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С
вободата е най-ве-
ликото нещо, кое-
то може да бъде да-
дено на един народ. 

Както казва във великото 
си стихотворение Иван Ва-
зов: „Нека таз свобода да ни 
бъде дар!“ Защото потис-
натият, несвободен народ 
е винаги непълноценен – 
единствено и само свобода-
та му дава възможността 
да изгради самостоятелна 
държава, а оттам и обще-
ство, и оригинална, собст-
вена култура и изкуство, 
национална идеология и т. н.

И, естествено, когато 
се замислим за събитията, 
които са се развивали то-
гава, непосредствено пре-
ди да бъдем освободени, и 
за различните исторически 
перипетии на България след 

това, е неизбежно да си 
зададем въпроса: а как сме 
използвали тази наша сво-
бода? Оказали ли сме се до-
стойни за нея?

Въобще: какво сме напра-
вили с нашата свобода?

Нека да не ровим дълбоко 
в миналото. Неговите при-
зраци имат способността 
да изненадват. Понякога 
доста неприятно – като 
видим собственото си „аз“ 
в тях като в историческо 
огледало. Дори нека да про-
меним глаголното време. Да 
се замислим не какво някога 
сме сторили със скъпоцен-
ния дар на свободата – така 
или иначе, нямаме възмож-
ност да повлияем на нещо, 
което времето е оставило 
извън нашия контрол и вече 
сме безсилни да го проме-

ним, защото е вкаменено 
във формите, изваяни от 
вековете. А да се запитаме: 

какво днес правим с нея?
Забързани в ритъма на на-

прегнатото ежедневие, за-

мисляме ли се, макар и само 

Към връх Св. Никола 
– „тоз чутовен връх, 
на безсмъртен подвиг 
паметник огромен“, 
се устремиха хиляди 

хора от север и юг, 
от изток и запад. Към 
Върха на свободата 
вървяха стари и мла-
ди, усмихнати, с цве-

тя и знамена в ръце. 
На Шипченския проход 
се развяваха знамена-
та на страните уча-
стнички във войната, 

а горе, до Паметника 
на свободата, гореше 
вечният огън, развя-
ваше се гордо огромен 
национален трибагре-
ник. Притихнал и огрян 
в слънце, Балканът 
разкриваше мощта си 
- белееха се Малуша и 
Мазалатите на запад, 
на изток Бузлуджа и 
Атово падало, блестя-
ха Казанлъшкото поле 
и Средна гора на юг, 
а на север Габрово бе 
огряно от слънце. 

На площадката с ба-
релефите, северно под 
Паметника на свобо-
дата, Духовият оркес-
тър при 61-ва Стрям-
ска дивизия – Карлово, 
огласяше Балкана, а 
когато на мястото на 
тържеството прис-
тигнаха президентът 
на Република България 
и върховен главноко-
мандващ на Българска-
та армия ген. Румен 
Радев, руският патри-
арх и Московски мит-

рополит Кирил, бъл-
гарският патриарх и 
Софийски митрополит 
Неофит, склонът от 
34-метровия доломи-
тов Паметник на сво-
бодата избухна в апло-
дисменти и развяващи 
се знамена – български 
и руски. 

 Почетният караул 
бе приет и поздравен 
от президента Румен 
Радев, а руският па-
триарх и Московски 
митрополит Кирил, 
заедно с българския 
патриарх и Софийски 
митрополит Неофит, в 
съслужие с Московския 
синодален хор, изпълни-
ха заупокойна молитва 
в памет на загиналите 
воини.

 С прочувствено сло-
во руският патриарх 
Кирил говори за под-
вига на защитници-
те на прохода и върха, 
кметът на Казанлък 
г-жа Галина Стоянова 
поднесе приветствия 

към всички присъст-
ващи, а президентът 
Румен Радев благодари 
на българския патри-
арх Неофит и руския 
патриарх Кирил за съ-
служието, за мъдрите 
думи, казани от ру-
ския патриарх Кирил, 
за признателността 
на присъстващите и 
християнския дух. „Ве-
чна памет на героите! 
Вечна признателност 
на руските войски! Да 
живее България!“ - бяха 
последните му думи. 

Последва поднасяне 
на венци и цветя от 
президента, от минис-
тър-председателя, от 
председателя на На-
родното събрание, от 
министри, депутати, 
политически партии, 
кметове, областни уп-
равители, общински 
съветници, неправи-
телствени организа-
ции, граждани.

Инж. Милка Караджова

Предстои издаването на Ис-
тория на БТС. По този повод 
приканваме туристическите 
дружества и индивидуалните 
туристи, които имат матери-
али, текстове и снимки за ор-
ганизираното туристическо 
движение през годините, да 
ги изпратят в редакцията на 
вестник „Ехо”.

Продължава на стр. 22

Свобода в глаголно време

Национално честване на 140 години 
от Освобождението на България
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О
т 20 до 26 фев-
руари в Бла-
гоевград под 
наслов Дни на 

Национален парк „Рила” 
бе отбелязана 26-го-
дишнината от обявява-
нето му за защитена 
територия. Чествания-
та бяха организирани 
от дирекция Национа-
лен парк „Рила”, Община 
Благоевград, Регионал-
ния исторически музей 
- Благоевград, Регио-
налното управление на 
образованието - Бла-
гоевград, Центъра за 
личностно и творческо 
развитие на децата на 
Благоевград. Дните на 
Национален парк „Рила” 
започнаха с Екологични 
образователни програ-
ми за НП „Рила”, които 
се проведоха от 20 до 22 
февруари в Регионалния 
исторически музей – 
Благоевград. На 22 фев-
руари в Градската ху-
дожествена галерия се 
проведе Екоработилни-
ца и изложба с рисунки 
от IV Национален учени-
чески конкурс „Национа-
лен парк „Рила” - познат 
и непознат”. Дни на от-
ворените врати в По-
сетителския център за 
Национален парк „Рила” 
в Паничище и Посети-
телско-информационния 
център - гр. Самоков, 
бяха обявени на 24 и 
25 февруари. В зала „22 
септември” имаше тър-
жествена церемония по 
повод 26 години Нацио-
нален парк „Рила”. Пред-
ставен бе юбилеен филм 
„Национален парк „Рила“ 

и зоната на вечните 
снегове”. Подредена бе 
и експозиция под наслов 
„Национален парк „Рила“ 
- ретроспекция”. 

Национален парк 
„Рила” е най-големият 
от трите национални 
парка на територията 
на България. За такъв е 

обявен на 24 февруари 
1992 г. Паркът обхваща 
територия с площ над 
81 046 хектара в цен-
тралните и най-високи 
части на Рила.

Мирослав Дачев, екс-
перт в БТС - връчи Поз-
дравителен адрес от 
Сдружението.

26 години Национален парк „Рила”

На 9 февруари 2018 г. в сграда-
та на Дирекция „Национален парк 
„Пирин“ се проведе работна сре-
ща с представители на БТС и На-
ционален парк „Пирин“.

На срещата изпълнителният 
секретар на БТС Зорница Радо-
нова, директорът на Национа-
лен парк „Пирин“ Росен Баненски, 
както и експерти от БТС и пар-
ковата дирекция, обсъдиха про-
блемите, свързани с пречиства-
телните съоръжения по хижите, 
туристическата маркировка, 

противопожарната безопасност 
и др.

Зорница Радонова запозна учас-
тниците в работната среща с 
промените в Закона за физиче-
ското възпитание и спорта, как-
то и с предстоящите промени в 
Закона за туризма.

На срещата се уточни и про-
веждането на втора работна 
среща с присъствието и на пред-
ставители на хижите, които се 
намират на територията на На-
ционален парк „Пирин“.

На 19 февруари 2018 г. се проведе 
традиционният от десетилетия 
поход „По последния свободен път 
на Апостола”, организиран от ТД 
„Стратеш” – гр. Ловеч, и подкрепен 
от Община Ловеч. Въпреки хладното 
и променливо време, в дъжд и сняг, 
67 души: туристи, 33-ма ученици от 
Езикова гимназия - гр. Ловеч, с тех-
ния учител Тони Христов, предста-
вителят на Управителния съвет на 
БТС Атанас Сивков и граждани, из-
минаха традиционния маршрут от 
кв. Вароша, Ловеч, покрай памет-
ника на Левски, по Римския път, до 
местността Пази мост. Там наблю-
давахме възстановка на срещата на 
Васил Левски и сподвижника му Ни-
кола Цвятков с турската патрулна 
двойка, отключила трагична верига 
от събития, вероятно довели до за-
лавянето на Апостола. Включихме 
се и в тържествата в Къкринското 
ханче, където станахме свидетели 
на първата историческа възстанов-
ка - залавянето на Васил Левски. Въз-
становките бяха осъществени от 
районните клубове на НД „Традиция”.

ТД „Стратеш“ е най-старото граж-
данско сдружение в Ловеч, което не 
е прекъсвало дейността си от осно-
ваването си през 1902 г. Проявите, 
с които туристите отдават почит 

на Левски в неговата революционна 
столица – Ловеч, се провеждат от 
десетилетия. Походът на 19 февруа-
ри е своеобразна възстановка на по-
следните свободни стъпки на Левски 
по българската земя. През декември 
2017 г. по съвместен проект с Общи-
на Ловеч, посветен на отбелязване-
то на 145-годишнината от гибелта 
на Апостола, изработихме специал-
но знаме с лика на Левски и рекламни 
тениски. За пръв път проведохме и 
поход точно на 26 декември в памет 
на 26 декември 1872 г., деня, в който 
Апостола напуска Ловеч, придружен 
от Никола Цвятков Бакърджията, с 
документите на Тайния революцио-
нен комитет с намерение да стигне 
до Търново и оттам до Букурещ, спа-
сявайки революционната организа-
ция след погрома, настъпил от раз-
критията на Димитър Общи. Левски 
е заловен, но документацията, а с 
нея и голяма част от тайната рево-
люционна организация, оцелява. Тя е 
в основата на избухналото Априлско 
въстание, което поставя българския 
въпрос на европейската политиче-
ска сцена и в крайна сметка довежда 
до освобождението на България.

Текст и снимка:  
д-р Дарина Петрова

Първата проява от календарния 
план на ТД „Родни простори“ - гр. Ел-
хово, се проведе при голям интерес. 
Туристи от дружеството прекараха 
3 и 4 март 2018 година в обятията 
на планините Сакар и Източните Ро-
допи. Те посетиха крепостта „Буке-
лон” край село Маточина, античната 
вила „Армира“, Ивайловград с него-
вия Общински исторически музей, 
крепостта и тракийската гробница 
край село Мезек, моста на Мустафа 

паша в Свиленград, както и долмена 
в местността Начови чаири в зем-
лището на село Хлябово. Дори и дъ-
ждът, който се изля над Букелон, и 
силният вятър край Мезек не им поп-
речиха да се насладят на момента. 
Запазвайки всеки миг, отново и от-
ново екскурзиантите откриха кра-
сотата на България за пореден път.

Мария Гюзелева,  
гр. Елхово

Работна среща на НП „Пирин” с 
представители на БТС

„По последния свободен път 
на Апостола” - възстановка: 
Ловеч - Къкрина

В обятията на Сакар и 
Източните Родопи
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К
ъм височината Спасови-
ца, между с. Копиловци и 
с. Николичевци, на 641 м 
н.в., в близост до гр. Кюс-

тендил, малка група туристи 
от ТД „Осогово“ - гр. Кюстен-
дил, се отправихме да проучим 
останките от църквата „Въз-
несение”, останали на хълма.

Първо се отбихме до манасти-
ра „Благовещение на Пресвета 
Богородица” до с. Копиловци. 
Запалихме по свещичка и послу-
шахме сутрешната литургия. С 
изключително трудолюбие, упо-
ритост и взаимна братска под-
крепа и любов монасите са из-
градили внушителен комплекс. 
Средствата набавят сами с 
обработване на земята и от-
глеждане на зеленчуци, плодове, 
поддържане на рибарник и др. 
Продукцията, която създават 
с много грижа, воля и неуморна 
работоспособност, успяват да 
пласират на пазара, защото е 
екологично чиста и вкусна.

След кратка почивка на лов-
джийския заслон под хълма Спа-
совица се отправихме да тър-

сим останките на църквата. 
Дълго се лутахме, защото всич-
ко наоколо е много обрасло. На 
хълма има изграден висок кръст 
и именно до него намерихме не-
значителни останки от църква.

През време на Втората бъл-
гарска държава Велбъжд (се-
гашният Кюстендил) се радва 
на голям икономически разцвет. 
В околностите му и по склоно-
вете на планината Осогово се 
експлоатират различни рудни 
находища – главно за добиване 
на цветни метали и желязо.

Възползвайки се от неизгод-
ното вътрешно и външно по-
ложение на България в начало-
то на XIV вeк, сръбският крал 
Стефан II Милутин (1282–1321) 
нахлува по долините на реките 
Вардар и Струма и завладява 
Велбъжд, който за дълги годи-
ни попада под сръбска власт 
и влияние. На 28 юли 1330 г., в 
битката при Велбъжд между 
българската войска, водена 
от цар Михаил III Шишман Асен 
(1323–1330) и войската на Сръб-
ското кралство, предвождана 

от крал Стефан Урош III Дечан-
ски (1321–1331), българите пре-
търпяват тежко поражение, а 
българският цар е тежко ранен 
и три дни по-късно умира.

На това именно място сръб-
ският крал съградил църквата 
„Възнесение”, в чест на своята 
победа и за спомен на спасение-
то си. Върху хълма Спасовица се 
е намирала палатката и глав-
ната квартира на крал Стефан 
Дечански.

Сега църквата се посещава 
само на Спасовден, за големия 
събор, който става около сама-
та развалина.

Старините трябва да се за-
пазят. И така, както е уедине-
на, замислена на голия хълм, тя 
привлича погледите, буди ми-
сълта и чувствата.

Силвия Михова,  
секретар на  

ТД „Осогово“,  
гр. Кюстендил

Снимка:  
Катя Хаджийска

Прояви

На височината Спасовица

Ранното съботно утро 
потеглихме от слънчев 
Петрич към Етрополе.

Пристигнахме в кит-
ното балканско градче, 
мотивирани да посетим 
Етрополския манастир 
и намиращия се в съсед-
ство водопад. Като ден 
първи от програмата 
домакините бяха орга-
низирали малък преход до 
тази местност. За око-
ло 10 минути изкачване, 
обръщайки се назад към 
панорамна гледка, пред 
погледа ти се открива 
Етрополе, сгушен в Бал-
кана. За около час ходене 
в приказки, смях и шеги, 
се изкачихме до мана-
стира. На входа ни посре-
ща плоча, прочитайки я, 
разбираш, че тук дякон 
Левски е намирал убежи-
ще. Манастирът е малък, 
много красив и приказ-
ното слънце го правеше 
още по-приказен. На око-
ло 100 метра от него, по 
екопътека, слязохме до 

водопада. Той ни посрещ-
на в ледена премяна. Кра-
сиво, магическо и чудно 
творение на природата. 
Не пропуснахме и тук 
да запечатим в снимки 
пейзажа. На близката по-
ляна, застлана със сняг, 
всички гости бяхме по-
срещнати с топла чорба 
и греяно вино. Веселба 
и танци под звуците на 
местната духова музи-
ка. Ранният следобед се 
отправихме към града, 
да съберем сили за пла-
нинарската вечер, която 
беше организирана от 
домакините.

Вечерта премина в 
танци, много песни, поз-
дравителни адреси към 
всички присъстващи ту-
ристически дружества, 
много нови и стари при-
ятели се забавляваха за-
едно.

В неделното мразо-
вито утро от сборния 
пункт всички туристи 
тръгнахме към мест-

ността Свети Атанас. 
Поверието е, че качвайки 
се горе на върха, се опича 
месо и се забождат на 
шиш. По този начин, сли-
зайки от там и носейки 
в ръка шиша, прогонваш 
злите сили и посрещаш 
пролетта. Началото на 
новото и хубаво в живо-
та.

Под звуците на музи-
ката, с венци на главата, 
слязохме към центъра на 
Етрополе, където бяхме 
посрещнати от кмета 
на града. Така ние, тури-
стите от ТД „Калабак“, 
усетихме и изживяхме 
магията на празника 
на Етрополе. Приятни 
преходи, красиви гледки 
и нови познанства. Връ-
щайки се към Петрич, бя-
хме сигурни, че догодина 
пак ще се върнем на Све-
ти Атанас.

Гергана Котулова,  
ТД „Калабак“,  

гр. Петрич

 „По средата на декември,
както всяка година,
пешеходният ни клуб
на конгрес в Родопите замина.”

С този куплет от одата за от-
чета на нашия поет Кънчо Михов 
започвам традиционния ни отчет 
на Клуба по пешеходен туризъм при 
ТД „Еделвайс” – гр. Пловдив. Традици-
ята продължава за 11-а поредна го-
дина да отчитаме своята дейност 
и приемаме новия си туристически 
план на хижа в планината. Този път 
бяхме на хижа „Академик” над село 
Храбрино, в заснежените Родопи. 
Там ни посрещнаха гостоприемни-
те домакини Стефка и Васил. Гости 
ни бяха туристи от ТД „Бунай“ – гр. 
Панагюрище, начело с Патьо Бъ-
товски, и секретарят на ТД „Руен“, 
гр. Пловдив – Константин Ненчев. 
Нашата дейност през 2017 г. пре-
мина под знака на 122-годишнината 
от организираното туристическо 
движение в България, 140-годишни-
ната от Шипченската епопея 1877 
г. и 180 години от рождението на 
Васил Левски. Туристическите ни 
прояви, както всяка година, бяха в 
Стара планина, Средна гора, Родопи-
те, Беласица, Рила, Пирин, Витоша и 
др. Международната ни проява за го-
дината бе в Румъния с изкачване на 
първенеца на Карпатите – връх Мол-
довяну, 2544 м н.в., в две групи с 8 и 
9 участници през юни и август. Ста-
раем се да разнообразяваме прояви-
те с нови маршрути – участвахме 
в тържеството на връх Кадрафил в 
Средна гора по случай 149 години от 
гибелта на Хаджи Димитър, празни-
ка на кестена в с. Коларово край гр. 
Петрич, участие в тържествата 
по случай 140 години от Шипченска-

та епопея на връх Шипка и др. Обоб-
щена, туристическата ни дейност 
се изразява така: 19 излета с 207 
участници, 7 двудневни похода с 69 
участници, 4 тридневни похода с 37 
участници и 3 автопохода с 38 учас-
тници.

През 2017 г. с участието си в ту-
ристически прояви бяха покрити 
изискванията за значките за 10-те 
планински първенци – 11 членове, 
„Опознай България - 100 НТО” – злат-
на – 24, сребърна - 19 и бронзова – 19. 
Наша група участва с ръководител 
Елена Пенишева в 19-ия национален 
туристически поход „Черноморски 
бряг – 2017 г.“. Ани и Драгомир Гиши-
ни направиха поклонническия поход 
в Испания и Португалия, а Веселин 
Величков премина по маршрута Ком 
– Емине.

Клубът поддържа членски състав 
от 85 човека с най-възрастен член 
Михаил Михайлов, на 88 години. Пла-
нът за 2018 г. е раздаден на всички 
членове и приятели от с. Бъта – ТД 
„Красен” , ТД „Буная” – гр. Панагюри-
ще, ТД „Хайдут” – гр. Калофер, и др. 
В него са предвидени изкачване на 
връх Пелистер – 2601 м н.в., в Ре-
публика Македония, участие в пеши 
поход от връх Бузлуджа, връх Кадра-
фил по случай 150 години от гибел-
та на Хаджи Димитър, изкачване на 
връх Ботев по случай 170 години от 
рождението на Христо Ботев, учас-
тие в тържествата по случай 140 
години от Освобождението на Бъл-
гария и участие в национални прояви 
на БТС. 

М.с. по туризъм Николай Добрев, 
председател на Клуба по  
пешеходен туризъм към  

ТД „Еделвайс”, гр. Пловдив

ТД „Калабак“ гостува 
на Етрополе 

Клубът по пешеходен 
туризъм отчете 2017 г.
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О
ще в далечната 1968 
г., когато за първи 
път отидох на по-
чивка в с. Острец - 

Троянско, с невръстното си 
тогава дете, открих едно 
кътче, което ме плени за цял 
живот. Там намерих всичко, 
което ми липсваше в София 
– прекрасна природа, чист 
въздух, спокойствие и най-ва-
жното - истински, необреме-
нени от суетата, завистта, 
алчността и двуличието на 
големия град хора. Там, в не-
посредствена близост до 
Балкана, в подножието на 
връх Ботев и страховития, 
но величествен Марагидик, 
остана сърцето ми завинаги 
и от тогава 50 лета всяка го-
дина се връщаме там. 

Всеки сезон има своето 
неповторимо очарование – 
зимата с чистия бял сняг, 
който се чува как пада, про-
летта – със зелените поляни, 
осеяни с нарциси, които тук 
наричат лалета, лятото – с 
прохладата, миризмата на 
току-що окосено сено, бъл-
букащата река, в която на-
времето можеше да се лови 
риба, разлистената букова 
гора, пълна с диворастящи 
гъби и плодове, с миризмата 
на мокра шума, есента – с не-
повторимите си багри – от 
зелено до златножълто и ог-
неночервено. Тук дори когато 
вали, трещи, духа вятър или 
брулят снежни бури, винаги е 
красиво, спокойно и гостопри-
емно. Не съм пропускала годи-
на да не се завърна – отначало 
по за месец, когато работех, 
а сега за цялото лято! Може 
би затова детето ми израс-
на здраво, спокойно, красиво, 
умно и добронамерено. 

Тук описвам само природа-

та. Езикът ми е беден да пре-
създаде всичко, но какво са 
природните красоти без хо-
рата? За тях искам да разка-
жа - за тяхното трудолюбие, 
мъдрост, гостоприемство, 
чувство за съпричастност 
към всеки новодошъл и жела-
ние да му помогнат. Там имам 
много добри приятели на моя-
та възраст, там преди нас са 
ходили родителите ни, които 
също са общували с местни-
те хора, тук идва с удоволст-
вие и дъщеря ми и общува с 
децата на нашите приятели. 
И не само общува, но може да 
разчита на тях винаги и за 
всичко! Истински хора и при-
ятели. 

Не за тях обаче искам да 
разкажа сега, а за един скро-
мен труженик на перото – 
историка, черковен настоя-
тел, учител и краевед Григор 
Банев. Истинско откритие 
беше за мен, когато се за-
познах с него и съпругата му 
Тотка.

Григор е роден в с. Острец 
на 12 февруари 1941 г. в се-
мейство на будни балкан-
джии. Основно образование 
завършва в прогимназията 
на родното си село. Гимназия 
учи в Троян. Тъй като винаги 
го е влечала историята, и то 
историята на родния край, 
завършва специалност исто-
рия в СУ - София. А история в 
Острец – колкото искаш. Там 
и в околните села единстве-
но в Северна България из-
бухва Априлското въстание 
през 1876 г., там е „живяла” 
известната Новоселска репу-
блика, която продължава само 
9 дни и е описана от Михаил 
Лазаров в книгата „Девет 
глътки свобода”! За бита, 
поминъка, хората и техните 

борби са писали учителят 
Марангозов и д-р Пачников. 
Закърмен с предания, легенди 
и разкази на съвременници, 
Григор, още гимназист, за-
почва да систематизира със 
завидна упоритост истори-
ите на родния край. Докато 
учителства в Троян, той не 
спира със заниманията си, 
свързани с историческото 
минало на родния Острец, 
който заедно с още три дру-
ги села през 1976 г., в чест на 
Априлското въстание, беше 
преименуван на град Април-
ци. Той се превръща в един от 
най-търсените и посещавани 
планински курорти днес.

