
Дългоочакваната надпрева-
ра за приз „Кристален едел-
вайс“, провеждаща се край 
язовир „Копринка”, се състоя 
от 22 до 24 юни.

В следобедните часове на 
петъчния ден, на отредените 
места започнаха да присти-
гат отборите, които щяха да 
се състезават за „Кристален 
еделвайс“. Дойдоха повече от 
400 ученици от Стара Заго-
ра, Чирпан, Враца, Търново, 
Кнежа, Габрово, Димитров-
град и още други градове, как-
то и домакините от Казанлък.

Всяка група зае отреде-
ното й място и започна да 
строи своя лагер. Мястото 
на ТД „Орлово гнездо“ скоро 
беше заето от палатки, кои-
то бяха готови да приютят 

своите обитатели за след-
ващите дни. Бяха разпънати 
и шатри, където щяхме да се 
храним. Скоро децата, които 
щяха да представят родния 
град, започнаха да пристигат 
и да се включват в подредба-
та и украсата на нашия лагер. 
Бяха поставени и отличител-
ните знаци на дружеството. 
Някои почистиха тревните 
площи около палатките, дру-
ги направиха импровизира-
ната ни чешма, построиха и 
огнището. А групата, която 
щеше да вземе участие в със-
тезанието по разпъване на 
палатка, активно се упраж-
няваше, за да подобри своята 
бързина.

П
од това мото на 29 юни пред 
морената до Народния театър 
„Иван Вазов” стартира инициа-
тивата, с която БТС отбеляза 

успешното приключване на Българско-
то председателство на Съвета на Ев-
ропейския съюз. Зорница Радонова – из-
пълнителен секретар на Сдружението, 
поздрави присъстващите, поднесе цве-

тя на морената и обяви началото на 
проявата. Певците от Йодлеровия със-
тав на хор „Планинарска песен - Филип 
Аврамов” изпяха популярни туристиче-
ски песни и допринесоха за доброто на-
строение. Последва полагане на цветя 
и пред паметника на Алеко Константи-
нов на бул. „Витоша“. 

На 30 юни стана символичното пре-

даване на Председателството на Ре-
публика Австрия. Предвиждаше се из-
качване на Черни връх от хижа „Алеко”. 
Почти на същата надморска височина, 
но в Австрия, под връх Планай в ски ку-
рорта Шладминг, беше официалната 
церемония по приемането на председа-

телството от Република Австрия. Ло-
шото време обаче ни изненада с ниски 
температури, дъжд и мъгла. По съвет 
на Планинската спасителна служба 
изкачването на Черни връх беше отме-
нено и цялата церемония се състоя на 
хижа „Алеко”. Официални гости бяха: съ-
пругата на Негово Превъзходителство 
посланика на Република Австрия у нас 

г-жа Женевиев Хаузер, съпругата на 
Негово Превъзходителство посланика 
на Република Италия у нас г-жа Анто-
нела Ренси, г-жа Лиляна Арсова - главен 
директор в Главна дирекция „Туристи-
ческа политика” и Даниела Ненкова - 
държавен експерт в Министерството 

на туризма, инж. Юлия Михайлова, екс-
перт, и инж. Галя Хаджиева - експерти в 
дирекция „ПП Витоша”, проф. д-р Алек-
сей Стоев, председател на БТС, г-жа 
Зорница Радонова, изпълнителен секре-
тар на БТС, и г-жа Елисавета Първано-
ва, ръководител на похода.
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О
т 15 до 24 юни в Учебен 
център „Тешел” в Родопи-
те БТС организира и про-
веде курс за планински 

водачи – летен профил. В него 
взеха участие 20 курсисти от 
туристически дружества, члено-
ве на Сдружението от градове-
те Стара Загора, Ловеч, Злати-
ца, София, Пловдив, Кюстендил 
и Сандански. Голяма част от тях 
преди този курс са преминали 
курсове по алпинизъм и спортно 
катерене, спелеология и пещер-
но дело, медицинско осигуряване 
и др. За отбелязване е, че обуча-

емите са записани с препоръки и 
характеристики от туристиче-
ските дружества и отговарят 
на изискването да имат поне 
пет години стаж. Радостно е, 
че все повече жени се записват 
и успешно завършват курса за 
планински водачи. Тази година те 
бяха 11. 

Курсът се явяваше продълже-
ние на обучението зимен профил, 
проведено в Учебен център „Ма-
льовица”.

Учебната програма, водена от 
доц. Тодор Тодоров и Валентина 
Георгиева, включваше следни-

те модули: Екология в туризма, 
Етика и туристическо поведе-
ние, Планинско водене и ориен-
тиране, Опасности в планината, 
Алпинизъм и спортно катерене и 
Топография.

Прави впечатление, че след 
всеки изминат курс в обученията 
се включват все повече подгот-
вени курсисти. БТС доразвива 
техните качества и професио-
нална квалификация и някои от 
тях се реализират като обучи-
тели. 

След успешно полагане на дър-
жавните изпити курсистите ще 

имат възможност да подадат 
своите документи в Министер-
ството на туризма за получава-
не на сертификат и правоспособ-

ност за професията „Планински 
водач”.

Лъчезар Лазаров

Наскоро в едно неделно интер-
вю по програма „Хоризонт” на на-
ционалното радио представител 
на съвременните планински вода-
чи очерта каква е тяхната роля 
в „търговския” туризъм. Така го 
наричам, понеже това не е оня, 
масовият туризъм, когато проф-
съюзите организираха екскурзи-
онно летуване на хиляди българи 
по нашите планини, а разни клу-
бове, дружества и секции правеха 
всевъзможни походи също с мно-
гобройни участници. И всичките 
тези прояви се провеждаха от 
законно обучени планински водачи 
предимно в централната школа на 
БТС. Тяхното обучение беше от ка-
чествено - по-качествено, защото 
се провеждаше от истински ин-
структори и майстори на спорта 
по туризъм с многогодишен опит. 

В същия ред на мисли редно е 
да подчертая, че за да стигне 
един редовен турист до право-
то да води групи по онова време, 
се изискваше самият той да се 
усъвършенства в спортно-турис-
тическата област и да е получил 
необходимата спортна квалифи-
кация. С други думи, планинският 
водач трябва да е извървял двата 
нелеки пътя, докато се наеме да 
води хората по планинските пъте-
ки – качествено и отговорно.

На това място се налага едно 
малко отклонение. За всяко едно 
обучение в школите на БТС канди-
датите ползваха дни от личния си 
годишен отпуск и таксите си за-
плащаха сами. А за да водят при-
мерно десет дни една група от 30 и 
няколко човека във високата плани-
на, получаваха едно незначително 
парично възнаграждение. В другия 
случай, когато някой води група на 
туристически поход, не получава 
никакво възнаграждение и в общи-
те разходи се включваше солидар-
но. По-друго беше положението, 
когато някому се усмихнеше щас-
тието да води чуждестранна гру-
па. Но и там възнаграждението му 
е било от минималните. Особено 
ако туроператорската фирма не 
е от най-толерантните. От личен 
опит го знам. 

В потвърждение на всичко ка-
зано дотук бих искал да изразя 
мнението си за водача от моята 
богата туристическа практика. 
Повече от 30 години съм бил ек-
скурзовод (водач) на туристиче-
ски групи за екскурзионно лету-
ване в Рила, Пирин и Родопите с 
около хиляда участници като цяло. 
Две групи от германци съм водил 
по маршрути в Стара планина-Ро-
допи и Пирин-Рила. Повече от 500 
ученици от Скаутския туристи-
чески клуб в Габрово съм водил на 

походи по всичките наши плани-
ни. След това имах щастието да 
водя наши групи по планините на 
Европа, докато проявите ни из 
страната са многобройни. Накрая 
станах патентован водач на „Се-
влиевските планинари”, с които по 
най-трудните маршрути обхожда-
хме Рила и Пирин няколко години. 
Затова с право се смятам за пла-
нински водач и се гордея, че съм 
един от съучредителите на Асо-
циацията на планинските водачи в 
България, за която стана дума и в 
посоченото интервю по радиото. 
Само че тогава беше споменато, 
че броят на членовете на Асоциа-
цията сега е 60, без да стане ясно 
колко от тях са признати за про-
фесионалисти. Това понятие силно 
смущава бившите активни пла-
нински водачи, които, за да защи-
тят това звание сега, трябва да 
завършат допълнително платени 
курсове. Беше обяснено, че според 
изискванията на Търговския закон 
водачите трябва да бъдат регис-
трирани като професионалисти, 
като предварително трябва да 
са обучени за такива по Закона за 
туризма в средно професионално 
училище или в катедрата на уни-
верситета по туризъм. Пълна бър-
котия!

Разсъждавайки като планински 
водач, вече преминал в категори-
ята на ветераните, скромно бих 
посъветвал новите професионал-
ни планински водачи да не се боят 
от ветераните. Ние вече сме над-
хвърлили 70-80-годишна възраст, 
достатъчно планинари сме възпи-
тали, докато сме ги водили по на-
шите прекрасни планини, и повече 
не бихме могли да се конкурираме с 
младите. Само ни е нужно тяхно-
то уважение и признанието, че и 
ние сме български планински вода-
чи, дали немалко от себе си за род-
ния туризъм.

И никога да не отричат важна-
та роля на инструкторите от 
ЦПШ на Мальовица – люлката на 
българския алпинизъм и туризъм.

В заключение бих отправил след-
ната покана:

За да докажем своята съпри-
частност към делото на планин-
ските водачи в България, нека се 
съберем всички – млади и стари, 
професионалисти и аматьори, го-
дни и негодни повече да служат 
като водачи на планинарите, на 
Национален събор на 25 и 26 ав-
густ т.г. на хижа „Узана” в Габров-
ския Балкан.

С медийната подкрепа на в. „Ехо” 
и др., ако е възможно.

М.с. Христо Мандев, 
планински водач

Откога го чакаха този ле-
тен празничен ден пловдив-
ските туристи от ТД „Шипка” 
и обменяха мнения и идеи за 
неговото отбелязване! За-
това три ръководства – на 
дружеството и на клубовете 
по пеши туризъм и на вете-
раните, обединиха своите 
усилия в подготовката за 
празнуването на този така 
обичан и тачен народен праз-
ник – Еньовден. Единодушно 
бе подкрепена идеята на се-
кретаря на организацията 
г-жа Анна Камчева денят да 
се празнува сред някой инте-
ресен кът на Родопите и ре-
шението дойде бързо: това 
да стане в околностите на 
красивия манастир „Св. св. 
Кирик и Юлита”, недалеч от 
Асеновград.

Рано сутринта на самия 
Еньовден внушителна гру-
па от над 80 туристи пое в 
автоколона от автобус, ми-
кробус и няколко леки авто-
мобила към целта. Колоната 
бързо преодоля първия етап 
от набелязания маршрут и 
групата се озова вкупом пред 
един дом от културното на-
следство на асеновградската 
община. Тук любезните дома-
кини изненадаха гостите и 
гражданството с изискана 
възстановка на старинния 
празничен ритуал „Калини-
ца”. Чрез него много десетки 
малки момичета, водени от 
своите майки, невероятно 
красиво облечени във феерич-
но бели дрехи, се провираха 
през огромен цветен венец – 
за здраве и за да растат кра-
сиви и стройни моми и бъде-
щи невести. Е, за колорит се 
мярнаха и двама-трима тат-
ковци, които участваха в ри-
туала с дъщеричките си...

Очаровани от видяното, 
оживено коментирайки целия 
този ритуал, всички поеха 
към целта – манастира. Ко-
лоната бавно се запровира 
по планинския път, който се 
вие по северните склонове на 
Белочерковския рид от дяла 
Чернатица на Родопите и 
постепенно набира все по-го-
ляма височина, подминавайки 
селищата Долни и Горен Во-
ден. Не след дълго тя спря на 
паркинга пред светата оби-
тел и „изсипа” нетърпеливи-
те гости.

Последва обичайното раз-
глеждане на манастирската 
сграда, която силно поразява 
със своята монументалност. 
Преживял бурните времена 
на османското иго, много-
кратно възстановяван и об-
новяван, днес той е по-внуши-
телен и по-красив от всякога. 
А панорамата, която се от-
крива от него къмто Тракия и 
Пловдив, просто спира дъха... 
Посетена беше с интерес и 
манастирската църква „Св. 
Параскева”, която впечатля-
ва с позлатения си великоле-
пен иконостас и големия брой 
религиозни фрески, чакащи 
вече своите реставратори... 
От заключителната беседа 
на екскурзовода научаваме за 
възникването на тази цита-
дела на духовността ни през 
XIV в. и нейната роля през 
следващите столетия, за 
житието на светците, май-
ка и син, мъченици за вярата.

Последва същинската част 
на сценария за празника по 
идеи на Мая Манолова и реа-
лизация на Пепа Костадино-
ва. Водещата на тържество-
то - София Манолова, даде 
ход на спектакъла, разгърнал 
се на обширната манастир-
ска поляна, недалеч от оби-
телта. В това време десетки 
сръчни ръце сътвориха огро-
мен венец от билки, зелени-
на и цветя, за да може да се 
повтори вековната народна 
традиция...

Първи на импровизираната 
естрада сред поляната се по-
явиха танцьорките от вете-
ранския клуб с грациозното 
си „Еньовско” хоро. Облечени 
само в бяло, с огромни букети 

от цветя и билки, те показа-
ха завидни стъпки и финес... 
Но изведнъж от околната 
гора изскочи воеводата хай-
дут Стефан, който пожела 
да открадне най-русата ча-
ровница! Настана смут, но 
за радост той се „смили” и се 
задоволи само с напиването 
на изворната вода, носена от 
нея на кобилица, досущ както 
си е в народната традиция.

