защото той беше

човекът, който ни водеше и
откриваше нови хоризонти
пред нас. Идеята е събитието да стане ежегодно и да
се организират походи в Преславска и Драгоевска планина

за популяризиране на района
като една добра алтернатива
за почивка и забавление сред
природата” – каза той и припомни, че за възраждането на
туристическото
движение
в града ни са спомогнали шуменските туристи Вяра Кирилова и покойният вече Деньо
Делибуранов. Тодор Серафимов не пропусна да разкаже и
своята история за бате Белчо, както го наричаха всички.
Описа го като изключително
ерудирана личност, човек-енциклопедия, който е запомнил
всички места, където е бил, и
всички маршрути, по които е

минал, винаги на драго сърце
даващ съвети и напътствия.
Братоев е човекът, който е
дал начало на изграждането
на туристическата спалня в
града. „Имаше още какво да

научим от Белчо Братоев,
но сме благодарни и за това,
в което ни посвети. Благодарим ти, бате Белчо.” Така
завърши словото си председателят на дружеството във
Велики Преслав.
Няколко думи към гостите
отправи и синът на Белчо
– Димитър Братоев, който
беше много развълнуван и
благодари на всички присъстващи, дошли да изразят уважението си към баща му. Вяра
Кирилова от ТК „Висока поляна” разказа как е възникнала идеята да бъде възродено
ТД „Патлейна”. Представена

беше презентация, подготвена от Таня Николова. Тя
включваше спомени и снимки
на Братоев от различни места, заедно с туристи.
В 11 часа групата се отправи по предварително избрания
маршрут. На първата спирка Дворцов комплекс, беше изнесена кратка беседа от Димитър Димитров, уредник в АМ
„Велики Преслав” и участник
в похода. На връх Чуката туристите имаха 30-минутна
почивка за обяд и снимки, след
което започна спускане в посока Златната църква. Отново бе изнесена кратка беседа
за величието на Българската
държава по време на Златния
век.
В 19 часа беше организирана празнична вечеря, където
присъстващите бяха поздра-

вени от кмета на града Александър Горчев, от певицата
Нелина Иванова и ТФ „Пендарите”. Председателят на
дружеството връчи грамоти
на дружествата, участвали
в туристическата проява.
Туристите се повеселиха и
обмениха опит и идеи за нови
дестинации и приключения.
На следващия ден част от
гостите посетиха намиращия
се на около 5 км от града манастир „Свети Пантелеймон”
и хижа „Патлейна”. Тръгнаха
си от нашия град, заредени с
приятни емоции и с обещанието да се върнат скоро, за да
извървят отново пътеките
на Белчо Братоев…
Радостина Иванова,
ТД „Патлейна” – гр. Велики
Преслав

Празник на ТД „Сърнена гора”
През изминалите почивни
дни, в събота, на 30 септември, се проведе ежегодният празник на Туристическо
дружество „Сърнена гора“,
който по традиция е на хижа
„Морулей” край с. Дълбоки. От
четири страни хижата беше
„щурмувана” и покорена:
- най-многобройната група,
„Южният лъч“, от около 50
човека, тръгна от с. Колена,
водени от Валентин Иванов,
покрай Милкини скали. С тази
група се движеше Младежката секция към дружеството
(около 30 деца), водени от
Иван Тодоров, ентусиасти
туристи и граждани, харесали съботния ден за включване в поредния общоградски
поход. Младежите пристигнаха към 11 часа на хижата,
двайсетина минути след тях
и останалата част от групата;
- от с. Едрево, „Северният лъч”, пресичайки цялата
снага на Средна гора, през
връх Морулей, тръгнаха група ентусиасти от нашето
дружество, заедно с приятелите ни от Туристическото
дружество в гр. Нова Загора.
Групата им от около 25 човека пристигна на хижата в 12
часа;
- от гр. Стара Загора, „Западният лъч“, с велосипеди
тръгнаха 11 човека, от тях 3
деца (истински адмирации за
малките спортисти), които
през с. Люляк и покрай връх
Морулей пристигнаха на хижата в 11:30 часа;
- „Източният лъч“, още много наши приятели и последо-

ватели (включително и от
туристическите дружества
в гр. Казанлък и гр. Дряново)
пристигнаха с превозни средства, а някои от тях и пеша
от с. Дълбоки.
На хижа „Морулей“ гостите бяха посрещани от чаровните и усмихнати хижари
– Велина и Минчо Чочеви, от
секретаря на Туристическо
дружество „Сърнена гора” –
Ваня Петкова, и от председателя на Управителния съвет
на дружеството – Георги Гацин. Беше направена кратка
ретроспекция на изминалата година, бяха отбелязани
по-важните събития, които
се случиха под егидата и с помощта на туристическото
дружество, отличени бяха
някои от хората, които ни
помагат в нашата дейност.
На успешно завършилите
планински водачи бяха връчени професионални свидетелства. Група „Планинарче“,
нашите най-малки приятели,
част от Туристическото
дружество,
развълнуваха
гостите с прекрасни стихове
и хубави планинарски песни.
Разбира се, по наш обичай
се изви дълго хоро, начело на
което се вееше знамето на
туристическото дружество.
Милан Миланов от Клуба за спортно ориентиране
беше подготвил състезание
по ориентиране за малките
ни приятели в района около
хижа „Морулей”. Всеки желаещ да се включи в състезанието получи карта и се
впусна по интересното трасе около хижата. Надяваме

се тези състезания по ориентиране да станат част от
спортния календар.
На хижа „Морулей” още от
предния ден на „вахта“ край
казаните бяха Керка, Милка,
Красимира, Тонка и Дончо,
които сготвиха прекрасната
бобена яхния за всички гости, както и вкусната зелева
салата. За доброто настроение на гостите се погрижиха
Люцкан Люцканов и Андрей
Аргиров, които със своите

изпълнения на акордеон успяха да разпеят почти всяка
една компания в двора на хижата. Подали си ръка заедно,
АК „Железник“, Спелеоклуб
„Саламандър“ и Клубът по ски
туризъм организираха за гостите на празника катерене
по изкуствената стена на
хижата, катерене по въжена
стълба и спускане по алпийски тролей.
Лошото време и облаците,
както и лекият дъжд, който

не спря през целия ден, не успяха да потушат ентусиазма на всички туристи, дошли
да се забавляват. Не липсваха танци, песни, а доброто
настроение беше навсякъде.
Благодарим Ви, приятели
туристи! На добър час! Ще
ви очакваме със същия плам
да се включвате във всички
прояви на Туристическо дружество „Сърнена гора“!
Даниел Йорданов

Памет
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Самоков – средище на будители
Продължение от стр. 1
Самоковци
събират
подписи и пращат петиция до султан Абдул
Меджид хан Ефендимизе. Смелчаци се оказали
самоковлии, та в друго
прошение, обнародвано
в бр. 51 на в. „България”
(1860 г.), не се поколебали да напишат: „Най-последното ни решение
със согласие народно е,
че, ако би да стъпи в
отечеството ни реченият епископ (определен от Цариградската
патриаршия – М. А.)
или някой друг подобен
грък, бедно ще пострада и не ще види в каква
минута ще побегне от
нашето мило отечество. То ся знай, защото
ще го изпратим пак във
Фенер полумъртъв, с
кървава глава; тогава
да познаят всичките ни
съседи – българи, нашата сърдечна жалост.”
Както се знае, извоюването на българската

църковна независимост
става трудно, но успява.
В цяла Европа огнища
на просвета през средните векове (а и по-късно) ставали манастирите. И в България до
половината на 18-и в.,
а някъде и до половината на 19-и в., светите
обители били местата
за наука и писмо. Самоков имал преимуществото да бъде най-близо
до най-добре уредения
в Европейска Турция
Рилски манастир. Още
преди попадането на
самоковския край под
турско робство в с.
Костенец (тогава град)
учителствал един от
най-просветените ученици на Патриарх Евтимий – Константин
Костенечки,
наречен
още и философ, сетне
секретар на сръбския
княз Стефан Лазарович.
Първите училища в
Самоков – килийните,

се
намирали
покрай
манастирите и свещеническите
домове.
Училища имало и в метосите – местни клонове на Хилендарския,
Зографския,
Рилския
и Иверския манастир.
По-късно децата учили
в килиите на девическите манастири. В такова
училище добил първите
си познания и Константин Фотинов при баба
си калугерката-игуменка баба Фота. Издръжката на учителите идвала от родителите и
църковните фондове.
Дълго време се спореше кое килийно училище
– самоковското или копривщенското, е по-първо. Църковни кондики
сочат 1791 г. за начало
на самоковското, 1806
г. – за ремонтирането
му и 1816 г. – за преустрояването.
Докато
копривщенци отварят
първото си килийно училище през 1822 г.
В гр. Самоков учи-

Кормчиите на духа
В миналото германският канцлер
Ото фон Бисмарк е изрекъл една прочута фраза: „Войните се печелят и
губят зад училищните чинове.“ Но,
без да е разполагал все още с такива държавници и национални лидери,
нашият народ сам стига до същото
прозрение – защото нали цялото ни
Възраждане, цялото това Пробуждане, извършено от народните будители, започва именно с училищните
чинове. Всъщност, отначало дори без
чинове, а направо с восъчните плочки върху подвитите колене на учениците в килийните училища; за да
бъде осеяна не след дълго България
с истински училища в такава степен, та чуждите пътешественици и
журналисти да се изумяват от нивото на грамотност сред тогавашното българско население. Народът ни
така осъзнава необходимостта от
„будене“ на собствената си енергия,
че без „държавна подкрепа“, както
бихме се изразили днес, и без никакви „субсидии“ поема на плещите си
всички разходи по разтърсването и
извисяването на собствения си дух.
По този начин народните будители,
които в делничното си битие са преди всичко учители, прочутите „даскали“, израстват от самите народни
недра и изпълняват историческата
си роля да „будят“ българите за великото дело на националното им Освобождение.
Така Народ, Пробуждане и Свобода намират своята концентрирана
същност в лицето на Будителите.
Най-интересното е, че това сливане
и концентриране на националната ни
еманация в образа на народните будители, което е изразено в официалния
им празник на 1 ноември, наистина по
онова време се осъзнава като нещо
подразбиращо се от само себе си
сред всички обществени слоеве. Това
се изразява и във факта, че Денят на
будителите е един от българските
празници, срещу които няма и никога
не е имало възражения от страна на
нито една от различните групи – политически, социални, идеологически
и т.н. Това е единодушно обществено
признание на огромната роля на националното самосъзнание и на неговото раздвижване, на зареждането
му с духовна енергия, насочена към
освобождаване – национално и соци-