Още като учител, Григор 
има редица публикувани ма-
териали за родния Острец. 
В същото време, само както 
той може, успява да възпи-
та в учениците си любов към 
родния троянски край – към 
неговата красота, богата, 
героична история и настоя-
ще.

След пенсионирането си се 
връща в Острец, на мястото 
на къщата на предците си, 
която е в лошо състояние и 
пред разруха. Тук той строи 
един истински възрожденски 
дом, където, подкрепян от 
вярната си спътница Тотка 
(химик по образование) про-
дължава да отдава всичките 
си сили за своите проучвания, 
които събира в няколко инте-
ресни и поучителни книги. В 
тях се преплитат спомени 
на съвременници и техни по-
томци, свързани с героично-
то минало на родното място. 

Винаги, когато съм в 
Острец, бързам да се срещна 
с него, да се потопя в атмос-
ферата на възрожденската 
му къща, да запаля свещич-

ка в параклиса „Св. Дух”, по-
строен и поддържан от него 
и вярната Тотка. Напоследък, 
макар и с нелеки здравослов-
ни проблеми, той продължава 
неуморно да работи. Под пе-
рото му са излезли: Родово 
проучване за родното село, в 
което е събрал родословието 
на 96 местни фамилии. След-
ва книгата „Остречани в Но-
воселското въстание 1876 г.”, 
в която с достоверни разкази 
на местни хора и литератур-
ни източници пресъздава ге-
роизма на остречани, както и 
съдбите на останалите живи 
поборници и наследниците им. 
Събира и спомени на местни 
хора за техни роднини, участ-
вали в Първата световна 
война в известния Троянски 
полк, прочул се с героизма 
си, в който е участвал, не 
на последно място - местния 
родолюбец Иван Ковашки от 
махала Маришница. Същият 
спасява знамето на полка и си 
обещава, че ако остане жив, 
ще се отдаде в служба на съ-

селяните си и Бога, което и 
прави.

Григор Банев е написал и 
много студии и статии, пуб-
ликувани в местния и нацио-
налния печат. Днес, въпреки 
заболяването си, което го 
прави по-малко подвижен, но 
не и по-малко родолюбив, той 
използва всяко свободно вре-
ме да разшири, допълни и при-
даде съвременно звучене на 
творбите си. За такъв човек 
наистина си заслужава да се 
говори, пише, да се докоснеш 
до богатата му душевност, 
неизкушена от светската 
суета и почиваща на цялата 
мъдрост на поколенията бал-
канджии, негови предшестве-
ници, на прекрасната природа 
и на една любов, която зара-
зява тези, които са били в 
контакт с него. Едни от тях 
сме моето семейство и аз. 
Исках да споделя това, без да 
му казвам, просто защото го 
заслужава.

Д-р Дора Константинова

Калейдоскоп

„Двигателна активност в природна среда” е за-
главието на излязлата наскоро книга на ст.н.с. 
Борис Маринов и Анастас Величков. Разгледани 
са основните въздействащи фактори при пеше-
ходния туризъм, научните основи на двигател-
ната активност, особеностите на туризма с 
деца от детските градини, както и безопасната 
двигателна активност и методическите й осо-
бености.

В книгата авторите аргументирано предста-
вят необходимостта от двигателна активност, 
прилагайки оригинален комплексен подход. Прави 
впечатление коректното използване на малко 
известни научни данни и постановки на други ав-
тори, както и собствени дефинитивни определе-
ния на популярни понятия.

Използваните оригинални научни изследвания 
разкриват по недвусмислен начин специфични-
те особености и същност на туристическата 
дейност като важен елемент на двигателната 
активност. 

Книгата е полезно четиво за деца и родите-
ли, за ученици и за всички, които искат да водят 
здравословен начин на живот.

Всеотдаен и скромен 
пазител на паметта
Григор Банев – човекът, който знае всичко за историята  
на Троянския край и за хората, които са я сътворили

На 01.02.2018 г. завинаги ни напусна нашият коле-

га, голям приятел, незаменим певец Димитър Попов 

– Мучо, както всички го наричахме. Един интересен 

живот, отдаден на изкуството и туризма. Той бе 

един от основателите, живата история и ембле-

мата на ВГТП „Ехо“ за много хорови колективи от 

цялата страна. Един човек с много дарби, имайки 

зад себе си роли в оперетата, балет, песни, народ-

ни танци, турнета, туристически походи, а така 

също и 60 парашутни скока. За тези емоции на своя 

живот с усмивка разказваше Мучо. От самото на-

чало на хоровата група той до последно пееше вдъ-

хновено на концертния подиум. Със своя лиричен, 

топъл глас Мучо завладяваше всяка публика. 

Приятелю, почивай в мир!

Маргарита Дохчева, 

ВГТП „Ехо“ при ТД „Орлово гнездо“, гр. Казанлък

In memoriamДвигателна активност 
в природна среда
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И тази година Туристическо дру-
жество „Узана” организира до връх 
Исполин (1523,40 м н.в.) най-високия в 
Шипченска Стара планина поход-по-
клонение пред подвига на Апостола 
на свободата. В него взеха участие 
25 членове на дружеството, които 
на 18 февруари 2018 г. тръгнаха в 
10 часа от хижа „Узана” към върха, 
за да отбележат 145 години от ги-
белта на Васил Левски. Традицията 
се създава преди около 31 години от 
няколко габровски туристи, които и 
днес продължават да изкачват вър-
ха, за да отдадат почит при кръста, 
да подновят националния флаг и 
портрета на Васил Левски, да засви-
детелстват уважението си към па-
метта на загиналите. 

Защото народ, който пази памет-
та за миналото си, има история.

И народ, който тачи паметта на 
героите си, има бъдеще.

Пламен Петров,  
ТД „Узана“, гр. Габрово

На Исполин – в памет на 
Апостола на свободата

На 4 март 2018 г. туристическо 
дружество „Буйна кръв” в Разград 
бе домакин на Национален женски 
туристически поход. Членовете на 
дружеството посетиха истори-
чески обекти на територията на 
община Исперих. В похода участваха 
160 жени, които бяха посрещнати 
от представители на Историческия 
музей в Исперих. Те бяха запознати с 
историята на региона – паметници, 
традиции, забележителности. Об-
щина Исперих, съвместно с Област-
ната администрация в Разград, в ли-
цето на областния управител Гюнай 
Хюсмен, са изцяло съпричастни към 
похода, оказвайки съдействие по 

организацията. Идеята на специа-
листите от Историческия музей в 
Исперих е да запознаят участници-
те с паметниците на Владимир Дру-
мев, арката „Св. Георги” и компози-
цията „Хан Аспарух”.

Походниците посетиха и архео-
логическия резерват „Сборяново”, 
където разгледаха Тракийската 
царска гробница. Запознаха се с 
тракийския град „Хелис” и разгле-
даха символиката, тясно свързана 
с култовия комплекс „Демир баба 
теке”.

Ангел Николов,
гр. Исперих

Туристическо дружество „Рилски 
турист” се създава на 18.05.1902 г. 
при среща на съмишленици и люби-
тели на планината и туризма. До-
тогава хижи не е имало. Първата 
е „Клековата хижа” и тя е постро-
ена от дружеството. Към днешна 
дата в дружеството членуват 253 
самоковци.

ТД „Рилски турист“ се стреми 
да популяризира организирания 
туризъм, да привлича и извежда 
сред природата нови приятели на 
туризма. Дружеството иниции-
ра и организира планински прехо-
ди, изкачвания на върхове в Рила, 
също и походи из цялата страна 
и всички български планини, как-
то и участия в международни ту-
ристически мероприятия, в т.ч. и 
балкански срещи. Ползотворна е 
съвместната работа с дружества 
от Македония, Сърбия, Черна гора, 
Хърватска.

Преходи: „По стъпките на Крали 
Марко”, „Черноморски бряг”, „Ко-
злодуй – Околчица”, „Св. Атанас и 
„Копринка”, „Струмица”, експеди-
ция до Босна и Херцеговина и мно-

го други.
Към туристическото дружество 

членуват Клуб за ученически и 
младежки отдих и туризъм, Клуб 
по ориентиране, Детски клуб, Хор 
на ветераните туристи, с ръково-
дител доайенът долнобанец Борис 
Стрински, и Клуб по колотуризъм, 
съвместно с читалище „Младост“. 
Членовете на клубовете участ-
ват в зимни и летни прояви, в кои-
то печелят награди и признание. 
Дългогодишна е съвместната дей-
ност на туристите от Самоков и 
планинарите от Туристическо дру-
жество „Ибър“ в Долна баня, което 
е основано на 18 април 1902 година 
и е първото селско дружество в 
страната. Туристите заедно по-
ставят началото на отбелязване-
то на празника на Рила и масовото 
изкачване на Балканския първенец 
- връх Мусала, както и на патро-
на на долнобанското дружество - 
връх Ибър, празника на левурдата 
- дивия чесън, или т.нар. долнобан-
ска виагра, и много други.

Любомир Кузев

ТД „Буйна кръв” 
е домакин на 
Национален женски 
туристически поход

Съвместни прояви

С възпоменателно поклонение 
в град Сандански бе отбеляза-
на 145-годишнината от смърт-
та на Апостола на свободата 
– Васил Левски. На 19.02.2018 
г., в 12:30 ч., пред паметника на 
Васил Левски в град Сандански 
много граждани и ученици от 
всички училища почетоха дело-
то и паметта на великия бълга-

рин.
За най-скъпия син на България 

учениците изнесоха рецитал, а 
ВГ „Звънче“ прослави името му 
с патриотични песни.

В знак на преклонение Об-
щинската администрация и Об-
щинският съвет в Сандански 
поднесоха венци и цветя пред 
паметника на Апостола.

С възпоменателна церемония община 
Сандански отбеляза 145 години от 
гибелта на Апостола на свободата
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Б
еласица е разположена 
в югозападния ъгъл на 
България. На север тя 
граничи с долината на 

река Струмешница, на изток 
- с Рупелското дефиле, на юг 
със Серското поле, а на запад 
- с Костуринската седловина. 
Общата площ на планината е 
около 670 кв.км, а българска-
та част – 33 км. Средната 
й широчина е 4-5 км. Планин-
ското било е тясно, остро, на 
места скалисто или покрито 
с пасища. Тя е единствената 
планина в България с път по 
цялото протежение на било-
то. От билото се разкриват 
изключителни панорами във 
всички посоки. Южните скло-
нове на планината са скалис-
ти, стръмни и слабо залесени, 
докато северните са горис-
ти, прорязани от дълбоки до-
лове, буйни реки и потоци с 
малки, но много красиви водо-
пади.

Най-високата точка на Бе-
ласица е връх Радомир (2029 м) 
– осмият по височина планин-
ски първенец у нас. Други ви-
соки върхове са Голям Конгур 
(1951 м), Дебело бърдо (1951 
м), Лозен (1898 м) и Тумба 
(1880 м), където се събират 
границите на България, Гър-
ция и Македония. По билото 
са разположени няколко пла-
нински прохода, най-важният 
от които е Железни врата 
(1686 м). През 2007 г. българ-
ската част на Беласица беше 
обявена за природен парк. В 
неговите граници попада и 
резерватът Конгур, в който 
са запазени естествени еко-
системи от питомен кестен 
и бук.

Всички тези природни за-
бележителности правят пла-
нината много атрактивна и 
привлекателна. Възможнос-
тите за туризъм се улесня-
ват и от маркираните ту-
ристически пътеки, които 
започват от няколко насе-
лени места: селата Габрене, 
Скрът, Ключ, Самуилово, Ко-
ларово и гр. Петрич, в който 
има туристическа спалня и е 
основният и най-удобен изхо-
ден пункт за Беласица. Пред-
лаганият маршрут започва 
именно от него.

Маршрут 1: Петрич – хижа 

„Беласица” (8 км; 1.30 часа) – 
заслон „Розова поляна” (50 
минути) – хижа „Конгур” 
(1.30 часа) – връх Радомир 
(5.45 часа) (летен маршрут)

С автомобилен транс-
порт от Петрич до хижа 
„Беласица” се пътува по 8-ки-
лометрово асфалтово шосе. 
Пътят излиза от южната 
част на града край спортния 
комплекс и с много серпенти-
ни достига хижата.

Пешеходен преход: Мар-
кираната с червен цвят лен-
това маркировка започва от 
спортния комплекс в южната 
част на Петрич, пресича ня-
колко пъти завоите на шосе-
то и след около 1.30 часа дос-
тига хижата.

Хижа „Беласица” е разпо-
ложена в северните склоно-
ве на Беласица, местност-
та Илиева нива, 668 м н.в., 60 
легла в апартаменти, сту-
диа и стаи със самостоя-
телни тоалетни и бани, 
локално отопление, конфе-
рентна зала, ресторант, 
интернет зала, паркинг, 
спортна площадка, барбекю, 
кътове за отдих.

Маркираната пътека започ-
ва от хижата в южна посока и 
след около 50 минути достига 
до заслон „Розова поляна”, 
1031 м н.в., разполага с пей-
ки, маси, печка на твърдо 
гориво, външна чешма и то-
алетна. Ползва се за крат-
котраен отдих.

Пряката туристическа 
пътека продължава да се из-
качва в югозападна посока 
и след около 40 минути дос-
тига хижа „Конгур”, 1284 м 
н.в., капацитет 45 легла, са-
мостоятелни и етажни то-
алетни и бани, отопление на 
твърдо гориво, туристиче-
ска кухня и столова, бюфет 
(1.30 часа).

От хижа „Конгур” за връх 
Конгур и връх Радомир марш-
рутът в билната си част е 
ЛАВИНООПАСЕН.

Тръгва се по пътя зад хижа-
та, скоро пътеката навлиза 
в широколистна гора, некол-
кократно се пресича пътят, 
преминава се през полураз-
рушена сграда и се излиза на 
равна поляна с чешма в за-
падния й край – местността 

Вършилото (3 часа). От нея 
нагоре пътеката продължава 
по стръмния южен склон на 
връх Конгур и след около 1.30 
часа от Вършилото се излиза 
на металната кота на върха 
(4.30 часа). От него се слиза 
на запад до седловина, про-
дължава се по равния подби-
лен път, достига се метален 
стълб с указателни стрелки 
(5.30 часа), едната от които 
сочи към връх Радомир, и за 15 
минути стръмната пътека 
извежда на връх Радомир (5.45 
часа).

Връх Радомир (2099 м н.в.) 
е най-високият връх на Бе-
ласица и е осмият по висо-
чина планински първенец. 
Намира се на държавната 
граница с Гърция. Панорами-
те от него във всички посо-
ки са изключителни.

От връх Радомир може да 
се продължи на запад по под-
билния път (червена лентова 
маркировка) до планинския 
превал Железни врата (0.45 
часа от връх Радомир). От 
него се изоставя билният 
маршрут, който продължава 
до връх Тумба, и се слиза на 
север по маркираната с жълт 
цвят пътека, и след още 0.45 
минути се достига хижа „Ло-
пово” (общо 7.15 часа от хижа 
„Конгур”).

Маршрут 2: Село Самуило-
во – хижа „Лопово (15 км; 3 
часа пеша) – връх Радомир (3 
часа) (летен маршрут)

До хижа „Лопово” води 15 км 
макадамов път, а маркирана-
та пътека (жълта лентова 
маркировка) следва в общи ли-
нии трасето на пътя, по коя-
то за 3 часа се достига хижа 
„Лопово”, разположена в 
едноименната местност в 
северните склонове на Бе-
ласица, 1261 м н.в., 31 мес-
та, отопление на твърдо 
гориво, етажни тоалетни и 
бани, туристическа столо-
ва и кухня.

От хижа „Лопово” за връх 
Радомир маршрутът в бил-
ната си част е ЛАВИНООПА-
СЕН.

От хижата се тръгва на юг 
и нагоре по стръмен каменист 

път сред стара букова гора, 
която след 5 км излиза на ши-
рока поляна (превала Железни 
врата) на главния подбилен 
хоризонтален почвен път 
(1.30 часа). Продължава се по 
него на изток (червена марки-
ровка), минава се край чешма 
и след около 45 минути се из-
лиза на седловина в подножие-
то на стръмния западен склон 
на връх Радомир. Почвеният 
път, който завива наляво и 
заобикаля върха, се изоста-
вя, а се продължава направо 
(изток) по едва забележима 
пътека с дълги серпентини 
по тревист терен между хра-
сти и камъни. В крайния учас-
тък се преодолява около 300 
м денивелация и се излиза на 

връх Радомир (2099 м н.в.).
От връх Радомир може да 

се продължи в източна посо-
ка по подбилния път (червена 
лентова маркировка) до връх 
Конгур, а след него на север 
маркираната пътека отвеж-
да до хижа „Конгур” (7 часа от 
хижа „Лопово”).

От хижа „Лопово” може да се 
изкачи триграничният връх 
Тумба (1881 м н.в.) по маркира-
ната в жълт цвят пътека на 
юг до главното било през пре-
вала Желизни врата и от него 
на изток по червената марки-
ровка за 6 часа. От връх Тумба 
по жълта маркировка на север 
през местността Щаба за 
около 5 часа може да се слезе 
до селата Габрене или Скрът.

Туристически маршрути в Беласица

Хижа „Беласица”

Връх Радомир

Връх Тумба

Хижа „Конгур”
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О
согово заема най-за-
падната част на Осо-
говско-Беласишката 
планинска група. На 

север граничи с Кюстендил-
ската и Каменишката котло-
вини, разделени от хребет, 
свързващ Осогово с Лисец 
планина, през която преми-
нава проходът Вратцата; на 
запад се ограничава от Овче 
поле; на юг – от долината на 
река Брегалница; на изток – 
от долината на реките Речи-
ца, Елешница и Струма. От 
планините на Краище я от-
деля Велбъждкият проход, по 
който минава международни-
ят път за Скопие, а седлови-
ната Черната скала я свързва 
с Влахина планина от юг. Пла-
нината се простира в посока 
североизток-югозапад и е с 
дължина 65 км (на територия-
та на България – 25 км), а ши-
рочината й е около 25 км.

На Осогово са очертани 
две почти перпендикулярно 
пресичащи се била с много 
разклонения. Пресечната им 
точка е най-високият връх на 
планината – връх Руен (2251 
м н.в.). Билото с посока севе-
розапад-югоизток дели плани-
ната на две части: източна 
(по-високата част) – разпо-
ложена на българска терито-
рия, и западна (по-ниската и 
разлата част) – на македон-
ска територия. Други високи 
върхове в планината са Малък 
Руен (2230 м), Шапка (2198 м), 
Църни камък (2069 м), Човека 
(2047 м), Кюнек (1923 м).

В Осогово се намира резер-
ват Църна река, обхващащ 
горното течение на еднои-
менната река, ляв приток на 
река Елешница и природната 
забележителност от красива 
група секвои в местността 
Ючбунар, намиращи се запад-
но в близост до село Богослов 
над Кюстендил.

Основен изходен пункт за 
планината е Кюстендил. Ас-
фалтово шосе свързва гра-
да с няколко туристически 
бази, разположени дълбоко 

в планината. Маркирани ту-
ристически пътеки свързват 
туристическите бази с много 
природни забележителности 
и върхове. Основният ту-
ристически маршрут, който 
предлагаме, е от Кюстендил 
до първенеца връх Руен и е 
един от най-атрактивните в 
Осогово.

Кюстендил – хижа „Осо-
гово” (18 км; 3.30 часа пеш) 
– заслон „Превала” (1.30 
часа) – заслон „Шапка“ (1.30 
часа) – връх Руен (40 мину-
ти) – село Гюешево (3 часа) 
– червена маркировка (летен 
маршрут)

Автомобилният път от 
Кюстендил преминава през 
парк „Хисарлъка“, село Бого-
слов, местността Студен 
кладенец и Памука, и дости-
га хижа „Осогово” (18 км).

Маркираната туристиче-
ска пътека започва от хълма 
Хисарлъка над Кюстендил, 
преминава през село Богослов, 
изкачва билото край хижа 
„Иглика” и през местността 
Студен кладенец достига 
хижа „Осогово” (3.30 часа). 
Хижа „Осогово” е разположе-
на в местността Плавилото, 
в подножието на връх Кюнек, 
1616 м н.в., 37 легла, самостоя-
телни тоалетни и бани, локал-
но отопление, туристическа 
столова, ресторант, парак-
лис, ски писти, влекове.

От хижата за заслон „Пре-
вала” се тръгва за туристи-
чески комплекс „Три буки” и 
след около 1.5 км вдясно се 
отделя почвен път, по който 
след около 15 минути се дос-
тига местността Грамадите 
с малък паметник и стълб с 
указателни стрелки.

Пътят продължава с лек 
наклон сред рядка иглолист-
на гора и хвойна, пресича ня-
колко потока, преминава край 
изоставена сграда и излиза на 
местността Превала при ед-
ноименния заслон (1.30 часа). 
Заслон „Превала”, 1815 м н.в., 
няма легла, не е електрифици-
ран, има печка на твърдо гори-

во, пейки, маса, летен навес, 
барбекю, в близост има чеш-
ма. Предназначен е за кратко-
траен отдих.

Пътят набира височина по 
главното било, заобикаля го 
отдясно; после отляво и дос-
тига заслон „Шапка”, разполо-
жен в югоизточното подно-
жие на връх Шапка на 2120 м 
н.в., предназначен е за крат-
котраен отдих, има 2 стаи, 
пейки, маси, без легла, не е 
електрифициран, вода няма.

След заслона вдясно се от-
деля маркираната пътека, 
която по откритото тре-
висто било в югозападна 
посока постепенно излиза 
на поляните на връх Руен и 
заслон „Руен”, разположен в 
непосредствена близост до 
котата на връх Руен, 2249 м 
н.в., разполага с 2 стаи, пейки, 
маси, нарове, печка на твърдо 
гориво, не е електрифициран, 
вода няма.

Връх Руен (2251 м н.в.) е пър-
венецът на Осогово и е пети-
ят по височина планински пър-
венец. Той е на държавната 
граница с Македония. От вър-
ха се откриват изключителни 
панорами във всички посоки. 

До тук от хижа „Осогово” се 
достига за 3.40 часа.

От връх Руен се продължава 
на северозапад по маркирана-
та с червен цвят пътека до 
Гюешево (3 часа). Пътеката 
отначало следи граничното 
било до връх Каменец, а след 
него преминава през наклоне-

ни поляни, навлиза в горския 
пояс и достига Гюешево, кое-
то има авто- и жп връзка с 
Кюстендил (22 км).

Йордан Йорданов,
експерт в БТС

Карта: „КартГео” ООД,  
гр. Троян

Туристически маршрут в Осогово

Връх Руен

Хижа „Осогово”

Заслон „Превала”

Туристически комплекс „Три буки”
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Н
а 3 март чле-
новете на ТД 
„Свищи плаз - 
2013”  - гр.Зла-

тица, проведоха  ту-
ристически поход в 
чест на 140 години 
от Освобождението 
на България. Маршру-
тът на похода беше: 
гр. Златица - с. Буно-
во – хижа  „Чавдар” - 
паметник  на руските 
войни под връх Баба. 
Участниците бяха от 
три поколения, обеди-
нени от чувството на 
преклонение пред под-
вига и саможертвата 
на руските войски и 
българските опълчен-
ци.