Програмата продължи с 
провирането на всички ту-
ристи през Еньовденския ве-
нец с благослова „за здраве, 
за хармония в семействата, 
за късмет”! След ритуала ня-
колко групи се отдадоха на 
своето хоби, брането на бил-
ки, тъй като съгласно пове-
рието, набраните през този 
ден са най-лековити.

Последваха и очакваните 
изяви на някои от гласовите 
членове на клубовете. Певци-
те Веска Велкова и Георги 
Мерджанов отправиха към 
множеството своите поз-
драви с популярни и родопски 
песни. А когато екна ембле-
матичната „Торнал Тодьо...”, 
още осемдесет гласа се при-
съединиха към изпълнители-
те и цялата околна гора се 
огласи, сякаш и тя запя!

Не закъсня да се „включи” и 
донесената музикална уредба 
– тя даде тон и начало за ви-
хрени хорà и танци, зазвучаха 
наздравици и от различните 
краища на поляната... И така 
до късно след обяда, когато 
многолюдието пое по обра-
тния път към Пловдив и дома.

Ех, че Еньовден беше!

Димитър Луканов

И още за планинските водачи Еньовден край манастира 
„Св. св. Кирик и Юлита”

Завърши летният курс за планински 
водачи, организиран от БТС
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П
охвална е иници-
ативата на Об-
щина Гоце Делчев 
да организира 

през юли и август без-
платни летни занима-
ния за деца над 7 години 
и младежи в училищна 
възраст, в които подо-
баващо място заемат 
и опознаването, общу-
ването и опазването на 
родната природа. Наред 
с традиционните за-
нимателни дейности в 
общо 13 клуба по инте-
реси като „Добро сър-
це“, „Рисуване“, „Сръчни 
ръчички“, „Латино-фит-
нес“, „Фотография“, 
„Млад журналист“ и др., 
голяма част от децата 
ще участват в зани-
манията на клубовете 
„Приятели на природа-
та“ и „Родолюбиви плани-
нари“. В клуб „Приятели 
на природата“ занима-
нията ще се провеждат 

два пъти седмично и ще 
включват опознаване 
на растителни видове, 
природозащитни акции 
и дейности по опазване 
на природата, залеся-
ване, озеленяване, те-
матични презентации, 
планиране на градини, 
екологични дискусии и 
др.

Твърде голям е инте-
ресът на учащите се 
към излети, походи и 
екскурзии из красивата 
природа на гоцеделчев-
ския край. Дейностите 
в клуб „Родолюбиви пла-
нинари“ ще се провеж-
дат един път седмично, 
но в рамките на 4 часа. 
Изискванията в клуба са 
участниците му да бъ-
дат физически издръж-
ливи и с отлична дисци-
плина при походите из 
Пирин и Родопите. Мла-
дите туристи ще посе-
тят и ще се запознаят 

с исторически и природ-
ни забележителности, 
на каквито гоцеделчев-
ският край е твърде 
богат. Най-примамлива 
е планинската природа 
на Среден и Южен Пи-
рин, където могат да се 
посетят курортната 
местност Попови ли-
вади и връх Ореляк, ре-
зерватът Ореляк, връх 
Свещник – най-висок в 
Южен Пирин, красивият 
Лясковски връх и скал-
ната забележителност 
„Пиростията“ над с. Мо-
сомище.

Чудесна възможност 
за общуване с природа-
та предлага близкият 
до гр. Гоце Делчев про-
лом Момина клисура, 
където впечатляват 
скалните феномени „Ку-
пена“, „Крокодилите“, 
Дормановите скали и др. 
с твърде интересните 
легенди за тях.

Недалеч са и Запад-
ните Родопи, привле-
кателни с прекрасните 
си иглолистни и букови 
гори, с пъстроцветни-
те поляни и ливади, да-
ряващи туристите с 
незабравими мигове на 
отдих и пешеходен ту-
ризъм.

От историческите за-
бележителности, които 
привличат младите ту-
ристи, са останките от 
римския град Никополис 
ад Нестум, разположен 
на 7 км източно от гра-
да, в квартал Заграде 
на с. Гърмен, тракийско-
то скално светилище 
„Градище“ в землището 

на с. Долно Дряново в 
Родопите, историко-ар-
хитектурните резерва-
ти Долен и Ковачевица, 
китното село Делчево с 
възрожденския облик на 
къщите му, многото ма-
настири, черкви, парак-
лиси и т.н.

Неслучайно предстоя-
щите двумесечни зани-
мания на младите приро-
долюбители от гр. Гоце 
Делчев се определят 
като лятна превантив-
на програма с мото „Аз 
избирам доброто“, за-
щото целта е да се от-
далечават учащите се 
колкото се може повече 
от вредното до голяма 

степен бездействие, 
както и от увличане-
то им по дискотеките 
и други безцелни съби-
рания с ползване на ал-
кохол, цигари и опиати, 
които имат пагубно 
въздействие върху здра-
вето и психиката им.

Да не забравяме, че об-
щуването с природата 
обогатява и възпита-
ва младото поколение 
и наш дълг е постоянно 
да привличаме учащите 
се към походи, излети и 
екскурзии из красивата 
ни Родина.

Текст и снимка:  
Атанас Панчелиев

В 
началото на ме-
сец юни предста-
вители на ТД „Бе-
лите брези” - гр. 

Борово, обл. Русе, прове-
дохме поход-екскурзия до 
Република Сърбия с по-
коряване на най-високия 
връх Миджур. В проява-
та се включиха туристи 
от градовете Русе, Раз-
град и Бяла.

В началото посетихме 
гр. Цариброд (Димитров-
град). В периода             1941-
1944 година Цариброд е в 
пределите на България. 
През 1951 година е пре-
именуван на Димитров-
град в чест на Георги 
Димитров. Поднесохме 
венец пред бюст-памет-
ника на Васил Левски, а 
някои от нас посетиха 
и се снимаха пред учили-
щето, носещо името на 
Христо Ботев. По пътя 
се отбихме и запалихме 
свещи за здраве в Пога-
новския манастир „Св. 
Йоан Богослов”, намиращ 
се на левия бряг на река 
Ерма. Пътувайки към 
курортното селище „Ба-

бин зуб”, разположено в 
Западна Стара планина, 
се любувахме на ждрело-
то на реката. 

Близо до едноименния 
хотел и вилните селища 
издига снага връх Ми-
джур, висок 2168 м. Той 
е първенец на Чипровска 
планина, дял от Западна 
Стара планина. Намира 
се на границата меж-
ду България и Сърбия. 
В неговото подножие 
извират реките Лом и 
Тимок. Двудневното ни 
пребиваване бе запълне-
но с покоряване на върха 
от 11 туристи, въпре-
ки лошите атмосферни 
условия. По маршрута 
бяхме настигнати от 
студенти на Великотър-
новския университет, а 
на връщане се снимахме 
с група млади туристи 
от Чехия.

Останалите 20 човека 
се любуваха на красо-
тите на района. Имаха 
възможност да се на-
сладят на красивата 
гледка, разкриваща се 
от връх Бабин зуб. Око-

ло 100 сръбски ученици 
от спортно училище се 
възползваха от услуги-
те на хижарите след 
завършване на курс за 
планински водачи. Бяхме 
възхитени от тяхното 

възпитание и отноше-
нието помежду им.

На следващия ден от-
пътувахме за гр. Зайчар 
– Източна Сърбия, близо 
до границата с Бълга-
рия. С нас имаше участ-

ник, който е служил в 
граничното поделение.  
У него се събудиха при-
ятни спомени от вой-
нишкото време, които 
сподели с нас.

След двучасова раз-

ходка из града се от-
правихме към родните 
места.

Радослав Рачев,  
председател на  

ТД „Белите брези”,  
гр. Борово

Прояви

На връх Миджур в Сърбия

Приобщаване на учащите се към туризма

По покана на нашите приятели от 
Крива Паланка ние, туристите от ТД 
„Осогово“ - гр. Кюстендил, се включи-
хме в традиционното изкачване на 
Царев връх (Султан тепе) - 2085,4 
м. Той е вторият по височина връх в 
Осоговската планина и най-високата 
точка на територията на Републи-
ка Македония. Осоговската планина 
е една от най-големите планини по 
западната ни граница. Около 30 про-
цента от площта й са в българска 
територия, а около 70 са на терито-
рията на Република Македония.

 Преходът ни започна от изкустве-
ното езеро и първият връх, който по-
корихме, бе Калин камен, висок 1817 
метра. Въпреки мъглата успяхме да 
се насладим на невероятните глед-
ки, с които Осогово ни дарява. На из-
ток в непосредствена близост се е 
ширнал масивът на Руен. По своите 
мащаби и форма той много прилича 
на масива на Царев връх. На хоризон-
та се извисяват най-високите ма-
кедонски планини – Якупица, Кораб, 
Кожух, Шар и туристическият цен-

тър „Пониква“. От граничното било 
най-добре изпъква и примамва връх 
Таштепе - 1993 м. В кръгозора ясно 
се очертават билата на: Старопла-
нинските масиви, на Чипровската, 
Берковската планина, Витоша, вър-
ховете Човека и Шапка, Рила, Пирин, 
Славянка, Беласица и др.

 Седим на върха, всеки преживя-
вайки красотата и емоцията. На-
сладихме се на гледките, заредихме 
се с емоционални преживявания, на-
правихме безброй снимки, хапнахме 
и... обратно надолу. Нашите дома-
кини отново ни бяха подготвили из-
ненада. Почерпиха ни с вкусен боб. 
С приповдигнато настроение, след 
няколко хорца и песни, се запътихме 
обратно. Тръгвайки си, на няколко 
пъти се обърнахме, за да запечатим 
в съзнанието си силуета на красива-
та Осоговска планина. Посетете я и 
сами ще се уверите в това!

Силвия Михова,
 секретар на ТД „Осогово“,

гр. Кюстендил

Кюстендилски туристи 
на Царев връх

Ученически туризъм
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К
арстовите планини са 
изградени от мрамори 
и мраморизирани ва-
ровици. В тях почти 

липсват повърхностно теча-
щи води. Дъждовната вода и 
тази от топенето на снега 
разяждат по химичен път 
мраморите, навлизат в дълби-
ните на планината и излизат 
на повърхността в най-ниски-
те части на планината като 
карстови извори.

Такъв забележителен кар-
стов извор в Славянка е Пет-
ровският – един от най-голе-
мите в България.

По повърхността на мра-
морния и варовиковия терен 
на Славянка се образуват от 
водите различни по големи-
на и вид карстови вдлъбнати 
форми. За една от тях - вну-
шително каменно корито с 
грамадна животинска стъпка 
в него – в района на Голям Ца-
рев връх местните хора раз-
казват, че е „отпечатък от 
копитото на Кралимарковия 
кон Шарколия, който е стъпил 
с единия крак на Шар планина, 
а с другия – тук“.

От карстовите образува-
ния в Славянка особено впе-
чатляват пещерите и про-
пастите. Те са проучени от 
четири спелеоекспедиции от 
София в периода 2002-2006 г. 
Бяха локализирани, картирани 
и описани подробно, бяха от-
крити и нови.

Значителна част от тях 
се намират в околностите на 
високопланинската местност 
Ливада, разположена на около 
1700 м н.в. До нея може да се 
достигне с високопроходим 
автомобил.

Пропастта Гарваница (Гра-
аница) със своите 60 мeтра 
денивелация е сред най-дълбо-
ките в Славянка. Тя се намира 
на североизток от Сухото 
езеро, сред големи скални бло-
кове. Стените на пропастта 
са влажни и по тях гнездят 
хайдушки гарги.

От местността Ливада до 
Сухото езеро чрез изкачване 
разстоянието се изминава за 
1 час и 10 минути.

За около 30 минути пеша 
от Ливада в южна посока по 
стръмна пътека се достигат 
пропастите Шипките – едно 
и две (Гюлът). Шипковите хра-
сти наоколо служат за ориен-
тир при търсенето им. Разпо-
ложени са на около 80 м н.в., 
който се спуска под Сухото 
езеро.

Гоцева дупка (дупката с 
малкия вход) е получила име-
то си от близостта до Гоцев 
връх. Намира се на югоизточ-
ния склон на един безименен 
връх с кота 2061 м, на около 20 
м от нивото на дола, спускащ 
се от главното било. Размери-
те на пропастта не са големи 
– денивелацията от входа до 
дъното е 15 м.

Снягова дупка е най-високо 
разположената пещера в Сла-
вянка (сега задръстена), на 
около 60 м северно от Гоцев 
връх. Нарича се още Ледената 
дупка поради продължително-
то задържане на лед и сняг. 
Входът на пропастта е вну-
шителен – висок 7 м и широк 3 
м. Дъното й, което се намира 
на около 8-10 м дълбочина, е с 
размери 4 на 9 м и е покрито 
с постоянно задържаща се 
снежна тапа.