ално, към развитие и прогрес, или казано най-обобщено, към бъдещето. А
кормчиите към това национално бъдеще са онези прочути или останали
скромно неизвестни в гънките на историята даскали, монаси, преписвачи на книги, националреволюционери
и първи журналисти, възрожденски
писатели и поети – знаменити и не
чак толкова, и всички други, които
според силите и възможностите си
са допринесли за пробуждането на
народа, за активиране и раздвижване
на скритите му и непознати за самия него сили. Те са посочили пътя му
напред, като едни истински кормчии
на духа са търсели сред мъгливото и
неясно бъдеще онези светлици и фарове, които да посочат пътя ни към
Свободата. Защото днес ние с право
се гордеем с националните ни революционери, които с оръжие в ръка са се
сражавали за същата тази Свобода
– но не бива да забравяме, че самата
въоръжена борба за нея е трябвало
да бъде подготвена чрез подготовката на националния дух за нея. Защото оръжието не воюва само – с него
воюват хората, а за да го стиснат в
ръце и да се борят за свободата си,
трябва да имат дух да го направят.
За целта този Дух трябва да бъде
събуден и да бъде забравено уютното спокойствие на робството.
Оръжието – сабя, револвер, пушка,
черешово топче, се зарежда най-напред с духа на храбрите; но за целта
този дух трябва да бъде превърнат
в оръжие. Обаче всички разбират,
че един спящ, заспал, дремещ дух не
може да бъде оръжие. В това също
се проявява величието на българския
народ – че той разбира, осъзнава и си
дава ясна сметка за необходимостта
от подготовка на своето собствено
национално самосъзнание за въоръжената борба за свобода, която подготовка се изразява чрез кратката и
разбираема дума „пробуждане“.
Затова на 1 ноември да се преклоним пред делото на Будителите –
които упорито, ден след ден, по цяло
Българско подготвяха идването на
Свободата.
Защото всички знаеха – един народ, който не е събуден за тази Свобода, не е достоен и да я посрещне!
Любомир Атанасов

телствал 4 години и
един от известните
наши будители отец
Неофит Рилски. След
като преподавал в Мелник, Неофит Рилски
постъпва в Рилския манастир, а към 1826 или
1827 г. става учител в
Самоков. Ученик му бил
бележитият иконописец и художник Захари
Зограф, а много от питомците на Неофит
Рилски поели по неговия
път. Н. Смрикаров, един
от тях, пращал на Н.
Рилски (и след напускането на Самоков) всички свои книги, издавани
в Цариград, а самият
Захари Зограф измолвал от образования монах да преведе на разбираем български език
редица чужди издания.
Към 1850 г. сопотчанката Неделя Петкова отваря в Самоков
девическо
училище.
По-късно девическите
училища се умножават
и приемат ученички от
цяла България.
Предметите,
преподавани в килийните
училища, били: буквар
(четене),
наустница,
псалтир, писане с калем
на плочка и писане на
книга с перо, славянски
език, а някъде и гръцки.
В метоха на Самоков
преподавали и немски
език.
Когато се въвежда – по европейски образец,
следващото,
по-високо стъпало на
обучение – взаимната
метода, отец Неофит
Рилски превежда от
гръцки аритметически
таблици, граматика и
др. и с това облекчава
значително работата
на учителите, които
иначе, поради липса на
помагала на български,
трябвало да преведат
по време на часа. Известни преподаватели
по онуй време в Самоков (1837-1843) били Н.
Тонджаров, Захари Круша, Калист Луков и др.

Взаимната метода на
преподаване включвала 1 учител на 200–300
ученици; помагали му
няколко по-силни ученици. Учело се часа предобед и 3 часа следобед.
Четенето се редувало
с писане. Съществувал
и правилник, който определял задълженията
на учителя и учениците. Най-добрите ученици носели на гърдите
си картон, закачен с
гайтан и надпис: „перви”, „прилежен” и т.н.
Лошите пък ги скичвали
с „лъжец”, „безчинник”,
„ленив”, „нечист” и пр.
Правилникът задължавал учащите се да идват навреме и чисти;
наблягал и на морални
ценности: децата да
се отнасят добре с хората и да не вредят на
животните, да почитат родителите си, да
ходят редовно на църква, да говорят винаги и
навсякъде истината и
др. Учителят бил обязан
да отбелязва присъствието на учениците и
да уведомява родителите за поведението им.
Обучението по взаимната метода траело
1-2 години, а за немарливите – и 4 години.
По-късно се появява
и
„подготвителното
училище” и класовете.
Броят на предметите
се увеличава – вече се
учи землеописание, вкл.
астрономия,
физика,
обща история, математика. В III клас учели
френски и турски език.
Отначало на гръцки,
сетне помагалата били
преведени на български
и печатани. Голяма заслуга за това имат, макар и не преподаватели
в Самоков, Христаки
Павлович и Емануил
Васкидович.
Самоковските училища се издържали от Общината и от Църквата.
Идвали много дарения:
къщи, планински места, пари – списъците

са предълги. Интересно
и затрогващо е писмото на близък познат на
Васил Априлов – търговеца Караспасев. През
1842 г. той пише на самоковските
първенци
от Таганрог, Русия: „Милостиви Государи и почтение Чорбаджие Самоковские, из Таганрога
первое приношу ви мое
нижайшее почтение и
желая вам доброе здоровия на многая лета.
Дойде до мене слух черес Господина Априлова
Габровского, что являет открили вие училище на булгарският язик
за юношите си… в Самоков.” Караспасев подарил старата си къща
в Самоков на училището; и продължава: „Ще
да ви помогна и книги да
ви испратя и карти на
болгарский язик и пиша
днес писмо и на владиката да ви поможе… Ваш
брат и покорний слуга
Захария Михов Капаспасоглу.”
В Самоков е проведен
и първият в България
Учителски събор през
1874 г.
Ръка за ръка с духовенството на Рилския
манастир, през 1878 г.
в Самоков се открива
богословско
училище:
то имало 3, а после и 6
класа.
Самоков е дал на България и едни от най-добрите ни живописци
– дарбата се пренасяла по родова линия. И
сега се възхищаваме
на творбите на Захари
Зограф, Станислав Доспевски, Образописови –
баща и син, и др.
Разказаното е само
част от историята за
изграждане на българско самосъзнание в гр.
Самоков. Подробно развитието на града е изследвано в книгата на
учителя Хр. Семерджиев, София, Печатница
„День”, 1913 година.
Мариана Ангелова
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№ 23 Художествена галерия в
гр. Добрич
Х
удожествената
галерия в град Добрич е
специализиран музей
за изобразителни изкуства. Галерията се помещава
в сграда, която е обявена за
паметник на културата. Тя
е построена в периода 1933
- 1935 г. и е интересна като
образец на европейското влияние върху архитектурата в
града.
В Художествената галерия Добрич, на площ от 3960 кв. м,
са изложени над 3000 шедьовъра - живопис, скулптура, графика и декоративни пластики,
дело на майстори на българското изкуство от различни
поколения. Някои от най-ценните експонати са творбите
на Мърквичка, Владимир Димитров - Майстора, Златю Бояджиев, Александър Петров,
Бенчо Обрешков, Васил Захариев, Пенчо Балкански, Дечко
Узунов и др.
Интерес представляват постоянните тематични колекции: „Златото на Добруджа”,
„Скулптура”, „Хартията” и
„Графика”.
Само в Арт-галерия Добрич може да се види единствената в България уникална
колекция творби от хартия,
сътворени от художници от
различни страни. В интересни
пластики, инсталации, колажи
и други форми от ръчно правена хартия са демонстрирани

богатите възможности на материала.
В 10 автентични килии, съхранени от времето, когато
тази част на сградата се е
ползвала за арест на полицията, са показани произведения
на съвременното визуално изкуство - инсталации, графити, видеоарт, мултимедия и
др.
Колекция „Икони от Добруджа” в зала Възраждане представя образци от цяла До-

бруджа,
рисувани
от тревн е н с к и
майстори–зографи, между
ХVII и ХIХ
век - прек р а с н и
образци
на възрожденската
иконопис.
По статут Художествена
галерия
- Добрич е
музей за
изобразителни
изкуства,
чиято дейност е регламенти-

рана от Закона за културното
наследство. Екипът на Галерията събира, проучва и съхранява творби на изобразителното изкуство на художници
от различни поколения, както
и материали за историята на
галерията и развитието на
изобразителното изкуство в
града, региона и страната.
Галерията често е домакин на гостуващи изложби
от Франция, Испания, Полша,
Словакия, Куба и др.
Работно време:
Летен сезон /от май до
октомври/
Понеделник - събота
09.00-12.30 и 13.30-18.00 ч.
Почивен ден: неделя
Зимен сезон /от ноември
до април/
Понеделник - петък
09.00-12.30 и 13.30-18.00 ч.
Почивен ден: събота и неделя.

Къща-музей „Йордан Йовков”
Къщата-музей „Йордан Йовков” е уредена през 1968 г. в
родния дом на Йовковата съпруга Деспина Колева. И до
днес музеят разтваря гостоприемно врати, за да покаже къде се е венчал писателят
след края на Първата световна война – тогава все още
млад офицер от запаса. В така
наречената “голяма стая” на
този дом на 15 декември 1918
г. се вричат във вярност обещаващият писател Йордан
Йовков и добричлийката Деспина Колева. От тази къщичка
през пролетта на 1919 г. писателят бяга тайно през румъно-българската граница от
Добрич във Варна, завинаги
разделяйки се с любимата Добруджа, която не ще доживее
да види върната отново на
България. Това е единствени-

ят дом в Добрич, в който белетристът е живял, и затова
през 1976 г. Къща-музей „Й.
Йовков” е обявена за паметник
на културата с национално
значение, а само четири години по-късно към нея е построен
Дом-паметник „Й. Йовков”.
В новия музей е уредена голяма и изключително богата
експозиция за белетриста,
в която са представени ценни оригинали, свързани с живота и творческия му път.
Представителната
сграда
на Дом-паметник “Й. Йовков”,
съчетание на българските
възрожденски традиции със
съвременното архитектурно
мислене, е гостоприемна среда, в която е представен животът и творческото дело на
писателя. Модерен е и интериорът на музея, чийто акцент

е паното „Йовковият свят” от
известния български художник

Стоимен Стоилов, изработено по техниката на среднове-

ковната Преславска рисувана
керамика.