В Информацион-
но -туристическия 
център на с. Буново 
от ученика Цвятко 
Цвятков  бе изнесе-
на беседа за зимното 
преминаване на Балка-
на от руските войски. 
Малките туристи-

участваха в ролеви 
игри, подготвени от 
Ваня Велчева, получи-
ха знания  за екипи-
ровката, придвижва-
нето и опасностите 
при зимни походи  от 
опитния Стоян Зяп-
ков.

Туристите с рес-
пект наблюдаваха из-
дигането на 25-мет-
ров  български флаг 
на най-високия жп 
мост на Балканите и 

традиционните вече 
бънджи скокове с три-
багреник от клуб „Вер-
тикален свят” на Дой-
чин Боянов. Последва 
тържество и възста-
новка на влизането на 
руските войски в се-
лото, поднесени бяха 
венец и цветя пред 
паметника на Освобо-
дителите. 

В условията на прес-
пи и навявания, към 
хижа „Чавдар” тръгна-

ха само добре екипи-
раните. На паметника 
под връх Баба те се 
преклониха пред под-
вига на руските вой-
ници и офицери, зам-
ръзнали в снежната 
виелица на 29 декем-
ври 1877 г.

Участниците в про-
явата изявиха же-
лание тя да стане 
традиционна.  Ръко-
водител бе Йорданка 
Ненова.

Поход в чест на Трети март

Заедно с град Констан-
ца – Република Румъния, 
град Силистра бе дома-
кин на двете финални 
пресконференции за огла-
сяване на ТГС-туристи-
чески маршрут на тема: 
„Защитеното природно 
наследство на трансгра-
ничния регион във фоку-
са на туристическото 
предлагане“, дело на АДО 
„Дунав“ - България, и на 
Фондация „Жива природа“ 
(гр. Кълъраш), които бяха 
представени съответно 
от Мария Цанкова, из-
пълнителен директор, и 
Габриел Шебе, президент.

В работата на прескон-
ференцията се включиха 
зам.-кметът на община 
Силистра инж. Тихомир 
Борачев, чийто ресор е 
„Устройство на тери-
торията“, включващ и 
направление „Екология“, 
както и Елена Илиева, ди-
ректор на Природонаучен 
музей „Сребърна“, който е 
част от едноименния „Би-
осферен парк“.

Събитието бе по по-
вод приключването на 
проект „Разработване и 
промоциране на съвмес-
тен природо-туристи-
чески продукт“, част от 
който е създаденият ту-
ристически маршрут с 60 
обекта – по 30 от двете 
страни на река Дунав в 

трансграничния район 
Румъния – България. Про-
ектът бе реализиран през 
последните две години с 
финансовата подкрепа на 
Програма „Interreg V-A Ру-
мъния-България 2014-2020 
г.“, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Евро-
пейския фонд за регионал-
но развитие (ЕФФР) и от 
държавните бюджети на 
Румъния и България.

Маршрутът – резул-
тат от 8 публични дис-
кусии, става факт, стъп-
вайки върху разбирането, 
че развитието на екоту-
ризма е особено важно за 
Дунавския регион, в който 
могат да се открият съх-
ранени природни ценнос-
ти: водни обекти и влаж-
ни зони със специфични 
екосистеми; паркове, кои-
то предлагат възможнос-
ти за различни форми на 
природен туризъм; защи-
тени местности и при-
родни забележителности. 

Дунавските общини са 
припознали развитието 
на туризма като приори-
тетна секторна полити-
ка на местно и регионално 
равнище. Ето защо бъл-
гарската АДО и румън-
ската Фондация „Жива 
природа“ разработиха с 
екип тематичен проект, 
чиято основна цел е да 
се увеличи устойчивото 

използване на общото 
природно наследство в 
рамките на ТГС-региона 
чрез развитие и промо-
циране на интегриран 
туристически продукт в 
областта на природното 
богатство.

Създаването на тран-
сграничен туристически 
продукт и разработката 
на 2 общи стратегии за 
устойчивото му разви-
тие и за представянето 
на маршрута на вътреш-
ния и външния пазар, 
включително пред турис-
тически дружества на 

техни събори във Велико 
Търново, Шумен, Добрич, 
Силистра, Варна и др. 
места, ще допринесе за 
увеличаване на броя на 
туристите в региона. 
Предстои сформиране 
на Комитет за управле-
ние на стратегиите. За 
проекта ще има сайт, 
направен е филм, ще бъде 
пуснато и мобилно прило-
жение. 

Разбира се, всичко това 
в контекста на необходи-
мостта да бъде развита 
и съответната инфра-
структура – довеждащи 

пътища (вкл. екопътеки, 
велоалеи), санитарни гру-
пи, информационни точки, 
пунктове за предлагане 
на сувенири и на храни-
телни продукти – чрез 
т.нар. меки проекти, но 
и с нарочни разработки, 
финансирани както от 
местните власти, така 
и с европейски средства, 
доколкото това все още е 
възможно.

Наскоро с участието 
на заместник областния 
управител на област Си-
листра Стоян Бонев в 
Русе и в Констанца бяха 

проведени събития във 
връзка с проекта „Разра-
ботване и промоциране 
на съвместен култур-
но-исторически продукт: 
маршрут „Римска граница 
на територията на ТГС 
Румъния – България“ с во-
дещ партньор Асоциация 
на дунавските общини 
„Дунав“ по Програма „Ин-
террег Румъния – Бълга-
рия 2014-2020“. 

Проектът е за 24 ме-
сеца и приключва през 
февруари 2019 г. С него се 
цели увеличение на устой-
чивостта при използва-
не на общото културно 
наследство в рамките на 
ТГС-района и представя-
не на общ културно-исто-
рически продукт. 

Изготвени са и наглед-
ни материали, в които 
са представени и обекти 
от област Силистра: в 
Тутракан - Античен град 
„Трансмариска“ и Исто-
рически музей, както и 
Фестивал „Огненият Ду-
нав“. В Силистра – Анти-
чен град „Дуросторум“, 
Регионален исторически 
музей, Римска гробница, 
Римска вила. По подобен 
начин с характерни за 
тях обекти присъстват 
и останалите български и 
румънски области.

Йордан Георгиев

Нов туристически маршрут между Румъния и България

 УС на ТД „Еделвайс” – гр. Сандан-
ски, на основание член 26, ал. 1 от 
ЗЮЛНЦ, свиква годишно отчетно 
събрание на 20 април 2018 г. от 17.30 
часа в сградата на дружеството при 
следния дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността 
на дружеството през 2017 г.

2. Отчет за финансовия резултат 
от нестопанската и стопанската 

дейност за 2017 г.
3. Приемане на проектобюджет за 

2018 г.
4. Избор на делегат за конгреса на 

БТС.
5. Разни.

От Управителния съвет на  
ТД „Еделвайс” –  

гр. Сандански

ПОКАНА
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С
нежната планина на траките, 
планината на Орфей, Родопа 
планина – много имена на една 
изключителна планина. Дори 

само за миг да се полюбувате на кра-
сивата панорама и да вдъхнете крис-
тално чистия въздух, завинаги ще се 
влюбите в лиричните и магнетични 
Родопи. От хилядолетия наред хората 
тук живеят в хармония с природата, 
съхранявайки в пазвите на планината 
дивни и недокоснати кътчета красо-
та, традиции, завещани от предците 
им – родопски къщи, родопски черги и 
халища, родопски песни, родопски ча-
нове и гайди. Гайди, които с мелодич-
ния си глас продължават да разказват 
за мъките и теглилата на ягодинци, 
за героите, дали живота си за свобо-
дата на своите братя и сестри, за 
Родопа планина – тяхна майка и за-
крилница.

На 3 март центърът на с. Ягоди-
на отново бе огласен от звуците на 
родопските гайди, които приканваха 
населението и гостите на селото за 
поредния туристически поход към па-
метния връх Свети Илия, организиран 
от ТД „Родопея” - с. Ягодина, и съор-
ганизатор БТС в чест на 140 години 
от освобождението на България от 
турско робство, 123 години органи-
зиран туризъм в България и 16 години 
от основаването на ТД „ Родопея” - с. 
Ягодина.

Денят започна с много облаци и си-
тен дъжд, който искаше да напомни за 
пролетите сълзи на майките, изгуби-
ли своите чеда в борбата за свобода-
та ни. Постепенно дъждът премина в 
сняг, но това не изплаши патриоти-
те, решили да изкачат връх Свети 
Илия и да засвидетелстват почит 
към падналите борци. Участниците с 
усмивка на лице и с българския три-
кольор в ръка бързаха да се хванат на 
кръшното хоро, виещо се под звуците 
на гайдите.

Часът бе 10:00. Организаторите 
обявиха старт на състезанието по 
скоростно изкачване на връх Свети 
Илия. Първи стартираха участници-
те от групата над 70 години, след-
вани от групите: 46 до 70 години; 31 
до 45 години; 17 до 30 години и накрая 
учениците от 10 до 16 години. След 
приключване на стартиращите в 
състезанието всички желаещи поте-
глиха към българската твърдина връх 
Свети Илия, водени от българския 
трибагреник и знамето на ТД „Родо-
пея”, под звуците на родопските каба 
гайди в ръцете на млади и талантли-
ви гайдари. Времето, виждайки оза-
рените от щастие лица на пешеход-
ниците, реши да замени облачната и 
снеговалежна утрин с жадуваните 
слънчеви лъчи, които подсилиха праз-
ничното настроение.

На седловината под върха, огласяна 
от възрожденска музика, организа-
торите посрещахa туристите с то-
пъл мурсалски чай и думите „Честит 
празник”. След кратка почивка всички 

присъстващи се отправиха към върха. 
А той, огрян от слънчевите лъчи, гос-
топриемно посрещаше туристите, 
които със затаен дъх и разтуптени 
сърца му се любуваха. Председателят 
на ТД „Родопея” доц. д-р Тодор Тодоров 
и член на УС на БТС, откри тържест-
вената част. Приветствени слова 
произнесоха проф. Алексей Стоев – 
председател на БТС, и Снежана Кукун-
джиева – член на Управителния съвет 
на ТД „Родопея”, след което с едноми-
нутно мълчание на колене се почете 
паметта на всички знайни и незнайни 
герои, дали живота си за свободата 
на България. Присъстващите бяха 
поздравени от младата туристка 
Моника Генчева със стихотворение 
и от поета на с. Ягодина Сашо Лян-
гов, който рецитира собствена твор-
ба. Настъпи и очакваният от всички 
момент – гърменето на черешовото 
топче. Поради голямата влажност и 
големия сняг то не можа да гръмне 
така, че да огласи планината, както 
предните години. Но това не помрачи 
настроението на патриотите, които 
под звуците на гайдите извиха кръш-
ни хора на върха.

След тържествената част всички 
туристи се отправиха към седловина-
та под върха, където в новопострое-
ния от ТД „Родопея” заслон организа-
торите дадоха безплатен обяд.

След обедната почивка под звуците 
на българска народна музика започ-
наха спортно-туристическите игри. 
Поради напредване на времето се про-
ведоха две от подготвените три игри 
– „Дърпане на въже” и „ Скачане с чу-
вал”. Емоциите бяха големи, тъй като 
дълбокият и хлъзгав сняг затруднява-
ше участниците в игрите. След тях-
ното приключване се пристъпи към 
награждаване на победителите в раз-
личните възрастови групи с грамоти, 
парични награди и шоколад. 

Скоростно изкачване  
на връх Свети Илия

Група 10-16 години
Мъже
1-во място – Сергей Генчев
2-ро място – Ваклин Караилиев 
3-о място – Мартин Караилиев 
Жени 
1-во място – Моника Генчева
2-ро място – Мариела Караилиева
Група 17-30 години
Мъже
1-во място – Борис Сертов
2-ро място – Николай Йотов
Жени
1-во място – Ния Пенкова
2-ро място – Полина Костадинова
3-о място – Мая Николова
Група 31-45 години
Мъже
1-во място – Венцислав Боянов 
2-ро място – Боян Колев
3-о място – Антон Михалев
Жени
1-во място – Светлана Сертова

Група 46-70 години
Мъже
1-во място – Тошко Доспатлиев
2-ро място - Румен Пашов 
3-о място - Евгени Димитров
Жени
1-во място – Красимира Петкова
2-ро място – Гергана Костадинова
Група над 70 години
1-во място – Радко Пашов 

Играта  
„Дърпане на въже” – отборно

До 18 години
1-во място – отбор на с. Ягодина
Над 18 години
Мъже
1-во място – отбор на гр. Нова За-

гора
Жени
Първото място бе поделено от от-

борите на с. Ягодина и гр. Етрополе. 
Двата отбора получиха грамоти и 

по 50 лв.

Играта „Скачане с чувал”
До 14 години
Жени
1-во място – Моника Генчева
Мъже
1-во място – Павлин Шалаков
От 15 до 18 години
Мъже
1-во място – Сергей Генчев 
Над 18 години
Мъже
1-во място – Цветелин Цветков
Жени
1-во място – Полина Костадинова

Награда от по 20 лв. получиха 
най-възрастният турист, изкачил 
върха, Раденко Башков от с. Ягодина, 
и най-малкият - 4-годишният Благо-
вест Димитров от гр. Пловдив.

До кмета на с. Ягодина Митко Сака-
лев бе изпратен Поздравителен адрес 
от кмета на община Етрополе за ак-
тивно участие и помощ при провеж-
дане на празника.

Наградите се връчиха от организа-
торите и гостите на празника: проф. 
Алексей Стоев – председател на БТС, 
доц. д-р Тодор Тодоров – председател 
на ТД „ Родопея” - с. Ягодина, и член на 
УС на БТС, Снежана Кукунджиева – 
член на УС на ТД „Родопея”, Сергей Ген-
чев – член на УС на ТД „Родопея”, Геор-
ги Кольковски – член на ТД „Родопея”, 
Георги Петров – член на УС на БТС, и 
Атанас Сивков – член на УС на БТС.

На празника взеха участие предста-
вители от следните туристически 
дружества: ТД „Екология, спорт и ту-
ризъм” - гр. Етрополе, ТД „Черноморски 
простори” - гр. Варна, ТД „Бунай” - гр. 
Панагюрище, ТД „Алеко 1900” - гр. Нова 
Загора, ТД „Алеко” - гр. Пазарджик, ТД 
„Сърнена гора” - гр. Стара Загора, ТД 
„Погледец” - Бистрица, ТД „Руен” - гр. 
Пловдив, и ТД „Бачо Киро” - гр. Дряново. 
Всяко едно дружество получи грамо-
та за участие в празника, а предста-

вителите на дружествата посетиха 
безплатно Ягодинската пещера. 22-
ма членове от ТД „Екология, спорт и 
туризъм” - гр. Етрополе, направиха 
екстремния преход „Евридика” в неос-
ветената част на Ягодинската пе-
щера, водени от председателя на ТД 
„Родопея” - доц. д-р Тодор Тодоров.

В 15:30 часа съборът бе закрит, а 
хората, доволни от преживяното, за-
редени с положителни емоции, засли-
заха към селото.

Ако вие искате да изпитате удо-
волствията на живота, заобиколени 
от изумителна природа, където лято-
то е дълго и слънчево, а зимата снеж-
нобяла – заповядайте в Родопите - 
елате в село Ягодина!

Доц. д-р Тодор Тодоров –  
председател на ТД „Родопея”

Снежана Кукунджиева –  
член на УС на ТД „Родопея”

Българският трикольор и знамето на ТД „Родопея” 
отново се развяха на връх Свети Илия

Трети март 
Днес сме се събрали ние
тук на връх Свети Илия
да отпразнуваме 140-стата година
от Освобождението на нашата
мила Родина!
Трети март е велика дата!
След петвековно робство
дошла е свободата!
Нашият народ вечно се гордее
с боевете на Шипка,
с Плевенската епопея!
Нашата родина мила
герои смели е родила:
Левски, Ботев, Караджата, 
дали си живота
да дойде свободата!
За свободата на родината любима
много построени паметници има.
Те ни напомнят
родината да си обичаме
и българи да се наричаме!
Дружеството „Родопея“
работи с амбиция.
Да празнуваме на връх Свети Илия,
стана традиция.
Дружеството направи
голяма реформа!
Тука построи
красивата платформа!
От нея се виждат 
красотите на родината мила, 
снежния Пирин, 
красивата Рила!
С това се гордеят
хората ни местни,
с тези красоти
станахме известни!
Дружеството за селото
много неща стори,
празници организира
и много събори!
Мили хора, 
няма по-красива
от нашата родина!
Нека да живеем и работим тук,
а не в пустата чужбина!

Автор: Сашо Лянгов, с. Ягодина
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М
алко преди началото 
на пролетта се от-
правихме към нови 
чудновати земи, пъл-

ни с красота и приключения. 
Целта ни беше Южна Италия, 
и по-конкретно, областта 
Пулия. На географската карта 
това е „шпората на ботуша”, 
както често се оприличава на 
този предмет цяла Италия. 
Районът, макар и да не е от 
популярните туристически 
дестинации на тази страна, 
започва все повече да набира 
известност сред запалените 
туристи, особено след като 
отскоро е улеснен достъпът с 
директна авиолиния от София 
до Бари. Групата пътешест-
веници се бяхме подготвили 
информативно предварително 
и бяхме готови да се насладим 
на очарованието на малки ба-
рокови градчета, на трулите, 
на каменни градове, кристално 
синьото море и превъзходната 
италианска кухня.

Стартирахме с главния град 
на областта – Бари. Още в 
началото на разходката из 
стария град, наречен Бари-Ве-
кия, усетихме автентичната 
атмосфера по улиците. На-
сочихме се към „сърцето на 
средновековния град” – площад 
„Меркантиле“. И днес е запазил 
историческия си вид и форма. 
Като стар пристанищен град, 
на това място преди столе-
тие са се извършвали важни 
търговски дейности. Тук са 
дворецът „Седиле“, часовнико-
вата кула, Фонтан де ла Пиня, 
каменният лъв и Колоната на 
позора, на която още личат 
следи от въжетата, с които 
завързвали докаралите до фа-
лит учреждения. Крепостта 
на св. Антоний е строена около 
1500 г. с цел защита на Бари 
срещу османските нашествия. 
До пристанищната част на 
града е и замъкът „Свево“, дело 
на нормандския крал Руджеро 
Втори. Днес там се помещава 
градската галерия. Направихме 
фотоси на театър „Маргери-
та“, построен през 1912-1914 
г. в стил арт нуво. Театърът 
„Никола Пучини“ е от 1840 г. и е 
четвъртият по големина в об-
ласт Пулия. Град Бари е център 
на културни събития през цяла-
та година. Не е за пропускане и 
Ботаническата университет-
ска градина, но се отправихме 
към крайбрежната улица и опи-
тахме от местното невероят-
но вкусно джелато - сладолед с 
пресни плодове, който може да 
се яде за закуска, обед и вечеря. 
Достигнахме и базиликата „Св. 
Никола”, построена в периода 
1087-1100 г. и осветена през 
1187 г. Тук се съхраняват мощи-
те на светеца, който е закрил-
ник на моряците, банкерите и 
децата. През Средновековието 
мощите били взети от 62-ма 
моряци от храма в Мира, об-
ласт Ликия.

Преди да се отправим към 
„белия град” - Остуни, на след-

ващия ден, се отбихме и никак 
не съжалявахме за тази раз-
ходка из Полиано а Маре – още 
един от бисерите на непозна-
тата Пулия. Малкото градче 
буквално е кацнало върху дваде-
сетметровите отвесни скали, 
в чиито основи са сините води 
на Адриатика. Дори плажът 
им е получил степен син флаг, 
който го имат само най-кра-
сивите такива по света. Ня-
кога, през византийско време, 
от тук е минавал пътят „Виа 
Траяна”. Построен е от импера-
тор Траян през 108-110 г. Днес 
е запазен мостът - едно краси-
во творение, макар и вече да 
няма река към морето. Набли-
зо се извисява паметникът на 
известния италиански певец 
Доменико Модуньо, познат с 
песента „Вооолаааре”. Полиано 
а Маре е родният му град. В ис-
торическия център на града се 
извисява катедралата „Санта 
Мария Асунта”, строена през 
1818 г. и съхраняваща мощите 
на св. Вит. Време е за чаша аро-
матно италианско кафе - не-
надминато в Европа по вкусови 
качества.

Пътувайки към следващата 
цел, съзираме гледка, която се 
помни завинаги – „Белия град” 
Остуни, разположен върху три 
хълма. Само на осем километра 
от морето и на 225 м н.в., тук 
е имало селище още от камен-
ната ера, което е било унищо-
жено. Гръцките колонисти съз-
дават ново такова и по-късно, 
през Ренесанса, градът про-
цъфтява. Църквата „Сан Фран-
циско” е била част от много 
стар Францискански манастир, 
стил готика през 1304 г., а 
триста години по-късно сгра-
дата претърпява основна ре-
конструкция и е изцяло в баро-
ков стил. Кметството е също 
част от някогашния франци-
скански манастир. Насочихме 
се към площада на Свободата. 
Той е със странна форма - три-
ъгълна, защото след 1861 г. са 
били съборени отбранителни 
кули и други съоръжения. Наб-
лизо е колоната Сан Лоренцо, 
висока 21 метра, а през 1771 
г. е била поставена статуята 
на светеца. Той е с особен ста-
тут в католическата религия 
и е много тачен. Достигнахме 
и Портата Сан Деметрио в 
стария град, която е част от 
Арагонските стени, изградени 
през XV век. Някога е била из-
точната порта на крепостта. 
Посетихме и катедралата „Ус-
пение Богородично”, съграде-
на през 1229 г. По улиците на 
град Остуни имаше шествие 
от облечени в традиционни но-
сии и пеещи и танцуващи. Това 
допълнително внесе колорит в 
обстановката и посещението 
ни.

Отправихме се още по на юг 
- към „Флоренцията на Пулия” 
– град Лече, който често е 
бил оприличаван по този начин 
заради бароковия стил на по-
вечето архитектурни ценнос-

ти - дворци, църкви… Джузепе 
Цимбало е този, който „облича” 
в този стил града през 1659-
1670 г. Един от главните пло-
щади е „Пиаца Дуомо”, познат 
като Катедралния площад, над 
който се извисява катедрала-
та, успоредно на него е Епис-
копският дворец и възхитител-
ната Семинария. Тя е дело на 
Джузепе Чино и завършена през 
1709 г. Най-оживеният площад 
в Лече е „Сант Оронцо”, така 
се казва първият епископ на 

града - св. Оронтий, убит като 
мъченик през I век от римляни-
те. Археологически интерес 
представляват частично на-
правените разкопки на римски 
амфитеатър. Върху остана-
лата част се намират банки и 
други светски сгради. Капаци-
тетът на амфитеатъра е бил 
двадесет и пет хиляди души. 
Туристи от цял свят правят 
снимки и на старото кметство, 
двореца „Седжо“ и колоната на 
свети Оронтий - закрилник на 
град Лече. Това е една от две-
те колони, които преди време 
са маркирали края на римския 
път „Виа Апия”. В югоизточния 
край на площада се издига ба-
роковата църква „Богородица 
на Благодатта”. Забелязахме, 
че навсякъде в Южна Италия, 
за да не бъдат опушвани от 
вътрешна страна светите 
храмове, восъчните свещи са 
заменени от светещи крушки в 
подобна форма. Пускаш монета 
и една свещичка светва. Триум-
фалната арка, позната и като 
„Порта Наполи”, е построена 
в чест на Чарлз V през 1548 г. 
от Сан Биаджо, за да маркира 
пътя към Неапол. Пред порта-
та се намира обелискът, който 
отбелязва идването на власт 
на Фердинанд.