Най-красива, с най-мно-
го пещерни образувания и с 
най-сложна конфигурация е 
пещерата Комарница. Тя се 
намира на десния бряг на Бе-
лянов дол, в северозападното 
подножие на Голям Царев връх. 
Входът на пещерата (шири-
на 1 м и височина 0,85 м) се 
разкрива на 3 м над дола. Във 
вътрешността й има зали, 
както и подземен поток. Пре-
одоляват се няколко прага, 
високи до 2,5 м, и се разкриват 
десет синтрови езерца. Дъл-
жината на картираните гале-
рии е 150 м (при денивелация 
50 м), с което тя се нарежда 

на първо място в българската 
част на Славянка. Най-удобен 
изходен пункт за пещерата е 
местността Ливада. Оттук 
след спускане в североизточ-
на посока за 25-30 минути се 
стига пещерата Комарница, 
разположена на 1300 м н.в. Би 
било добре, ако бъде маркиран 
пътят до нея и тя бъде благо-
устроена.

Открита е пещера и в гора-
та на местността Шапатек, 
северно от гранична пирами-
да 93, на около 30 м денивела-
ция от граничната бразда. Тя 
е с широк вход (8 на 6 м). До 
нея се идва от местността 
Ливада за около час и поло-
вина, като се пресичат 3-4 
големи дола, спускащи се от 
връх Шабран в северозападна 
посока.

Досега в българската част 
на Славянка са проучени, кар-
тирани, описани и фотогра-
фирани 23 пещери и пропасти 
- 17 в землището на с. Голешо-
во, 5 в околностите на с. Пет-
рово и 1 в района на с. Парил.

На гръцка територия 
най-забележителна е пещера-
та „Капе“, разположена в юго-
западната част на планина-
та, на 6,5 км от с. Ахладохори. 
Името на пещерата идва от 
падащите капки от тавана. В 
лявата й част е вграден па-
раклисът „Св. Спас“ с икони и 
скромно обзавеждане. В гръц-
ките карти мястото е отбе-
лязано като Агиос Аналипси, 
т.е. Възнесение Господне или 
Спасовден. Всяка година на 
този ден пред пещерата, 
край неголяма поляна с веков-

но дърво, се провежда голям 
събор с курбан за здраве за 
стотици вярващи от околни-
те села.

По-високо в планината над 
тази пещера се намират така 
наречените Самуилови дупки 
– три малки пещери, където 
според предание са лекувани 
ранените самуилови войници.

Някои от забележителните 
карстови местности, като 
Хамбаров дол с Олтара и Пе-
щерата, Сухото езеро, кар-
стовият извор над с. Петро-
во и др., както и пещерите и 
пропастите, са доста атрак-
тивни и привличат все повече 
туристи.

Атанас Панчелиев, 
гр. Гоце Делчев

Прояви

Състезателите от клуб „НСА Сивен” 
– София, спечелиха отборната купа на 
откритото състезание по ориентира-
не в Кюстендил. Втори се класира клуб 
„Кракра” - Перник, а трети – клуб „Вал-
ди” - София. При 
мъже Елит 21 г. 
първо място зае 
Димо Славчев от 
клуб „Рила” - Со-
фия, а при жените 
Елит 21 г. Пат-
риция Пешева от 
клуб „Берковица 
2000”. Те получиха 
специални призо-
ве от домакини-
те.

С т а р т и р а х а 
над 150 състеза-
тели от 10- до 
85-годишна въз-
раст, представи-
тели на 20 клуба 
от страната. 
Клуб „Руен-92” 
участва със 17 
с ъ с т е з а т е л и . 
Състезателно-
то трасе с кон-
тролните точки 

бе подготвено от треньора на клуб 
„Руен-92” Георги Бургов в лесопарк „Хи-
сарлъка”. Стартът и финалът бяха раз-
положени до Парк-хотел „Кюстендил”. 
Многократният отборен победител – 

клуб „Младост” – Благоевград, не участ-
ва в състезанието. Най-възрастните 
състезатели бяха Дичо Гогов и Григор 
Калоянов – на 85 години. Децата до 10 
години стартираха със своите роди-

тели. Призът на домакините 
„Румен Йорданов” бе връчен 
на победителя при мъже 35 
години - Живко Дучев от клуб 
„Сърнена гора” – Стара Заго-
ра. За дългогодишен принос в 
ориентирането бе награден 
дългогодишният треньор 
Костадин Симеонов. Предсе-
дателят на кюстендилския 
клуб „Руен-92” Георги Бургов 
получи приз от Българската 
федерация по ориентиране 
за 25-годишнината на клуба. 
Класирането се извърши съ-
гласно 22-те възрастови гру-
пи. От домакините най-добре 
се представиха Мартин Хри-
стов при мъже 14 г. и Диляна 
Димитрова при жени 12 г., 
които заеха втори места. 
Всички участници похапнаха 
от вкусните кюстендилски 
череши.

Даниела Стоименова

Българската федерация по 
туризъм, „Аудакс България” 
и Колоклуб „Димитровец” в 
Исперих организираха бре-
вет, дълъг 600 километра. 
В него се включиха колоез-
дачи аматьори от Исперих, 
София, Варна, Велико Търно-
во, Сливен и от Румъния. Те 
изминаха разстоянието за 
максимум 40 часа. Групата бе 
водена от Димитър Балан-
ски, председател на Колоклуб 
„Димитровец” в Исперих.

Всички финишираха успеш-
но в Исперих. Те преминаха от 
Исперих през Попово, Омур-
таг, Върбица, Смядово, Ис-
перих, Цар Калоян, Костанде-
нец, Нисово, Русе, Силистра 
и се върнаха в Исперих.

Ангел Николов,
гр. Исперих

Клуб „НСА Сивен” спечели откритото 
състезание по ориентиране в Кюстендил

Бревет от 600 км 
бе изминат от 
велосипедисти 
от България и 
Румъния

Славянка – типичната карстова планина
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П
о плана на Клуба по пешеходен 
туризъм към ТД „Орлово гнез-
до” на 10 юни 2018 г. се прове-
де планиран еднодневен поход 

с маршрут Казанлък - село Габарево 
- хижа „Соколна”, Кюй дере – връх Са-
хранка. Групата от 18 туристи и две 
кучета поехме по маркираната пъте-
ка към хижа „Соколна”. Пътьом се рад-
вахме на гледките към каньона на река 
Кюй дере и Триглав. За час и 45 минути 
бяхме на хижата и след 15-ина минути 
почивка отново поехме към река Кюй 
дере в подножието на връх Курткая. 
Направихме зареждаща почивка, гле-
дайки водопадчетата по реката и над-
висналите над нас върхове Курткая и 
Демиркапия, поехме към връх Сахранка 
(1707 м). Изкачването под почти 70-
80 градуса офроуд, денивелацията от 

почти 300 м за около 400 м разстояние 
от Кюй дере до върха беше „черешка-
та на тортата”. Отново зареждаща 
почивка с кръгови панорамни гледки на 
върха, обща снимка за спомен и вече 
по маркираната пътека, през „Порта-
та”, местностите Празното място и 
Параардан, подсичайки връх Сахранка, 
отново се върнахме на хижа „Соколна” 
по кръгов маршрут, където хижарят 
Стефан вече беше приготвил бобе-
ната супичка. Към 16:50 часа започ-
на слизането по обратния път към 
колите ни в подножието на Балкана. 
Доброто за поход време, настроение-
то на групата, новите запознанства 
направиха от деня десети юни един 
приятен уикенд за всички участници. 

Атанас Балкански

Вече е традиция пролет-
но-летният сезон да е вре-
ме, в което се броят ту-
ристическите дестинации 
за обхот и пребиваване, в 
което туристите търсят и 
намират вдъхновение и въз-
хита, в което прибавят към 
спомените си още красота. 
Казвам това, защото то е 
свързано с мотивацията на 
туристите ветерани към 
Пенсионерски клуб „Белият 
Дунав” при изготвянето на 
календарния план на секци-
ята. 80-те нейни членове 
търсят преживявания, без 
да се съобразяват с годи-
ните си. А празничният 24 
май тази година ги поведе 
към братя по преживявания 
в друга държава. Видин е на 
хвърлей място от сръбска-
та граница, а в гр. Парачин 
бяха хората, които вече ги 
очакваха. Тамошните турис-
ти им изпратиха подробен 
план-карта кои местности 
и исторически забележи-
телности впечатляват и 
оставят трайни следи в 
съзнанието и душата. 

Над 50 души, под ръковод-
ството на председателя на 
секцията на туристите ве-
терани Веселин Габерски, с 
химна на славянските братя 
Кирил и Методий на уста, 
потеглиха зад граница. В 
раниците си носеха и голяма 

доза очаквания, настроение 
и най-вече мерак за срещи 
под открито небе.

Понякога се случва и пре-
живяванията да надхвърлят 
очакванията. Там някъде, 
по пътя, преди туристите 
да стигнат до Парачин, на 
десетина километра авто-
бусът прави отклонение, 
воден от надписа „Манастир 
„Св. Петка”. Манастир като 
манастир, ама не, душата 
не знае къде да спре радост-
та си, а очите попиват вся-
ко кътче. За видинчани това 
е невероятна гледка. Всичко 
тук прилича на рисунка от 
приказка. Селото носи име-
то на село от Видинско – 
Извор, една съществена 
допирна и близка за нашите 
туристи точка. Впечатля-
ва съхранената света оби-
тел, построена през XIII век 
в чест на св. Петка. Нека да 
отбележим, че и във Видин 
има малка черква със също-
то име на светицата – още 
една допирна точка. В мана-
стира са съхранени част от 
мощите на светицата, а 
вътрешността му удивлява 
с неповторимостта на ико-
ните, олтара, графиката и 
дърворезбата. Тайнствена, 
загадъчна и предразполага-
ща духа тишина. Святото 
място е с чистотата и не-
порочността на новороде-

но. Онемяваш и си в други 
измерения. Тази красота, 
вечна и изцеляваща човеш-
ката душа, цари и зад сте-
ните на манастира. Колко 
усилия трябва на човек да 
види, да преживее и съхра-
ни видяното. В съседство 
с манастира блика изцеря-
ващ човешките очи извор. 
Свето явление! А природа-
та щедро властва със своя-
та несравнима с нищо кра-
сота. Душата ти се пълни 
и онемяваш, и си щастлив 
да видиш това, което чо-
век е сътворил с вярата си. 
Мъчим се да си представим 
атмосферата на 8 август, 
когато е храмовият праз-
ник на манастира, и малко 
сме тъжни, че няма да сме 
част от него. Но това мо-
ментно настроение се сто-
пява, когато в Парачин ни 
посрещнаха туристи ве-
терани от 8 сръбски клу-
ба. Заедно сме в обхода на 
града, спираме пред всяка 
забележителност, разбира-
ме езика им, пеем еднакво 
песните и правим нов план 
за нова среща, може би ще 
им бъдем домакини на 1 ок-
томври – Международния 
ден на възрастните хора. 
Във Видин ще им върнем 
туристическата визита, 
защото знаем, че древният 
град ще им покаже своята 

вековна история, построен 
на най-хубавото място край 
Дунав, където реката прави 
най-романтичния си завой. 
Наистина не съществуват 

граници за песента, те се 
сриват и пред туристите.

Янка Маринова, 
гр. Видин

С поход до връх Исполин (1523 
м) - най-високия в Шипченска 
Стара планина, тридесет уче-
ници от ПГТ „Пенчо Семов” – 
Габрово, с ръководители Таня 
Моллова, Поля Помакова и роди-
тели, почетоха 2 юни – Деня на 
Ботев и на загиналите за сво-
бодата и независимостта на 
България. 

 Под ръководството на спа-
сителите Стефан Володиев 
и Румен Иванов всеки жела-
ещ изпробва силите си на из-
куствената катерачна сте-
на, осигурена от Планинската 
спасителна служба – Габрово. 

Катеренето бе свързано с въл-
нения от едно по-различно екс-
тремно усещане.

Слънчевият и усмихнат ден 
даде възможност на участни-
ците да се запознаят, насладят 
и заредят с емоции от досега с 
красотата на габровския край 
и да придобият умения за безо-
пасното пребиваване в планина-
та.

Посещението на Детската 
природна академия и Географ-
ския център на България предиз-
викаха възхищението на всички. 

Таня Моллова

Прояви

Поход до връх Сахранка

Както за песента, така и  
за туриста няма граници

Ученици от Професионална гимназия по туризъм 
„Пенчо Семов” – Габрово, на връх Исполин

Туристи ветерани от Видин пред манастира „Св. Петка” в с. Извор, Сърбия
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В 
ранното утро на 9 
юни калоферци очак-
ваха с нетърпение 
30-ия юбилеен нацио-

нален празник „Песните на 
България“. Първото издание 
на тази проява беше през 
1988 г. в Калофер и ето, днес 
– три десетилетия по-късно, 
отново сцената бе тук.

Организаторите от БТС, 
Сдружението на туристи-
ческите хорове в България, 
кметство Калофер и Сдру-
жение ТД „Хайдут” в града, 
както и много доброволци, се 
заеха заедно с участниците 
да направят хубав и весел 
празника.

Калофер посрещна своите 
гости със слънчева усмивка.

Празникът бе открит в 
11.30 часа от председателя 
на БТС проф. д-р Алексей Сто-
ев и кмета на града Румен 
Стоянов. Зорница Радоно-
ва – изпълнителен секретар 
на БТС, поздрави събралото 
се множество от името на 
Сдружението на туристи-
ческите хорове в България. 
Като домакини певците от 
Хора на туристите ветерани 
при Културен клуб на пенси-
онера „Калифер войвода“ - гр. 
Калофер, със своите песни 
допринесоха за празничната 
атмосфера. Специално за г-н 
Димитър Гочев – председател 
на Сдружението на туристи-
ческите хорове в България, 
те изпяха песента „Кога ме 
мама родила“. 