Маршрути
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Туристически маршрут в Родопите

Ч

епеларе – хижа
„Изгрев”
(3.30
часа) – хижа „Скални мостове” (5.30
часа) – хижа „Персенк” (3
часа) – хижа „Върховръх”
(4.30 часа) – хижа „Бряновщица” (2.30 часа) –
хижа „Академик” (1.30
часа) – село Храбрино (1
час)
Маршрутът,
който
предлагаме, е по билото
на Чернатица – един от
най-мощните и красиви
дялове на Западните Родопи. Чернатица започва
от седловина Пампорово
(1620 м н.в.), постепенно
набира височина на север
до най-високата точка –
връх Голям Персенк (2091
м н.в.) и се спуска към Горнотракийската
низина
между долините на реките
Въча и Чепеларска. Отначало представлява единен
висок хребет от Пампо-

на Сивковска река, минава
се край къщи на седловина
Коджаманица и достига
стръмно нагоре до обширни поляни. Тук вдясно води
път за село Зорница, а планинският път продължава
нагоре в западна посока и
след 3 часа достига хижа
„Изгрев” (1740 м н.в., 87
места, етажни тоалетни и бани, отопление на
твърдо гориво, туристическа столова и кухня).
За
хижа
„Скалните
мостове” се тръгва по маркирания път на североизток, заобикаля се от север
връх Черногор, минава се
край билна чешма и след 1
час се достига просторна поляна с хубава чешма.
Продължава се по билото
на Чернатица на север
през поляни, заобикалят
се последователно няколко
връхчета и се достига ка-

Хижа „Върховръх”

рово до връх Модър (1992
м н.в.), откъдето на север
се разделя на три мощни
рида: Върховръшки, Средния (Пангарлийски) и Берковски. Първенец на дела е
връх Голям Персенк (2091 м
н.в.) – осмият по височина
в Родопите. Чернатица
изцяло е обрасъл с иглолистни гори в горните си
части, а в по-ниските – със
смесени гори, които с тъмния си цвят са дали наименованието му. Умереният
планински климат, незначителните денивелации на
билото и многобройните

Хижа „Академик”

на билната седловина Гробен проход (1.30 часа). От
нея се тръгва на север по
билната маркировка, която следи трасето на стар
римски път, подсича от запад връх Персенк и малкото връхче Чадъра (2 часа)
и след 1 час извежда на
седловинна поляна, където
са сградите на хижа „Персенк” (1720 м н.в., 70 места, вътрешни тоалетни
и бани, локално отопление, ресторант, бюфет).
За хижа „Върховръх” се
менната грамада на връх
Мечкарски камък (1951 м
н.в.) – 3 часа. Продължава
се по добре обработения и
маркиран билен път на север и след 30 минути се достига до местността Глухите камъни (два огромни
камъка, вкопани всред поляна) – 3.30 часа. Тук се изоставя билната пътека и се
тръгва по маркирана пътека в североизточна посока,
по-надолу тя се превръща
в горски път и след 2 часа
от Глухите камъни се достига хижа „Скалните
мостове” (1600 м н.в., 100

Хижа „Изгрев”

тръгва на север по горския
път за село Лилково. След
около 25 минути маркировката преминава западно
от горския връх Червен
(1765 м н.в.), а след още
45 минути (1.10 часа) – до
седловината Митницата.
Непосредствено на северозапад от нея се издига
мощният каменист купол
на връх Модър (1992 м н.в.).
Маршрутът продължава
на северозапад, пътеката
постепенно се изкачва по
северния скат на връх МоХижа „Персенк”

хижи в този дял предлагат
възможности за туризъм
през всички сезони.
От Чепеларе за хижа
„Изгрев” се тръгва на запад срещу течението на
Сивковска река по стария
път за Широка лъка. След
около 1.30 часа се стига
местността Пищаловски
колиби, където в Сивковска
река се влива поток, идващ
от връх Окманица. Продължава се по пътя в западна посока по долината
на един ляв начален поток

места, самостоятелни и
етажни тоалетни и бани,
локално отопление, ресторант, бюфет).
За хижа „Персенк” се
тръгва на запад по маркиран коларски път и след 300
метра вдясно от него се
отделя пътека, която за
около 45 минути извежда
на поляна – старо сечище.
Продължава се по пътеката и след 15 минути се
излиза на коларски път от
хижа „Кабата”, който след
още 30 минути извежда

дър сред стара борова гора
и извежда на седловина
между върховете Модър и
Голица (1.30 часа). Продължава се по пътеката на
север сред вековна гора
и постепенно се слиза до
коларски път, който преминава край основите на
отдавна изгорялата хижа
„Модър” (2.30 часа). По-нататък в северна посока
маршрутът заобикаля от
изток връх Маркова чука
(1712 м н.в.) и достига хубава и просторна билна по-

Хижа „Скални мостове”

ляна с каменна чешма (2.45
часа). Билният път продължава на север, заобикаля
от север връх Съдиева варница, криволичи сред дъбова гора, набира височина и
достига хубави билни поляни под връх Комаров камък.
Пътят обикаля от изток
върха, вляво от него е характерната скала Комаров
камък, след 15 минути се
достига Върховръшката
седловина, през която минава шосето от Перущица
за село Чурен, а след още

10 минути – и хижа „Върховръх” (1523 м н.в., 100
места, етажни тоалетни и бани, печки на твърдо гориво, туристическа
столова, бюфет).
За хижа „Бряновщица”
се тръгва на северозапад
от хижата по път, който
обикаля от запад връх Върховръх. След 1 час се слиза на седловинна поляна,
продължава се по билото
на север и след още 15 минути се достига до друга
поляна, от която се разкриват живописни гледки
на изток към рида Средня
и каньоновидната долина
на Тъмрашка река. Върви
се по билния път, който
преминава източно от
връх Свети Георги (1191 м
н.в.) – 30 минути (общо 1.45
часа) и се достига местността Тикла кула (2.15
часа), а от нея с лек завой
наляво се достига хижа
„Бряновщица” (900 м н.в.,
50 места, вътрешни тоалетни, отопление с печки
на твърдо гориво, туристическа кухни, столова).
За хижа „Академик” се

поема по пътя за село
Брестовица. След 15 минути пътят се напуска и
се тръгва вдясно до малка
седловина с насрещно връхче. Обикаля се от изток и
се продължава спускането
по билото. Скоро се достига малък поток с интересни плочести тераси, по-надолу се минава вляво по
сенчеста пътека и се слиза
на хижа „Академик” (560
м н.в., 76 места, етажни
тоалетни и бани, локално отопление, туристическа кухня, столова).
До село Храбрино се слиза по стар асфалтов път
(4 км) или пряка пътека (1
час). Селото отстои на 12
км от Пловдив, с който го
свързва градска автобусна
линия.
Йордан Йорданов,
експерт в БТС
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Алпинизъм

Боян Петров и България уверено
ГАШЕРБРУМ 2 – ДЕВЕТИЯТ ОСЕМХИЛЯДНИК ЗА БОЯН
На 22 юли т.г. топалпинистът ни Боян Петров изкачи деветия
си осемхилядник Гашербрум 2 (8035 м). С това
все по-уверено той се
приближава към така
мечтаната за много алпинисти Хималайска корона.
В последния успех на
Боян нямаше да има
нещо толкова впечатляващо, ако изкачването
му на най-ниския осемхилядник не бе осъществено само 11 месеца, след
като той преживя тежка автомобилна травма
в Кресненското дефиле.
Както е известно, там,
движейки се с несъобразена скорост, румънска
гражданска
връхлита
в нищо неподозиращите природозащитници
Боян Петров и Андрей
Ковачев. Боян пострада много. Той прекара по
болници и операционни
маси времето, което бе
планувал за подготовка
на поредната си хималайска визита и изкачването на връх Гашербрум
2. Поради това той пропусна и един хималайски
сезон.
Гашербрум 2 – „най-ниският
осемхилядник”,
най-лесният осемхилядник”, „женският осемхилядник” – това са
най-често използваните определения за този

е познат на българските
алпинисти още от 1992
г., когато по склоновете
му работи обединената
троянска експедиция и
на 23 юли двама от нейните членове – Господин Динев от Сливен и
Радко Рачев от Айтос,
достигат върха. Върхът е добре познат и на
Боян, защото на 2 август 2009 г. той почти
го бе изкачил. Натрупал
опит и съхранил аклиматизацията си от изкачването на Хидън пик
(8068 м), само 6 дни след
това Боян тръгва и към
съседния Гашербрум 2.
Почти без проблеми достига само на 40 метра,
в денивелация, до връхния купол, но се връща
поради настъпващата
тъмнина, оставащите
му няколко трудни скални участъци и факта, че
в атаката си е сам.
Връща се обратно, но
не завинаги. Още тогава нашият алпинист
получава от Министерството на туризма в
Непал сертификат за
успешно изкачване, но
не го използва и твърдо
заявява, че не е стъпил
на 8035-те метра. Боян
вече е взел решение да
събере в актива си пълната колекция на 14-те
надоблачни гиганта и
знае, че за тази колекция изкачването на всеки връх се признава само
тогава, когато алпинистът е стъпил на най-ви-

нат много. Поради това
очаква бърза и успешна
атака. Нещата обаче
се развиват в съвсем
обратна посока. Първата сериозна атака към
върха е от 8 до 12 юли и
тя завършва без успех.
Въпреки упорития труд
смелите начинания не
се осъществяват, защото Гашербрум 2 показва
„мускули”. Времето силно се влошава и всички
алпинисти,
тръгнали
към върха, се връщат в
базовия лагер, за да изчакат по-добри времена. „Върхът ме стегна
психически и физически.
Чувствах многодневно
напрежение. При опита
ми през 2009 г. като че
ли бе много по-лесно.
Тогава имаше много парапети, а времето бе
подходящо за изкачване.
Сега почти нямаше парапети и това ме върна
към истинския алпинизъм, когато всяка експедиция сама организираше базовите си лагери и
фиксираше парапети за
обезопасяване” – ще запише в дневника си Боян.
Времето продължава
да бъде неустойчиво.
Всички алпинисти, намиращи се в базовия лагер,
стоически изчакват, в
това число и Боян. Частичните им опити не
дават резултат. Снеговалежите, бурите, мъглите са си все същите.
Най-после, в края на юли,
синоптиците обещават

соката му точка. Не се
признават никакви изкачвания на съществуващите предвършия или
върхове спътници, каквито почти половината от 14-те върха имат,
дори и те да са само няколко метра по-ниски от
Главните върхове. Точно
това върна Боян отново към този връх след 8
години.
До известна степен
разчита на това, че върхът му е познат много
добре и натрупаният
вече опит от предишните му изкачени 8 осемхилядника ще му помог-

подобряване на времето
и почти изнервените алпинисти поемат нагоре.
На 22 юли Боян взема успешно „поправителния”
си изпит от 2009 година. Прибира се у дома, но
за съвсем кратко, защото го чака Дхаулагири.
Чакат го още пет от
най-високите върхове на
планетата.