Достигнахме и градската 
крепост, строена през XV век 
от император Карл V, а наблизо 
много от заведенията предла-
гат най-различни видове бру-
скет, изкусно приготвени по 
оригинални италиански рецеп-

ти. А чашата вино е идеален 
завършек за деня и финал на 
разходката ни из най-големия 
град на полуостров Саленто – 
Лече.

Пътешествието из Южна 
Италия продължава към Таран-
то, където се намира главна-
та военноморска база на Ита-
лия. Известен още като „град 
на спартанците”, защото по 
тези земи е била единствена-
та колония, основана някога от 
тях. Внушителният Арагонски 
замък ни очарова със своите 
размери. Известен е и като 
„Кастел Сант Анжел”, който 
е бил построен по заповед на 
Фердинанд II Арагонски през XV 
век, върху основите на стара 
византийска крепост „Норман 
Суевиан Анжониан”. Имал е за 
цел да предпази и тук града от 
османски нашествия. Дворецът 
е украсен с изящна ламперия и 
красиви декоративни плочки, 
има дърворезба около прозор-
ците и вратите. В комплекса 
се намира и църквата „Сен Ле-
онардо”, чиито стени имат 
антични картини. Отличител-
ните четири кули, наречени 
„Бандиера”, „Сен Лоренс”, „Сен 
Кристофер” и „Анунциата”, със-
тавящи замъка и подсилващи 
укре пеността му, представля-
ват особен интерес с внуши-
телните си размери. Стени-
те и кулите са с една и съща 

височина – 21 м, и имат почти 
еднаква дебелина – около 8 м. 
Всички те са с диаметър от 18 
м, без „Сен Кристофер”. През 
1491 г. Франческо ди Джорджо 
е добавил една триъгълна опо-
ра, като целта е била да се за-
сили укреплението от южната 
страна. През XVI в. палатът е 
ремонтиран, променен и уголе-
мен. Замъкът е бил използван 
за затвор по време на Хабсбур-
гите, а в момента е офис на Во-
енноморските сили. „Град на две 
морета”, наричат така Таран-

то, защото тук се срещат Йо-
нийско и Тиренско море. Самият 
град има два бряга, а новият и 
старият град са свързани с го-
лям мост, строен през 1887 г. и 
е символът на Таранто. Срещу 
Арагонския замък посетихме 
останките от храма на Посей-
дон. Стара легенда разкрива, 
че синът на Посейдон - Тарас, 
който основал града, е претър-
пял корабокрушение и е донесен 
от делфин на пристанището 
на града. Наблизо е и катедра-
лата „Св. Каталдо” - патрон 
и закрилник на град Таранто. 
Сградата е дело на архитекта 
от Лече – Мауро Маниери. В ар-
хитектурния музей туристът 
може да се запознае с богата-
та история на селището.

Отправихме се към „пощен-
ската картичка на Пулия” - 
град Алберобело, известен със 
своите бели къщи, познати под 
името „трули”. Всеки посетил 
това място бива омагьосан, 
виждайки стотиците покри-
ви на къщите, и неусетно се 
пренася в приказна страна на 
чудесата. Алберобело е фено-
мен, който ни показа съвсем 
различна и непозната Италия. 
Затова и градът е включен в 
списъка на ЮНЕСКО от 1996 г. 
В превод названието на града 
означава „гора от дървото на 
войната”, защото е имало дъ-
бови гори по тези земи. Вървей-

ки по улиците между трулите, 
забелязахме странни символи, 
изрисувани върху покривите. 
Местните хора споделиха, че 
всеки един от тях означава 
слънце, звезда, благоденствие 
или е с религиозно значение. 
Тези интересни къщички са из-
работени от варовикови плочи, 
подредени една върху друга с 
каменни конусовидни покриви. 
Структурата им е доста ста-
билна, въпреки липсата на хоро-
сан и това, че стените са поло-
жени директно върху основата 
земя. Всяка трула има малки 
прозорци, а камината е издъл-
бана в дебелите стени. Предла-
гат добра защита от летните 
жеги, а топлината през зимата 
се запазва дълго време. Неапо-
литанското кралство е изис-
квало непосилно високи данъци, 
които не включвали недострое-
ните и развалените постройки. 
С дръпването на само един ка-
мък от покрива следва срутва-
нето му. По този начин бедни-
ят народ надхитрявал, когато 
е идвало времето за събиране 

Непознатата Пулия
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на данъци. Има няколко мнения 
за произхода на трулите. Факт 
е, че подобни къщи са открити 
на границата между Турция и 
Сирия, около 1000 г. пр. Хр. Счи-
та се, че ги има само по тези 
земи в Италия, защото през 
XV век османците неуспешно 
атакували района. Воините за-
губили битката и без възмож-
ност да се завърнат, останали 
като работна сила за местни-
те владетели и започнали да 
строят домове. Днес трулите 
се използват предимно като 
хотели, магазини, ресторанти. 
Дори местната църква „Сан Ан-
тонио” е във формата на труло. 
Построена е през 1927 г. на 
най-високото място в града на 
хълма Монти – 400 м н.в. Водата 
по тези земи е била недоста-
тъчно и често под всяка трула 
е имало водохранилище, събира-
що дъждовната вода. Опитах-
ме и традиционна италианска 
пица, преди да се отправим към 
още един от бисерите на Пулия 
- град Локоротондо.

Разположен е между Албе-
робело и Мартина Франка, в 
долината Истрия. В него няма 
забележителности, защото 

то самото е забележителност. 
Направихме разходката из тес-
ните улички с безброй малки 
ресторанти, балкони, изпъл-
нени с цветя, надвиснали над 
нас. Историческата му част е с 
кръгла форма, откъдето идва и 
името му. Покровители на гра-
да са Сан Джорджо и Сан Роко, 
патрон на града, защото има 
принос за преодоляването на 
чумната епидемия през Сред-
новековието. Палацо Морели е 
най-известната барокова сгра-
да и е с много богати орнамен-
ти. Важно е да се отбележи, че 
бялото вино от този район е с 
най-висок знак, който се дава в 
Италия.

Денят ни приключва в град 
Мартина Франка, мястото, 
където усетихме напълно духа 
на италианския барок - успеш-
но успяхме да се изгубим в ла-
биринта от криволичещи ули-
ци из стария град. Неусетно 
достигнахме и излязохме на 
главния площад. Портата „Св. 
Стефан”, наричана още „Св. Ан-
тони”, построена през 1764 г., е 
била част от отбранителната 
система на града, а днес е сво-
еобразен вход към историче-

ския център. В горната част на 
триумфалната арка е статуя-
та на св. Мартина - покровител 
на града. Наблизо е палатът 
„Дукале”, който е изграден вър-
ху руините на по-стар дворец. 
Строежът е стартирал през 
1664 г. Огромните му стаи и по-
мещения са изпълнени със стой-
ностни картини и украси. Днес 
тук се помещава кметството 
и библиотеката. Достигнахме 
и площад „Рим”, известен с фон-
тана с делфините. Посетихме и 
бароковата базилика „Св. Мар-
тин”, построена на мястото на 
стар римски храм и завършена 
през 1667 г., която има внуши-
телно стълбище и четири ниши 
на фасадата със статуи на 
светците Петър, Павел, Йосиф 
и Йоан Кръстител. На портала 
са барелефите на св. Мартин и 
св. Комасия - патрон на града. 

За финал на обиколката ни 
из Южна Италия е град Мате-
ра, област Базиликата. През 
последните години той стана 
световноизвестен и има сла-
вата на предпочитано място 
за снимки на много касови фил-
мови продукции. Повече от че-
тиридесет филма са заснети 
в района, като предимно пре-
обладават тези на библейска 
тематика: „Страстите Хри-
стови”, „Евангелие на Матея”, 
„Младият Месия”. Заедно с 
Пловдив град Матера е избран 
да бъде европейска столица на 
културата през 2019 година. 
Това място успява да покори 
всеки свой посетител както с 
интересната си архитектура, 
така и с красивата си природа. 
От площад „Сан Петро Кавезо” 
се открива невероятна гледка 
към каньона Торенте Гравина. 
Заради многобройните скал-
ни пейзажи наоколо Матера е 

бил наречен „каменният град”. 
„Саси” са естествени пещери, 
които са дооформени и пре-
върнати в причудливи домове и 
обитавани още от преди 9000 
г. пр. Хр. Къщите били издъл-
бавани една над друга в сама-
та скала и често покривът на 
едната къща може да се явя-
ва стълбище, двор или под на 
друга къща. Правителството 
изселва жителите през петде-
сетте години на XX век и обя-
вяват Матера за национален 
срам на Италия – граждани, 
живеещи в пещери без ток и 
канализация. Вкопаните „саси” 
в скалата имат две помеще-
ния без прозорци, малка кухня 
и липса на вентилация. Чес-
то семейството е обитавало 
по-голямата стая с добитъка. 
По-малката стая е служила за 
склад на провизии. Под стаята 
е имало резервоар, в който се 
е събирала и съхранявала дъж-
довната вода, която е била из-

важдана през дупка в стаята с 
кофа - импровизиран кладенец 
у дома. През VIII–IX век, когато 
са били гоненията на монасите 
във Византия, са достигнали до 
тези земи и намерили спасение, 
като по това време изградили 
множество скални църкви. Днес 
това е най-голямата забележи-
телност на Матера. Дълги го-
дини били необитавани и сгра-
дите-пещери започнали бавно 
да се рушат. През 90-те години 
на миналия век градът започва 
да се превръща в притегателен 
туристически център. От 1993 
г. бива обявен от ЮНЕСКО за 
световно културно-историче-
ско наследство. 

Един ден е недостатъчно 
време да се обходи и да се по-
сетят всички забележително-
сти, затова сме решили скоро 
отново да се върнем.

Руси Стойчев,  
гр. Карнобат 

Дестинации

К
араджов камък е инте-
ресен скален феномен, 
който се намира близо 
до село Мостово в Ро-

допите. Представлява връх с 
височина 1448 м, в чиито от-
весни стени се е образувал 
естествен тесен улей. В него 
е наместен огромен камък, 
който сякаш висша сила е по-
ставила там. Караджов камък 
е обявен за защитена мест-
ност през 2003 г.

Още от древността хората 
са смятали мястото за специ-
ално – траките са изградили 
светилище, в което са почи-
тали мъртвите. До днес са 
запазени изсечени в скалата 
ямки с религиозно предназна-
чение, както и стъпала, воде-
щи до горната част на масива. 
Проведени разкопки показват, 
че светилището е създадено 
през Ранножелязната епоха 
(VII–VI в. пр.н.е.). От този пе-
риод са останали издълбани 
скални ями и улеи, в които са 
били полагани съдове, палели 
са се огньове, а самият риту-
ал е завършвал със затрупва-
не с камъни.

По-късно светилището е из-
ползвано през III–IV век сл. Хр. 
– намерени са керамика, изра-
ботена на грънчарско колело, 
и монети от времето на рим-
ския император Юстиниан I 
(управлявал в периода 527–565 
г.).

Като повечето светилища 
на траките, и тук се наблюда-
ва етажност. Първият етаж 
се нарича Долна култова пло-
щадка, следват издълбани 
стъпала – преход към по-ви-
соката част, където в скали-

те има изсечени малки дупки. 
Когато някой тракиец умирал, 
близките му дълбаели дупките 
в скалата и ги пълнели с даро-
ве.

Легендата, свързана с 
името, разказва за Караджа 
войвода от станимашкото 
(асеновградското) село Явро-
во. Той пазел населението на 
околните села от набезите 
на турци и башибозук. Леген-
дата за славния хайдутин има 
няколко варианта, като едини-
ят гласи, че войводата много 
се разгневил на шайка башибо-
зуци, които отвлекли краси-
вата девойка Драгана. Замъ-
кнали я на върха отсреща и я 

измъчвали до смърт. Оттога-
ва лобното място на момиче-
то носи името връх Драгани-
ца. Зачакал Караджа войвода 

време за мъст и след няколко 
дни чул, че шайка башибозук 
гуляе в близкото село Мосто-
во. Събрал четата, нападнал 
и избил 25 османлии. Оставил 
само един жив и го проводил 
при валията на Пловдив да му 
съобщи, че българите от Ста-
нимашко вече няма да търпят 
разпищолените башибозуци. 
Това обаче разгневило вали-
ята и той пратил редовен 
аскер. Обградили турците 
скалата и след неравен бой из-
били четата, паднал мъртъв и 
Караджа войвода. Оттогава 
камъкът носи името му. Друга 
мълва носи, че преди да умре, 
войводата заровил някъде под 

камъка голямо съкровище.
Караджов камък е преди 

всичко впечатляващ скален 
феномен, обграден от пре-

красната природа на резер-
вата Кормисош. Достъпът до 
горната част на скалата е 
подсигурен от метален пара-
пет и дървена стълба, минава 
се точно под камъка. Послед-
ните няколко стъпала са из-
сечени от траките – това не 
прави впечатление на всеки, 
защото са изветрени, а и има 
много други неща, които при-
вличат вниманието. Изкачва-
нето е доста стръмно и тряб-
ва да се внимава. Гледката от 
върха на платото е невероят-
на – откриват се полегатите 
била на близките и далечните 
родопски местности – Белин-
таш, Кръстова гора, вижда 
се и местността на хижа 
„Марциганица”. Слизането е 
по същия път през парапета, 
защото останалите стени на 
платото са отвесни.

Поради факта, че до тази 
забележителност се достига 

само след пешеходен преход и 
е обявена за защитена мест-
ност, природата е запазена 
непокътната. Маршрутът до-
там се движи на места по би-
лото, което открива красиви 
панорамни гледки.

В района на близкото село 
Мостово, на сравнително мал-
ка площ, има открити седем 
тракийски светилища, най-из-
вестното от които е Бе-
линташ. Християните също 
имат своя история тук – из-
вестно място за поклонения е 
Кръстова гора, където също в 
миналото е имало тракийско 
светилище. Вярва се, че там 
се намира парченце от кръста 
на Христос. Наблизо е и връх 
Свобода (връх Момчил юнак – 
1943 м), където е свещеното 
за мюсюлманите място Ени-
хан баба теке.

Фани Петрова

Феноменът Караджов камък
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ЛЕТУВАНЕ В ПИРИН
ПИРИН - маршрут 101
Изходен пункт - Банско до 13.00 

ч.; 1-ви ден - трансфер до мест-
ността Тодорова орница и оттам 
- преход до х. „Демяница”, разходка 
до Василашките езера, нощувка в 
х. „Демяница”; 2-ри ден - преход през 
Дженгалска порта до х. „Безбог”, по 
желание - изкачване на връх Безбог и 
връх Полежан, нощувка в х. „Безбог”; 
3-и ден - преход до заслон „Тевно езе-
ро” през Кралевдворския циркус, по 
желание - изкачване на връх Джен-
гал, нощувка в заслон „Тевно езеро”; 
4-и ден - преход до х. „Беговица” през 
Беговишкия превал и оттам по же-
лание - изкачване на връх Каменица, 
нощувка в х. „Беговица“; 5-и ден - 
преход до х. „Синаница”, по желание 
- изкачване на връх Синаница, нощув-
ка в х. „Синаница”; 6-и ден - преход до 
х. „Вихрен” през Бъндеришка порта и 
оттам - изкачване на Муратов връх, 
нощувка в х. „Вихрен”; 7-ми ден - из-
качване на връх Вихрен през седлови-
на Кабата, преход до карстовия ръб 
Кончето, връщане през седловина 
Премката и заслон „Казана” до х. 
„Бъндерица” и трансфер до с. Баня, 
нощувка в хотел с минерален басейн, 
по желание на групата - празнич-
на вечеря; 8-ми ден - отпътуване. 
Маршрутът започва и завършва в 
Банско, за да могат туристите да 
ползват собствен транспорт за 
пристигане и отпътуване.

Цена 199 лв., вкл.: 6 нощувки в 
хижи и една в СПА хотел със закуска, 
водач, застраховка, храна - по хижи-
те 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 ав-
густ.

ПИРИН - маршрут 102
Изходен пункт - Добринище до 

13.00 ч.; 1-ви ден - трансфер до х. 
„Гоце Делчев”, изкачване с лифт до х. 
„Безбог”, нощувка в х. „Безбог”; 2-ри 
ден - изкачване на връх Безбог и връх 
Полежан, нощувка в х. „Безбог”; 3-и 
ден - преход до заслон „Тевно езеро” 
през Демиркапийска порта и от-
там по желание - изкачване на връх 
Джано, край Аргирово езеро и дясна 
Краледворска порта пристигане 
на заслон „Тевно езеро”, по желание 
- изкачване на някои от околните 
върхове или преход до връх Дженгал, 
нощувка в заслон „Тевно езеро”; 4-и 
ден - преход до х. „Вихрен” по главно-
то Пиринско било през Мозговишка 
порта, Типиците, Типицкото конче 
и Жабешкото езеро, нощувка в х. 
„Вихрен”; 5-и ден - преход до Мура-

тово езеро; през Влахински превал, 
Хвойнати връх и седловина Кабата 
- изкачване на връх Вихрен, слизане 
обратно през седловина Кабата, но-
щувка в х. „Вихрен”; 6-и ден - преход 
до х. „Яворов” през заслон „Казана”, 
седловина Премката, алпийски ръб 
Кончето и Суходолски превал, но-
щувка в х. „Яворов”; 7-ми ден - преход 
до местността Беталовото, оттам 
- трансфер до Разлог или Банско. 

Цена 179 лв., вкл.: 6 нощувки в 
хижи, водач, застраховка, храна - по 
хижите на свободна консумация. 

Цена 265 лв. с включена храна в 
хижите по време на целия маршрут. 

Дати: 29 юли, 19 август.

ЕКСКУРЗИОННО 
ЛЕТУВАНЕ В РИЛА

РИЛА - маршрут 201
Изходен пункт - Сапарева баня 

или разклона за х. „Вада” в мест-
ността Гьолечица; 1-ви ден - преход 
и нощувка в х. „Пионерска”; 2-ри ден 
- преход през Зелени преслап до връх 
Кабул, през х. „Скакавица” и Скака-
вишкия водопад връщане до х. „Пи-
онерска”, нощувка в х. „Пионерска”; 
3-и ден - преход до УЦ „Мальовица”: 
изкачване с лифт до х. „Рилски езе-
ра”, преминаване през циркуса на Се-
демте рилски езера и седловината 
Раздела, по билото с отклонение до 
връх Мальовица, слизане край Елени-
но езеро, нощувка в УЦ „Мальовица”; 
4-и ден - преход край Йончево езеро 
до Страшното езеро, връщане обра-
тно и нощувка в УЦ „Мальовица”; 5-и 
ден - преход до х. „Вада”, трансфер 
до Боровец, посещение на Царска 
Бистрица, нощувка в хотел; 6-и ден 
- преход до връх Мусала с лифт до Яс-
требец и изкачване на върха, връща-
не до Боровец и отпътуване. 

Цена 189 лв., вкл.: 2 нощувки в 
хижи, 3 - в хотел със закуска, водач, 
застраховка, храна по хижите на 
свободна консумация. 

Цена 259 лв. с включена храна в 
хижите по време на целия маршрут. 

Дати: 23 юли, 6 август, 20 ав-
густ.

РИЛА - маршрут 202 
Изходен пункт - София или Дуп-

ница; 1-ви ден - трансфер до х. „Пи-
онерска”, преход до х. „Рилски езера” 
през х. „Скакавица”, разглеждане на 
Скакавишкия водопад, нощувка в х. 
„Рилски езера”; 2-ри ден - обиколка 
на циркуса на Седемте рилски езера, 
нощувка в х. „Пионерска”; 3-и ден - 
отпътуване. 

Цена 142 лв., вкл.: 2 нощувки, пъ-
лен храноден, водач, застраховка. По 
желание се осигурява транспорт до 
х. „Пионерска” и обратно. 

Дати: 14 юли, 8 август.

РИЛА - маршрут 203 
Хижа „Иван Вазов” - връх Мальови-

ца - хижа „Мальовица” - хижа „Мечит” 
- 12-15 юли.

Цена 135 лв., вкл.: осигурен транс-
порт, нощувки в х. „Иван Вазов”, х. 
„Мальовица”, х. „Мечит”, водач, за-
страховка, храна на свободна консу-
мация.

РИЛА - маршрут 204 
Боровец - връх Мусала - хижа 

„Заврачица” - хижа „Грънчар” - хижа 
„Рибни езера” - Рилски манастир - 6-9 
септември.

Цена 135 лв., вкл.: осигурен транс-
порт, лифт от Боровец в една посо-
ка, нощувки в х. „Заврачица”, х. „Грън-
чар”, х. „Рибни езера”, водач, застра-
ховка, храна на свободна консумация.

ЕКСКУРЗИОННО  
ЛЕТУВАНЕ В РОДОПИТЕ
РОДОПИ - маршрут 301
Изходен пункт - Смолян до 12 ч.; 

1-ви ден - организирана екскурзия с 
транспорт до Каньона на водопади-
те и оттам - до с. Широка лъка, нас-
таняване в къщи за гости, нощувка; 
2-ри ден - трансфер до с. Гела, пре-
ход до с. Мугла през обзорния връх 
Широколъшки снежник, настаняване 
в семеен хотел, след обяд - разходка 
до Казанджи дере, нощувка; 3-и ден - 
преход до тайнствената Чамла - „из-
губеното кралство”, пристигане на 
Чаирските езера, разходка из Свла-
чищните езера и Пияната гора, но-
щувка в х. „Чаирски езера”; 4-и ден - 
преход до х. „Триградски скали”, посе-
щение на пещера „Дяволското гърло” 
и Триградското ждрело, нощувка; 5-и 
ден - преход през панорамна площад-
ка Орлово око до с. Ягодина, наста-
няване в къща за гости, нощувка; 6-и 
ден - посещение на Ягодинската пе-
щера, преход из Дяволската пътека 
на Буйновска река и пристигане в с. 
Борино, настаняване в къща за гос-
ти, нощувка; 7-ми ден - отпътуване. 

Цена 189 лв., вкл.: 2 нощувки в 
хижи, 4 нощувки в къща за гости, во-
дач, застраховка, храна в хижите на 
свободна консумация. 

Цена 259 лв. с включена храна в 
хижите по време на целия маршрут. 

Дати: 8 юли, 22 юли, 5 август, 19 
август.

КРАТКОТРАЙНИ 
ЕКСКУРЗИИ

ВРЪХ МУСАЛА - 13-14 януари 
Цена 95 лв., вкл.: транспорт, но-

щувка в заслон „Ледено езеро”, во-
дач, застраховка.

ПРАЗНИК НА МАЛЬОВИЦА - 20-21 
януари 

Цена: еднодневна - 20 лв., вкл.: 
транспорт, водач, застраховка, 
жива музика;

двудневна - 70 лв., вкл.: транс-
порт, нощувка в УЦ „Мальовица”, во-
дач, застраховка, жива музика.

ВРЪХ ВЕЖЕН - 3-4 февруари
Цена 85 лв., вкл.: придружаващ 

транспорт, нощувка в х. „Вежен”, 
водач, застраховка.

МЕСТНОСТТА „УЗАНА” - 3-5 март
Цена 135 лв., вкл.: придружаващ 

транспорт, 2 нощувки в х. „Узана”, 
водач, застраховка.

ВРЪХ БОТЕВ - 24-25 март
Цена 95 лв., вкл.: придружаващ 

транспорт, нощувка в х. „Плевен”, 
водач, застраховка.

АЛПИЙСКИ ТРАВЕРС: ВРЪХ АМ-
БАРИЦА - ВРЪХ БОТЕВ - 30 март - 1 
април 

Цена 185 лв., вкл.: транспорт, но-
щувка в х. „Добрила” и заслона на връх 
Ботев, водач, застраховка.