В надпяването взеха учас-
тие 28 хорове, групи и съста-

ви от цялата страна. Репер-
тоарът на туристическите 
хорови формации беше свър-
зан със 170 години от рожде-
нието на Христо Ботев, 123 
години от създаването на ор-
ганизираното туристическо 
движение в България, а 30-
ият юбилеен песенен празник 
бе посветен на Българското 
председателство на Съвета 
на Европейския съюз.

Звучаха песни, които ни 
припомняха за красотите на 
България и за ентусиазма на 

туристите.
Вечерта рок група „Ако... 

искаш!“ от гр. Русе в състав: 
Карел Маринович, експерт в 
БТС – вокал и китара, Цве-
телин Балтов – клавир и во-
кал, Ивайло Койчев – експерт 
„Хижна дейност и маркировка” 
в БТС, и Камен Манев – удар-
ни инструменти, изпълни ка-

върверсии на популярни бъл-
гарски песни с аранжименти 
на групата. Публиката осо-
бено се впечатли от изпъл-
нението на туристическата 
песен „Мальовица”, прозвуча-
ла в рок аранжимент. С бурни 
аплодисменти младите музи-
канти бяха извикани на „бис” и 
превърнаха вечерта във въл-

нуващо преживяване. Както 
каза Димитър Гочев, те са го 
ободрили след умората от на-
ситената с изяви програма и 
палещото слънце на площада.

На 10 юни празникът беше 
закрит с изявата на сборен 
хор на площада в Калофер.

Благодарим на всички, кои-
то отделиха от скъпоценно-
то си време, за да дойдат и 
да направят града ни весел и 
изпълнен с прекрасни емоции, 
доказвайки за сетен път, че 
туристическото хорово пе-

ене има своите отколешни 
традиции. Колкото до изя-
вата на рок групата – тя е 
потвърждение на необходи-
мостта да се включват нови 
форми и нови аранжименти на 
популярните български песни, 
защото по този начин ще се 
подмлади и разшири аудито-
рията на тези, които искат 
да ги слушат и да ги пеят.

Донка Радулова, 
ТД „Хайдут”,

гр. Калофер

ХХХ юбилеен национален празник 
„Песните на България”

Вокална група за туристиче-
ски песни „Ехо“ към ТД „Орлово 
гнездо“ – Казанлък, за пореден 
път взе участие в ХХХ нацио-
нален песенен празник „Песни-
те на България“. С доброто си 
художествено представяне тя 
спечели симпатиите и бурни-
те, нестихващи аплодисменти 
на публиката. Туристическите 
хорове, участващи в празника, 
получиха грамота за участие 
и със своите изпълнения съз-
дадоха празнична атмосфера в 
Калофер. 

Тошка Тенева

За трети път в Калофер, де Ботев се родил,
сред много други празници, но кой ги е броил, 
събират се певци в тоз възрожденски кът,
Родината да славят за тридесети път.

И песни за България огласят днес града
за чудната природа на родната земя,
за бистрите потоци в хайдушки лесове,
за пъстрите поляни и горди върхове.

Възпяваха Родопите, Беласица, Пирин, 
с красиви езера и ручей не един,
божествената Рила с неземна красота
и Витоша омайна, и Стара планина. 

Отнася вятър песните към Ботевия връх,
Джендема и Пръскалото поемат този лъх,
а Тунджа със водите си разлива песента
в градините със рози и пролетни цветя.

Огласяха простора стотици гласове
на родолюбци, сбрани от много градове,
които през годините разнасят песента 
и спомнят си при срещите отново младост-
та.

Възторжената публика, застанала отпред,
приглася доста често, но при познат куплет,
с аплодисменти щедро дарява песента
и заедно с певците споделя радостта.

И нека ни събира отново любовта 
към дивната природа с вълшебна красота, 
а с песните, политнали до всеки роден кът,
да славим ний България и вдигаме духът!

Пепа Дързева,
ВГТП „Ехо“, гр. Казанлък

ХХХ празник „Песните на България“
9-10 юни 2018 г.

Аплодисменти за ВГТП „Ехо” – гр. Казанлък

Преди 30 години в Калофер



ЮлИ 2018 г. 7Прояви

О
соговската планина е 
приказка: разказват 
я чудесните глед-
ки, безкрайността, 

широтата, забележително-
стите, феномените... Те са 
безкомпромисни разказвачи. 
Тях не можеш да накараш да 
замълчат.

В най-крайните югоизточ-
ни дялове на Осоговската 
планина бе разходката на 
туристите от Туристиче-
ско дружество „Осогово“ - гр. 
Кюстендил - на границата на 
землищата на кюстендилски-
те крайгранични села Ветрен, 
Илия и Тишаново. Основната 
идея бе маркирането на този 
непознат район. Маршрутът 
ни върна в недалечното ми-
нало на нашия континент, 
когато Европа е разделена 
изкуствено от Желязната 
завеса на Западен и Източен 
блок. Териториите от двете 
страни на границата тогава 
се охраняват строго, всякак-
ва човешка дейност е забра-
нена. Същевременно обаче 
изолираността и непристъп-
ността на тези територии 
с течение на времето са ги 
превърнали в убежище за мно-
го застрашени животински и 
растителни видове. Маршру-
тът ни заведе до притихна-
лите гранични селца, покрай 
вековни дървета, ромолящи 
потоци, оброчни кръстове, 
бивши застави, натежали от 
цвят дървета...

Маршрутът дава възмож-
ност да се посетят няколко 
интересни културно-истори-
чески паметници и защитени-
ят природен обект Голямата 
пещера, намиращ се в земли-
щето на с. Илия. Преходът 
ни започна от с. Ветрен. За 
„Кръстати камен” се тръгва 
по коларския път под кмет-
ството, а след десетина ми-
нути се стига разклонът за 
Чаушева махала, която оста-
ва отдясно. След 25 минути 
следва иглолистна гора, през 
която се преминава, или общо 
около 1 час е разстоянието 
до кръста. 

Каменният кръст е ви-
сок 2,60 м и широк 2,10 м. 
Предполага се, че той е бил 
издигнат в края на àV век, на 
мястото на езическо свети-
лище на древното тракийско 
население, обитавало този 

район, известно под наимено-
ванието „пеонци“. Твърди се, 
че характерни за езическото 
светилище са били два реле-
фа на тракийски конник, издя-
лани на скалата зад кръста. 
По-малкият е запазен, големи-
ят - разрушен. Вероятно след 
създаването на Римската им-
перия и след приемането на 
християнството като офици-
ална религия езическото све-
тилище е било разрушено и е 
бил издигнат сега съществу-
ващият кръст. Съгласно едни 
твърдения на Очов ден (19 
октомври) населението се съ-
бирало при кръста на курбан. 
Според някои пък курбан се 
правел на Тодоровден.

Друг интересен култур-

но-исторически паметник е 
църквището (оброчището) в 
местността Кръсто-блато 
край Новаковската махала 
от с. Ветрен. Сред олтара 
на развалините от църков-
на сграда в древни времена е 
бил побит каменен кръст, а до 
него - каменен котел с височи-
на 0,50 м и широчина 0,75 м в 
горната му част. Предполага 
се, че котелът е бил използ-
ван за кръщавка. В миналото, 
на Архангеловден, край кръ-
ста местното население се 
събирало на служба с курбан.

До бившата гранична за-
става вдясно също има два 
интересни кръста от този 
период. Пресича се черният 
път от с. Ветрен за с. Раково 
и се поема по стръмния песъч-
лив път за Голямата пещера, 
до която се стига за около 50 
минути. Точно под пещерата 
каменистият път завива вля-
во (тя се намира на 100 метра 
право нагоре, преминава през 

иглолистна гора и се възкачва 
на връх Човека (1334 м н. в.), 
на който е изградена клетка 
на GSM оператор.

Голямата пещера е наиме-
нувана така от спелеолозите 
на пещерния клуб при Турис-
тическото дружество „Едел-
вайс“ - гр. София, които през 
70-те години на миналия век 
подробно я проучиха и карти-
раха. Сред местното населе-
ние пещерата е известна под 
името Илийската пещера, 
отворът на която е насочен 
към разположеното под нея в 
източна посока с. Илия.

Пещерата се намира на 
надморска височина 1270 м, 
на няколко десетки метра под 
издигащия се на север от нея 

каменист връх Човека (1334 м 
н.в.), чиито западни дипли са 
обкичени с иглолистни гори. 
Ниско под върха водят нача-
лото си реките Каровска река 
– на запад, Мала река на севе-
розапад и Джебрана на севе-
роизток.

 Входът на пещерата е 
обърнат на изток и от него 
се открива прекрасна гледка 
към долината на река Речица, 
служеща за граница между 
Осоговската и Влахина плани-
на, а в далечината - към маси-
ва на Рила планина.

Таванът на пещерата не-
посредствено до входа е 
пробит, чрез който отвор 
частично се осветява нача-
лото на пещерата. Тя е едно-
етажна, суха, неразклонена, с 
дължина 54 м, 15 широчина и 
височина от 3 до 20 м. Харак-
терни пещерни образувания 
в залата липсват и голяма 
част от тавана й е опушен 
от палените в пещерата ог-

ньове и от пушека на борина, 
която местното население 
е използвала за осветление. 
Точно срещу входа й, в дъното 
на залата, се намира тесен 
проход, който почти е запъл-
нен с пръст и придвижването 
по-нататък е невъзможно. По 
всяка вероятност затрупва-
нето на процепа е резултат 
от неколкократните похож-
дения на иманяри.

В края на изтеклия век пе-
щерата е обект на задълбо-
чени археологически проучва-
ния, в резултат на които е 
доказано, че е била използва-
на за жилище на праистори-
ческия човек от около àV век 
пр.н.е. Веществено доказа-
телство за обитаване на пе-

щерата от човека са наход-
ките на оръдия на труда от 
кост, камък и кремък - шила, 
ножове и пр., а така също и 
множество керамични фраг-
менти. За нея и до днес сред 
местното население се носят 
най-различни легенди, от рода 
на тези, свързани с пускането 
на куче в пещерата, което уж 
било излязло в другия край на 
планинския масив, находящ се 
на територията на Републи-
ка Македония.

Позовавайки се на доказа-
телствата през 1971 годи-
на, компетентните органи 
я обявиха за защитен при-
роден обект. Пешеходното 
разстояние от автоспирка-
та в с. Ветрен през махала 
„Смиленска” до пещерата се 
изминава за около 1.30 часа. 
То е вече маркирано с табели 
и червено-бяла маркировка. За 
изходен пункт към пещерата 
може да се използва и с. Илия, 
като се премине през махала 

„Делийска“ и през дребна дъбо-
ва и габерова гора се излезе 
на пещерата за около 2 часа. 
Пътеката е обрасла и все 
още не е маркирана.

Желателно е пещерата да 
не се посещава през студе-
ните зимни дни, тъй като 
се нарушава зимният сън на 
живеещите в нея колонии от 
прилепи, което се отразява 
отрицателно на жизнения им 
статус.

В непосредствена близост 
до Голямата пещера, но за-
тънтена в храсталаците, е и 
пещерата Змийската дупка, 
чието наименование показва 
за какво става дума. Тя е хо-
ризонтална, разклонена, суха, 
с дължина около 27 м. Закъта-
ността й, южното изложение 
и наличието на диви животни 
показват, че тя е често посе-
щавана от тях.

 Природата тук е изляла 
благодатта си в мощни бил-
ки. В района на пещерата 
през май цъфти българският 
ендемит – урумовото лале, 
етнънската тлъстига, вклю-
чена в европейския списък на 
ендемитните растения, чер-
веният божур и много други 
редки растения.

Ние маркирахме пътеката, 
която отива в с. Горно Тиша-
ново. Тук, в местността Баба-
лето, макар и с оголени корени 
от близкото дере, над 300-го-
дишен цер е разперил огромна 
корона на площ около 450 кв. 
м. Височината му е около 17 м 
и обиколката на дънера е 600 
см. На височина 6 м церът се 
разклонява на 8-9 клона, два 
от които са с дебелина по над 
80 см. 

Този прекрасен маршрут е 
около 23 километра и вече е 
маркиран, но е желателно да 
се търси помощта на водач.

Пътуването ще остане в 
сърцата ни със спомена за об-
ширните територии и дива 
природа, красивите пейзажи, 
гостоприемството на мест-
ните хора, колорита на мест-
ния бит и култура. Радваме 
се, че този маршрут вече е 
маркиран и ще бъде достъпен 
за повече любители на приро-
дата.

Силвия Михова, 
секретар на ТД „Осогово“, 

гр. Кюстендил

Маркировка по маршрута: с. Ветрен - местността 
Кръстати камен – Голямата пещера – с. Горно Тишаново

Това е Минчо Христов Минчев 
от Казанлък. Роден на 17 юни 
1923 г. и от малък закърмен с 
любов към природата и плани-
ната.

На 11 години е първият му по-
ход – през лятото на 1934 г., ко-
гато се освещава Паметникът 
на свободата на връх Шипка (Св. 
Никола). Води го баба му и това 
остава незабравими спомени в 
съзнанието на малкото момче.

Активна туристическа дей-
ност развива от 1939 г., но една 
година по-рано, през 1938 г., 
става член на Юношеския ту-
ристически съюз като ученик в 
Казанлъшкото техническо учи-

лище. От онези далечни години 
и до сега е член на БТС. 