На връх Дхаулагири – 8167 м

връх от алпинистите
и журналистите и те
определено са прави, но
не и тогава, когато „ниският” осемхилядник се
разгневи. А точно това
направи той в момента,
когато Боян пристига
в подножието му. Обилни снеговалежи, силни
ветрове и ниски температури принуждават
нашите алпинисти да
прекарат повече време
в базовия лагер. С Боян в
тази експедиция участва и Слави Несторов,
който почти няма опит
в алпинизма и най-вече в
хималаизма. Гашербрум 2

МАНАСЛУ – ВТОРИЯТ
ОСЕМХИЛЯДНИК
ЗА
ИВАН ТОМОВ
Едно ново име навлиза
в българския хималаизъм
и то е на Иван Томов от
гр. Русе. И тъй като то

Снимка: Елисавета Първанова
все още е малко познато
не само за планинарите
и туристите, а и за алпинистите, считам за
необходимо да отбележа
няколко неща за него.
Иван като че ли е малко
извън стандартите на класическия
алпинизъм, защото иначе не би
могъл да направи
това успешно начало в Хималаите
и Каракорум. За
кратко време той
има два опита на
връх Нанга Парбат. За съжаление неуспешни не
по негова вина.
Първият през
2013 г., когато
се спаси като по
чудо от голямата
касапница,
извършена
от
терористи в базовия лагер под
върха. Тогава 10
чуждестранни
алпинисти и един
пакистанец загинаха разстреляни
или заклани от
развилнелите се
терористи.
По
това време Иван
се намира по маршрута
на втори лагер – 6200
м. При втория опит от
2015 г., когато е заедно
с Боян Петров, заболява в границите на 7000
метра и пак не успя.
Иван обаче не се отчайва и през 2014 г. заедно
с Боян стъпва на Броуд пик (8047 м). Преди
това е бил на първенеца
на Южното полукълбо
Аконкагуа (6962 м), на
европейския
първенец
Елбрус (5642 м), както и
на Хан-Тенгри, върха, на
който само 5 метра не
достигат, за да се причисли към семейството
на
седемхилядниците.

А само преди около месец русенецът стъпи и
на Манаслу (8163 м), за
което са и следващите
редове.
Иван поработва през
летните месеци по малко в Англия, откъдето
са средствата за голямото му хоби – хималаизма. За есенния период
в Хималаите той събира
необходимата сума и се
включва в 33-членна руско-украинска експедиция, която си е поставила за цел изкачването
на връх Манаслу. Така в
началото на септември
заминава за Непал, а на
14-и вече е на базовия
лагер (5000 м н.в.). Само
два дни след това излиза по маршрута. На 16-и
спи на 5800 м, на 17-и - на
6200 м и на 18-и - на 6800
м. На 19-и излиза до 7050
метра и слиза до базовия лагер. Чувства се
добре и това го успокоява. Като по поръчка точно тогава – от 19 до 23
септември - времето се
влошава. Това обаче не е
фатално, защото съвпада с полагащата му се и
планирана почивка.
Едва дочакал подобряването на времето,
Иван тръгва за втори
опит, който е и последен щурм към върха. А
това е само 9 дни, след
като е достигнал базовия лагер. Към крайната
цел тръгва в компанията на един казахстанец
и един унгарец. Останалите алпинисти от
експедицията, в която
се числи и той, работят по своя си програма. Нагоре тримата се
движат добре. На 23-и
спят на лагер едно, на
24-и подминават лагер
две и нощуват на лагер
три, а на 25-и - на 7440
метра. Към върха три-

мата тръгват на 26-и
септември в 1.30 часа.
Движат се много добре,
особено Иван, който последователно застига и
задминава тези, които
са тръгнали още в 23.00,
в 12.00 и в 1.00 часа. На
върха нашият алпинист
стъпва рано сутринта
в 6.05 часа, изпреварен само от 3-ма души,
тръгнали в 22.30 часа
предната вечер.
В последните метри
преди върха вятърът се
усилва, а температурата е спаднала до минус
17 градуса, но съчетана
с вятъра, се чувства
като минус 25. На върха
той е сам и няма кой да
го снима за доказателство, че е бил на 8163
метра. „На върха останах вероятно не повече
от 5 минути, защото
при опита ми да направя
някоя снимка без ръкавици ръцете ми измръзнаха.” До базовия лагер
Иван слиза много бързо,
защото в 13 часа вече
е в палатката си. Анализирайки престоя си в
подножието на върха,
той е много доволен, защото само 13 дни след
като е пристигнал в базовия лагер, успява да
се изкачи на върха и отново да слезе в базата.
„Лесна и бърза експедиция. Самият връх е лек и
елементарен” – ще запише в дневника си.
Основавайки се на
това, Иван прави свой
коментар, като счита,
че поставените парапети от фирмата, спечелила конкурс за тази
си дейност, са почти
излишни. Самият той е
ползвал парапет само
на четири места при
спускането на рапел, а
е заплатил за това 250
долара. Това е цената,
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към Хималайската корона
успех, защото, както
казваше един друг наш
хималаист, „времето е
жестоко
хималайско”.
Боян не се отчайва.
„Взел съм си еднопосочен билет и ще стоя под
върха, докато времето
ми позволи да изпълня
поставената си задача
– 8167-те метра на Дхаулагири.”
Едва в края на септември времето като
че ли се смилява и Боян
тръгва заедно със своите испански приятели.
За съжаление и тримата испанци отново не
достигат голямата си
цел. Боян обаче успява и
на 30 септември изкачва
ДЕСЕТИЯ си осемхилядник, което го доближава
до голямата му цел - Хи-

ното земетресение.
Вече на българска територия, пред мен Боян
заяви: „Най-после дойде и редът на Еверест.
През април следващата
година тръгвам за първия връх на планетата,
който ще се опитам да
изкача без ползването
на допълнителен кислород, или така както
съм изкачил десетте,
на които вече съм бил.
Вторият връх, на който
ще направя опит през
предмусонния период в
Хималаите, ще е Шиша
Пангма, който според
някои измервания и според някои специалисти е
8013 м, което го отпраща на последното място
сред най-високите върхове. Или двата върха

малайската корона.
Връх Дхаулагири може
да се каже, че е бил благосклонен към българските алпинисти, защото в различни времена
на върха са били седем
наши алпинисти. Пръв
това прави Радко Рачев
от Айтос на 8 октомври
1995 г. Ден по-късно на
върха е и Тончо Тончев.
След още няколко дни
на върха е Борислав Димитров (12.10.1995 г.),
а на 14-и това правят
Дойчин Василев и Запрян
Хорозов. Две години
по-късно Тончо стъпва
за втори път на върха
(24.09.1997 г.), а ден след
това на върха е и Николай Петков.
До крайната цел на
Боян му остават още
четири върха – Еверест
(8848 м), съседите му
Лхоце (8516 м) и Чо Ойю
(8201 м), както и Шиша
Пангма (8046 м), който
е изцяло на територията на Китай и все още
не е открит за експедициите поради силно повредените пътища към
него след разрушител-

– единият, застанал на
първото място в класацията, и този, който завършва тази надоблачна
класация.”
Боян знае и това, че
отдавна чакам българско изкачване на Шиша
Пангма, направено до
най-високата му точка
– Главния връх, бил той
8046 м или 8013 м. Както
е известно, този връх е
изкачен от Дойчин Василев и д-р Карина Сълова
на 1 май 1999 г., но не на
Главния, а на Централния връх. А чакам изкачването и на Шиша Пангма, защото отдавна съм
подготвил книгата „България с Хималайската
корона”, в която са отразени всички успешни
и неуспешни визити на
българските алпинисти.
Освен 33-мата, изкачили даден осемхилядник,
място в книгата са намерили и тези, които
не са успели. До каква
височина всеки от тях
е достигнал и по каква
причина не е успял.

Вр. Манаслу – 8163 м

която всеки алпинист,
тръгнал за върха, трябва да заплати. Тъй като
за първи път той катери на територията на
Непал, силно е впечатлен от разликата между
организацията на експедициите в Каракорум,
съответно Пакистан и
тази в Хималаите, съответно в Непал. „След
тегавия опит от трите пакистански експедиции, тази в Непал и
Манаслу ми се сториха
рай. В Пакистан започваш трека и забравяш
за легло, интернет и
всякакви други глезотии. В Непал лоджии,
села, легла, бира, водка,
интернет. Същата история и в базовия лагер.
Интернетът струва 12
долара за два дни, което
е супер. Планираш да почиваш – ползваш интернет, планираш да ходиш
на аклиматизация – никой не те таксува. От
долното селце Самагаон
може да си поръчаш кашон бира, водка, уиски и
какво ли не.”
Да, Иван е прав, що
се отнася до организацията на работата от
страна на непалските
фирми при обслужването на експедициите,
тръгнали към даден
осемхилядник. Разликата в обслужването е
очевидна. Що се отнася
до техническите трудности по маршрута и
бързината, при която
той е осъществил това
си изкачване, е щастие, че попада на почти
безупречни атмосферни
условия. Иначе и „ниският” Манаслу многократно е ставал причина много експедиции и отделни
алпинисти да се връщат
с наведени глави. Впрочем неслучайно връх Манаслу заема печалното
четвърто място в тъжната класация на 14-те
надоблачни гиганта, нареждайки се непосредствено след Анапурна,
К-2 и Нанга Парбат.
Връх Манаслу е добре
познат на българските
алпинисти и за съжаление те нямат добри спо-