СТРАНДЖА - ВЕЛИКДЕНСКИ 
ПРАЗНИЦИ - 6-9 април

Цена 245 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, 2 нощувки в Малко Тър-
ново, 1 нощувка в Бакаджиците, во-
дач, застраховка.

КАНЬОНЪТ НА ВОДОПАДИТЕ В 
СМОЛЯН - 5 - 7 май

Цена 145 лв., вкл: придружаващ 
транспорт, 2 нощувки в х. „Смолян-
ските езера”, водач.

ГОЦЕВ ВРЪХ И ВРЪХ РАДОМИР - 
22-24 юни

Цена 155 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, нощувки в х. „Извора” и 
в х. „Беласица”, водач.

ХИЖА „БЪНДЕРИЦА” - ХИЖА 
„СИНАНИЦА” - ВРЪХ ТОДОРКА - 27 
- 29 юли

Цена 125 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, 2 нощувки в х. „Бъндери-
ца“, водач, застраховка.

ХИЖА „БЪНДЕРИЦА” - МУРАТОВ 
ВРЪХ - ЗАСЛОН „ТЕВНО ЕЗЕРО” - 
ХИЖА „БЕЗБОГ” - 9-12 август

Цена 175 лв., вкл.: транспорт, но-
щувки в х. „Бъндерица”, заслон „Тевно 
езеро”, х. „Безбог”, водач, застрахов-
ка.

ХИЖА „БЪНДЕРИЦА” - КОНЧЕТО 
- ХИЖА „ВИХРЕН” - 24-26 август

Цена 125 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, 2 нощувки в х. „Бъндери-
ца”, водач, застраховка.

ХИЖА „ЯВОРОВ” - КОНЧЕТО - 
ХИЖА „БЪНДЕРИЦА” - БЪНДЕРИШ-
КИ ЧУКАР - 22-24 септември

Цена 130 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, нощувка в х. „Яворов” и 
в х. „Бъндерица”, водач, застраховка.

ВРЪХ ВРЪШНИК - „ТРИТЕ БУКИ” 
- ВРЪХ РУЕН - 13-14 октомври 

Цена 85 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, нощувка на к.к. „Трите 
буки”, водач.

КОПРИВЩИЦА - ХИЖА „ПАВЕЛ 
ДЕЛИРАДЕВ” - ПАНАГЮРСКИ КО-
ЛОНИ - 27-28 октомври

Цена 75 лв., вкл.: транспорт, но-
щувка в х. „Павел Делирадев”, водач.

ИЗВОР - ВРЪХ КОЛОШ - 11 ноем-
ври

Цена 35 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, водач.

С. ОСЕНОВЛАГ - ВРЪХ КОЗНИЦА 
- 25 ноември

Цена 45 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, водач.

ПРЕДКОЛЕДНО - ХИЖА „ОСОГО-
ВО” - 15-16 декември

Цена 80 лв., вкл.: придружа  ващ 
транспорт, нощувка в х. „Осогово”, 
водач, жива музика, викторина.

БАЛКАНИ
АТОН - 23-27 май; 6-10 септем-

ври; 3-7 октомври
Цена 480 лв., вкл.: придружаващ 

транспорт, нощувка в хотел в гр. 
Йерису, нощувка в хижа под върха, 
2 нощувки в манастири, водач, за-
страховка, вътрешен транспорт, 
посещение на Пермитите.

ОЛИМП - МЕТЕОРИТЕ - 7-10 юни; 
21-24 септември

Цена 330 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, нощувка в хижа, 2 но-
щувки в хотел със закуска, водач, 
застраховка.

ЧЕТИРИ ВЪРХА В СЪРБИЯ - 21-24 
юли

Цена 315 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, 2 пълни пансиона в хо-
тел, 1 нощувка в хижа, водач, за-
страховка.

КОРАБ - 6-8 юли
Цена 235 лв., вкл.: придружаващ 

транспорт, 2 нощувки със закуска в 
хотел, водач, застраховка.

ОЛИМП - 20-22 юли
Цена 270 лв., вкл.: придружаващ 

транспорт, нощувка в хижа, нощув-
ка със закуска в хотел край морето, 
водач, застраховка.

МОЛДОВЯНУ И НЕГОЮ - РУМЪ-
НИЯ - 5-11 август

Цена 495 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, 3 нощувки в палатки, 3 
нощувки в хижи, водач, застраховка.

ЕЗЕРЦЕ - АЛБАНИЯ - 18-23 ав-
густ

Цена 395 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, 3 нощувки в пансион, 2 
нощувки в палатки, водач, застра-
ховка.

ДЖЕРАВИЦА - КОСОВО - 6-9 сеп-
тември

Цена 435 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, 3 нощувки със закуска в 
хотел, водач, застраховка.

ДАЛЕЧНИ ПРОЯВИ
ЕВЕРЕСТ И АЙЛЪНД ПИК - 1-23 

април
Цена 3990 лв. При проявен инте-

рес ще получите пълна информация. 
Водач - Евгений Динчев.

КАЙЛАШ - ТИБЕТ - 28 април - 20 
май

Цена 5999 лв. При проявен инте-
рес ще получите пълна информация. 

Водач - Евгений Динчев.

СЕВЕРНА ИНДИЯ (КАШМИР - ЛА-
ДАК - ЗАНСКАР) - 30 юни - 15 юли

Цена 4550 лв. При проявен инте-
рес ще получите пълна информация. 

Водач - Евгений Динчев.

ГРОСГЛОКНЕР (3798 м н.в.) - 8-13 
юли

Цена 1150 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, 5 нощувки в хижи, водач, 
застраховка.

МОНБЛАН И ГРАНД ПАРАДИЗО 
ИЛИ ТРЕКИНГ ДО 2500 м н.в. - 28 
юли - 5 август 

Цена 1899 лв., вкл.: придружаващ 
транспорт, 7 нощувки в хижи и пан-
сиони, водач, застраховка.

ПЕРУ (ЛИМА - КУСКУ - ДОЛИНАТА 
НА ИНКИТЕ - МАЧУ ПИКЧУ - ЕЗЕРО-
ТО ТИТИКАКА - ВРЪХ МИСТИ (5835 
м н.в.) - 29 септември - 14 октом-
ври

Цена 5890 лв., вкл.: транспорт, 
нощувки, водач, застраховка.

КУРС ЗА ПЛАНИНСКИ 
ВОДАЧИ

За информация и записване: 
тел. 93 00 677.

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ 
СЪЮЗ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Тел.: 02/980 12 85, GSM: 

0882966320, 0882966319,
www.btsbg.org; e-mail: centerbts@

btsbg.org; infotourbts@gmail.com

Клубът на туристите ве-
терани – гр. Лом, отбеляза 
140-годишнината от Осво-
бождението на България със 
серия от туристически изя-
ви през февруари. В чест на 
националния празник Трети 
март бяха проведени три по-
хода до емблематични за гра-
да ни местности – Садове-
те, Окопа и Аспарухов хълм. 
В инициативите се включиха 
18 членове на клуба, които 
направиха сумарен преход от 
30 км. 

В проведените походи по 
маршрути в три посоки е 
вложена символика, свързана 
с датата на нашия национа-
лен празник. Три лъча за Трети 
март, по земи и местности, 
свързани с нашата история: 
с началото на българската 
държава през 681 г. (Аспару-
хов хълм; с гордия спомен за 
територията, която послед-
на пада под османска власт 
през 1396 г. след жестоки 

боеве (Видинското царство 
на Иван Срацимир, в което 
е влизал и Лом); с мисълта за 
масовото участие на ломча-
ни във Видинското въстание 
през 1850 г. и припомняйки си 
историческата съдба на град 
Лом, освободен от турското 
робство още на 27 ноември 
1877 година. Негов пръв ко-

мендант става генерал Не-
чаев.

В памет на знайните и не-
знайни войни и опълченци, 
загинали по бойните поле-
та, с поклон пред героизма 
и саможертвата им за сво-
бодата на България, ломски-
те туристи ветерани сами 
направиха венец от чемшир 
и бръшлян. Вечнозелени рас-
тения – за вечните герои на 
България.

На общоградското чества-
не на Трети март туристи-
те поднесоха своя венец 
пред паметника на дядо Цеко 
Петков – Войводата - един 
от големите български по-
борници за свободата на Бъл-
гария, четника от с. Голинци, 
Ломско, който забива послед-
ното златно гвоздейче на 
Самарското знаме, носено 
от българските опълченци.

Снежана Каменова, 
КТВ – гр. Лом

Ломски туристи честват Освобождението
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В 
България има един 
връх, който е най-скъ-
пият, най-кървавият, 
най-ценният за бълга-

рите - връх ШИПКА (вр. Св. 
Никола)!

В годината има две дати 
на официално поклонение на 
народа ни пред героизма, са-
можертвата, силата, непо-
бедимостта и величието на 
всички български, руски, ру-
мънски и финландски войни, 
които ни осигуриха свобода-
та, спокойствието и възмож-
ността да се гордеем, че сме 
българи и че ни има, че имаме 
държава - БЪЛГАРИЯ. Едната 
дата е през август, когато 
са били най-тежките и реша-
ващи боеве на Чутовния връх, 
но тогава всички сме заети с 
почивки или работа за пари. 
Втората дата е на ТРЕТИ 
МАРТ, но тогава пък е зима и 
отново не можем да отидем, 
макар че е национален празник 
и би трябвало да не работим, 
а да отдадем заслуженото на 
героите ни.

А по онова време, по време-
то на войната, нашите знай-
ни и незнайни освободители с 
цялото си бойно снаряжение 
са преминали през планината 
пеша, гладни, премръзнали, 
а доста са и умрели от зам-
ръзване. Цяла България видя 
и усети, че всички, които дой-
дохме на върха тази година, 
за да се поклоним, бяхме бла-
гословени от Бог с най-хуба-
вото, безветрено и слънчево 
време!

А ние, съвременните „ге-
рои“, многознайковците и 
талантите, не можем да 
отделим нищожна сума за 
транспорт, който да ни зака-
ра почти до върха и да ни вър-
не, и 2-3 сандвича за из път! 

Ех, ние, СЪВРЕМЕННИТЕ 
ГЕРОИ!

Когато всичко ти е подси-
гурено (храна, транспорт 
и т.н.), на топличко, по те-
ниска, с раничка еднодневка 
на гръб, лесно се скандира: 
„Българино, събуди се?“, а нас 
кой ще събуди? „За България, 
свобода или смърт!“ Преди 
145 години поетът неслучай-
но е казал: „Патриот е - душа 
дава за наука, за свобода, но 
не свойта душа, братя, а ду-
шата на народа!...“, актуално 
и днес. А този поет си даде и 
живота за нас! Ние бихме ли 
дали здравето си, парите си, 
живота си, дори времето си 
за един ден на поклонение или 
за другите, за бъдещето на 
Родината ни?

Благодаря на хилядите, кои-
то дойдоха на Върха на слава-
та!

Благодарим на всички охра-
нители и за превантивните 
проверки срещу недоброже-
латели, което като организа-
ция бе много добре измислено 
и проведено, и осигури без-
проблемното протичане на 
поклонението.

За първи път всичко бе 
на голямата площадка под 
Храм-паметника, с видеосте-
на, но колко от присъстващи-
те можаха да видят всичко 
това? Като замисъл е похвал-
но.

Толкова хора, дошли от раз-
лични краища на България с 
автобуси, леки автомобили, с 
колелета, а имаше и такива, 
които дойдоха пеша, и всички, 
за да се поклонят пред подви-
га на героите ни, да поднесат 
букети цветя на паметници-
те в района и сведат глави 

в знак на признателност. А 
там се оказа, че за този обик-
новен народ бяха отделени 
единствено 890-те стъпала 
на славата до Храм-памет-
ника и площадката вдясно 
на него, е, ако не се смята и 
снегът вдясно на стъпалата. 
Когато се изкачвахме по стъ-
палата нагоре, се учудвахме, 
че още е 10 часа, а гневни, 
намръщени хората се връ-
щат надолу. Изкачването бе 
тягостно, бавно, с много не-
гативизъм. До 13:30, часът, 
в който ние напуснахме с ав-
тобус района, асфалтовият 
път към върха бе затворен за 

„простосмъртните“ и всички 
се тъпчеха нагоре и надолу 
по стъпалата, а немалко бяха 
и онези, които падаха надолу 
по пътечките в снега с риск 
от травми, само и само да 
успеят да стигнат навреме 
до автобусите си, с които са 
пристигнали и трябва да се 
приберат. 

Ето за това не бе помис-
лено от организаторите на 
иначе добре замисления и про-
веден празник-поклонение.

Когато се изкачихме до 
Храм-паметника, ни се изясни 
ситуацията, в която бяхме 
поставени, и си обяснихме 
гнева на слизащите толкова 
рано. Та те бяха тръгнали от 
родните си места още в тъм-
ни зори, а се оказа, че били 
толкова път напразно.

Част от поклонниците из-
брахме да стоим 2 часа горе, 
на площадката пред павили-
она за сувенири и печати на 
книжките „100 НТО“. С група 
младежи от Хасково, дошли 
да се съберат с българи и да 
се почувстват като българи, 
пяхме възрожденски песни и 
играхме българско хоро. Раз-
вявахме българските знаме-
на, скандирахме и пак пяхме. 
Накрая коленичихме с всички 
в минута мълчание и по стъл-
бите се върнахме, чудейки се 
какво да правим букетите с 
цветя, къде да ги поднесем и 
да постоим минута със сведе-
ни глави. 

През предходните годи-
ни цялата група от ТК „Не-
забравка“ – Велико Търново, 
като блок също пеехме, скан-
дирахме не само обичайните 
текстове, които скандираме 
на похода „По пътя на Ботева-
та чета“ от Козлодуйски бряг 
до връх Околчица, но и поема-
та „Опълченците на Шипка“ 
от патриарха на българската 
литература Иван Вазов. Ко-
гато изкачваш „Орлово гнез-
до“ и рецитираш точните 
стихове от поемата, и всич-

ки, които са на върха, спират 
и се включват в скандиране-
то, чувството е невероятно.

Повярвайте, българи, ако 
веднъж го преживеете, нико-
га няма да го забравите и ще 
искате да сте отново на съ-
щото място и да го преживя-
вате отново, и отново! 

Най-лошото тази година 
бе, че не можахме да минем по 
свещените за нас места и да 
съпреживеем историята ни.

Не ни позволиха да поста-
вим четири червени карамфи-
ла дори пред входа на костни-
цата на Храм-паметника. 
Оставихме ги на ръба на па-

метника, извън лентата за 
ограничаване достъпа на съ-
бралото се множество.

Останалите карамфили, 
предназначени по два за все-
ки паметник, включително и 

за кръста на „Орлово гнездо“, 
ги поставихме на паметната 
плоча долу на пътя и на па-
метника по пътя към автобу-
сите.

Уважаеми господа организа-
тори, за следващите години 
помислете и за обикновените 
хора от цяла България, които 
ще решат да дойдат по све-
тите за тях места.

Нашата група, заедно с 
тази от ТД „Хемус“ - Велико 
Търново, по традиция спряхме 
на Дряновския манастир, за-
винаги свързан с освобож-
дението ни от турското 
робство. След костницата 
се отправихме покрай буча-
щата и пенеща се Дряновска 
река. Изкачихме се по метал-
ната стълба на „Боруна“. По-
любувахме се на гледката към 
долината с манастира, при-
помняйки си историческите 
събития, и през крепостта 

„Градът“ слязохме до р. Андъ-
ка в най-бурната й и красива 
част - кална, бучаща, пенеща 
се в скалите, но продължава-
ща напред, както нашия бъл-
гарски народ през вековете!

До Велико Търново рецити-
рахме „Опълченците на Шип-
ка“ и „На прощаване“. Беше 
много вълнуващо.

На раздяла си пожелахме 
да сме живи и здрави и дълги 
години да се поздравяваме с 
празника. Да не забравяме, че 
сме българи, да помним исто-
рията си, да работим за бла-
гото на Родината ни, за да я 
има и за нашите потомци. 

Поклон пред паметта на 
всички герои, дали живота си 
за България!

Снежанка Димитрова,  
председател на  

ТК „Незабравка“,  
гр. Велико Търново

Прояви

Успешно приключи тради-
ционният, вече 6-и поред, 
ученически зимен ски лагер 
на ТД „Стратеш” за начина-
ещи и напред-
нали скиори. 
Използвана бе 
междусрочна-
та ваканция 
на учениците 
- 2-6 февруари. 
В последните 6 
години лагерът 
се провежда на 
Беклемето и 
популярност-
та му расте. 
Ч у д е с н а т а 
база - почивна-
та станция на 
Института по 
планинско жи-
вотновъдство 
и земеделие, в 
непосредстве-
на близост до 
пистите, топла и уютна с 
вкусна храна, и тази година 
бе напълно заета: 19 деца на 
възраст от 8 до 14 години, 
2-ма опитни ски учители и 
лекар. Лагерът бе финансово 
подкрепен от Община Ловеч. 

За пръв път стъпиха на 
ски 11 деца и под умелото 
ръководство на Светослав 
Генков, председател на ТД 
„Стратеш”, за 4 дни се научи-
ха да карат уверено и с много 
елементи по писта „Сима”. 
В групата на напредналите 
8 скиори цареше прекрасен 
спортен дух. Те тренираха 
на дългата зелена писта под 

ръководството на Габриела 
Станчева. Спускаха се и по 
синята писта в гората. Вре-
мето беше динамично зимно, 

слънчево или мъгливо, тихо 
или бурно. Децата караха 
ентусиазирано, с желание и 
старание и в едрозърнестия 
мокър, и в прясно навалелия 
сух като пудра сняг по 6 часа 
на ден, 3 - сутрин и 3 - следо-
бед.

Преди вечеря пред ками-
ната се пишеха домашни и 
упражнения, зададени за ва-
канцията, а по-късно се отва-
ряха дъските за шах, игрите, 
кутиите с пастели и боички.

Последната вечер имаше 
рожден ден, подготвен с мно-
го изненади за рожденичката 
от нейните приятелки, тор-

та от домакините, любими 
песни и танци. 

Проведен бе устен изпит за 
правилата от ски учителите 

и бяха връчени 
сертификати 
за достигнато 
ниво в овладя-
ването на ски-
те, награди, 
сувенирни чаши 
с емблемата на 
ТД „Стратеш” 
и логото на ски 
лагера.

Всички си 
тръгнаха здра-
ви, обогатени 
от новата емо-
ция да караш 
ски в снежната 
планина с жела-
нието догодина 
да се срещнат 
отново на пис-
тите.

Следващите прояви в ка-
лендара на ТД „Стратеш” бе 
поход до хижа „Амбарица” на 
17 и 18 февруари и тради-
ционен поход до Пази мост и 
Къкринското ханче на 19 фев-
руари.

По време на похода регио-
налните клубове на Нацио-
нално движение „Традиция” 
направиха възстановки на 
срещата на Васил Левски и 
Никола Цвятков с турските 
заптиета на Пази мост и за-
лавянето на Апостола в Къ-
кринското ханче. 

Д-р Дарина Петрова

Ски ваканция на Беклемето 

На Трети март на Върха на славата
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1. Туристически карти:
- карта на Стара планина  
– I, II, III, IV част  - 5.00 лв.
- карта на Централна Стара планина  
„Пътят на слънцето”  - 6.00 лв.
- карта на Троянския Балкан  - 6.50 лв.
- карта хижа „Тъжа” - Проход на  
републиката № 4 - от международния  
маршрут Е-3 – Ком – Емине,  
непромокаема  - 8.00 лв.
- карта с. Дъскотна - нос Емине № 7 -  
от международния маршрут Е-3 -  
Ком-Емине, непромокаема  - 8.00 лв. 
- карта на Рила  - 5.00 лв.
- карта на Пирин  - 5.00 лв.
- карта на Родопите  - 5.00 лв.
- карта на Странджа  - 5.00 лв.
- карта на Странджа на 
издателство „Картгео“  - 6.00 лв.
- карта на Средна гора  - 5.00 лв.
- карта на Витоша  - 5.00 лв.
- карта на София - на български 
и английски  - 5.00 лв.
- карта на екопътеките в България  - 5.00 лв.
- карта на Боровец  - 5.00 лв.
- карта на гр. Сандански  - 3.00 лв.
- карта на гр. Банско  - 5.00 лв.
- пътна карта на България - 
на български и английски  - 5.00 лв.
- карта на 100-те национални 
туристически обекта  - 2.50 лв. 
- карта на 100-те национални 
туристически обекта - на 
български и немски  - 3.00 лв.
- карта на 100-те национални 
туристически обекта - ламинирана  - 3.00 лв.

- карта на 10-те планински първенци  - 3.00 лв.
- карта на Беласица и Огражден  - 6.00 лв.
- карта на Южен Пирин и Славянка  - 4.50 лв.
- карта на Осоговска планина  - 6.00 лв.
- карта на Осоговска планина  - 2.50 лв.
- карта „Хижите в България“  - 3.00 лв.
- карта на Старосел  - 3.00 лв.
- карта на София и околностите  - 2.00 лв.

2. Пътеводители:
- пътеводител „Ком-Емине”- 
българската част от 
международния маршрут Е-3  - 25.00 лв.
- пътеводител „Ком-Емине” - 
на английски език  - 35.00 лв. 
- пътеводител „Туристически 
маршрут Е4, българската част 
Витоша, Верила, Рила, Пирин, 
Славянка  - 20.00 лв.
- пътеводител „Туристически 
маршрут Е4  - 28.00 лв.
- пътеводител Връшка чука - Ком  - 12.00 лв.
- пътеводител „Българските планини”  - 15.00 
лв.
- пътеводител „Рила”  - 15.00 лв.
- пътеводител „София и 
Софийска област”  - 24.00 лв.
- пътеводител „Попови ливади”  - 4.00 лв.
- пътеводител „С пределни сили 
от Ком до Емине”  - 2.00 лв.
- пътеводител „Странджа” 
на Иван Михайлов  - 15.00 лв. 
- пътеводител/туристически речник 
„Странджа” на Иван Михайлов  - 6.00 лв.

- пътеводител „Шипка” на 
Иван Михайлов  - 2.50 лв.
- пътеводител „Бузлуджа” на 
Иван Михайлов  - 2.50 лв.

3. Пътеводители от поредицата „Нова 
туристическа библиотека”:
- пътеводител „Вихрен”  - 1.60 лв.
- пътеводител „Мусала”  - 1.60 лв.
- пътеводител „Връх Руй”  - 4.00 лв.
- пътеводител „Ботев връх”  - 2.00 лв.
- пътеводител „Скални 
манастири и църкви”  - 4.00 лв.

4. Туристическа литература
- книга „Живот и съдба на 
Филип Аврамов”  - 4.00 лв.
- сборник от песни „Върхът ни 
вика” от Борис Стрински  - 2.00 лв.
- книга „От Сучурума до 
Еверест” от Сандю Бешев  - 12.00 лв.
- книга „Безенги” от 
Сандю Бешев  - 12.00 лв.
- книга „Високопланински 
трекинг” от Александър 
Шопов  - 16.00 лв.
- книга „Планинско спасяване” 
от Огнян Балджийски и Камен 
Якимов  - 20.00 лв.
- книга „Сред природните стихии” 
от Кирил Воденичаров  - 15.00 лв.
- книга „Самотно 
пътешествие до Канч” от 

Румен Воденичаров  - 10.00 лв.
- книга „Исландия - огнената 
ледена земя”  - 7.50 лв.
Книжка за „100-те национални 
туристически обекта”  - 2.00 лв.
Книжка за „10-те планински 
първенци”  - 1.00 лв.
Членски книжки на БТС  - 3.00 лв.
Членски марки на БТС от  2.00 и 10.00 лв.
Марки за обекти от Движението „100 
национални туристически обекта“  - 1.00 лв.
Магнити от пещерите в България -  2.00 лв.
Значки „Сребърен еделвайс“ и 
„Златен еделвайс“  - от 2.50 и 3.00 лв.