Не е пропуснал нито една го-
дина да се качи на връх Шипка по 
повод честванията на 3 март 
и на августовските боеве. И 
тази година на 3 март отново 
бе на върха. В честванията на 
връх Бузлуджа, посветени на 
подвига на Хаджи Димитър и 
неговите четници, също е не-
изменен участник.

В младите си години е със-
тезател по планинско ориен-
тиране, има диплом за съдия 
по ориентиране. Бил е част от 
отряда „Планински спасители“ 
към БЧК – Казанлък. Участвал 

е в ремонтно-строителните 
дейности на хижа „Бузлуджа”. 
Дълги години е водач на гру-
пи за екскурзионно летуване в 
Рила, Пирин, Родопите, Стара 
планина – с диплом за планински 
водач.

Заедно със съпругата си Ган-
ка Минчева са покорители на 
7-те планински първенци, учас-
тници в похода Ком – Емине в 
етапа от Ком до връх Бузлуджа, 
както и в Движението „Опознай 
България - 100 национални ту-
ристически обекта” – още от 
създаването му през 1966 г., 
като са посетили повече от 80 
обекта. Участници са и в много 

други инициативи на БТС и ТД 
„Орлово гнездо” – Казанлък.

През 2013 г. е удостоен с по-

четния знак на БТС – медал за 
особени заслуги, по повод него-
вата 90-годишнина.

Минчо Минчев на 95 години 
Един запален планинар, влюбен в природата и красотите на България
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Т
ой започва от Пиренеите, 
преминава през Алпите, а на 
наша територия - през плани-
ните Витоша, Верила, Рила, 

Пирин, Славянка и завършва в Гърция 
– планината Олимп и Пелопонес.

Българският участък е открит 
през 1992 година. Преминава по би-
лата на пет планини: от квартал 
Драгалевци – София, до Гоцев връх 
– планината Славянка, на държавна-
та граница с Гърция. Той прекосява 
два национални парка (Рила и Пирин), 
един природен парк (Витоша) и един 
резерват (Али ботуш) в Славянка. 
Маршрутът е обозначен с табели с 
инициали Е4, с червена лентова мар-
кировка и метални стълбове. Дъл-
жината му е около 250 километра. 
Преодоляват се множество върхове 
с височина над 2500 метра, включи-
телно и първенците на Витоша – 
Черни връх, на Пирин – Вихрен и на 
Славянка – Гоцев връх. За маршрута 
могат да се ползват карти на от-
делните планини, както и най-нови-
ят пътеводител на Е4, издаден през 
2016 г. Тази туристическа литера-
тура може да се намери в Информа-
ционния център на БТС, намиращ се 
в подлеза на бул. „Васил Левски“ и ул. 
„Гурко“.

Село Клисура – хижа „Ловна” 
(4.30 часа) – хижа „Рилски езера” 
(1.30 часа) – хижа „Мальовица” (6 
часа) – хижа „Рибни езера” (8 часа) 
– хижа „Македония” (5.45 часа) – 
хижа „Предел” (7 часа)

Село Клисура е разположено в 
Клисурската седловина, разделяща 
планините Верила и Рила. През него 
минава шосето, свързващо Дупница 
(25 км) със Сапарева баня (7 км) и Са-
моков (15 км).

Маркировката по целия маршрут 
е червена лентова, а в отделни 
участъци и стълбова.

От центъра на селото се тръгва 
на югозапад, продължава се по ка-
мионен път, който плавно се изкач-
ва край гората. Подминават се два 
разклона, като и в двата случая се 
продължава по десните отклонения, 
следва трети разклон, като тук се 
продължава по лявото отклонение и 
се излиза на склоново стъпало (1 час). 
Тук отново има разклон – тръгва се 
по дясното отклонение, подминава 
се голямата Ковашка чешма, след 
нея се пресичат още две склонови 
стъпала и се достига Петруанска 
чешма (1.40 часа). Продължава леко-
то изкачване, преодоляват се още 
няколко склонови стъпала, подсича 
се западният склон на връх Ръжана и 
се достига скалният феномен Обе-
сеният камък (2.45 часа). Продъл-
жава се през иглолистна гора, край 
разсадник и горски дом. Траверсира 

се югозападният склон на връх Зе-
кирица и се слиза на седловина Вада 
(4.10 часа). Тя е важно туристическо 
кръстовище: оттук по маркираната 
пътека се стига до хижа „Вада” за 30 
минути, а до комплекс „Мальовица” - 
за 1.30 часа. Трасето на Е4 продъл-
жава в посока запад-югозапад и сли-
за на Бързанска поляна (4.15 часа), 
на недовършеното шосе хижа „Пио-
нерска” – хижа „Вада”. Продължава се 
около 200 м по шосето в посока хижа 
„Пионерска”, след това пътеката се 
отклонява вляво и през иглолистна 
гора достига хижа „Ловна” (1670 
м н.в., 40 места, собствено ел. 
захранване, локално отопление, 
външни и вътрешни тоалетни и 
бани, туристическа столова, кух-
ня, барбекю) – 4.30 часа.

За хижа „Рилски езера” се тръгва 
в югозападна посока по стръмна пъ-
тека през гората, достига се малка 
заравненост – местността Войниш-
ка барака. Тук се отклоняват пътеки 
за хижа „Скакавица” и хижа „Пионер-
ска”, а пътеката за хижа „Рилски 
езера” рязко завива на югозапад, из-
качва се през гората с много серпен-
тини, излиза на малка заравненост, 
където се включва пряката пътека 
за хижа „Пионерска”. По-нагоре се 
излиза от гората на оградена с клек 
поляна, от която започва стълбо-
вата маркировка за хижа „Седемте 
езера”. С леко изкачване през клека 
се достига местността Горелото. 
Продължава се край река Джерман и 
през няколко нейни притока се дос-

тига разклон: вляво е маркираната 
пътека за хижа „Седемте езера”, а 
дясната, която трябва да се след-
ва, изкачва къса стръмнина и за 20 
минути (общо 1.30 часа) извежда 
пред хижа „Рилски езера” (2115 м 
н.в., 180 места, самостоятелни и 
етажни тоалетни и бани, локално 
отопление, ресторант, бюфет, 
зала за семинари, туристическа 
столова, ски гардероб, писти, вле-
кове).

За хижа „Мальовица” се тръгва в 
западна посока към горната стан-
ция на ски влека и за 10-15 минути се 
достига до маркираната пътека от 
хижа „Скакавица” за хижа „Иван Ва-
зов” и хижа „Мальовица”. Продължава 
се в южна посока по широкото било 
на Сухия рид и пътеката се спуска 
до езерото Бъбрека (1 час), където 
излиза и основната пътека от хижа 
„Седемте езера”. От него в южна 

посока с няколко извивки по стръм-
ния склон пътеката излиза край 
Второто езеро (Окото). От него 
на запад се отделя пряка пътека за 
хижа „Иван Вазов” край Отовишки 
връх. Изкачването продължава към 
най-горното циркусно стъпало, на 
което е разположено Първото езеро 
(Сълзата) – 1.30 часа. Между Вто-
рото и Първото езеро е разположен 
Езерният връх, от който се разкри-
ва цялостна панорама към циркуса 
на Седемте езера, сред които се 
извисява красивият връх Хайдута 
(Харамията). Продължавайки в юго-
източна посока, плавно се набира 
височина и след 15 минути се дос-
тига заравненото било в местност-
та Раздела (1.45 часа). Това е важно 
туристическо кръстовище – на 
маркировъчен стълб са монтирани 
указателни стрелки за туристиче-
ски обекти в няколко направления. 
От Раздела се разкриват панорами 
към Отовишки рид (на запад), към 
главното балканско вододелно било 
с връх Хайдута (на север), на изток 
тесен скалист ръб свързва Раздела 
с мощния гръб на Зелени рид, на юг 
се насочва пътеката за хижа „Ма-
льовица” с отклонение за Рилския 
манастир. Трасето на Е4 продължа-
ва в южна посока, подсича от запад 
Вазов връх (връх Дамга) и се спуска 
на седловината между него и Додов 
връх (2.10 часа). Тук излиза и лятна-
та пътека от хижа „Иван Вазов”. За 
около 40 минути се изкачва Додов 
връх (2.50 часа), от него пътеката 
се спуска по тясно било – на юг се 
вижда дълбоката долина на Рилска 
река и Рилският манастир, а на се-
вер – Урдиният циркус. Следва пре-
косяване на двата върха Мраморец. 
От седловината между тях се спу-
ска маркирана пътека за Рилския ма-
настир. След двата върха се дости-
га тревната заравненост в запад-
ното подножие на връх Мальовица 
(3.30 часа). От нея право на север за 
около 15 минути се изкачва връх Ма-
льовица – един от най-красивите и 
обзорни рилски върхове, който пред-

Маршрути

Хижа „Ловна”

Хижа „Македония”

Европейски туристически 
маршрут Е4 в Рила
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лага изключителни панорами: на се-
вер-североизток се вижда язовир 
„Искър”, Самоков, Говедарци, Лопуш-
ки връх и връх Мусала; на изток-юго-
изток – върховете Купените, Орло-
вец, Двуглав, Ковач, Рилец, Черна по-
ляна, Аладжа слап, Голям Мечи връх; 
на югозапад – връх Вихрен, Пирин, 
Огражден, Осогово, Додов връх; на 
запад-северозапад – върховете Ка-
лин, Голям Полич, Иван Вазов, Ото-
вишки, Кабул и планината Витоша.

От тревистата заравненост 
на главното било в подножието на 
връх Мальовица започва стръмно 
изкачване по скалисто било в източ-
на посока по маркираната пътека. 
След 30 минути се излиза на премка 
между върховете Мальовица и Елени 
връх (4 часа).

От премката започва продължи-
телно и трудно стръмно спускане 
към Мальовишкия циркус, край Елен-

ските езера, слиза се на известната 
сред туристите Втора тераса (5.15 
часа), след нея – Първа тераса (5.45 
часа) и след 15 минути (6 часа) се 
достига хижа „Мальовица” (1976 м 
н.в., 70 места, вътрешни тоалет-
ни и бани, локално отопление, рес-
торант, бюфет).

За хижа „Рибни езера” се тръгва в 
източна посока, слиза се в долината 
на река Мальовица, а след нея през 
заравненост с честа смяна на посо-
ката се изкачва билото на рида Ръж-
давица (1.30 часа). От седловината 
пътеката се спуска в циркус и през 
каменния терен, редуващ се с тре-
висти пасажи, достига Страшното 
езеро, край което се намира заслон 
„Страшното езеро“ (2.10 часа). Су-

ровото и диво величие на околния 
пейзаж подсказва името на езерото. 
Над него страховито са надвиснали 
върховете Попова капа, Малкият, 
Среден и Голям Купен (2731 м – пър-
венец на Северозападна Рила). Пъ-
теката минава северно от езерото, 
подсича почти по хоризонтал север-
ния склон на Попова капа, като на 
най-трудния пасаж е монтиран па-
рапет от стоманено въже. Достига 
се билното понижение на Поповокап-
ския превал (2.40 часа), където се 
отделят пътеки в различни посоки, 
и се слиза на югоизток, директно на 
едно от Поповокапските езера (3.10 
часа). Продължава се на изток през 
обширния циркус, подсича се Лопуш-
ки връх и през равно алпийско пасище 
се достига заслон Кобилино бранище 
(4 часа). От заслона започва посте-
пенно изкачване на масива на Водния 
връх по западния му склон в южна 

посока до седловината на билото, 
западно от връхната му кота (5.30 
часа). Пътеката траверсира южния 
склон на върха и слиза в долината 
на река Маринковица (7.15 часа). От 
долината на реката маршрутът из-
качва северния, а след това и запад-
ния склон на връх Йосифица и дости-
га хижа „Рибни езера” (8 часа).

За хижа „Македония” се поема в 
югозападна посока край Горното 
Рибно езеро. По склона на Острешки 
рид се изкачва седловината Мрамо-
решки преслап (1.15 часа). От него 
се откриват панорами към върхо-
вете Мусала, Ковач, Суха Вапа, 
Погледец, а в близък план - Йосифи-
ца и Канарата. Продължава се на 
югоизток по тясното било към връх 

Канарата. На запад (вдясно) под пъ-
теката се вижда красивото Синьо 
езеро, а на североизток – Рибните 
езера. Движението се извършва поч-
ти по самото нацепено било, скални 
блокове, стръмни склонове и сипеи - 
плочници, траверсират се Зъбците 
и връх Канарата, като се излиза на 
тясното било югозападно от върха 
(2.10 часа). Движението по било-
то след Канарата, изкачването и 
траверсът на следващия Павлев 
връх до седловината в подножи-
ето на връх Черна поляна е един 
от най-трудните за преминаване 
туристически участък в Рила. По 
самото било се върви до северното 
подножие на Павлов връх. Изкачва-
нето му става за 20 минути по бил-
ния ръб, осеян с каменни блокажи, 
като в най-трудния участък е мон-
тиран парапет от стоманено въже. 
От върха се слиза на седловината 
между него и връх Черна поляна 
(2.40 часа). Следва изкачване за 10 
минути на връх Черна поляна (2716 
м – първенецът на Средна Рила). 
От него за 15 минути се слиза в се-
верното подножие на връх Пъстри 
(Аладжа) слап (3.05 часа). Лятната 
пътека се насочва към върха, но без 
да достига връхната му кота, а след 
това с много серпентини слиза на 
седловината Седлото (Кадин гроб) - 
4 часа. От седловината маршрутът 
продължава в Югозападна Рила и по 
широкото разлато било за около 50 
минути се излиза на връх Голяма Пъс-
трица (Узуница) – 4.50 часа. От него 
в югозападна посока се траверсира 
западният склон на Ангелов връх 
(2643 м – първенецът на Югозапад-
на Рила) и след 20 минути се слиза 
в седловината между него и Голям 

Мечи връх (5.10 часа).
Следва леко изкачване към масива 

на Голям Мечи връх, къс траверс по 
югоизточния му склон, и след про-
дължително слизане по южния склон 
се достига хижа „Македония” 
(2160 м н.в., 40 места, вътрешни 
тоалетни и бани, локално отопле-
ние, собствено ел. захранване, ту-
ристическа столова, бюфет).