мени от него. През 1992
г. Йорданка Димитрова
и Борислав Димитров се
включват в международна експедиция, ръководена от поляка Кшищоф
Виелицки. Тогава те правят първия български
опит за изкачването му,
но поради трагичните
обстоятелства с белгийския алпинист Свен
Вермайрен и полякинята Силвия Дмовска се
връщат от 7800 м, за да
им окажат помощ. През
1998 г. в състав на руска
експедиция неуспешен
български опит правят
Иван Вълчев, Дойчин Василев, Запрян Хорозов и
Борислав Димитров, а
варненският алпинист
Христо Станчев остава
завинаги по склоновете
му, а през 2009 г. неуспешен опит прави Дойчин Василев с дъщеря си.
Първият български успех на Манаслу е на Боян
Петров на 30 септември
2015 г. и на Атанас Скатов ден по-късно.
ДХАУЛАГИРИ – ДЕСЕТИЯТ ОСЕМХИЛЯДНИК
НА БОЯН ПЕТРОВ
Само за 20 дни след завръщането си у нас от
връх Гашербрум 2 Боян
бързо се възстановява.
Възвръща
загубените
килограми и дори намира
време за една тренировка в Пирин. И на 19 август отново лети далеч
на изток, този път към
връх Дхаулагири. На Дхаулагири той разчита на
бърза атака, но още от
самолета, когато прелита над Хималаите, вижда, че цялата планина е
покрита с огромни черни облаци. Мусонът все
още властва над голямата планина. Тази мрачна
обстановка продължава
още 14 дни и когато той
вече е на базовия лагер
(4200 м). „За 14 дни видях
слънцето само за около
пет-шест часа”, е записал в дневника си.
Въпреки непостоянното време, още на 1 септември Боян тръгва сам
по маршрута. Четири
дни времето е снежно,
дъждовно и мъгливо. Ко-

гато той е в границите
на 6500 м, дъждът не
престава цели два дни.
Мокър е до кости, палатката е прогизнала и
той често я отводнява.
Въпреки това излиза до
7135 м, или до височината на връх Авицена (пик
Ленин). Дори при връщането му към лагера гъстата мъгла затруднява
ориентацията.
Помагат му само бамбуковите трасьори, поставени
от шерпите на испанците. Обстановката при
това първо излизане по
маршрута се определя
кратко и ясно – дъжд,
суграшица, сняг и силен
северен вятър.
При завръщането си
в базовия лагер Боян се
среща със старите си
приятели от Испания, с
които го свързват общи
битки по високите върхове на Хималаите и Каракорум. С Карлос Сория
той се знае още от 2009
г., където се засрещат
по склоновете на Хидън
пик. Тогава Карлос е на
70, а сега на 78 години.
Със Сито и Луис пък се

познават от 2016 г. от
Анапурна. Впечатляваща е битката на тримата испанци за Дхаулагири, защото Карлос е тук
за 7-ми път, Люис – за
5-и, а Сито за 4-и. Общият сбор от прекараните
им дни в района на този
връх е близо година и винаги отстъпват поради обилен снеговалеж и
опасност от лавини. Тук
испанците и българинът
ще обединят усилията
си в общата битка.
Тази година кандидатите за Дхаулагири са
значително
по-малко,
отколкото през други
години или пък в сравнение с Манаслу, където
по същото време там
са насочили усилията
си 220 алпинисти от десетина националности.
Видно от по-горното
подзаглавие на този материал, в това число е и
българинът Иван Томов,
завършил с успех на 26
септември.
Втората атака към
върха Боян провежда от
8 до 12 септември, но и
тя завършва без особен

Доц. Сандю Бешев
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Държавно първенство по скално катерене „Катерачна
среща – Костенец 2017“
Н
а 21 и 22 октомври 2017
г. се проведе Държавно
първенство по скално
катерене
„Катерачна среща - Костенец 2017” в
околностите на Костенския
водопад на съвсем нов скален
катерачен обект, на който се
катери за първи път сега на
Държавното първенство за
2017 г. Главен ръководител на
проявата бе Николай Петков.
Създадени бяха маршрути в
два сектора - сектор „Над
пътя” и сектор „Над реката”.
Благодарение на Мартин Пенков от съдийския/откривателски състав се появи този
нов красив и интересен катерачен обект. Главен секретар
на проявата е Елисавета Първанова. В надпреварата взеха участие състезатели по
скално катерене от цялата
страна. В крайното класиране
победителите са:
Мъже
1-во място - Петър Иванов

- 149.2
2-ро място - Минчо Петков
- 138.5
3-о място - Кристиян Петров - 118.8
Жени
1-во място - Юлия Керемедчиева - 86.4
2-ро място - Милкана Русева
- 68.5
3-о място - Елица Павлова 42.3

Държавният шампион Петър Иванов единствен премина маршрут „Койо“, 8a+ на
сектор „Над реката”, и това
му донесе първото място и
шампионската титла само
от участието в първия ден.
Честито на шампионите!
Текст и снимки:
Елисавета Първанова

100 години Туристическо дружество
„Карлък” – гр. Смолян
По повод 100-годишния юбилей на
Туристическо дружество „Карлък” се
запитах: „Какво е за мен туризмът?“
И започнах да пътешествам из моя
туристически свят.
С една дума бих отговорила. Това е
моята „дрога”, но ми се видя шаблонно
и непълно описание на преходите с групата, които ме правят преди всичко
СВОБОДНА! Дадох си сметка, че:
Се обичам със Слънцето и съм приятелка на Вятъра.

Очите и душата ми са разглезени от
фантастични гледки по върхове, била и
пещери, до които се стига само пеш.
Ушите ми са благодарни за шанса да
различават горските шумове, птичите песни и ромона на потоците.
Дробовете ми са щастливи от чистия въздух, с който ги зареждам.
Книжните ми познания за дървета,
животни, билки и гъби са превърнати
в житейски опит.
И най-важното оставих за накрая.

83 години Природен парк „Витоша”
Природен парк „Витоша” е създаден на 27 октомври 1934 година. С
хляб и сол бяха посрещнати множеството гости в Екостационара
„Белите брези”. Директорката на
парка Снежана Петрова и нейните
колеги, заедно с присъстващите,
изпяха „Хубава си, моя горо”, а после г-жа Петрова направи отчет
за дейността през 2017 г. Последва
представяне на изложбата „Природните паркове на територията
на
Югозападното
държавно
предприятие”, както
и филм за
проекта „Заслонът”.
Дни преди
честването
на рождения
ден на Природен парк
„Витоша” на
вълнуваща
церемония
бе
избран
победителят измежду
17-те
проекта в състезанието

– и това е проектът „Заслон Три
Кладенци“ на архитектите Мария
Стайнова, Виолетка Славова, Даниела Славова, Иванка Иванова и
Красимир Крумов.
На 27 август 2018 г. на 2000 м н.в.
ще бъде открит ново животоспасяващо съоръжение за радост на
туристите. По данни на ПП „Витоша” по 700-километровите пътеки
в планината годишно преминават 3
милиона човека.

Това са приятелствата.
Благодаря на всички, с които сме делили обща маса, общи спални помещения, споделяли сме емоции от изкачени
върхове, подкрепяли сме уморените си
колене. Смеели сме се от сърце.
Особено трайно запомнящи се остават преживяванията по хижите – то
са песни, танци, лакардии, огньове под
звездите. Всеки е и артист, и зрител,
при това автентичен и от висока класа.
Изкачването по планините създава
характер, включващ: Родолюбие; Воля;
Издръжливост; Любов към всяка жива
твар; Добронамереност към човека до
теб; Жизнерадост; Чувство на общност; Умение да се веселиш и още много, много позитиви, които всеки от

групата би допълнил в някое от следващите ни пътешествия. Защото
туризмът е повече от гледане на забележителности, повече от изкачвания и слизания. То е промяна, дълбока и
постоянна промяна в здравословните
идеи и начин на живот.
Планината е отворила душата си за
тези, които имат потребност да общуват с нея. Групата ни с радост приветства всеки нов турист, защото
съзнава, че едно столетно дружество
празнува своето дълголетие благодарение на създалите се традиции и приемствеността между поколенията.
Честит празник! И на многая лета!

In memoriam
На 83 години
почина забележителният
йодлеров певец Георги
Чолаков.
Виден
алпинист,
турист,
председател
на
планинарски хор
„Осоговско ехо“,
учител по физическо възпитание.
За огромния си
принос към туризма и хоровата дейност, той
бе удостоен със
званието „Почетен
гражданин
на
Кюстендил”
и „Отличник на
БТС”.
Поклон
пред
светлата му памет!

Антоанета Стоименова,
ТД „Карлък”, гр. Смолян

122 години организиран туризъм
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КТВ „Коста Поптодоров“ на 55 години
Н
а 26.09.2017 г. в Сандански се събраха 140
туристи ветерани от
17 клуба по покана на
КТВ „Коста Поптодоров” към
ТД „Еделвайс”. Тази среща бе
заключителното
мероприятие по отбелязването на
55-годишния юбилей на клуба.
Този път за разнообразие
Сандански посрещна гостите с дъжд – не много силен,
но достатъчен да разкраси
улиците му с жълти, сини, зелени, червени и многоцветни
чадъри.
В 19 часа започна тържественото събрание по случай
юбилея. Присъстваха гости туристи ветерани и такива
от клуба юбиляр. Официални
гости на събранието бяха:
Лидия Бахчева – секретар, и
Валентин Харисков и Румен
Урумов - членове на УС на ТД
„Еделвайс”. Присъства и Спирия Спириев - бивш председател на клуба юбиляр, както
и Димка Пройнова – заместник-председател на БФТВ,
и Стоил Илиев – регионален
отговорник в УС на БФТВ за
Югозападен регион. Тасуда
Митова, председател на КТВ
„Коста Поптодоров”, проследи историята на клуба от създаването му през далечната
1962 г. с първи председател
Иван Патронев до момента.
Отбеляза с какъв ентусиазъм туристите ветерани са
участвали най-активно по
различни начини в построяването на хижа „Яне Сандански”
и хижа „Беговица”. Организирали са вечеринки, викторини,
томболи и други инициативи с
цел събиране на пари за строежите, давали са свои пари и
са полагали доброволен труд.
След построяването на хижите започва организирането
на походи в Пирин. Най-голям
принос за развитието на туризма в Сандански и в частност на клуба има патронът
на клуба Коста Поптодоров.
Последователно под председателството на Борислав Гиздавков и Панайот Кабзималов
клубът разширява дейността си, създава връзки с други
клубове, увеличава членовете
си до 107 души в началото
на XXI в. Под председателството на Спирия Спириев
се организират много екскурзии в страната и в чужбина,
срещи на туристи ветерани
от цялата страна, съвместни празници и др. Сега в клуба членуват 75 души. Всички
са участници в Движението
„Опознай България - 100 НТО”
и почти половината са носи-