Всеки месец в Информационния център 
можете да купите съответния брой на 
вестник „Ехо”. 

Заповядайте, очакваме ви!

В 
Информационния 
център на БТС са 
пуснати за про-
дажба два пъте-

водителя: Туристически 
маршрут Е 4 Витоша – 
Верила - Рила – Пирин – 
Славянка (първо издание 
2016 г.) и Ком – Емине 
(трето преработено и 
допълнено издание 2017 
г.). И двата пътеводи-
теля са издадени от 
Туристическо друже-
ство „Ойларипи” с автор 
Живко Момчев. Пъте-
водителите са подгот-
вени на много високо 
професионално ниво. 
Маршрутът Е 4 условно 
е разделен на 13 етапа, 
Ком – Емине – на 21 ета-
па. Това деление дава 
възможност за свободен 
избор на всеки да изми-
нава разстояние според 
желанието, възмож-
ностите и конкретни-
те условия за туризъм. 
Пътеводителят „Ком – 
Емине” може да се полз-
ва освен от пешеходни 
туристи, още и от ве-
лотуристи. Всеки един 
от етапите на марш-
рута в пътеводители-
те съдържа въведение с 
кратко описание, напре-
чен (височинен профил), 
подробно описание на 
трасето, онагледено с 
обзорни туристически 
карти. Част от тексто-
вете са поместени в 
цветни карета, в които 
се съдържа информация 
за потенциални опас-
ности, за забележител-
ностите по маршрута, 
любопитни факти за ра-
йона, както и за хижите 
и предлаганите от тях 

услуги. Намерена е мно-
го находчива форма за 
номерация на възловите 
обекти по маршрута, 
която кореспондира с 
номерацията на обек-
тите по напречния про-
фил и туристическата 
карта. Отбелязани са 
приблизителните вре-
мена при умерен преход 
до съответните обек-
ти по такъв способ, че 
във всеки момент от 
прехода туристът лес-
но добива представа за 
точното си местона-
хождение по картата, 
надморската височина, 
колко време е ходил до 
тук и колко му остава 
до следващите обекти 
и до края на прехода. И 
нещо много важно: даде-
на е подробна информа-
ция за състоянието на 
маркировката (лятна и 
зимна), конфигурация-
та на терена, през кой-
то преминава маршру-
тът, както и местата 
за снабдяване с вода. В 
някои участъци са по-
сочени и алтернативни 
варианти на основния 
маршрут.

В пътеводителите 
има подробна физико-ге-
ографска справка за пла-
нините, през които пре-
минават маршрутите. 
Не са пропуснати и не-
обходимите ценни съве-
ти за екипировката, за 
безопасното придвиж-
ване в планината, кон-
тактна информация и 
др. Пътеводителите са 
богато илюстрирани с 
висококачествени акту-
ални снимки на природни, 
културни, исторически 

и др. забележителности 
и обекти. 

В заключение трябва 
да отбележим, че разме-
рът, теглото и форма-
тът на книжното тяло 
на пътеводителите са 

проектирани така, че 
да могат да се пренасят 
в джоб или раница, кое-
то създава максимални 
удобства при ползване-
то им на терен.

С тези си достойн-

ства пътеводители-
те вече имат своя 
съществен принос в спе-
циализираната турис-
тическа литература. 
Поздравяваме автора 
за професионалната и 

висококачествената им 
подготовка, а на тури-
стите желаем на добър 
път по планинските пъ-
теки.

Йордан Йорданов

Полезна информация

Информационният център на БТС 
предлага нови пътеводители

През месеца на любовта и виното 
своя 70-годишен юбилей отпразну-
ва нашата най-активна туристка 
от КТВ – гр. Ямбол, Елена Маноло-
ва. Пожелаваме й да катери плани-
ните поне до 100-годишния си юби-
лей! Здраве и щастие за цялото й 
семейство! 

От приятелите

Честито!

Информационният център на БТС представя на вашето внимание:
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Е
дна поредица, 
издавана в края 
на 70-те и нача-
лото на 80-те 

години: „Чужди пътеписи 
из Балканите“, разкри-
ва безкрайно интересни 
впечатления за бълга-
рите като народност и 
начин на мислене. Любо-
питно е тези европей-
ски пътешественици и 
изследователи не само 
как описват България, 
българите, природата, 
градовете, пътищата, 
обичаите и т.н., но и 
какви са предварител-
ните нагласи, както и 
какви нови си създават 
по време на пътуване-
то. Подбраните откъси 
надали имат някакъв 
исторически смисъл, те 
са по-скоро любопитни и 
интересни, а не толкова 
важни от историческа 
гледна точка.

На 26 т.м. в 4 ч. тръ-
бата засвири, светата 
литургия бе прочетена 

и пътуването бе продъл-
жено по-нататък. След 
4 часа пристигнахме в 
Узунджова, едно бедно 
село, където живееха по-
вече българи християни. 
Това място лежи в едно 
дълго равно поле, тъй 
като от Адрианопол до 
Филипопол се простира 
една прекрасна страна 
- с житна земя и лозя, 
която обаче съвсем ни-
как или твърде малко 
е обработена. Поради 
това трябва да се съ-
жалява, че варварите 
владеят една толкова 
хубава страна, която 
немците биха направили 
по-полезна.

Симперт Нигел, 1699

От Одрин започва Бъл-
гария. Във всички села се 
говори български. Стра-
ната е хубава като Сед-
моградско. Изглежда, че 
навсякъде е имало лозя 
- сега всичко е буреня-
сало и се е превърнало 
в поле. Народът е край-
но потискан и ограбван, 
така че не може да се 
съвземе, а и никого не 
оставят да се издигне; 
обират му всичко. Има 
хубав добитък и пасища.

Тази страна е Бълга-
рия, хубава, плодородна 

земя, но е запустяла, 
лошо обработена, села-
та са малко. Нивите и 
лозята са буренясали, 
къщите са лоши като 
свински кочини. Тук по 
полето видяхме много 
свине.

Ханс Дерншвам, 1553

Още от времето на 
Византийската империя 
тази провинция е била 
населена от войнствен 
народ, който често е 
нанасял поражение на 
императорските войски. 
През следващите епохи 
и след попадането им под 
турска власт българите 
запазили някои черти на 
независимост. Скрити 
в своите планини, те 
обикновено ги напускат 
само за да се присъеди-
нят към бунтовниците, 
които понякога всяват 
ужас в Константинопол, 
или за да отидат напро-
лет в този град и в дру-
ги големи градове в Тур-
ция. Тъй като са предим-
но овчари, те веднага се 

залавят да слугуват при 
пашите и големците, за 
да се грижат за конете 
им през цялото време, 
докато има паша. След 
това поемат обратно 
пътя към планините, къ-
дето се отдават на за-
нятията си и на навици-
те, които са придобили с 
времето.

Тяхното облекло, по 
което може да се съди 
за оскъдния им начин 
на живот, се състои 
от късо палто от овча 
кожа с вълната обърна-
та навътре и от широки 
платнени панталони до 
коленете. На главата 
си носят калпаци от аг-
нешка кожа, а обувките 
им са от сурова свинска 
кожа. Те нямат обичай 
да си оставят брада, но 
имат мустаци, които 
не са гъсти. Цветът на 
лицето им е маслинен, 
а кожата отпусната. У 
мнозина от тях корем-
ната област е доста 
развита. Имат приятна 
външност, без да при-
тежават благородна 
осанка, а откритото 
им лице, малките очи, 
изпъкналото чело ги ха-
рактеризират по-добре, 
отколкото присъщия им 
груб характер.

Големи любители на 
музиката и на танците, 
те не се разделят със 
своята гайда, под чиито 
крещящи звуци всички, 
дори и музикантите, 
започват да се движат 
ритмично. Те познават 
лирическия танц и без-
брой непристойни тан-
ци, които обикновено из-
пълняват по улиците на 
Константинопол, преди 
да започнат да слугу-
ват и когато се готвят 
да си отиват. Впрочем 
те са храбри, скромни и 
трудолюбиви, но невежи 
повече, отколкото може 
да се предполага.

Франсоа Пуквил, 1798

Но много повече 
са описанията на 

жените

Трябва да признаем, че 
жените от тази страна 
са много симпатични. 
Походката им е права, 
съпроводена с благород-

на гордост, примесена 
с любезност и мекота. 
При все че са само се-
лянки, жестовете им и 
всичките им маниери са 
на хора над простолюди-
ето. Мислех, че виждам 
вакханките на г. Пусен. 
Облеклото им е само 
риза и някаква роба от-
горе. Косите им са из-
цяло сплетени, висящи 
по гърбовете им и пъл-
ни с монети като пари 
от по пет френск/и су и 
други по-големи и по-от-
крояващи се. Ризите и 
робите им са доста от-
ворени отпред и шията 
им е твърде открита. 
Те всички са с много кра-
сиви шии и не си дават 
много труд да ги прикри-
ват. Най-сетне винаги 
са с открити лица.

Пол Люка, 1706

Жените им са надаре-
ни с голяма красота и 
съчетават хармонично 
развитото тяло и съ-
вършенството на фор-
мите с преимущество-
то на високия ръст и 
благородната походка. 
Сластолюбивите из-
точни монарси трябва 
по-скоро сред тях, а не 
сред черкезките да тър-
сят розите на любовта, 

предназначени да укра-
сяват техните хареми. 
Но тъй като такова съ-
вършенство не може да 
бъде лишено от разум, 
те несъмнено ще наме-
рят и достатъчно дру-
ги прелести, които да 
ги накарат да забравят 
скуката на самотното 
си съществуване.

Франсоа Пуквил, 1798

Българските жени са 
толкова усърдни в пре-
денето, че когато вър-
вят по улицата, не мо-
жеш да ги срещнеш без 
работа, но поставят 
една хурка с вълна зад 
рамото си и така вър-
вят и предат. 

Райнхолд Лубенау, 
1587

Описание на София

По пътя трябваше да 
минем през някогашна-
та столица на България 
- София, която сега е 
само едно открито, при-
ятно и многолюдно тър-
жище, което по големи-
на може да се сравни с 
град Вормс. Тя лежи на р. 
Искър в една плодородна 
и равна местност. Рав-
нината наоколо не би мо-
гла да бъде обрисувана 
по-хубава и далеч надми-
нава Лехското поле при 
Аугсбург, както с право 
пише за това Саломон 
Швайгер. Там има и мно-
го хубави черкви, хани-
ща и бани, но улиците 
не са постлани. Къщи-
те са направени изцяло 
от дърво и са покрити 
с дървени капаци. Сега 
в града живеят много 
българи, дубровничани, 
гърци, мюсюлмани и ев-
реи, повечето от които 
се занимават предимно 
със занаяти и въртят 
голяма търговия. В този 
град се правят най-хуба-
вите ямурлуци в Турция.

Хр. фон Власдорф, 1660

Къщите тук са далеч 
по-хубави, отколкото 
на други места. Между 
тях има и много дворци 
и сараи, но всички са из-
градени в турски стил. 
Горните стаи премина-
ват една в друга или са 
свързани, така че през 
решетките на прозор-
ците се вижда от една 

в друга. Това е направе-
но така може би заради 
жените, та ревнивите 
мъже да могат да на-
блюдават всичките им 
действия и движения. 
Стаите са доста малки 
и са разделени с различ-
ни дървени прегради и 
шкафове. По-голямата 
част от пода е една 
стъпка по-висока от 
другите стаи. Поради 
това, когато човек иска 
да се изкачи там, пър-
во си събува обущата 
на площадката отпред. 
При това трябва да се 
знае, че местните хора 
имат обичай, когато би-
ват поканени да влязат 
в някоя стая, те преди 
това събуват обущата 
си и при вратата или на 
тази площадка, нещо, 
което са свикнали да 
вършат и високопоста-
вени лица. В стаите на 
местните жители няма 
нито столове, нито пей-
ки, нито други домашни 
мебели, освен зимно вре-
ме едно приспособление, 
което прилича на маса и 
което е покрито с една 
дебела покривка чак до 
земята. В него се поста-
вя един глинен съд, пълен 
с въглени.

Герхард Дриш, 1718

На няколко левги от-
тук има планина, наре-
чена Витоша, на която 
е постоянно студено и 
снегът не се е стопявал 
там отпреди повече от 
20 години.

Льофевр, 1611

Познания за езика 
на българите

Разказите за езика са 
твърде оскъдни - реги-
стрирано е едно-един-
ствено изказване за ези-
ка от втората половина 
на ХV в. Неговият автор 
е ренесансовият писа-
тел Филип Калимах, кой-
то е „имал ясна предста-
ва за принадлежността 
на българите към семей-
ството на славянските 
народи“. В писмото си 
до папата той пише за 
българите, че „са близ-
ки съседи и познати на 
поляците, но са и благо-
склонни и сродни на тях 
поради еднаквостта на 
езика им“. 

През ХVI в. най-много 
са описанията на пода-
ници на империята на 
Хабсбургите. Най-рано 
са регистрирани впе-
чатленията на Бене-
дикт Курипешич, пре-
косил Балканите като 
член на внушително по 
броя си пратеничество 
през 1530-1531 г. За него 
не се знае много, но се 
предполага, че е слове-
нец, полиглот по обра-
зование. Общувайки с 
българите, той записва: 
„И те говорят един сла-
вянски език, който за 
нас беше малко по-нераз-
бираем от сръбския...“ 

Босненецът Антон 
Вранчич пък приема 
българите за народ, го-
ворещ илирийски език. 
Обяснявайки името 
на Пловдив две години 
по-късно, през 1553 г. 
той пояснява: „Турците 
го наричат Филибе, а 
траките, българите и 
другите народи, говоре-
щи на илирийски език... 
го наричат Пловдив...“ 

По подобен начин пред-
ставя езика на българи-
те и Ожие Бусбек, кой-
то, бидейки фламандец 
по произход, живее във 
Франция, но дълго вре-
ме е на дипломатическа 
служба в Хабсбургската 
империя, като по тази 
причина фигурира в ли-
тературата и като ав-
стрийски, и като френ-
ски пътешественик. 
Бусбек е един от най-об-
разованите хора на вре-
мето си. Освен класиче-
ските латински и гръцки 
и няколкото западноев-
ропейски езика, той вла-
дее турски и чешки език. 
Минавайки през 1553 г. 
през българските земи, 
той дава сведения за 
историята и произхода 
на българите. „Смята се 
- пише той, - че българ-
ският народ е дошъл от 
скитската река Волга по 
времето, когато пове-
чето племена добровол-
но или насила са сменяли 
земите си. Така че бълга-
рите, така да кажа, вол-
гарите (носят името си) 
от споменатата река. ... 
Говорят илирски език, 
както сърбите и расци-
те (и др.).“

Страницата подготви 
Филипина Бондокова

Чужди пътешественици за България

Църквата и джамията в Лом

София
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Е
кспозицията „Колю Фи-
чето – живот и твор-
чество“ е официално 
открита на 20 юли 1969 

г. в специално построена за 
целта сграда – един от малко-

то случаи в България, когато 
за музей не се използва стара 
постройка. Днес музеят е сред 
основните забележителности 
в Дряново, а и в България. 

Тук работата на Колю Фиче-

то е представена чрез умалени 
макети на най-впечатляващи-
те негови строежи, планове-
те им, архивни и съвременни 
фотографии, които разкриват 
оригиналния и сегашния им вид. 

Представени са и характерни 
за периода строителни и рез-
барски инструменти, както и 
неговият пръстен-печат.

Сред последните допълнения 
на експозицията са огромно 

родословно дърво на Колю Фи-
чето, снимки на негови родни-
ни и хора, с които е работил. 
По повод 210 години от рож-
дението на Колю Фичето през 
2010 г. сградата на музея беше 
изцяло ремонтирана, а експо-
зицията обновена и значител-
но обогатена.

Сред уникалните градежи 
на майстора, роден през 1800 
година в Дряново, са мостът 
край Бяла, чешмата в Сокол-
ския манастир, църквата „Св. 
Никола“ в Дряново, мостът на 
река Осъм в Ловеч и много дру-
ги. От 1836 година Уста Кольо 
Фичето изгражда предимно 
църкви. Някои от най-забеле-
жителните сгради, построени 
от него, са хан „Хаджи Нико-
лай”, Конакът и Къщата с май-
мунките във Велико Търново. 
Колю Фичето се счита за ро-
доначалник на новата българ-
ска монументална и църковна 
архитектура. 

100 национални туристически обекта

Награден от БТС през 2017 г.

№ 22а Музей „Колю Фичето”
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В 
края на 60-те години 
на миналия век съ-
ветските алпинисти 
бяха достигнали за-

видни успехи по върховете 
на Кавказ, Памир и Тяншан. 
Водещите им алпинисти бяха 
осъществили по няколко из-
качвания на най-високите 
върхове на посочените плани-
ни. Заговори се за „таван” в 
развитието на най-добрите 
съветски алпинисти. По това 
време както за алпинистите 
от бившите страни на со-
циалистическия лагер, така 
и за алпинистите на СССР, 
„желязната завеса” не позво-
ляваше изяви извън предели-
те на страните им.

За тях Хималаите, Карако-
рум и Хиндукуш бяха неосъ-
ществим блян. След много 
и продължителни дебати в 
края на 1967 г. (12.Х.1967 г., 
протокол № 13) Президиумът 
на Федерацията по алпини-
зъм на СССР приема важно 
решение: Учредява се почет-
ното звание „Снежен барс” по 
подобие на непалското зва-
ние „Снежен тигър”, присъж-
дано на шерпите, преминали 
границата на 8000 метра. 

Какво предвиждаше пра-
вилникът за получаването 
на званието „Снежен барс”? 
Правото да притежават 
това звание имаха алпини-
стите, които са изкачили и 
четирите седемхилядника на 
територията на СССР – Ко-
мунизъм (7495 м), Ленин (7134 
м) и Корженевска (7105 м), за 
Памир, както и връх Победа 
(7439 м) за Тяншан. За много 
кратко време мнозина съвет-
ски алпинисти събраха ко-
лекцията (впрочем 5 от тях 
вече я имаха и те трябваше 
само да бъдат узаконени). 

Междувременно отноше-
нията между СССР и Китай 
се бяха влошили и тъй като 
връх Победа се намира на гра-
ницата между двете държа-
ви, връх Победа бе заменен 

с връх Хан Тенгри, на когото 
само 5 метра не достигаха, 
за да бъде и той член на се-
мейството на седемхиляд-
ниците. С годините, когато 
международните отношения 
в целия свят се подобриха и 
много чуждестранни алпи-
нисти започнаха да посеща-
ват международните алпий-
ски лагери в подножието на 
съветските седемхилядници, 
бе възприето с това зва-
ние да бъдат отличавани не 
само съветски, но и чуждес-
транни алпинисти. Първите 
чужденци, заслужили това 
звание, стават америка-
нците Уилям Гарнър и Ренди 
Старет, изкачили връх Побе-
да през 1985 г. заедно със съ-
ветски алпинисти, в чест на 
40-годишнината от победа-
та над фашистка Германия. 

БЪЛГАРИТЕ
След 13 август 1967 г., ко-

гато и България влезе в се-
мейството на държавите, 
стъпили на връх над 7-те хи-
ляди метра, нещата тръгна-
ха очаквано много бързо. Чрез 
национални отбори, отбори 
на Окръжните съвети на 
БТС, на клубни екипи и дори 
чрез индивидуални прояви 
нашите алпинисти масово 
навлязоха в Памир и Тяншан. 
Стигна се дори до рекордни-
те 114 български алпинисти 
да катерят върховете на Па-
мир през 1987 година. Тогава 
някои се пошегуваха, че ре-
публиканската ни алпиниада 
през 1987 г. се е провела в... 
Памир.

Един бегъл поглед на кни-
гата ми „Големите върхове”, 
изд. „Зомбори”, Пловдив, 1997 
г., показва, че в периода от 
1967 година до сега повече 
от 250 българи са осъщест-
вили над 560 изкачвания на 
седемхилядни върхове. В това 
число са и над 40 наши алпи-
нистки. Дори някои от алпи-

нистите ни имат по 12, 11, 
10, 9, 8 и т.н. изкачвания. И 
както ще видим, съвсем не е 
изненада и това, че първият 
български алпинист, завою-
вал това много престижно 
звание „Снежен барс”, е Йор-
данка Димитрова, която на 
15 август 1989 г., заедно със 
съветски алпинисти, стъп-
ва на връх Победа (7439 м). С 
това си изкачване тя става 
не само първата българка, но-
сителка на това звание, но и 
първата чужденка, наредила 
се на 416-то място в дългия 
списък на „Снежните барсо-
ве”, които към настоящия 
момент вече са 673-ма души. 
Освен това тя осъществява 
и първото българско изкачва-
не на този най-студен и севе-
рен седемхилядник. Само три 
дни след това – на 18 август, 
пак заедно със съветски ал-
пинисти, на този емблема-
тичен връх стъпва и Петко 
Тотев.

С тези си изкачвания два-
мата ни алпинисти официал-
но са признати за носители 
на званието „Снежен барс”, 
и то в най-първата му ре-
дакция. Историята обаче не 
приключва дотук, защото 
при една моя служебна коман-

дировка до СССР и при нароч-
ната ми среща с държавния 
треньор на Федерацията по 
алпинизъм на СССР Владимир 
Шатаев, много добре познат 
на нашите алпинисти, въ-
просите около това звание 
приключиха окончателно, 
след предоставения му наш 
поименен списък с точните 
имена и дати на изкачените 
четири седемхилядника, но 
не с връх Победа, а с връх Хан 
Тенгри.

Президиумът на съветска-
та Федерация по алпинизъм 
призна като официални на-
правените от наши алпи-
нисти изкачвания и на този 
връх съответно на 17 юли 
1989 г. от 6 алпинисти, на 
19 юли от 5 алпинисти и на 
21 юли от 2-ма алпинисти. 
Като към тези 13 алпинисти 
прибавим и двамата от връх 
Победа, става ясно, че общо 
15 наши алпинисти са стана-
ли носители на това много 
престижно отличие. Ето и 
техния списък по азбучен ред: 
1. Веселин Чаушев („Руен“ - 
Пловдив), 2. Господин Динев 
(„Сините камъни“ - Сливен), 
3. Димитър Начев („Планинец“ 
- София), 4. Дойчин Василев 
(„Витоша“ - София), 5. Ема-

нуил Деянов (НСА – София), 6. 
Иван Вълчев („Академик“ - Пло-
вдив), 7. Йорданка Димитрова 
(Кремиковци), 8. Людмил Яна-
киев („Рилски турист“ - Са-
моков), 9. Минко Занковски 
(с. Черни Осъм - Троянско), 10. 
Огнян Стойков („Академик“ - 
Варна), 11. Петър Панайотов 
(„Трапезица“ - В. Търново), 12. 
Петко Тотев (Кремиковци), 
13. Радослав Славов („Ака-
демик“ - Варна), 14. Стамен 
Станимиров („Осогово“ - Кюс-
тендил), 15. Тодор Григоров 
(„Осогово“ - Кюстендил).