За хижа „Предел” пътеката се на-
сочва на юг-югоизток, изкачва сед-
ловината между Малък Мечи връх 
и връх Герман (40 минути). Тук, на 
югоизток, се отделя маркираната 
пътека за хижа „Добърско” и Разлог. 
Лятната маркировка траверсира 
Герман и след още 25 минути сли-
за на седловината Парангалишки 
преслап (1.50 часа). След нея следва 
изкачване източно от връх Равник, 
подсича се върхът от юг и се сли-
за на друга седловина в югоизточ-
ното подножие на връх Русалия, а 
след това се излиза на обширната 
заравненост Русалиите (2.55 часа). 
Лятната пътека, заедно със зимна-
та маркировка, продължава на юго-
запад, пресича равно и широко било 
и за 25 минути достига седловина в 
северното подножие на връх Скачко-
вец (3.20 часа). От нея вдясно (на за-
пад) се отделя маркирана пътека за 
хижа „Чакалица”. Пътеката продъл-
жава на юг, спуска се на седловина 
и след 15 минути достига до висо-

ка характерна скала, а след още 50 
минути се достига седловина в се-
верното подножие на връх Капатник 
(4.45 часа). Ако се изкачи (15 минути) 
последният двухилядник на Рила – 
връх Капатник (2170 м), от него се 
разкрива изключителна панорама 
към голяма част от Пирин, на изток 
– към многобройните ридове на Ро-
допите и поречието на река Места, 
на юг – Предел, на запад – поречието 
на река Струма. От връх Капатник 
започва продължително и стръм-
но спускане, навлиза се постепенно 
в гора от бял бор (5.05 часа) и след 
рязка смяна на посоката на запад се 
излиза на тесен горски път близо до 
речно корито (5.25 часа). Пътеката 
следва основна посока юг-югозапад, 
пресича камионен път, по-надолу 
следва неотлъчно долината на река 
Мразеница и достига сградите на 
горско стопанство (6.40 часа). Про-
дължава се по асфалтов път край 
бунгала и се излиза на основното 
шосе Симитли – Разлог. За хижа 
„Предел” се продължава по шосето 
наляво, след по-малко от 200 метра 
се достига до разклона за хижата, 
обозначен с информационна табела, 
и след около 600 м (10 минути) по 
тесен асфалтов път в югозападна 
посока се стига до хижа „Предел” 
(1013 м н.в., 30 места, самостоя-
телни тоалетни и бани, локално 
отопление, туристическа сто-
лова, бюфет, лятна градина, пар-
кинг) – 7 часа.

Йордан Йорданов,
експерт в БТС

Карта: инж. Иван Петров

(Следва продължение)

Маршрути

Хижа „Рилски езера”

Хижа „Мальовица”

Хижа „Предел”
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Т
ози девиз ни вдъхновява всеки 
път, когато се качваме на ав-
тобуса и тръгваме към истори-
чески места в България. На 22 

май 2018 г. група от 34 човека от КТВ 
при ТД ,,Орлово гнездо“ потеглихме към 
старопрестолния град Велико Търново. 
Прекосихме Балкана през Шипченския 
проход и се отправихме към Соколския 
манастир „Успение Богородично“, кой-
то е основан през 1833 г. от униатския 
архиепископ Йосиф Соколски. През 1836 
г. в манастира е открито килийно учи-
лище, а обителта се превръща в обра-
зователен център, където преподава 
за кратко и известният просветител 
Неофит Бозвели. Повече исторически 
данни за манастира прочете Елена 
Бозукова. След като разгледахме мана-
стира, пихме вода от чешмата с осем 
чучура, дело на майстор Кольо Фиче-
то, запалихме по свещичка за здраве 
в църквата и поехме отново на път за 
Велико Търново. Първи обект бе мулти-
медийният център „Царевград Търнов“ 
– уникална за България и Балканския 
полуостров туристическа атракция, 
която отвори врати на 16 февруари 
2013 г. Музеят пресъздава важни съ-

бития от бита и културата на Ца-
ревград от XII и XIII век от времето 
на българските царе. Центърът е на 
2 етажа и съдържа 29 скулптурни фи-
гури на знакови исторически личности 
– цар Иван Асен и съпругата му Ирина 
Комнина, цар Калоян, пленяването на 
Балдуин Фландърски, патриарси, зана-
ятчии, знатни боляри и техните жили-
ща. В две композиции е представен цар 
Калоян – коронацията на владетеля от 
папския кардинал Лъв и битката при 
Адрианопол през 1205 г. Всичко това е 
на обща площ от 870 кв. м.

Част от групата се изкачихме до 
крепостта Царевец, разгледахме уни-
калните стенописи в патриаршеския 
храм ,,Св. Възнесение Господне“. След 
като цялата група се събра, посетихме 
църквата „Св. Четиридесет мъченици 
Севастийски“. Намира се в подножието 
на крепостта Царевец. Там са погре-
бани цар Калоян, цар Омуртаг, Сава 
Сръбски, Ирина Комнина и други. Св. 40 
мъченици са 40-те римски войници от 
арменската кохорта в гр. Севастия, 
които били жестоко измъчвани заради 
своята вяра в Христа през 320 г. и били 
осъдени да замръзнат в леденото езе-

ро до гр. Севастия. Само един от тях 
на име Мелиос напуснал другарите си 
и отишъл да си вземе гореща баня, но 
от рязката температура починал на 
място. В църквата се извисяват 6 ка-
менни колони, 3 с паметни надписи – от 
цар Иван Асен II, втората от времето 
на цар Крум, третата е дело на цар 
Омуртаг. Църквата „Св. 40 мъченици“ 
е следата към последното обиталище 
на Омуртаг. Храмовият празник е на 
9 март. Пени Чавдарова ни предложи 5 
любопитни факта за църквата „Св. 40 
мъченици“: Колона с надпис, поставе-
на от цар Иван Асен II; Пази телата 
на двама български царе и мощите на 
десетки светии; Църквата е била по-
дарена на българската войска; В нея е 
била провъзгласена независимостта на 
България и за малко да я разруши земе-
тресение. 

След като отпочинахме, отпътува-
хме към последния за деня обект – ми-
ниатюрите „Търновград – духът на хи-
лядолетна България“. Паркът предста-
влява туристическа атракция, макети 
на емблематични сгради от цялата 
страна и инфраструктурни макети. ,,В 
момента са 43 на брой, но в началото на 
следващия сезон ще станат 70“ – каза 
при откриването кметът на града инж. 
Даниел Панов. Паркът е разположен 
на площ от 11 460 кв. м в местност-
та Френкхисар, в подножието на кре-
постта Царевец. Макетите са точни 
копия в мащаб 1:25, а копието на кре-
постта Царевец е в мащаб 1:70. Доста 
уморени, но и обогатили познанията си 
за нашата история, пристигнахме в 
местността Ксилофор, където се на-
мира туристическият учебен център 
„Момина крепост“, в която отседнахме. 
Настанихме се, освежихме се, починах-
ме си и в 19:30 часа слязохме на вечеря. 
Изключително сме доволни от отноше-
нието на целия персонал. Вечерта пре-
мина в разговори, песни, танци, а Елена 
Бозукова бе подготвила викторина с 
награди. Веселието продължи до полу-
нощ.

Сутринта на 23 май ни събра около 
масите с вкусно приготвената баница. 
Трябваше здраво да се подкрепим, защо-
то и този ден туристите трябваше 
да проявят своята издръжливост при 

обиколката на последните два обекта: 
Арбанаси – селото, което пази българ-
ската история, и водопада „Кая Бунар“ 
(Хотнишкия водопад).

Арбанаси – името му произлиза от 
това, че в началото на турското 
робство тук са се заселили българи бе-
жанци от западните части на българ-
ската етническа територия, известна 
като Арбанашка земя. Официалната 
версия за с. Арбанаси гласи, че то е съз-
дадено през XV–XVI век от преселници 
от Южен Епир, но две от археологиче-
ските открития около арбанашките 
църкви „Св. Архангел Михаил и Гавраил“ 
и „Св. Димитър“ дават опровержение на 
това. Основният поминък на жителите 
му бил джелепчийството и суватчий-
ството, били развити също медникар-
ството и златарството, отглеждали 
са и много копринени буби. Днес селото 
е превърнато в архитектурно-худо-
жествен резерват. Уникалните му при-
родни и културно-исторически даде-
ности, както и непосредствената му 
близост до Велико Търново го правят 
едно от най-привлекателните места 
за посещения в България. 

Ето че настъпва краят на нашето 
пътешествие. Пристигнахме в покрай-
нините на с. Хотница, където се намира 
Хотнишкият водопад, който е предпо-
читана дестинация от любителите 
на природата. Наричан още Кая Бунар, 
той е едно от онези кътчета на Бъл-
гария, които разкриват в пълен блясък 
красотата и уникалността на българ-
ската природа. Това е малък оазис, къ-
дето можеш да релаксираш и да се от-
къснеш от ежедневните си проблеми. 
Водопадът е висок около 30 м и пред 
него има образувано бистро и ледено 
студено язовирче. Пред водопада има 
беседка, където поседнахме да се полю-
буваме на прелестта, спокойствието 
и прохладата на Хотнишкия водопад. 
Къпането е забранено, но никой не може 
да ви спре да се възхищавате на това 
райско кътче. След като запечатахме 
на снимки тази красота, отпътувахме 
за Казанлък. 

Елена Бозукова,
КТВ при ТД ,,Орлово гнездо“,  

гр. Казанлък

В слънчевата утрин на 2 юни тури-
стите ветерани от габровския клуб от-
ново се събраха в обичайното си кафе-
не. Не за честване на рожден ден, не за 
празнуване на лично събитие в живота 
на някого от многобройните членове на 
организацията им, а за отбелязване на 
142-ата годишнина от гибелта на Хрис-
то Ботев. И по този повод в заведение-
то дойдоха почти три четвърти от със-
тава на клуба, за да изпеят възторжено 
песни по текстове на големия български 
поет и революционер войводата Ботев. 
Към тях се добавиха песните за него от 

Иван Вазов и други патриотични песни 
и стихове за възхвала на героите, заги-
нали за свободата на България.

В заключение на тържествената 
среща председателят на клуба, Пеньо 
Славов, не пропусна да напомни за по-ак-
тивно включване на всички членове в 
подготовката на предстоящата регио-
нална среща на клубовете на туристи-
те ветерани на 16-18 юни на Узана, на 
която габровци са домакини.

Христо Мандев,
 м.с. по туризъм

Тематична среща  
по повод 2 юни

Прояви

Опознай Родината, за да я обикнеш!
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С 
празнична вечер в Тро-
ян, организирана от 
ТД „Амбарица-21“, бе 
отбелязана 45-годиш-

нината от провеждането на 
най-големия по продължител-
ност и по трудност туристи-
чески поход в цялата история 
на БТС - „Седемте планински 
първенци“. Залата едва побра 
всички желаещи да присъст-
ват - туристи и граждани 
от Троян, Ловеч, Плевен, Ап-
рилци, Габрово. Присъстваха 
и седем от останалите живи 
девет участници в този зна-
менателен поход, неповто-
рен досега и ненадминат по 
своята трудност. Официални 
гости на празника бяха пред-
седателят на БТС проф. д-р 
Алексей Стоев и кметът на 
Троян- г-жа Донка Михайлова.

ИДЕЯТА
за този поход е на Румен 

Узунов. Тя му хрумва през 
1968 г., когато той е сту-
дент във ВМЕИ-София (сега 
Технически университет) и 
оглавява най-многочислената 
студентска туристическа 
секция към СТД „Академик“ - 
София. В почивката между 
два изпита през юнската се-
сия той разгръща картите 
на планините, набелязвайки 
походите за предстоящото 
лято. И тогава му минава ми-
сълта да организира поход за 
последователно изкачване на 
7-те планински първенци* без 
използване на транспортни 
средства. Следващите дни 
идеята „узрява“ и веднага 
след сесията той тръгва по 
набелязания предварително 
маршрут. По това време Ру-
мен вече познава добре пла-
нините и маршрутите към 
върховете, но това не е дос-
татъчно. Трябва да се опре-
дели най-краткият и най-лес-
ният път от една планина до 
друга, къде да се преминат 
големите реки, как да бъдат 
обходени големите промишле-
ни и селскостопански обекти, 
най-подходящите места за 
нощуване и снабдяване с хра-
на и т.н. Картите от онова 
време дават оскъдна инфор-
мация за особеностите на 
релефа - твърде обзорни си и 
мащабите в най-добрия слу-

чай са 1:100 000. Румен търси 
съдействие от Института 
по картография и от БТС, но 
споделяйки идеята си, среща 
недоверие и скептицизъм. 
Единственият, който вярва, 
че идеята е осъществима, е 
неговият приятел Харалам-
пи Павлов. Двамата заедно са 
завършили курсовете за пла-
нински водачи и за инструк-
тори по туризъм и са много 
добър тандем. При определя-
не на трасето на някой от 
етапите (например от Чер-
ни връх до връх Руен, от връх 
Персенк** до връх Богдан и 
др.) Харалампи придружава 
Румен по цели седмици.