тели на сребърна значка, а
6 души – на златна. Трима са
със значка за изкачването на
10-те планински върха: Стоян
Здравчев, Блага Димитрова и
Стоянка Христова. Клубът е
получавал финансова помощ
от ТД „Еделвайс”, Община
Сандански, РИК „Пирин”, Валентин Харисков, Иван Петрушев и др., за което им бе
изказана благодарност. След
това вокалната група към
клуба, с художествен ръководител Павлинка Петкова, изпълни литературно-музикална програма.
За другия ден бяха предвидени 2 мероприятия по избор:
преход от хижа „Яне Сандански” до хижа „Беговица” и автобусна екскурзия до местността Рупите и гр. Мелник.
За прехода до хижа „Беговица” се бяха записали 14 души
– най-запалените планинари
сред туристите ветерани.
По разказа на водача Стоян
Здравчев с автобус стигнали
до хижа „Яне Сандански” (1221
м н.в.) в местността Попина
лъка. Обаче Пирин решил да
разбере толкова добри туристи ли са наистина тези хора
и ги подложил на тест – завалял дъжд още щом стъпили на
маркираната пътека за хижа
„Беговица”. И трима души –
прекалени оптимисти, за да
повярват в прогнозата за
лошо време на синоптиците,
не били подходящо екипирани
и се наложило да останат на
хижа „Яне Сандански”. Останалите 11 човека, покрити с
дъждобрани, за 2 часа стигнали до хижа „Беговица”, намираща се на 1800 м н.в. на
левия бряг на едноименната
река. Хижарят ги посрещнал
зарадван. Бил много внимателен и грижовен. Позволил им
да използват една стая да се
преоблекат. Не че дъждобраните са пропускали, но под
тях било много горещо и... В
ресторанта хижарят им осигурил обяд според желанието на всеки и даже ги свалил
с автобуса си до хижа „Яне
Сандански”. Всичките 14 души
отишли до Попинолъшкия (Дяволския) водопад, висок 15 м и
много красив. Стоян Здравчев
разказал една от легендите,
които се свързват с местността и водопада. Един поп
живеел в колиба до водопада.
Той прекарвал много време в
молитви. С това той вредял
на заселилите се наблизо невидими за него същества с дяволски произход. Те решили да
се отърват от него. Приели
човешки образ, поискали да им

чете молитва до водопада и
го блъснали във вира. Затова
местността я наричат Попина лъка, а водопада – Дяволски.
Тук дяволските същества са
алегоричен образ на турци. В
друг вариант направо се казва, че попът е убит от турци.
Да видим как протече екскурзията на 52-мата участници. Първо отидохме на Рупите, мястото, което Ванга
(тя не е обичала да я наричат
баба) бе избрала да живее,
защото то я зареждало с
енергия. Ванга бе феномен. Тя
умееше да прави неща, които
са невъзможни в нашия свят
– такъв, какъвто го познаваме. Учените се опитват да го
опознаят по-точно. Появиха
се и се появяват много хипотези, например за съществуването на много паралелни
светове на единствената
наша Земя. Всяко чудо престава да бъде такова, когато
се намери научно обяснение
на явлението. Засега да се говори с мъртвите и да се предвижда бъдещето, което Ванга умееше, си е чудо. Но има ли
по-голямо чудо от това да съществува въобще нещо освен
вакуум, т.е. нищо, пък било то
и един-единствен атом? Влязохме и запалихме свещички в
построената от Ванга църква. Поспряхме се смълчани
пред гроба й, изгледахме филмче за нея. Някои си купиха от
продаваните скъпи зеленчуци,
плодове и мед с надеждата, че
те носят от енергията на

това място, щом са произведени в този регион. И потеглихме към Мелник. Но още
мислехме за Ванга. Тя и лекуваше. И казваше: „Не е важно
какъв си, важното е да си добър човек!” И тя правеше само
добро. Всички помним руския
сериен телевизионен биографичен филм за нея. Но ето
че в друг пак руски филм тя е
обявена за „велик маг на злото на нашата планета” (т.е.
най-високо стоящия в йерархията). И това за Ванга! Та
тя не е направила зло никому!
И така в размисли стигнахме
в гр. Мелник. Няма достатъчни сведения да се установи
кога е възникнал градът. Известно е, че на това място
е била построена крепост за
отбрана на границата на България с Византия през 864 г.
Като граничен град често е
минавал от България към Византия и обратно. Тук са изпращали своите височайши
заточеници и българските
царе, и византийските императори. Затова градчето се
е отличавало от околните с
изящната архитектура на постройките си. В началото на
XIII в. Мелник дори е столица
на добилия независимост управител на Западните Родопи деспот Алекси Слав. През
1395 г. попада под османска
власт. Още през началото на
XVII век градът става център
на кааза (административна
единица). Замогва се в края
на XVIII и началото на XIX век.
В него е имало 70 църкви, а
около него – 4 манастира. От
османска власт е освободен
през 1912 г. от четата на Яне
Сандански. Тогава населението е наброявало около 10 хиляди души. От 1913 до 1925 г.
е околийски център, но остава
встрани от новия път по долината на р. Струма и постепенно запада. Сега населението му е около 200 души. От
1968 г. е обявен за град-музей.
Привлича туристи с така наречените Мелнишки пирамиди
– скални образувания в Югозападен Пирин, високи до 100 м,
с пясъчни склонове, на места
почти отвесни. Обявени са за
природна забележителност
през 1960 г. Не по-малка притегателна сила има и хубавото вино. Мелнишко вино е
купувал дори Чърчил. Ние посетихме Кордопуловата къща

- днес музей, най-голямата запазена възрожденска къща на
Балканския полуостров. Построена е в средата на XVIII
век за производство, съхранение и търговия с вино. В скалата е издълбан тунел, където
в огромни бъчви е било съхранявано над 300 тона вино. И
сега произвеждат вино, но в
малки количества. Предлагат
дегустация и някои от туристите ветерани си купиха.
В Мелник почти всяка къща
предлага нощувки, а долният
етаж е механа. Така че всеки,
според предпочитанията си,
опита от местните специалитети – невероятно вкусни
капама или кавърма, заедно
със страхотно вино, произведено от самия механджия.
Прибрахме се рано в Сандански. Красив град. Разположен е амфитеатрално върху
няколко хълма. Основан е от
тракийското племе меди през
II хилядолетие пр.н.е. Наричали са го Медиус. После римляните са го нарекли Дезудава.
През VI век е бил разрушен от
славяните и е останал дълго
необитаван. През Средновековието на това място се появило село, наричано Св. Врач.
През 1929 г. е обявен за град,
а от 1949 г. носи наименованието Сандански. Сега населението му е около 30 хиляди
души. Курортен град е. Има
много хотели. Някои туристи
ветерани посетиха наскоро
възстановената раннохристиянска базилика и античния
комплекс.
Тази среща беше обявена и
като празник на виното. Затова клубът юбиляр поднесе
на всички 140 души ракия и
вино към вечерята. Оркестърът и двете вечери свири без
прекъсване, като дори специално заради нашата среща
от Благоевград дойде да пее
Надка Вълчанова – певица на
хор „Пирин”. А за танците какво да кажем? Ако човек не се
вглежда много в лицата и в
понатежалите фигури на играещите, ще остане убеден,
че се веселят млади хора. Ама
наистина ние, туристите ветерани, сме млади, нали? Е,
поне сме с млади сърца!
До нови срещи, приятели!
Текст: Донка Янева, гр. София
Снимки: Славка Михайлова,
гр. Сандански
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На Андреевден слънцето помръдва
колкото „пиле у яйце”
С
лед усърдния труд
през пролетта и лятото есенните народни празници носят успокоение и повече мъдрост. Те
обръщат повече внимание на
семейството, прозорливостта, вярата в доброто, надеждата. В Деня на християнското семейство - 21 ноември,
всички трябва да се съберат
у дома. Колкото повече хора
опитат от хляба, омесен на
24 ноември – Св. Екатерина,
толкова по-доволна ще е светицата и ще пази домовете
и хората, и най-вече децата
от болестта. На Андреевден
невидимо, но сигурно слънцето се обръща към пролет. Затова и ритуалите целят да
осигурят плодородието през
идващата година.

получава прошка.
За децата трябва да има
специални лакомства на трапезата. Въобще децата са на
почит в този ден.

24 ноември
Света Екатерина
Света Екатерина (гр. „вечно чиста”) живяла в края на
III и началото на IV в. в Александрия. Родът й бил знатен,
царски, тя самата била извънредно красива и образована. Когато я наказали заради вярата (през 305 г.), била
само на 18 години.
Традиционно св. Екатерина
се почита, за да се настрои
благосклонно и да отпрати
болестта Шарка надалече.

синапено) зърно. Слънцето помръдва колкото „пиле у яйце”.
И все пак става по-голям, невидимо, но сигурно се обръща към пролет. Затова и ритуалите целят да осигурят
плодородието през идващата
година.
Св. Андрей е повелител на
мечките. Вярва се, че на 30
ноември св. Андрей впряга в
ралото си вместо вол мечка,
затова се празнува Мечкинден в чест на мечката. От
този ден тя вече ще поеме
към зимното си леговище, ще
се отдаде на зимния си сън. За
да я изпратят хората с добро
и да не се събужда и напада,
хората я изпращат с храна
и магически заръки. Празникът в наши дни се отбелязва

намира в софийската църква
„Свето Преображение” (кв.
„Лозенец”).
Св. Варвара е покровителка
на шарката и всички болести,
свързани с обриви, на плодородието и домашните птици.
Тя, заедно със Сава, е сестра
на св. Никола и двамата подготвят празника му. Затова
казват: „Варвара вари, Сава
пече, Никола с голяма лъжица
гости гощава.”
Вярва се, че Варвара „заварява” болестите, ала още
по-опасна е св. Сава, защото
ги „разсява” по хората. Жените и девойките изпълняват
ритуалите за празника. И пак
те спазват забраните. Където има опасност, болести,
вредители и зли същества,

и като ден за предпазване на
мечките от изчезване (с. Белица).
Как празнуваме
Вечерта преди празника
жените варят в ново гърне
жито, царевица, фасул, леща,
ечемик, овес. Нарича се: „Както сварените зърна наедряват, така да наедряват и
посевите.” На сутринта всеки хапва и хвърля по няколко
зърна нависоко в комина, да
израстат и посевите високи.
За плодовитост се раздава на
съседи, хапват и животните,
като се подканя с добро: „На
ти, бабо Мецо, варен кукуруз,
да не ядеш суровия”, или пък:
„За теб – варен кукуруз, за
нас – здраве и живот.” Така с
магически наричания хората
са се надявали да умилостивят животното, да предизвикват доброто в своя дом.
Празнуват невестите. Надяват се да нарастват като
деня и семената, да забременяват, да раждат здрави и
хубави деца.