Всичко около въпросното 
звание приключи само за 2-3 
дни, което позволи медалите 
(жетоните) на горните 15 
души да ми бъдат предадени 
и донесени в Българската фе-
дерация по алпинизъм, за да 
бъдат официално връчени на 
тези, които ги бяха заслужи-
ли. И с това въпросът все още 
не е приключил, тъй като го-
дина по-късно (07.08.1990 г.) с 
изкачването си на връх Хан 
Тенгри това отличие тряб-
ваше да завоюва и Любомир 
Илиев от Кремиковци. Но тъй 
като само няколко месеца 
преди Любомир да се изкачи 
на Хан Тенгри, или на 18 ноем-
ври 1989 г., Президиумът на 
Федерацията по алпинизъм 
на СССР бе прибавил анекс 
към първоначалния проект и 
вместо четирите върха офи-
циално бе включен пети – Хан 
Тенгри, който в последно вре-
ме все по-често се споменава 
с височина 7010 м. Боян Пет-
ров също събра четирите се-
демхилядника, както следва: 
на 01.08.2003 г. връх Авицена, 
на 06.08.2007 г. връх Хан Тен-
гри, на 01.08.2010 г. връх Кор-
женевска и на 11.08.2010 г. 
връх Исмаил Самани. И въпре-
ки че тези върхове вече не са 
на територията на бившия 
СССР, а на Таджикистан, Кир-
гизия и Казахстан, званието 
„Снежен барс” продължава при 
голям интерес и се води от 
бившия държавен треньор по 
алпинизъм на Руската феде-
рация по алпинизъм Владимир 
Шатаев. При направената 
консултация тези дни с него 
за включването на Любомир и 
Боян в списъка се стигна до 
заключението, че и двамата 

Алпинизъм

Русенският планинар Стоян 
Икониев на 80 години

Познатият на русенските туристи обществен деятел 
достигна още един връх, този път в житейското си поприще 
- навърши 80 години. Възраст, изпълнена с любов към приро-
дата и туристическото движение, с амбицията ТД ”Приста” 
в Русе да бъде едно от водещите в страната, със сърцата 
работа за утвърждаването на алпинизма и ориентирането 
най-вече сред подрастващите в крайдунавския град. 

В далечните 1952-56 години работи като инструктор в 
тогавашния ЦАЛ за подготовка на кадри, днешния учебен 
център в Мальовица. Наученото тук помага за превръща-
нето на малката секция по алпинизъм в стабилен клуб на 
дружеството през 1957 г. и за началото на традиционната 
Дунавска алпиниада на скалите край Басарбово в поречието 
на Русенски Лом две години по-късно. А когато в дейността 
на БТС съществен дял заема туристическото спортно ори-
ентиране поема обучението на местните отбори и органи-
зацията на редовните състезания. В различните периоди е 
бил избиран за член на ръководството на дружството и за 
председател на съответните клубове. За развитието на 
ориентирането той и днес отделя време в Русенския уни-
верситет. 

Управителният съвет на ТД ”Приста” честити 80-годиш-
ния юбилей на Стоян Икониев, като му пожелава и занапред 
да бъде сред русенските туристи и да споделя с младите 
своите знания и опит. На многая лета, Стояне!

„Снежните барсове” на България

Жетонът „Снежен барс” (Покорител 
височайших гор СССР), с който се на-
граждават „Снежните барсове“

1 октомври 1991 г. Йорданка Димитрова първа от българките стъпва на 
осемхилядник - Чо Ойю, 8201 м Продължава на стр. 18
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Министерството на младежта и 
спорта и Българският спортен то-
тализатор организираха за трети 
път церемонията „Нощта на шампи-
оните“, на която наградиха с парич-
ни премии на обща стойност 215 000 
лева най-добрите спортисти и тре-
ньори на България за 2017 г.

На церемонията министърът на 
младежта и спорта Красен Кралев 

връчи най-високото държавно отли-
чие в областта на спорта - „Венец 
на победителя“, на изтъкнати лич-
ности, които са чествали кръгли го-
дишнини през 2017 г. и имат големи 
заслуги за българския спорт.

Алпинистите Методи Савов и 
Иван Вълчев бяха сред отличените. 

Снимка: Елисавета Първанова

Заслужена награда за 
алпинистите Методи 
Савов и Иван Вълчев

Методи Савов

трябва да осъществят из-
качване и на връх Победа, ако 
искат да станат носители 
на това високо отличие. 

Ето как е претърпял изме-
нение Правилникът за това 
звание в годините: От 1967 
до 1984 г. върховете са: Кому-
низъм, Победа, Ленин и Кор-
женевска. От 1985 до 1989 г. 
връх Победа е заменен с Хан 
Тенгри, а след 18 ноември 
1989 г. върховете стават 
5, защото в последно време 

връх Хан Тенгри официално 
е приет като пети седемхи-
лядник, а името официално 
обявено като Кан Тенгри.

Към настоящия момент 
общо 673 алпинисти са ста-
нали носители на това зва-
ние, а някои от тях дори са го 
завоювали по няколко пъти. 
Рекордьор е руснакът Борис 
Коршунов (1981, 1988, 1990, 
1991, 1993, 1998, 1999 и 2004 
г.), който за последен, 9-и 
път става „Снежен барс”, ко-

гато е на 69 години. Най-млад 
е завоювал това звание Анд-
рей Целищев от Казахстан, 
когато е бил на 22 години. Три 
пъти колекцията е станала 
притежание и на алпинист-
ката Елвира Носонова (1973, 
1988, 1991 г.). Само за 29 дни, 
17 часа и 5 минути полякът 
Анджей Барчиел се изкачва 
на петте седемхилядника и 
това той прави от 15 юли до 
12 август 2016 г.

Доц. Сандю Бешев Йорданка Димитрова на връх Победа, 7439 м

„Снежните барсове” 
на България

Продължение от стр. 17

Управителният съвет на ТД 
„Узана“ – гр. Габрово, на основа-
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 
1, 2 и 5 от устава на дружество-
то, свиква редовно Общо събра-
ние на 30 март 2018 година от 
18 часа в репетиционната зала 
на НЧ „Априлов-Палаузов“ - Га-
брово, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния 
съвет за дейността на друже-
ството за 2017 година.

2. Финансов отчет за 2017 го-
дина.

3. Отчет на Контролния съ-
вет.

4. Приемане на Календарен 
план за 2018 година и бюджет за 
неговото осъществяване.

5. Избор на делегат за Общото 
събрание на Сдружение „БТС“ за 
2018 година.

6. Разни.
При липса на кворум, на осно-

вание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събра-
нието ще се проведе един час 
по-късно, съгласно чл. 23 на ус-
тава.

ПОКАНА

Туристическо дружество „Бе-
лите брези - Борово”, гр. Борово, 
обл. Русе, ще проведе годишно 
отчетно събрание на 24.03.2018 
г. от 18 ч. в туристическата 
хижа в местността „Пчелина”, гр. 
Разград, при следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на 
членове на ТД „Белите брези - Бо-
рово”.

2. Отчет за работата на УС 
на ТД „Белите брези - Борово” за 
2017 г.

3. Отчет на Инспектората за 

работата на УС за 2017 г.

4. Разисквания по т.т. 2 и 3 и 

вземане на решения.

5. Приемане на програма за ра-

ботата на ТД през 2018 г. и бю-

джет за нейното осъществяване.

6. Избор на делегат за участие 

в Общото събрание на БТС.

7. Разни.

УС на ТД „Белите брези -  
Борово”,гр. Борово, обл. 

Русе

ОБЯВА

УС на ТД „Момини двори“ – гр. 
Гоце Делчев, на основание чл. 26, 
ал. 1 от ЗЮЛНЦ и решение от 
протокол № 4 от 07.02.2018 г. 
на УС на дружеството, свиква 
Общо събрание на 13.04.2018 г. 
от 17.30 часа в залата на чита-
лище „Просвета” - гр. Гоце Дел-
чев, при следния:

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчетен доклад за дей-

ността на дружеството за 
2013-2017 г.

2. Финансов отчет за 2017 г.
3. Доклад на Контролната ко-

мисия за 2017 г.

4. Проектобюджет за 2018 г.
5. Разисквания и гласуване по 

т. 1, 2, 3 и 4.
6. Насоки за развитие на ту-

ризма в дружеството, клубове-
те и общината от 2018 до 2022 
г.

7. Избор на председател, Упра-
вителен съвет и Контролна ко-
мисия на дружеството.

8. Избор на делегат и резерв-
ни делегати за Общото събра-
ние на БТС.

9. Разни.

УС на ТД „Момини двори“,  
гр. Гоце Делчев

ОБЯВА
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Т
ова е Мариан-
ската падина, 
разположена в 
Северозападен 

Тихи океан. Простира се 
на 2500 км. Най-голяма-
та й (известна засега) 
дълбочина - 10 994 м, бе 
оповестена от америка-
нците Джеймс Гарднър 
и Андрю Армстронг от 
Университета в Ню Хе-
мпшир. Като използвали 
събрани по време на оке-
анографска експедиция, 
проведена през 2010 г. 
(август – октомври), те 
направили нови изчисле-
ния. Тогава била „проша-
рена” цялата площ на па-
дината – 400 000 кв. км. 
Използван бил методът 
на отразяване на звуко-
ви вълни от дъното, из-
пращани от плавателен 
съд.

Падината маркира 
зона на интензивно раз-
местване на земните 
пластове. Учените смя-
тат, че тихоокеанска-
та тектонична плака, 
на възраст 180 милиона 
години, бидейки твърде 
плътна, се е преплъзнала 
под младата филипин-
ска плака и е застанала 
почти вертикално на 
земната мантия. Изсле-
дователите с изненада 
установили подводни 
планини, високи 2500 ме-
тра.

Топографията на 
митичното място ле-
ка-полека започна да се 
изяснява. А то, място-
то, не е посещавано от 
23 януари 1960 г., кога-
то швейцарецът Жак 
Пикар и американецът 
Дон Уолч успяват да се 
потопят с батискафа 
Uss Trieste на дълбочина 
10 916 метра. Събитие-
то предизвика сензация, 
тъй като налягането 
на водния стълб, без съ-
ответно съоръжение, 
би смазало всеки. През 
1960 г. регистрираното 
в достигнатата най-
ниска точка налягане 
било 1086 бара, или 1000 
пъти повече от това 
на земната повърхност. 
Що се отнася до тем-
пературата на дъното, 
тя се оказала 00С. Сред-
ната температура на 
водата на океанското 
дъно е 20С на дълбочина 
3000 м и между 0,5 и 1,5 

на дълбочина 5000 м.
Сега Марианската 

падина е отново обект 
на внимание; през 2012 
г. канадският киноре-
жисьор Дейвид Камерън 
съобщи, че се готви да 
слезе долу с подводница-
та Deepsea Challenger, 
оборудвана с прожекто-
ри, 3D камери и робот 
последно поколение, кой-
то да вземе проби. Науч-
ните списания обаче не 
съобщиха резултатите 
от проекта. И брита-
нецът Ричард Брансън, 
основател на космиче-
ската компания „Вър-
джин”, възнамерявал да 
се спусне със специален 
апарат. Ерик Шмидт, 
шефът на Гугъл, финан-
сирал американския ин-
ститут DOER Marine 
за конструиране на ус-

тройство със същата 
цел.

В своите първи наблю-
дения Пикар и Уолч раз-
казват за необикновен 
живот: за т. нар. „горе-
щи (термични) комини” 
с червеи, издържащи на 
високото налягане, и 
слепи поради липсата на 
светлина. Учените спо-
менават и за непознати 
риби.

Множество издадени 
научнофантастични ро-
мани за Марианската па-
дина описват допотопни 
гигантски чудовища.

„Чистач” на косми-
ческия боклук

Един от проблемите 
при навлизане на човека 
в Космоса е, че остан-
ките от вече неизполз-
ваеми сателити про-
дължават да кръжат 
в околоземна орбита. 
Пространството около 
нашата планета се е 
превърнало в истинско 
сметище. В него обика-
лят около 16 000 отлом-
ки с размери над 10 см. 
Във всеки момент има 
риск те да се блъснат 
в някой годен сателит 
или, което е още по-ло-
шо, да се натъкнат на 
Международната косми-
ческа станция. Голяма 
част от тези парчета 
са от излезли от упо-
треба сателити, от 
различни степени на 
носещите ракети или 
резултат от сблъсъци 
между изкуствени спът-
ници.

С решението на въ-
проса се заел екип от Ло-
занската политехника. 
Той разработил проект 
за устройство, което 
да отклонява отломки-
те от орбитата им, да 
ги насочва към земната 
атмосфера, където те 
ще се разпаднат или 
изгорят. Първият про-
тотип, наречен Clean 
Space One и с дължина 
30 см, има за задача да 

„прихване” експе-
рименталния 
с а т е л и т 
Swiss Cube 
с тегло 
820 г, 
изве-

ден в 
орбита 
още през 
2009 г., или 
неговия „бра-
товчед” TI 
Sat в орбита 
от 2010 г. 
След като 
достигне 
височи-

н а 

между 630 и 730 км, 
„чистачът” ще синхро-
низира своята орбита 
с тази на „боклука”, 
обикалящ с шеметната 
скорост от 28 000 км в 
час, ще го улови с пинсе-
тите си, ще го „укроти”. 
Веднъж съединил се със 
своята „жертва”, Клийн 
Спейс ще се запъти към 
Земята.

Стойността на про-

екта е 8 милиона евро. 
Разработчиците смя-
тат, че премиерата му 
ще се състои към 2016-
2018 г.

Когато фантази-
ята и достижени-
ята на науката се 

преплетат

Смесица между куче и 

котка, прасе с човка, по-
лужираф-полуелен – още 
много фантастични ри-
сунки изпълват менаже-
рията на британката 
Катрин Флеминг. Тя е 
нарекла своята сбирка 
„зоологическа градина 
на бъдещето” и вярва, 
че някои от показани-
те видове действител-
но ще бъдат създадени 
чрез генно инженерство 

в началото на 22 век. 
„Аз искам да подскажа 
еволюцията, която ще 
претърпят животните 
в бъдеще, а не да ги за-
пазя такива, каквито 
са понастоящем. Сега 
те изглеждат сякаш са 
само спекулация на фан-
тазията, но като виж-
дам как бързо напредва 
науката, нищо чудно мо-
ята менажерия да ста-
не първият каталог на 
бъдещото животинско 
царство.

През 1951 година воен-
ният кораб “Challenger” 
от Кралската флота на 
Великобритания реги-
стрира най-дълбокото 
място в Световния оке-
ан - Марианската пади-
на.

Мариана Ангелова

Тайнственото място на планетата
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Е
кспедицията на Ма-
гелан доказала, че до 
толкова търсените 
„Острови на подправ-

ките“, под които се разбирал 
най-вече Молукският архипе-
лаг, може да се стигне по два 
пътя: западния, испански – око-
ло Южна Америка, и източния, 
португалски – около Южна 
Африка. Възникнал въпросът: 
кому трябва да принадлежат 
Молукските острови – на Ис-
пания или на Португалия?

Испанците решили въобще 
да не се съобразяват с порту-
галския монопол върху търго-
вията с „Островите на под-
правките“, даден от папата. 
Те оборудвали флотилия от 
7 кораба с екипаж общо 450 
души под командването на 
знатния рицар Гарсия Хофре 
Льоса. Единственият негов 
недостатък в случая бил, че 
нямал опит в продължителни 
морски плавания.

За главен щурман бил назна-
чен Хуан Себастиан Елкано 
(който променил фамилията 
си Делкано на по-благозвучно-
то Елкано).

Льоса издигнал адмиралския 
си вимпел на кораба „Санта 
Мария де ла Виктория“, кой-
то имал 300 тона водоизмес-
тимост. Елкано се намирал 
на „Санкти Спиритус“ (200 
тона). Два други кораба били 
с водоизместване 170 и 130 
тона, а трите най-малки – с 
по 70-80 тона.

На 24 юли 1525 г. флотилия-
та излязла от пристанището 
на Ла Коруня, възнамерявайки 
да повтори пътя на Магелан.

Елкано, който преди това се 
показал като добър капитан 
на малката „Виктория“ и до-
вел обратно остатъците от 
експедицията на Магелан, се 
оказал слаб помощник на нео-
питния адмирал Льоса.

Флотилията се движела 
много бавно през Атлантиче-
ския океан. В края на 1525 г. 
до бреговете на Патагония 
буря разпръснала корабите. 
„Санкти Спиритус“ потънал 
по вина на Елкано.

На 8 февруари 1526 г. се 
стоварила нова буря. Два мал-
ки кораба – „Санто Лесмес“, 
под командването на Фран-
сиско Осес, и „Санта Мария 
дел Парал“, с капитан Хорхе 
Нахеро, били запратени от 
ветровете далече на юг. Спо-

ред доклада на Осес, те виде-
ли „края на земята”, т.е. някой 
от островите на архипелага 
Огнена земя, отвъд който се 
простирало открито море.

Това било важно откритие. 
Оказало се, че в Тихия оке-
ан може да се влезе, без да е 
задължително да се премине 
през криволичещия и рисков 
Магеланов пролив. Но по онова 
време никой не обърнал особе-
но внимание на съобщението 
на Осес, включително и сами-
ят той. Заедно с Нахеро те 
завили на север, а в средата 
на февруари намерили в усти-
ето на река Санта Крус кора-
ба с адмирала и третия малък 
съд.

Февруарската буря при-
нудила големите кораби да 
излязат от пролива в Ат-
лантическия океан. Един от 
тях тръгнал на изток към 
нос Добра надежда и изчезнал 
безследно. Друг се отправил 
на север към Бразилия, нато-
варил дървесина и се прибрал 
след почти две години плава-
не. Само този кораб се завър-
нал в Испания...

Моряците започнали да ре-
монтират тежко повредени-
те кораби. Хранели се главно с 
риба и месо от тюлени. В края 
на март флотилията вдигна-
ла котва.

Елкано се прехвърлил на ад-
миралския кораб. На 5 април 
1526 г. флотилията отново 
навлязла в Магелановия про-
лив, преминала го, като под-
робно описала бреговете му, и 
след 7 седмици излязла в Тихия 
океан (на самия Магелан за 
това му трябвали 4 седмици).

Едва завили на север покрай 
южноамериканския бряг, и бу-
рята, която връхлетяла на 1 
юни 1526 г., завинаги разде-
лила всичките четири кораба. 
Осес със „Санто Лесмес“ из-
чезнал безследно. Предполага 
се, че е тръгнал направо към 
Молуките, разбил се близо до 
един от островите на Поли-
незия и загинал с всичките си 
хора.

Най-малкият кораб – „Сант 
Яго”, под командването на 
Сантяго де Гевара, не можел 
да прекоси Тихия океан, защо-
то нямал достатъчно храна. 
Затова Гевара поел на север, 
вероятно с надеждата да 
стигне до Панама. Западното 
крайбрежие на Южна Америка 

все още било напълно непо-
знато, но Гевара се надявал, 
че никъде по прекия му път на 
север няма да срещне вдадена 
в океана суша, която да заоби-
каля с риск и загуба на време.

Той извадил късмет. Пъте-
шествието му преминало бла-
гополучно, с попътни ветрове. 
На 25 юли Гевара достигнал 
провлака Теантепек в днеш-
но Мексико. Той не нанесъл на 
карта, а и нямал възможност 
да го стори, западния бряг на 
Южна Америка. Но този смай-
ващ преход – 7 хиляди киломе-
тра през океана, убедително 
доказал, че нейното крайбре-
жие не изпъква силно на запад, 
следователно тя има форма-
та на триъгълник. На карта-
та на Диого Рибейра от 1529 
г. този континент е изобра-
зен, без съмнение, като се има 
предвид именно плаването на 

Гевара.
Самотният адмиралски ко-

раб (за втори път след Маге-
лан) прекосил Тихия океан в по-
сока северозапад. Льоса умрял 
скоро след преминаването на 
екватора – на 30 юли, а Елкано 
– на 6 август 1526 г. Новият 
командир, Торивиу Алонсо Са-
ласар, на 4 септември стигнал 
остров Гуам, където взел на 
борда Гонсало Виго, дезертьор 
от „Тринидад“ на Магелан.

Салазар умрял по пътя от 
Гуам за Филипините. Капи-
тан Мартин Инигес Карки-
сано стигнал до Минданао на 
2 октомври, а оттам повел 
„Санта Мария” към Молука. По 
време на прехода през океана 
от 145 членове на екипажа 40 
умрели от глад и скорбут.

На остров Тидоре, където 
корабът пристигнал на 1 яну-
ари 1527 г., испанците неза-

бавно започнали да се укреп-
ват и с помощта на туземци 
отблъснали атака на враждеб-
но настроени местни порту-
галци. Корабът обаче вече не 
бил годен за плаване.

Скоро умрял и Каркисано. 
Капитан станал Ернандо де 
ла Торе. Под негово командва-
не моряците криво-ляво оце-
лявали 2 години в очакване на 
помощ от Испания.

Но през 1529 г. испанският 
крал Карл I продал на португа-
лците правата си върху Молу-
ките за 300 хиляди дуката. От 
експедицията на Гарсия Хофре 
Льоса, и от тази на Сааведра, 
която също пристигнала на 
Тидоре през 1528 г., останали 
живи само 8 души, които на 
26 юни 1536 г. се завърнали в 
Европа.

Велимир Христанов

С ветровете на Магелан

Елкано
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К
алгари, провин-
ция Алберта. 
О л и м п и й с к а т а 
столица на света 

от зимата на 1988 година. 
Прочутата 190-метрова 
кула е била най-високата 
точка на града почти 20 
години след построява-
нето й през 1967-а, но 
оттогава няколко по-ви-
соки небостъргача скри-
ват част от кръговата 
панорама, която се виж-
да от остъклената на-
блюдателна платформа 
на върха. Въпреки това 
хоризонтът към прери-
ята наоколо е безкраен 
поне в три от посоките. 
Само на запад е разчу-
пен от издигащите се 
на около 80 километра 
Канадски Скалисти пла-
нини. Оттам идва река-
та Боу, пресича града, 
влива се в Саут Саска-
чеуан и продължава дъл-
гия си път на изток към 
Атлантика.

Сто и десет киломе-
тра западно от Калгари, 
все покрай реката Боу, 
Трансканадската магис-
трала, която пресича 
целия континент от 
изток на запад, навли-
за в Националния парк 
„Банф”. Наблизо е едно-
именният град. За се-
верноамериканските на-
ционални паркове е нещо 

обичайно да бъдат пре-
сичани от шосета и ма-
гистрали и в тях да има 
селища. Това е така, тъй 
като повечето са много 
по-обширни от защите-
ните територии в Ев-
ропа. В най-големия от 
40-те национални парка 
на Канада - „Ууд Бъфало”, 
заемащ част от север-
ната граница на съща-
та провинция Алберта, 
може да се вмести цяла 
Холандия.

Със своите 6640 кв. 
км „Банф” е от средно-
големите в страната. 
Разположен е изцяло в 
Алберта, в сърцето на 
Канадските Скалисти 
планини, като основно 
заема долината и при-
тоците на река Боу 
до изворите, а също и 
началната водосбор-
на област на река Норд 
Саскачеуан. Смятан е за 
най-известния и популя-

рен канадски парк поради 
уникалното съчетаване 
на изключително разно-
образна и запазена при-
рода с възможности за 
различни видове спорт. 
Тук е и най-голямата пе-
щерна система в Канада 
– Касългард, с дължина 
на галериите над 20 ки-
лометра. 