През 1970 г. проектът за 
похода е завършен с всички 
детайли, включително раз-
чет за разходите на всеки 
от бъдещите участници, и 
веднага е предложен на СТД 
„Академик“ - София. Но отго-
ворът на ръководството е 
категоричен - толкова тру-
ден и продължителен поход не 
може да се осъществи. Румен 
не губи надежда и предлага 
проекта на други софийски 
дружества - „Витоша“, „Ур-

вич“ и др. За жалост, реакци-
ята навсякъде е същата - „не 
може да се направи такъв 
поход“, „няма толкова луди 
хора за такъв маршрут“ и др. 
подобни. И Румен прибира про-
екта в архива си. През есента 
на 1971 г. една среща на Ру-
мен с Мирчо Добрев променя 
нещата. Тогава М. Добрев е 
секретар на едно от най-ус-
пешните туристически дру-
жества у нас - „Амбарица“ 
- Троян. (По-късно Мирчо До-
брев ще бъде признат от ЦС 
на БТС за един от най-добри-
те туристически деятели.) 
Той веднага се впечатлява от 
идеята, взема проекта и след 
няколко дни заявява: „Ще на-
правим този поход.“ Следват 
месеци на подготовка, бързо 
се намират и ентусиасти за 
участие в похода. Проявата е 
съгласувана, а от ЦС на БТС 
дават най-високата, непозна-
та дотогава категория за 
трудност - VI+. 

ПОХОДЪТ
стартира на 2 юли 1972 г. 

от Беклемето (над Троян). 
Проявата е посветена на 

60-годишния юбилей на ТД 
„Амбарица“ - Троян. С привет-
ствени думи и пожелание „На 
добър час“ троянските поход-
ници са изпратени от пред-
седателя на БТС Пеко Таков, 
от цялото ръководство на 
ТД „Амбарица“ и от стотици 
граждани и туристи. И коло-
ната потегля...

Първият изкачен връх е 
Черни връх. Следват Руен, 
Мусала, Вихрен и т.н. В про-
дължение на 32 дни троян-
ските момчета крачат по 
планински пътеки и между-
селски пътища, преодоля-
вайки жегата и прахоляка на 
равнините и капризите на 
времето във високите части 
на планините. Без нито миг 
на отчаяние и малодушие. 
Последният изкачен връх е 
Ботев. Два дни след това 
походниците финишират в 
Троян. Не е за вярване с каква 
бодра крачка и висок дух те 
преминават последните ки-
лометри по улиците на града. 
В центъра му пред събралото 
се множество ръководите-
лят на похода Димо Минков 
рапортува на ръководство-
то на дружеството за ус-
пешно завършилата проява. 
Успехът наистина е голям - 
маршрутът е преминат без 
отклонения от графика, без 
нито един (!) инцидент, без 
нито един отпаднал участ-
ник, без сериозни конфликти 
между участниците, което 
е впечатляващо за проява с 
такава продължителност и 
трудност. А голямата труд-
ност на похода се състои не 
само в голямата му дължина - 
1077 км (за сравнение дължи-
ната на „Ком-Емине“ е „само“ 
680 км). По-голямо изпитание 
е преодоляването на голя-
мата сумарна денивелация, 
която надвишава повече от 
6 пъти (!) тази на похода 
„Ком-Емине“ - еталон дотога-
ва за трудност. И още нещо 
- походниците не разполагат 
със съпътстващ транспорт. 
През всичките тези дни и ки-
лометри те носят в раници-
те си целия си личен багаж и 
храна за дни наред. (В онези 
години хижите не предлага-
ха храна. В най-добрия случай 
се намираха бисквити, вафли 
и консерви.) Ето защо няма 
да е пресилено, ако наречем 
участниците в тази изклю-

чителна проява герои.
По време на празничната 

вечер беше прожектиран до-
кументален филм за похода, 
заснет от Васил Балевски 
- участник в похода, киноо-
ператор и фотограф, който 
през цялото време носи фо-
тоапарати, камери, ролки 
и филми и освен всичко дру-
го, непрекъснато трябва да 
търси подходящи моменти и 
гледни точки за документи-
ране на проявата.

В края на вечерта Алексей 
Стоев обяви решението на 
УС на БТС останалите живи 
участници в този забележи-
телен поход да бъдат удос-
тоени с медал „За заслуги“. 
Техните имена са: Васил Ба-
левски, Димо Минков, Илиян 
Пеевски, Костадин Вачков, 
Марин Милчев, Марин По-
пов, Петко Корабов и Петко 
Стаевски. 

Отличия бяха връчени още 
на 95-годишния Иван Камача-
ров - медал „Алеко Констан-
тинов“ за цялостен принос за 
развитието на туризма, на 
90-годишния Стаю Банчев - 
медал „За заслуги“ за големия 
му принос за развитието на 
ученическия туризъм в тро-
янския край, а група ученици 
от планинската школа на Ру-
мен Узунов и Сашо Гунешки 
получиха отличието „Млад 
турист“. По време на кок-
тейла, даден от организато-
рите след официалната част 
на вечерта, неколкократно 
бе подхващана темата за 
възможността в днешно вре-
ме да бъде повторен такъв 
мащабен поход. Още повече 
че сега планинските първен-
ци са 10, т.е. продължител-
ността на похода ще е поне 
40-42 дни, а дължината - над 
1300 км. 

Ще се радваме да видим та-
кива смелчаци!

ТД „Амбарица-21“, 
гр. Троян

* Тогава върховете Ръй, Ра-
домир и Гоцев връх са в гра-
нични зони, недостъпни за 
туристи.

** На връх Голям Перелик, 
заради разположен там во-
енен обект, не се допускаха 
туристи и за най-висок връх 
на Родопите беше приет 
връх Голям Персенк.

45 години оттогава
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Церемонията беше откри-
та с химна на БТС „Балкани, 
дигайте се”, изпълнен от Йод-
леровия състав на хор „Плани-
нарска песен - Филип Аврамов” 
със ставане на крака от при-
състващите. В приветстви-
ето си към участниците в 
инициативата проф. д-р Алек-
сей Стоев заяви: „Намираме 
се на едно от най-сакралните 
за БТС места в България, къ-
дето преди 123 години Алеко 
е довел около 300 човека и е 
поставил началото на орга-
низирания туризъм. Избрахме 
това място в едно сакрално 
време, когато за първи път 
България, като част от обе-
динена Европа, е председател 
на Съвета на Европейския 
съюз. Решихме, че е добре да 
ознаменуваме първото бъл-
гарско председателство с 
една такава прекрасна про-
ява „Жените на обединена 
Европа изкачват заедно Чер-
ни връх на Витоша”. Черни 
връх е символ на българското 
планинарство. Днес ние пре-
даваме председателството 
на Република Австрия, но за 
съжаление природата, както 
много често се случва, не е 
твърде благосклонна към нас, 
но въпреки дъжда и мъглата 
ние сме тук, на хижа „Алеко”, 
която носи името на нашия 
патрон. Заедно сме и аз се на-
дявам, че тази наша среща ще 
остане паметна и тази проя-
ва ще даде началото на реди-
ца други европейски прояви, 
които по-късно в други стра-
ни ще ознаменуват за поре-
ден път началото или края на 
поредното председателство. 
Канцлерът на Австрия взе до-
бър пример от нас и днес също 
на едно такова високо място, 

само че в Алпите, той заедно 
с нашия министър-председа-
тел поема европредседател-
ството. Надявам се, че наша-
та инициатива ще остане във 
времето и ще бъде добър знак 
за единение в Европа и за една 
общност, с която можем заед-
но да ходим в планините, една 
общност, която ще предаде 
тази щафета на по-младите 
поколения в бъдните години.”

Думата бе дадена и на ръ-
ководителя на похода алпи-
нистката Елисавета Първа-
нова, която в приветствието 
си към участниците обясни 
още, че инициативата ни е 
посветена на успешното при-
ключване на първото Пред-
седателство на Република 
България на Съвета на ЕС, 
на 145-годишнината от рож-
дението на Алеко Констан-
тинов и на избора на София 
за европейска столица на 
спорта за 2018 г. „Целта ни 
е да повдигнем завесата на 
градския живот и всички ние 
заедно да видим сиянието на 
прекрасната природа, която 
действа положително на ли-
чността. Нашата идея е по-
стигнатата досега европей-
ска цивилизационна преднина 
по отношение на жените и 
обединението в общото ни 
европейско семейство да бъде 
утвърдена сега, когато пред 
Европа предизвикателства-
та са много”, допълни г-жа 

Прояви

Продължение от стр. 1 Проф. д-р Алексей Стоев, 
председател на БТС: „Осно-
вополагащите идеи, които 
са вложили създателите на 
БТС Алеко Константинов 
и Иван Вазов преди 123 го-
дини, остават актуални и 
до днес. Ние знаем, че ту-
ризмът във всички негови 
проявления всъщност е едно 
от сериозните обединява-
щи звена на съвременната 
цивилизация и в частност 
на европейската такава и 
поради това БТС е тази на-
ционално отговорна органи-
зация, която реализира ос-
новните цели и задачи в об-
ластта на планинарството, 
видовете туризъм, които на 
този етап са особено акту-
ални. БТС е член на Балкан-
ския планинарски съюз и на 
Европейската асоциация по 
пешеходен туризъм. В лице-
то на тези две организации 
ние си партнираме с балкан-
ските и европейските парт-
ньори във всички проявления 
на съвременните видове ту-
ризъм и смятаме, че сме дос-
татъчно идейни, за да има 
различни такива български 
инициативи, които в годи-
ните са били и инициативи 
на европейските и балкан-
ските ни партньори. Винаги 
сме считали, че в партньор-
ство и в общи туристиче-
ски прояви могат да бъдат 
ковани част от основните 
приоритети на нашия Евро-
пейски съюз. В нашата орга-
низация членуват лица от 
8-10 години до 100 години. И 
се надяваме този процес на 
практикуване на туризъм до 
най-дълбока старост да про-
дължава.”

Елисавета Първанова, ръ-
ководител на похода: „Тази 
проява ще стане дългого-
дишна, ще се провежда във 
времето занапред в дните 
между 25 и 27 август по 
време на туристическия 
празник на Черни връх, ор-
ганизиран от БТС по повод 
поредната годишнина от 
началото на организирания 
туризъм в България. „Жени-
те на обединена Европа из-
качват заедно Черни връх на 
Витоша” ще бъде лъч, който 
ще се включва в тези нацио-
нални тържества.”

Анатоли Илиев, секретар 
на Организационния ко-
митет на инициативата 
„София – европейска сто-
лица на спорта 2018”: „Това 
е наистина чудесна инициа-
тива с много история. Всич-
ко, което се прави с БТС, 
Природен парк „Витоша” и с 
Федерацията по алпинизъм, 
е добро и тази инициатива 
ще има бъдеще и ще накара 
все повече и повече учас-
тници да се включат в нея и 
да изкачат Черни връх.”

Снежана Петрова, дирек-
тор на Природен парк „Ви-
тоша”: „Какво по-хубаво от 
това точката на европей-
ското ни председателство 
да бъде сложена на Витоша 
– емблематична част от 
герба на София и част от 
логото на инициативата 
„София – европейска столи-
ца на спорта 2018”. За нас е 
изключително радостно да 
бъдем домакини на един та-
къв поход. Убедена съм, че 
участниците ще останат 
омаяни от нашата природа 
и за тях това ще бъде едно 
невероятно преживяване.”

Жените на обединена Европа изкачват 
заедно Черни връх на Витоша

Пресконференция в Пресклуб България

Надя Генова, Таня Боева и Поля Генчева са от ТД „Кайлъшка долина”, а Таня 
Митранова е от Община Плевен. За четирите запалени планинарки моти-
вът да се включат в инициативата е голямата им любов към природата и 
желанието да участват в проявата, посветена на Българското председа-
телство на Съвета на Европейския съюз.
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Първанова.
Последваха 

поздравител-
ните адреси от 
вицепремиера 
и министър на 
външните ра-
боти на Репу-
блика България 
г-жа Екатери-
на Захариева, 
от президента 
на Европейска-
та асоциация 
за пешеходен 
туризъм - г-н 
Борис Мичич. 
Г-жа Лиляна 
Арсова проче-
те поздрави-
телния адрес 
от името на 
министъра на 
туризма г-жа 
Николина Ан-
гелкова, а инж. 
Юлия Михайло-
ва, експерт в 
ПП „Витоша”, 
представи поз-
дравителния 
адрес от името 
на директора 
на ДПП „Вито-

ша” ландшафтен архитект 
г-жа Снежана Петрова. Специ-
ално бяха приветствани г-жа 
Женевиев Хаузер и г-жа Ан-
тонела Ренси. Те споделиха, че 
са почитателки на красивите 
български планини. Г-жа Ренси 
обича много Рила и Пирин, за-
пленена е от невероятната 
гледка на Седемте рилски езе-
ра. Последваха поздравления 
между участниците, снимки за 
спомен и интервюта пред БНТ, 
Канал 1, чийто екип специално 
беше дошъл, за да отрази съби-
тието.