нарастват и забраните. Св.
Варвара и св. Сава се свързват с грижата за здравето
на децата - и двете светици
понякога се възприемат като
орисници, пряко владеещи
съдбата им.

14 ноември
Свети Филип. Мратници
Църквата почита св. Филип (от гр. „любител на коне”)
като един от Христовите
апостоли, а народът празнува в чест на кокошата болест мрата, мратиняк, мратинци.
Как празнуваме
Жертвата на този лош дух,
който мори кокошките, е черно пиле или петле. Мратинячето (жертвата) се коли на
прага. Перушината се пази и
с нея се кади на лехуса, ако се
разболее, лекува се и шемет
(световъртеж), кади се при
кръвоизлив от носа.
Ако главата и краката на
жертвата, завързани с червен конец, се окачват зад
вратата, те ще пазят къщата от всякакви лоши магии и
зли сили.
Магически ритуал за запазване на късмета може да
направи домакинята на дома.
Пръска с шепи просо около
къщата и нарича: когато
душманите съберат всички
зърна, тогава и късмета на
къщата да превземат.
Мратински се наричат нощите от 11 (14) до 21 ноември. Те се смятат дори за
по-лоши от Мръсните дни,
защото през тях човек може
да се разболее от различни
болести.
На 15 ноември се празнува
за болестта Бодеж, дошла от
настинка или вятър. Спазват
се всички забрани, отнасящи
се до Вълчите празници.
Започва коледният пост.

21 ноември
Въведение – празник на
християнското
семейство
На този ден тригодишната
Мария била дадена да служи
в църква, както било обещано още преди да се роди. Семейното ходене на църква на
празника символизира влизането на тригодишната Мариам в храма и напомня на бащи
и на родителите за задължението им да възпитават
духовно своите деца, да възпитават у тях християнски
морал и нравственост. В Деня
на християнското семейство
всички трябва да се съберат
у дома. На предния ден добрият християнин се изповядва и

„Да ни е на помощ света Екатерина”, казвали старите
българи и очаквали светицата да ги закриля.
Как празнуваме
На съседи и близки, на случайно минаващи, на кръстопът, се раздава бяла погача,
намазана с мед или рачел.
Колкото повече опитат от
хляба, толкова по-доволна ще
е светицата и ще пази домовете и хората, и най-вече
децата от болестта. Вярва
се, че Шарката обича повече
от всичко мед, затова й оставяме от медената погача
на прага, за да хапне и да отмине и да не го прекрачва. За
същата цел над вратата се
оставя медено кравайче.

30 ноември
Андреевден
Свети апостол Андрей (гр.
„мъжествен, храбър”) е първият Христов апостол. Затова го наричат Първозвани.
Счита се за апостол на православните християни, защото той е ръкоположил първия
епископ в Цариград – апостол
Стахий.
Народният празник е свързан с няколко поверия. Денят
се събужда, започва да расте,
да едрее. Затова го наричат
и Едрей, Едринден. Нараства
едва забележимо, колкото
иглен връх или колкото едно
просено (житно, маково или

4 декември
Света Варвара
Света Варвара (гр. „чужденка”) живее в края на III век.
Заради християнската си
вяра е наказана от собствения й баща, който собственоръчно я обезглавява.
Малка кост от мощите на
великомъченица Варвара се

5 декември
Савинден
Почита се света Сава, но
някъде я почитат и като светия. Свързват я със света на
болестите и царството на
мъртвите. Боят се от нея,
защото „засява” болестите
по хората. Празнуват 5 декември в нейна чест, като я
умилостивяват с добро отношение и медени питки.
На 5 декември е установена
традиция да празнуват Слав
и всички производни от него.
Присъствието на корен или
наставка -слав обикновено
в сложните имена като Светослав, Белослав, Воислав и
др., вече е основание за поглеждане към този празник.
Но значението е водещо. Ако
не е, празникът се ориентира
към другото, по-акцентираното значение - например за
Любослав е по-приемливо да
празнува на 17 септември Вяра, Надежда и Любов.
Как празнуваме
Най-важното е да се подготви никулденската трапеза. Отдава се почит на
починалите. Носи се жито на

гробищата и се раздава за
„Бог да прости”.
Какво не бива да се прави
За да не им сторят зло Варвара и Сава, жените не работят с остри предмети – ножове, ножици, игли.

6 декември
Никулден
Никулден е един от най-големите зимни празници с ясно
изразен семеен характер.
Посветен е на св. Никола покровител на моретата, на
моряците и рибарите. Светецът е господар на зимата,
снега и ледения вятър. Празникът му е в чест на водната
стихия, моретата, реките и
езерата. Казват, че на 6 декември всички морски съдове
спират във водата в чест на
своя повелител
Свети Никола, според народа, притежава и несметните богатства на подводния
свят – плава със златен кораб, има златна гега, пие от
златна чаша, строи черкви и
манастири от злато и сребро.
Сигурно затова е патрон на
банкерите. Лекува, но може и
да причини болести. Помага
на девойките да се задомят.
Светецът пази не само от
природни бедствия, но и от
крадци и мошеници. Вярва се,
че дом, закрилян от него, е
защитен от всякакви посегателства. Закриля сиромасите, несправедливо осъдените, защитава затворниците.
В негова чест празнуват още
търговците,
воденичарите, ловджиите. Железарите
също го припознават като
свой празник. Овчарите го
почитат, защото пази стадата им от вълци. Пастирският момент в култа към
него обяснява донякъде чудодейните му възможности да
стои между световете, да
изцелява неизлечимо болни,
да подчинява същества от
отвъдното на силата си.
Как празнуваме
На св. Никола често се посвещава курбан за избегнато
опасно премеждие. Никулден
се празнува с обща църковна
служба и риба шаран, който е
ритуалната жертва на всеки дом. Затова празникът се
нарича още Рибни Св. Никола, Мокри Св. Никола, Рибена
черква. Рибарите особено
тачат своя патрон. Първата уловена този ден риба се
изяжда още на брега. След 6
декември риболовът вече е
забранен.
Когато се приготвят шаранът или друга риба с люспи
– мряна, платика, люспите не
бива да се търкалят по земята и никой не бива да стъпва
по тях, за да не го сполети
беда. Костите на шарана не
се хвърлят – или се изгарят,
или се заравят дълбоко в земята.
Хлябът се разчупва от бащата високо над главите – да
са високи класовете по нивите. Кръстата кост от главата на рибата се пришива в
шапчицата на малките деца,
за да ги предпазва от уроки и
всякакви лоши магии.
Страницата подготви
Филипина Бондокова

Маршрути
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Летни емоции две в едно

4

август. Ето че дойде
и отпускарският месец и група туристи
от ТД „Добротица” се
отправихме на екскурзионно
летуване в Рила, съчетано с
екскурзия до обекти на движението „100 НТО”. Групата
в състав Миро, Роси, Меги,
Руми и Светльо се събра на
жп гара Добрич и след настаняването в спалните купета
на влака Миро събра всички в
едно купе и извади шоколад и
бутилка уиски. Запитан защо
черпи, отвърна: „Рожденик
съм”, и прие техните поздравления.
5 август. Влакът пристигна без закъснение на Централна гара София, след което с
помощта на метрото се отправихме до Автогара Юг, откъдето взехме автобус за гр.
Самоков. Градът ни посрещна
слънчев и усмихнат, а време
имаше за всичко. Разгледахме
Историческия музей, където
си сложихме печати и марки
в книжките от 100-те НТО,
разходихме се в централната
част, като не пропуснахме да
седнем за по кафе, минахме и
през пазара, да си купим туйонуй, и не усетихме кога стана време да хванем автобуса
за с. Говедарци. От селото се
отправихме към хижа „Вада”.
По средата на прехода Светльо изненада всички, като
извади един 5-килограмов пъпеш, с който ни подслади и ни
даде допълнителни сили. Разстоянието до хижата взехме

ло се върви по горски път до
местността Сапарева вода,
откъдето вече по синя маркировка започна изкачването
към хижата. За около 4 часа
с почивки, снимки и ядене на
боровинки достигнахме Долното езеро. По обяд вече бяхме на хижата. Хапнахме боб
чорба, отпочинахме малко и
тръгнахме на разходка около
Рибното езеро и Трилистника, другите ги оставихме за
следващия ден. На връщане
минахме и покрай Дъновистката чешма „Ръцете, които
дават” да си напълним вода.
7 август. Сутринта ни посреща хубаво слънчево време,
стягаме раниците и тръгваме към най-красивите езера.
Бързо достигаме Близнака,
ето ни и на Бъбрека, снимки, снимки и тръгваме нагоре към Окото и Сълзата. Тук
малко по-дълга почивка - да
отдъхнем след изкачването
и за 15-ина минути достигаме Раздела. Изкачвайки се на
връх Дамга (2669 м н.в.), пред
нас се разкри красивият циркус на Урдини езера. Пътеката продължава по билото
и за около 3 часа с почивки
сме на връх Мальовица (2729
м н.в.). Прекрасна гледка във
всички посоки - на север долината на река Мальовишка,
на североизток - скалистите
върхове Злият зъб, Орловец,
Камилата, на юг - Рилският
манастир, на запад - Урдини
езера...
8 август. Програмата за

играта на стадо диви кози на
отсрещния стръмен склон.
9 август. В 7:00 ч. след задължителната снимка пред
хижата тръгваме към хижа
„Мечит”. За около 2,30 часа
достигаме ТБ „Овнарско”, или
това, което е останало от
нея, леко лутане, поради липса на маркировка, намерихме
точната пътека, която се
оказа в доста лошо състояние
с много нападали дървета, някои от които заобикаляхме, а

за приблизително 3 часа, като
вървяхме по асфалтовия път.
6 август. Следвайки правилото сутрин да се тръгва
рано, всички в 7:00 ч. бяхме с
раниците пред хижата и поздравявайки хижаря с мощно
„Ехооо”, тръгнахме към хижа
„Седемте езера”. Отнача-

този ден предвиждаше преход
до заслон БАК, но на всички
обувките бяха мокри от вчерашния дъжд и още със ставането се заехме да си изсушим мокрите дрехи, раници и
обувки. Така неусетно стана
обяд и сядайки на терасата
пред хижата, се радвахме на

други трудно прескачахме. И
така, за още около 2 часа и половина излязохме на поляната
пред хижата. Последва настаняване, обяд и заслужена следобедна почивка.
Тук трябва да попитам кой
е отговорен за поддържането на тези пътеки, които са