Представителна за 
парка колекция е събра-
на в създадения през 
1895 г. в градчето Банф 
музей. Включва около 
5000 експоната от фло-
рата, фауната, мине-
рални образци, факти 
и илюстрации от мина-
лото на областта. По-
мещава се в оригинална 
постройка в т.нар. стил 
„рейлуей-пагода“, прила-
ган за строеж на малки 
железопътни гари и дру-
ги обществени сгради в 
Северна Америка в края 
на 19-и век. 

При пътуване по авто-
магистрали не се вижда 
много, затова нагоре по 
долината след селището 
Банф за предпочитане е 
успоредният на Транс-
канада локален път. На 
него има отбивка с об-
ширен паркинг за посе-
щение на Джонстън-ка-
ньон. Със зиданата 
пътека и мостчетата 
над буйния поток той 

напомня на клисурата на 
Стара река над Карлово. 
Само че Старопланин-
ският водопад е в нача-
лото, почти в града, а в 
Джонстън водопадите 
са два – по-малкият е 
към средата, а големият 
е в горния край на каньо-
на. Друга разлика е нали-
чието на много повече 
информационни и преду-
предителни табели по 
целия път, обясняващи 
разнообразни процеси, 
особености и опаснос-
ти въобще в природата 
и в частност в този 
каньон. Всички те са на 
двата официални езика 
на страната – английски 
и френски. Перфектен 
начин за обучение на 
деца, защо не и на въз-
растни, както тук, така 
и в целия парк, а също 
и навсякъде из Канада, 
там, където има нещо 
забележително, нещо за 

опознаване.
Локалният път свърш-

ва при известния ски 
център Лейк Луис на 
1540 м н.в. Това е най-ви-
сокото селище с посто-
янно население в стра-
ната. Трансканадската 
магистрала завива на 
запад, напуска Банф, а 
също и провинция Ал-
берта. Нататък е Бри-
танска Колумбия и На-
ционалният парк „Йохо”. 
Всъщност тук, веднага 
на север от Лейк Луис, в 
началото на шосе № 93, 

е същинският вход на 
парка. 

По повод 150-ата го-
дишнина от образуване-
то на Канада, за цялата 
2017 година достъпът 
във всички национални 
паркове е обявен за без-
платен. Но по-важното, 
свързано с този юби-
лей, е друго. През 1885-
а една площ от 26 кв. 
км на северния склон на 
планината Сълфър, над 
селището Банф, е опре-
делена като територия 
за обществено ползва-
не. През юни 1887 година 
е приет закон, с който 
само 20 години след съз-
даването си младата 
държава се сдобива с 
първия Национален парк, 
който сега се казва 
„Банф”.

Вероятно там някъ-
де, назад във времето, 
са корените на изклю-
чителното внимание на 

канадците към всичко, 
свързано с природата 
и грижата за нейното 
опазване. Може би за-
селването на хора от 
различни националности 
върху една огромна, но в 
голяма степен девстве-
на природа, е предпоста-
вило това почти издиг-
нато в култ отношение.

Животните, или така 
наречената дива при-
рода, явно от много 
поколения не е преслед-
вана от хора и вече не 
е точно да се определя 
като дива, а по-точно е 
със закърнял инстинкт 
за самосъхранение. Пре-
летни птици пребива-
ват масово в градските 
паркове, катерици тър-
сят разнообразие към 
менюто си по масите в 
къмпингите и дори в от-
ворените коли на посе-
тителите, сърни, кози 
и елени с кошутите си 
са на тиха паша до ожи-
вени шосета, мармоти 
позират за снимка на 1-2 
метра от обективите… 
Всичко това е обичайно 
и повсеместно. Предиз-
виква учудване и въз-
хищение предимно сред 
чужденците. 

Показателно е отно-
шението към горите и 
ниската растителност, 
а най-видимо е спрямо 
ландшафта. Всичко е 
точно дозирано, раз-
личните обекти са на 
най-доброто за тях 
място, построеното 
от човека не доминира 
и не се натрапва. Пар-
кът „Банф” се посещава 
годишно от около 4 ми-
лиона туристи. Не му 
личи. Предвид неговата 
отдалеченост и голе-
мина, естествено е, че 
посетителите трябва 
да нощуват някъде. И 
тук има изненада. Липс-
ва гледката на урбани-
зирано струпване на 
бетонни грамади, кои-
то другаде се наричат 
хотелски комплекси. Се-
лището Банф има 7700 
постоянни жители и над 
4700 хотелски стаи в 40 
хотела, повечето ниски 
и така разпределени из 
града, че никъде не се 
набиват на очи. Дори и 
големите, доколкото ги 
има, просто се вписват 
в пейзажа и не закриват 
гледката към околните 

планини. Отделно в са-
мия град има 6 къмпинга 
с общо 1700 места за 
палатки или каравани 
(Units), поместени в гора. 
Гъстотата на дървета-
та е така регулирана, 
че всеки unit се усеща 
като самостоятелен, а 
същевременно предста-
вата за голямата площ 
на къмпинга се губи. В 
Лейк Луис има 8 хотела, 
сред тях е и разположе-
ният на брега на езеро-
то единствен огромен, 
но станал емблемати-
чен хотел – Феърмонт 
Шато Лейк Луис. Негов 
е приносът селището и 
езерото да имат слава-
та на най-фотографи-
ран обект в Канадските 
Скалисти планини. 

В парка има три от-
делни, отдалечени една 
от друга ски зони – пла-
нината Скоки над Лейк 
Луис, Норкуай над Банф 
и Съншайн Вилидж. Те 
са достатъчно значими, 
така че освен олимпиа-
дата, тук редовно да се 
провеждат и други прес-
тижни състезания. Въ-
преки това, както хоте-
лите в селищата, така 
и пистите със съоръже-
нията по склоновете, 
са видими само за тези, 
които ги потърсят с по-
глед. До всяка ски зона 
има шосе, което в пове-
чето случаи зимата не 
се поддържа и достъпът 
е само с по един лифт.

Но все пак най-впе-
чатляващото в Нацио-
налния парк „Банф” са 
невероятните гледки 
към неговите стотици 
върхове и изумително 
красивите езера. Твърди 
се, че на територията 
на Канада те са повече, 
отколкото на цялата ос-
танала суша на Земята. 
Възможно е. Вероятно 
е въведен някакъв кри-
терий за площ, който 
да бъде долна граница 
за понятието езеро. А 
тук, в тази част на Ска-
листите планини, всяко 
от тях има своята спе-
цифична, неповторима, 
затова може да се каже 
и запомняща се красота. 

Езерото Луис е много 
популярно заради хоте-
ла и това, че е най-близо 
да селището. Съседното 
Морейн, разположено на 
1885 м н.в., впечатлява 

с десетте върха, всич-
ки над 3000 м и ледни-
ците между тях, които 
ограждат циркуса и се 
отразяват върху водна-
та повърхност. Негова-
та челна морена, заради 
която е дадено и името 
на езерото, една внуши-
телна грамада от скал-
ни късове, натрошени 
от движението на няко-
гашен глетчер, е висока 
над 30 метра. 

Започващото на се-
верозапад от Лейк Луис 
шосе № 93 носи името 
„Пътят на ледените по-
лета“ (Icefields Parkway). 
Вляво остават мал-
кото езеро Хърбърт и 
най-голямото Хектор, а 
изкачването продължа-
ва по долината на Боу 
до едноименното езеро. 
От него изтича и сама-
та река. Преминава се 
през седловината Боу 
на 2069 м н.в. и започва 
спускане покрай река 
Мистая, докато тя се 
влее в Норд Саскачеу-
ан. След едно последно 
изкачване идва краят 
на парка Банф. От Лейк 
Луис по шосето до тук 
са 100 километра, които 
много трудно подлежат 
на реално описание. Това 
е една безкрайна пореди-
ца от остри, назъбени 
или по-рядко полегати 
върхове, превишаващи с 
над 2000 метра долина-
та, с надвиснали вися-
щи ледници между тях, 
а най-отгоре с обширни 
ледени полета. Долу в 
ниското се редуват ши-
роки долини и тесни про-
ломи, отстрани сипеи, 
гористи склонове, водо-
пади. Големи и по-малки 
езера, а сред тях и „би-
серът от короната“ – 
езерото Пейто. Цветът 
на водата му се мени за 
минути и като че ли с 
всеки следващ поглед е 
по-ефектно и по-краси-
во.

След стоте киломе-
тра на „Пътят на леде-
ните полета“ през Банф 
идват други 130 през 
Националния парк „Джас-
пър”, също така неверо-
ятни и в много отноше-
ния различни. За тях – в 
следващ брой.

Текст и снимки: 
Кеворк Месроб

Национален парк „Банф“ – Канада

Езерото Морейн откъм морената

Норд Саскачеуан излиза от парка



МАРТ 2018 г.22 Дестинации

О
стров Нова 
Гвинея се нами-
ра на север от 
Австралия. По-

литически е разделен 
приблизително равно-
мерно между Индоне-
зия и държавата Папуа 
Нова Гвинея, чийто дър-
жавен глава формално 
е английската кралица. 
Дължината на острова 
е повече от 2000 км, а 
ширината – над 700 км.

Първото, което тряб-
ва да знае туристът, 
който посещава Папуа 
Нова Гвинея, е, че бан-
кови карти може да се 
използват само в голе-
мите магазини и скъпи-
те хотели. Освен това, 
преди пътуването е 
крайно препоръчително 
да се направят вакси-
нации срещу хепатит 
В, тетанус и дифте-
рия. Туристите не бива 
да купуват сувенири, 

направени от птичи 
пера, защото може да 
съдържат причинители 
на инфекциозни заболя-
вания.

Хотелският фонд на 
страната е представен 
както от скъпи хотели, 
така и от къщи за гости 
с ограничени удобства, 
но и нисък наем. Цените 
за нощувка в 5-звезд-
ния Crown Plaza и други 
подобни хотели със све-
товни имена започват 
от 120 долара, а за един 
ден в бунгало с басейн 
се плащат 200 долара.

Най-евтините вари-
анти „само за пренощу-
ване“ са в селски къщи 
за гости, предлагани от 
местни жители на цени 
от 15 до 25 долара за де-
нонощие. В тях на гос-
тите се осигурява душ 
(невинаги с топла вода) 
и закуска в национален 
стил с много кафе и пло-

дове. Сред индивидуал-
ните туристи са попу-
лярни местните църкви, 
където срещу малко 
дарение или съвсем без-
платно се предоставя 
легло. В такива случаи е 
добре в раницата вина-
ги да има мрежа против 
комари, които тук са 
сериозен проблем. Освен 
всичко друго, те прена-
сят причините на мала-
рия и треска.

Местната кухня е 
представена от голям 
брой плодове, зеленчу-
ци, ориз и риба. Папуаси-
те не използват много 
активно подправки, но 
все пак е добре, когато 
си поръчвате ястие, 
да се поинтересувате 
предварително от него-
вата лютивина.

Най-популярните ал-
кохолни напитки в стра-
ната са австралийска и 
филипинска бира.

Трябва да се погри-
жите да разполагате с 
повечко дребни мест-
ни пари, иначе може да 
останете доста „на 
червено“. Тук е почти 
обичайно да не се връща 
ресто от едри банкно-
ти.

Преди да тръгнете на 
разходка, особено в про-
винцията на Папуа Нова 
Гвинея, е необходимо 
да имате предвид дос-
та местни особености. 
Най-вече в областта 
на хигиената. Туристи-
те не бива да рискуват 
здравето си. Не поръч-
вайте напитки с лед, 
защото не се знае през 
колко и какви ръце е 
минал, а също и каква 
вода е замразена. Също 
така, не се препоръч-
ва да купувате белени 
плодове от улични тър-
говци. Най-добре винаги 
използвайте бутилира-

на вода, дори за миене 
на зъбите. Запасете се 
с дезинфектанти преди 
пътуването и мехлем с 
антибиотик. Дори дреб-
ни драскотини и рани в 
условията на местния 
климат зарастват дъл-
го и болезнено. Не забра-
вяйте слънцезащитни-
те аксесоари – кремове, 
очила и шапки. Твърде 
активното слънце в 
тези географски шири-
ни е непривично за евро-
пейците.

Най-добрият избор на 
сувенири за туристи 
се предлага на пазара в 
столицата срещу плажа 
„Ела“. Там са предста-
вени ръчно направени 
изделия, изработени 
от местни занаятчии в 
различни части на стра-
ната.

Субекваториалният 
климат и близостта на 
океана гарантират на 

острова горещо и влаж-
но време през цялата 
календарна година. Тем-
пературните промени 
през лятото и зимата 
почти не се усещат, а 
сезоните се различават 
само по количество-
то на валежите. Впро-
чем, тук вали на прак-
тика ежедневно – но 
най-влажно е от ноем-
ври до март. Най-поно-
сим е климатът в столи-
цата на страната, град 
Порт Морсби. Средната 
годишна температура 
е между +26 и +28 гра-
дуса, но в планинските 
райони е доста по-прох-
ладно.

За водолазите (дай-
верите) най-благопри-
ятното време за по-
сещение започва през 
април. До декември 
крайбрежните води са 
най-чисти и видимост-
та може да бъде 50 

метра и повече. Темпе-
ратурата на морската 
вода достига +28 граду-
са. Пред декември е кул-
минацията на дъждов-
ния сезон и видимостта 
под водата намалява, 
а в морето често има 
бури.

Един от най-ярките 
национални празници на 
папуасите е танцовият 
фестивал „Синг Синг“, 
който се провежда еже-
годно през септември 
в град Горока за Деня 
на независимостта. На 
празника идват около 
100 папуаски племена, 
които изпълняват фол-
клорни туземни тан-
ци. Ритуалните търже-
ства привличат хиляди 
туристи и изследовате-
ли на етносите в Папуа 
Нова Гвинея. Екскурзии-
те в този период тряб-
ва да се резервират 
предварително.

Как да прекараме приятно в 

Папуа Нова Гвинея 

понякога, за какво използваме сво-
бодата, която имаме? Разбира се, 
някои ще кажат, че тази свобода 
е ограничена: нали сме поставени 
в рамките на закони, задължения 
да плащаме данъци, в лимита на 
повече от скромните ни „доходи“, 
обществени и лични ангажименти 
и т.н.

Да, това е вярно – свободата ни 
е ограничена от рамките, които й 
налага обществото в лицето на 
своята държава. Но не бива да за-
бравяме, че това е нашето, българ-
ското общество, и нашата, бъл-
гарската държава. А ако не бяхме 
получили свободата си на 3 март 
1878 г., сега нашето общество 
нямаше да е българско и нашата 

държава нямаше да е българска – 
ако въобще съществувахме и ние 
самите, разбира се. Перифразирай-
ки Наполеон с неговата прочута 
фраза: „Който не храни своя армия, 
ще храни чужда“, можем с пълно 
право и основание да кажем: „Ако 
не спазваме ограниченията, кои-
то ни налага свободата да живеем 
в българска държава, ще спазваме 
ограничения, които ще ни налага 
животът в чужда държава.“

В случай, че някой не вярва в тази 
елементарна истина, може да по-
пита милионите ни емигранти по 
цял свят. Те най-добре знаят...

И след като се изпълним с необ-
ходимото уважение и любов към 
собствената си свобода – тогава 
е наистина дошъл момент за оцен-

ката към самите себе си: а дали 
влагаме в нея всичките си сили и 
възможности, с които разполага-
ме, за да я изпълним и самата нея 
със смисъл?

Защото най-важната характе-
ристика на свободата е, че тя 
дава възможности. Само робът 
получава всичко наготово от своя 
господар. Свободният получава 
възможности. И как, с каква цел 
и мотиви ще ги използва, зависи 
от самия него, от собствения му 
разум, намерения, цели и ценнос-
ти. Някой ще използва свободата, 
за да ограби банка – съответно, 
рано или късно, за да стане отно-
во несвободен в буквалния смисъл 
на думата. Друг – за да опита да 
забогатее по легален начин. Трети 

– да нарисува картина. Четвърти 
– да създаде музика. И така ната-
тък...

Всички ние използваме свобода-
та, която имаме, по най-различни 
начини. Но каквито и да са наши-
те цели, каквото и да ни води по 
житейския ни път сред неговите 
завои, криволици и перипетии – ви-
наги на 3 март трябва да си спом-
няме, че сме получили свободата 
си именно на тази дата в едно 
далечно време, което става все 
по-минало. За да можем да използ-
ваме нейните възможности в се-
гашно време.

Такива са глаголните времена на 
свободата.

Любомир Атанасов

Свобода в глаголно време
Продължение от стр. 1
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Варак. Апачи. Галапагос. Атене. Татяна. Иск. Лукич. КАТ. Ви. Мат. Кета. Суне. Лак. Сон. Тера. 
Лава. Нар. Лоб. Дол. Вова. Да. Велека. Еникар. Паж. Галета. Аноа. Ното. Емотикон. “Борова 
гора”. Окомер. Риган. Каравана. Касан. Дони. Еридан.

ОТВЕСНО: Кок. Камилата. “Еленова гора”. Мазалат. Таралеж. Рис. Дериват. Сакар. Нога. 
НИН. ПЯ. Негован. Миниван. Катан. Еца. Ага. Валог. Ла. ВРО. Око. Власи. Ветеран. Карък. 
Ана Мари. Мъх. АК. Обхват. Скотове. Апел. Икар. Арт. Анук. Дракони. Иречек. Мусала. 
Номад. Сцени. Иваново. “О,не”. Ана. „Очите на Бога“. Ран.

ОТГОВОРИ
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Дарителска кампания на Българския туристически съюз

О
т 14 до 16 февру-
ари т.г. в Интер 
Експо Център в 
София се състоя 

35-ото издание на Меж-
дународната туристи-
ческа борса „Ваканция /
СПА Експо 2018“.

Събитието се проведе 
под патронажа на Ми-
нистерството на тури-
зма и с партньорството 
на Столичната община, 
БХРА (Българска хотел-
ска и ресторантьорска 
асоциация), БАТА (Бъл-
гарска асоциация на ту-
ристическите агенции), 
АБТТА (Асоциация на бъл-
гарските туроператори 
и туристически агенти), 
БТК, АЕБ (Асоциация на 
екскурзоводите в Бълга-
рия), БУБСПА (Български 
съюз за балнеология и 
СПА туризъм), Сдруже-
ние „Туризъм“, Софийския 
туристически район. 
Страна партньор на „Ва-
канция /СПА Експо 2018“ 
бе Република Сърбия. 

Изложението бе от-
крито от министъра на 
туризма г-жа Николина 
Ангелкова и от Рената 
Пинджо - държавен секре-
тар в Министерството 
на търговията, туризма 
и телекомуникациите на 
Република Сърбия.

Участваха около 350 
изложители от 22 стра-

ни, в т.ч. и далечни пред-
ставители, като Малди-
ви, Индия, Южна Африка, 
Мексико, ОАЕ. От бъл-
гарска страна бяха пред-
ставени почти всички 
общини, както и много-
бройни туроператорски 
и хотелиерски фирми. 
С национални щандове 
участваха Министер-
ството на туризма на 
Р България, Министер-
ството на културата 
и туризма на Р Турция, 
Националната турис-
тическа организация - Р 
Сърбия, Агенцията за 
промотиране и подкрепа 
на туризма - БЮР Маке-
дония, Министерството 
на туризма - Куба, Ту-
ристическото конгресно 
бюро - Загреб, Хърватия. 
Атрактивни бяха и щан-
довете на Гърция, Русия, 
Аржентина, Азербай-
джан, Австрия, Велико-
британия, Италия, Испа-
ния, Германия, Румъния, 
Албания. За първи път 
участва и най-голямото 
сдружение на незави-
симите туристически 
агенции в Европа.

С богата фолклорна 
програма и специали-
тети от националната 
кухня гостите от Сър-
бия създадоха усмихна-
то, игриво настроение и 
емоции. 

БТС също беше пред-
ставен на изложението. 
В деня на откриването 
специални гости на щан-

да ни, на който имаше 
богато разнообразие от 
туристически справоч-
ници, карти, пътеводи-

тели, броеве на в. „Ехо“, 
бяха председателят на 
БТС проф. Алексей Сто-
ев и изпълнителният 

секретар г-жа Зорница 
Радонова. 

Искра Чернева

Галерия

Международна туристическа 
борса „Ваканция /СПА Експо 2018“

НачиНите
да помогНете са:

Като дарите 
средства в Цен-
тралата на Бтс или 
с пощенски запис 
на адрес: софия, 
бул. “Васил Левски” 
№ 75, 5-и етаж, по-
щенска кутия 427 
в Централна поща, 
както и с добровол-
чески труд.

д а р и т е л с к а т а 
кампания се осъ-
ществява с помо-
щта на ФпББ по 
програма „да по-
стигнем повече”, 
финансирана от 
фондация „амери-
ка за България”.

Построена преди 75 години от копривщенските ту-
ристи, хижа “Богдан” е най-близкият подслон до сред-
ногорския връх със същото име. Преди 20 години тя из-
гаря, а това означава, че всички планинари и любители 
на природата, които минават през района на хижата, 
виждат само руини.

Затова ние Ви призоваваме: 

Нека съберем 100 000 лв., 

за да изградим хижата. 
Нека продължим традицията, според която от зора-

та на организираното туристическо движение хижи-
те са се строели изцяло с дарения и доброволен труд.

Да възстановим заедно 
хижа „Богдан”

Министрите на ту-
ризма от страните 
членки на ЕС обсъдиха 
в София създаването 
на Европейски турис-
тически фонд. 

Хърватският ми-
нистър на туризма 
Гари Капели представи 
идеята на неформал-
на среща под наслов 
„Туризъм и икономиче-
ски растеж“ в българ-
ската столица. Той 
поиска и подкрепа от 
колегите си в ЕС за 
създаване на отделен 
работен орган за ту-
ризма в Брюксел заради 
важността на сектора 
за развитието на ев-
ропейската икономика.

Участниците обсъ-
диха и предложениетo 
на българския минис-
тър на туризма Ни-
колина Ангелкова да 
се създаде Софийска 
карта на 100-те евро-
пейски туристически 
обекта. Целта е тя 
да бъде допълнителен 
генератор на интерес 
на туристите към Ев-
ропа и да привлече по-
вече посетители към 
Стария континент от 
далечни дестинации, 

като Китай, Япония, 
Индия и САЩ. Идеята 
е на основата на бъл-
гарския опит с успеха 
на 100-те национални 
туристически обекта.

Министър Ангелкова 
цитира данни на Ев-
ропейската туристи-
ческа комисия, според 
които през 2017 г. меж-
дународните туристи-
чески пътувания в Ев-
ропа са 671 млн. и са се 
увеличили с 8,4 на сто 
в сравнение с година 
по-рано. Информация 
за приходите от ту-
ризъм в Европа за ми-
налата година все още 
няма, но през 2016 г. те 
са били повече от 440 

млрд. долара (приблизи-
телно 359 млрд. евро).

Във форума участ-
ваха Елжбета Биен-
ковска, еврокомисар 
по вътрешен пазар, 
п р о м и ш л е н о с т т а , 
предприемачеството 
и малките и средни 
предприятия, Зураб 
Пололикашвили, гене-
рален секретар на Све-
товната организация 
по туризъм към ООН, 
европейски министри и 
делегати от 30 държа-
ви. Сред участниците 
бяха и представители 
на Европейския парла-
мент и на Европейския 
комитет на региони-
те.

Министри предлагат европейски 
фонд за туризма и карта за 100-те 
туристически обекта в ЕС

БТС изказва благодарност на Тодор Илиев Георгиев от 
гр. Добрич за дарението, направено за хижа „Богдан”.