встрани от централните Горското стопанство, Националният парк, хижарите или
ние, туристите, да се спасяваме кой както може.
10 август. Този ден трябваше да направим преход към
хижа „Рибни езера”. Поехме
към връх Голям Мечит (2568 м
н.в.). Изкачвайки се по живописния Кайзеров път, който
е строен по нареждане на цар
Фердинанд, за около 3 часа и
15 минути бяхме на върха. Ясното време ни позволи да огледаме Рила надлъж и нашир.
Виждаха се околните високи
върхове, красивите долини,
тук-там някое езеро, а в далечината - най-високият връх
Мусала. Слизането надолу
към хижата вече бе по-леко
и пристигайки там, се насладихме на заслужена почивка.
Сядайки за вечеря, трябваше да решим какво ще правим
по-нататък, и единодушно решихме да посетим близките
обекти от 100-те НТО.
11 август. Слизайки в с. Говедарци, хванахме микробус
за гр. Самоков, а от там - за с.
Белчин. Влизайки в селото, ни
посрещна интересна композиция „Животворна вода”, от
чиято чешма тече гореща и
студена минерална вода.
Тръгнахме към крепостта
Цари Мали град. Крепостта
в днешния си вид е изградена
върху останки на древна крепост на хълм, който днес носи
името Свети Спас, и оттам
може да се наблюдава цялата
котловина, която в миналото
е била важен кръстопът. След
крепостта слязохме към църквата „Света Петка”, която е
обявена за паметник на културата. После посетихме и
Етнографския музей.
12 август. От с. Белчин
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адреси на туристически дружества и хижи;
НА БТС - иклу
бове в състава на БТС и федерации; ис
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Мирослав Кескинов,
ТД „Добротица”

Издава: БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
Адрес на редакцията:
1000 София, бул. ”Васил Левски” № 75, ет. 5, ст. 525, ПК 427
Тел:02/ 93 00 680; ISSN-0205-0943
www.btsbg.org

В САЙТА

Планинска
спасителна
служба

се върнахме обратно до гр.
Самоков и оттам хванахме
автобус за гр. Благоевград,
откъдето се прехвърлихме
на друг за Рилския манастир.
Докато чакахме настаняването, запалихме по свещ за
здраве в църквата, разгледахме и музея, като, разбира се,
сложихме и печати в книжките от 100-те НТО. Оставяйки
раниците в стаята, тръгнахме към молитвената пещера
на свети Иван Рилски. Разстоянието е около 1 час през
широколистна гора. Пристигайки до вкопаната в скалата
църква, се поклонихме пред
гроба на светеца и минавайки
зад нея през пещерата и пролуката, за която има поверие,
че само праведните могат да
преминат, се спряхме на аязмото, където всичко пожелано се сбъдва. Малко по-нагоре
е и тъй наречената Молитвена скала, където Иван Рилски
е прекарвал дните си в пост
и молитва.
13 август. В ранни зори от
Рилския манастир се отправихме за гр. Дупница, а оттам
към гр. София. Столицата ни
посрещна дъждовна, но това
не ни попречи да посетим някои обекти от 100-те НТО, а
именно: НДК, Храм-паметник
„Свети Александър Невски”,
Националния природонаучен
музей и Националната художествена галерия. Така,
в рамките на 9 дни, успяхме
да преминем през едни от
най-красивите места на Рила,
но и да попълним книжките
от Националното движение
„Опознай България - 100 НТО”,
събирайки печати и марки.

Aко изпращате текстове по електронната поща,
дублирайте задължително на двата адреса:
exobts@gmail.com и на emateina@gmail.com

В редакцията не се приемат ръкописни текстове.
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Екскурзионни летувания в Пирин, Рила и Родопите

С

къпи приятели,
И през следващата година
организираме походи и екскурзии из живописните планини
на България, а също така в близки или
по-далечни страни. Няма нищо по-хубаво от прекарване на ваканцията сред
необятните простори и неповторимите красоти на Рила, Пирин и Родопите. Изберете си подходящия за вас
маршрут, отдайте се на приятните
емоции, породени от откриването на
нови светове, или пък на удоволствието от пребиваването на любимите ви
места! Ето нашите предложения:

ПИРИН - маршрут 101
Изходен пункт: Банско, до 13.00 ч.;
първи ден - трансфер до местността
Тодорова орница и оттам преход до
хижа „Демяница”, разходка до Василашките езера, нощувка в хижа „Демяница”; втори ден - преход през Газейски
циркус и връх Полежан, изкачване на

хижа „Безбог”, разходка до езерото и
нощувка в хижата; втори ден - изкачване на връх Безбог, връх Полежан и
скалния рид от зъбери Ушиците, връщане в хижата, нощувка; трети ден
- преход през Попово езеро и изкачване на връх Джано, през Аргирово езеро и Краледворска порта пристигане
на „Тевно езеро“, нощувка; четвърти
ден - преход по главното Пиринско
било - Превалски чукар, Малкото конче
и връх Типик, преход до хижа „Вихрен”,
нощувка; пети ден - преход до Муратово езеро и три Тодорки, през връх
Хвойнати връх подход за изкачване
на връх Вихрен, слизане през Големия
Казан и връщане в хижата, нощувка;
шести ден - преход през Големия Казан до Премката, преминаване през
алпийския ръб Кончето и пристигане
на хижа „Яворов”, нощувка; седми ден
- отпътуване. Преход до местността Бетоловото, а оттам - трансфер
до Разлог или Банско. Цена 179,00 лв.,

Хижа „Безбог”

Хижа „Рилски езера”

връх Безбог, нощувка в хижа „Безбог”;
трети ден - през Попово езеро, циркуса на Момини езера и Белеметския
циркус се пристига на заслон „Тевно
езеро”, нощувка; четвърти ден - през
Беговишкия превал се пристига на
хижа „Беговица”, по желание се изкачва връх Каменица, нощувка в хижа
„Беговица”; пети ден - разходка до заслон „Спано поле”, изкачване на Спанополски чукар, нощувка на заслон
„Тевно езеро”; шести ден - изкачване
до Синанишката порта, а оттам до
връх Синаница, преход до Бъндеришка
порта и изкачване на връх Муратов,
през Муратови езера пристигане на
хижа „Вихрен”, нощувка; седми ден
- изкачване на връх Вихрен през Големия Казан, пристигане до карстов ръб
Кончето, следобед връщане в хижата,
трансфер до с. Баня - настаняване в
хотел с минерален басейн, по желание
на групата - празнична вечеря; осми
ден - отпътуване. Цена 199,00 лв.,
включва: шест нощувки в хижи, една
- в спа хотел със закуска, водач, планинска застраховка, храна - в хижите
на свободна консумация. Цена 285 лв.
с включена храна в хижите по време
на целия маршрут, с изключение на
прощалната вечеря. Дати: 21 юли, 4
август, 11 август. Маршрутът започва и завършва в Банско, за да могат туристите да ползват собствен
транспорт за пристигане и отпътуване.
ПИРИН - маршрут 102
Изходен пункт: Добринище, до
13.00 ч.; първи ден - трансфер до хижа
„Гоце Делчев”, изкачване с лифт до

включва: шест нощувки в хижи, водач,
планинска застраховка, храна - в хижите на свободна консумация. Цена 265
лв. с включена храна в хижите по време на целия маршрут. Дати: 29 юли,
19 август.

РИЛА - маршрут 201
Изходен пункт: Сапарева баня или
разклона за хижа „Вада”; първи ден преход до хижа „Пионерска”, нощувка;
втори ден - преход през Зелени Преслап до връх Кабул, връщане през хижа
„Скакавица” и Скакавишкия водопад в
хижата, нощувка; трети ден - с лифт
до хижа „Рилски езера”, преминаване
през Рилски езера до Раздела, оттам
- по билото до връх Мальовица и през
Еленино езеро до Меча поляна, нощувка; четвърти ден - преход през Йончево езеро до Страшното езеро, връщане до Меча поляна, нощувка; пети ден
- трансфер от хижа „Вада” до Боровец,
следобед - посещение на Царска Бистрица, нощувка; шести ден - с лифта
до хижа „Ястребец”, откъдето е изкачването на връх Мусала, връщане
до Боровец и отпътуване. Цена 189
лв., включва: две нощувки в хижи, три
- в хотел със закуска, водач, планинска
застраховка, храна - в хижите на свободна консумация. Цена 259 лв. с включена храна в хижите по време на целия
маршрут. Дати: 23 юли, 6 август, 20
август.
РИЛА - маршрут 202
Изходен пункт: София или Дупница; първи ден - трансфер до хижа „Пионерска”, преминаване през хижа „Ска-

кавица”, разглеждане на Скакавишкия
водопад и преход до хижа „Рилски езера”, нощувка; втори ден - обиколка на
циркуса на Седемте езера, нощувка;
трети ден - отпътуване. Цена 142
лв. включва: две нощувки, пълен храноден, водач, планинска застраховка. По
желание се осигурява транспорт до
хижа „Пионерска” и обратно. Дати: 14
юли, 8 август.
РИЛА - маршрут 203
Хижа „Иван Вазов”- връх Мальовица - хижа „Мечит” - 12-15 юли
Цена 135 лв., включва: осигурен
транспорт, нощувки в хижа „Иван Вазов”, хижа „Мальовица”, хижа „Мечит”,
водач, планинска застраховка, храна в хижите на свободна консумация.
РИЛА - маршрут 204
Боровец - връх Мусала - хижа „Заврачица”- хижа „Грънчар”- хижа
„Рибни езера”- Рилски манастир 6-9 септември
Цена 135 лв., включва: осигурен
транспорт, лифт от Боровец в една
посока, нощувка в хижа „Заврачица”,
хижа „Грънчар”, хижа „Рибни езера”, водач, планинска застраховка, храна - в
хижите на свободна консумация.
Продължава в следващия брой

Специално за всички членове на
Българския туристически съюз!

За всички, които са настроени
приключенски през всеки един сезон.
Искате ли да подарите на себе си
и на всички около вас приключенски

емоции? Това може да се случи благодарение на списание 360о, независимо от това в коя точка на страната се намирате. Няма значение

дали сте на село, в
малкия или големия
град, нашите броеве ще ви помогнат
да се потопите в
света на екстремните спортове и
да се убедите, че
човешките възможности нямат граници.
За всички членове на БТС, списание
360о предлага специален абонамент
за печатното издание – срещу скромната сума от 20 лева ще получите
четирите броя в предстоящите четири сезона.
Не спирайте да се вдъхновявате!