 На официалните гости бе 
връчена специално изработена 
статуетка с богинята Нике. 
Сертификати за участие, те-
ниски с логото на БТС, сувени-
ри, предоставени ни с любез-
ното съдействие на дирекция 
„ПП Витоша”, получиха всички 
участници, сред които бяха 
представителки на ТД „Сърне-
на гора”, Стара Загора, на ТД 
„Кайлъшка долина”, Плевен, на 
СТД „Мургаш 77”, София, на АТД 
при БАН, София, и на ТД „Рилски 

турист” - Самоков. Мъгливият, 
дъждовен ден бе наситен с мно-
го добро настроение, усмивки и 
емоции. Една група се разходи 
до Меча поляна, за да дадем все 
пак своя дан като туристи на 
любимата ни планина. Така под 
Черни връх символично БТС 
отбеляза приключването на 
първото Българско председа-
телство на Съвета на Европа 
сред величието и прелестта 
на нашата природа, която ви-
наги ни зарежда с оптимизъм 
и енергия. Надяваме се, че по 
този начин БТС стана още 

по-популярен, а нашата столи-
ца и България - още по-видими 
и разпознаваеми!

Думите на незабравимия 
Алеко Константинов „Има бъ-
деще нашата хубава България” 
получиха поредното потвърж-
дение.

Инициативата на БТС „Же-
ните на обединена Европа 
изкачват заедно Черни връх 
на витоша” бе осъществена 
с подкрепата на София – ев-
ропейска столица на спорта 
2018” и ДПП „Витоша”.

Събитието отразиха 
Искра Чернева и  

Емилия  Матеина

Прояви

Из поздравителния ад-
рес на министъра на ту-
ризма Николина Ангелкова: 
„Събитието е част от про-
явите на София като евро-
пейска столица на спорта 
за 2018 г и прекрасен повод 
да се уважи приносът на 
жените за развитие на пла-
нинарството и алпинизма. 
210 години след първото 
покоряване на Монблан от 
жена днес отново почитаме 
ролята на нежния пол в пре-
одоляване на планинарските 
висини. Убедена съм, че про-
явата ще донесе не само по-
ложителни емоции и физиче-
ски тонус на участниците, 
но и чудесна възможност 

нашите гости да се запоз-
наят с част от забележи-
телностите на София като 
туристическа дестинация. 
Тя е събирателен образ на 
почти всичко, което е Бъл-
гария – прекрасна природа, 
древна история, вело- и пе-
шеходни и планински преходи. 
Министерство на туризма 
горещо приветства иници-
ативата и усилията, които 
насърчават всички видове 
специализиран и масов тури-
зъм, формиращи устойчиво 
развитие на страната като 
целогодишна туристическа 
дестинация. Желая много 
здраве и високи постижения 
на участниците в похода.”

Dear Friends,

Thank you for your kind 
invitation.

Beside my personal wishes to 
come in Bulgaria and be present 
on your event, but the other 
duties did not allowed me to be 
with you.

I wish you all the best and 
I believe that it will be well 
organized (as usual) and will 
pass with lot of fun.

With kind regards
Boris M. Micic.

Скъпи приятели, 
Благодаря ви за любезната 

покана. Въпреки желанието 
ми да дойда в България и да 
присъствам на вашето меро-
приятие, други задължения 
не ми позволяват да бъде 
с вас. Пожелавам ви всичко 
най-хубаво и вярвам, че съ-
битието ще бъде добре ор-
ганизирано (както винаги) и 
ще премине с много веселие. 

С най-добри поздрави,
Борис Мичич, председател 

на Европейската асоциация 
за пешеходен туризъм

Стефка Божинова и Таня Нейчева са от ТД „Сърнена гора”: „Ние сме съпри-
частни към всички инициативи, организирани от БТС. Продължаваме да но-
сим Алековия дух и фактът, че тази инициатива е свързана с Щастливеца, 
ни доведе тук. Щастливи сме, че неговото дело ще пребъде.”

Г-жа Женевиев Хаузер - съпруга на 
посланика на Р Австрия, г-жа Анто-
нела Ренси - съпруга на посланика на 
Р Италия и Зорница Радонова – изпъл-
нителен секретар на БТС
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В 
20:30 часа всички се събрахме 
около масите и в смях и закач-
ки направихме своята вече-
ря. Скоро децата се пръснаха 

– едни да играят волейбол, други да 
опознаят останалите участници в 
надпреварата. Отвсякъде се носеха 
песни и смях. Когато се стъмни доста-
тъчно, двама младежи дори направиха 
малко огнено шоу. Атмосферата беше 
приятна, а времето беше на наша 
страна, защото дъждът ни подмина. 

Малко преди лягане в нашия лагер, де-
цата имаха възможността да чуят и 
разказа на Чудомир – „Туристи“. Но от 
вълнение за следващия ден голяма част 
от нас потъна в сън в малките часове на 
нощта.

Вторият ден започна в ранни зори, все 
едно бяхме спали цяло денонощие, а не 
няколко часа. Всеки лагер си имаше свой 
начин, за да се разсъни – кафе, закуска, 
обиколки на лагера и упражнения. 

В 9:00 часа Зорница Радонова, изпълни-
телен секретар на БТС, заедно със секре-
таря на Община Казанлък Ваня Иванова 
и председателя на ТД „Орлово гнездо“ 
Жельо Желев, приветстваха участни-
ците – всички по своему атрактивни със 
своите облекла, знамена и табели, с кои-
то представяха своя град или клуб. Пра-
вилата и редът на състезанията бяха 
разяснени и стартът беше даден.

Първото състезание бе „Майсторско 
управление на велосипед“. Децата по-
казаха бързина, сръчност и умело упра-
вление на своите колела. Паралелно се 

провеждаше и състезанието по стрелба 
с лък. А след приключването му беше да-
дена възможност всеки да се пробва да 
уцели мишената. 

Следващата надпревара беше с една 
любима игра на всички деца – „Народна 
топка“. А след това имаше обедна почив-
ка. Участниците можаха да хапнат и да 
възстановят силите си. 

В 13:30 ч. беше дадено начало на състе-
занието по дърпане на въже. Скоро оку-
ражителни викове огласяха околността. 
Децата показваха своята сила и спорт-
сменски дух. Паралелно се провеждаше и 
състезанието за скоростно разпъване 
на палатка. 

Дойде ред да се покажат знания за на-
шата Родина в играта „Познавам ли мо-
ята България“. Голяма карта на България 
беше постлана на площадката, а върху 
нея бяха пръснати различни макети на 
културно-исторически обекти от на-
шата история – крепостта „Баба Вида“, 
крепостта в Червен, Златната църква 
от времето на цар Симеон Велики и др. 
Отборите се състезаваха в три кръга. 
В първия кръг всеки отбор трябваше 
да назове мястото на обекта и да даде 
любопитен факт за него. Вторият кръг 
протече в нареждане на пъзели, отно-
во на известни места от България. А 
за третия кръг организаторите имаха 
идея да проверят доколко децата позна-
ваха традиционното българско село от 
нашето минало. По макет трябваше да 
се посочат мегданът, чаршията, църк-
вата, часовникова кула и други. Това със-
тезание продължи до късен следобед, а 
след неговия финал всички се отдадоха 

на активна почивка. А някои започнаха 
да се подготвят за самодейната вечер, 
свързана с туризма. 

В 19:30 ч. всеки получи възможност 
да покаже своя талант. Имаше народни 
песни и танци, някои дори под съпрово-
да на гайда, хумористични сцени. Чухме 
традиционния врачански диалект, видя-
хме дори импровизация по популярното 
шоу „X-фактор“. А за финал групата от 
Казанлък покани всички на традиционно 
право хоро.

Програмата продължи с народни хора, 
което даде достатъчно време на жури-
то да определи медалистите.

Награждаването, в което активно се 
включи председателят на БТС проф. д-р 
Алексей Стоев, беше наистина прекрас-
но преживяване. Всички бяха усмихнати 
и доволни от заслужените медали и купи. 
Нашите деца от Казанлък получиха ме-
дали за майсторско управление на вело-

сипед, както и купи от състезанията по 
народна топка и разпъване на палатка. 
Взехме и трето място в комплексното 
класиране, а призът „Кристален едел-
вайс“ тази година замина за Кнежа. За 
нашето трето място получихме вкусна 
торта, която ръководителите едва опа-
зихме, за да могат всички в лагера на ТД 
„Орлово гнездо“ да похапнат. 

Вечерта продължи с дискотека. Деца-
та забравиха различията, загърбиха за-
губите и се насладиха на веселбата.

В неделния ден палатките бързо за-
почнаха да изчезват, отборите да се 
сбогуват и да си пожелаят до нови 
срещи. Тръгнахме си с положителните 
емоции и награди. Скоро мястото край 
язовир „Копринка” опустя в очакване на 
следващия „Кристален еделвайс“.

Славка Драганова,
ТД „Орлово гнездо“, гр. Казанлък

Прояви

Завърши 16-ият Национален преглед на 
туристическите умения и сръчности 
за учащи за приз „Кристален еделвайс”
Продължение от стр. 1



ЮлИ 2018 г. 15Прояви

Крайно класиране в дисциплина:
Майсторско управление на велосипед

 Младша възраст
Място Отбор Време

1 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (МВ) 1:17:43

2 Златица - ТД „Свищиплаз“ (МВ) 2:01:24

3 Дулово - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (МВ) 2:07:24

4 Враца - СУ „Отец Паисий“ (МВ) 2:10:38

5 Враца - ПЕГ „Йоан Екзарх“ (МВ) 2:16:07

6 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 1 (МВ) 2:18:36

7 Кнежа - ОУ „Отец Паисий“ (МВ) 2:22:17

8 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ 2 (МВ) 2:43:53

Крайно класиране в дисциплина:  
Майсторско управление на велосипед  

  Старша възраст 
Място Отбор Време

1 Габрово - ПГТ „Пенчо Семов“ 1 (СВ) 1:35:29

2 Враца - ТК „Тинтява“ при СУ „Христо Ботев“ (СВ) 1:40:10

3 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 2 (СВ) 1:43:17

4 Стара Загора - ТД „Сърнена гора“ (СВ) 1:45:05

5 Крумовград - СУ „Васил Левски“ (СВ) 1:51:11

6 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб.1 (СВ) 1:56:47

7 Габрово - ПГТ „Пенчо Семов“ 2 (СВ) 2:20:38

8 Враца - СУ „Отец Паисий“ (СВ) 2:22:20

9 Враца - ПЕГ „Йоан Екзарх“ (СВ) 2:25:29

10 Кнежа - ПГЗ „Стефан Цанов“ (СВ) 2:27:40

11 Стара Загора - ТД „Сърнена гора“ 2 (СВ) 2:30:53

12 Велико Търново - ТК „Незабравка“ Отб. 2 (СВ) 2:31:10

13 Димитровград - ПМГИ „Иван Вазов“ (СВ) 2:49:54

14 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (СВ) 3:07:49

15 Велико Търново - ТК „Незабравка“ Отб. 1 (СВ) 3:12:37

Крайно класиране в дисциплина:  
Майсторско управление на велосипед  

Старша възраст

Крайно класиране в дисциплина: 
Стрелба с лък 

  Младша възраст

Крайно класиране в дисциплина: 
Теглене въже  

  Младша възраст

Крайно класиране в дисциплина: 
Теглене въже  

Старша възраст
Място Отбор

1 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб.1 (СВ)

2 Крумовград - СУ „Васил Левски“ (СВ)

3 Кнежа - ПГЗ „Стефан Цанов“ (СВ)

4 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (СВ)

5 Враца - ТК „Тинтява“ при СУ „Христо Ботев“ (СВ)

6 Велико Търново - ТК „Незабравка“ Отб. 2 (СВ)

7 Димитровград - ПМГИ „Иван Вазов“ (СВ)

8 Враца - ПЕГ „Йоан Екзарх“ (СВ)

9 Стара Загора - ТД „Сърнена гора“ (СВ)

10 Велико Търново - ТК „Незабравка“ Отб. 1 (СВ)

11 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ 2 (МВ)

12 Габрово - ПГТ „Пенчо Семов“ 1 (СВ)

Място Отбор Точки

1 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 1 (МВ) 52

2 Враца - ПЕГ „Йоан Екзарх“ (МВ) 47

3 Златица - ТД „Свищиплаз“ (МВ) 47

4 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (МВ) 46

5 Кнежа - ОУ „Отец Паисий“ (МВ) 30

6 Враца - СУ „Отец Паисий“ (МВ) 14

Място Отбор Точки

1 Габрово - ПГТ „Пенчо Семов“ 1 (СВ) 52

2 Велико Търново - ТК „Незабравка“ Отб. 2 (СВ) 48

3 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 2 (СВ) 48

4 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (СВ) 47

5 Велико Търново - ТК „Незабравка“ Отб. 1 (СВ) 47

6 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 3 (СВ) 45

7 Габрово - ПГТ „Пенчо Семов“ 2 (СВ) 44

8 Крумовград - СУ „Васил Левски“ (СВ) 43

9 Враца - ПЕГ „Йоан Екзарх“ (СВ) 42

10 Стара Загора - ТД „Сърнена гора“ (СВ) 41

11 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 1 (СВ) 38

12 Габрово - ПГТ „Пенчо Семов“ 3 (СВ) 36

13 Кнежа - ПГЗ „Стефан Цанов“ (СВ) 33

14 Димитровград - ПМГИ „Иван Вазов“ (СВ) 32

15 Враца - СК „Соколите“ (СВ) 32

16 Враца - ТК „Тинтява“ при СУ „Христо Ботев“ (СВ) 31

17 Враца - СУ „Отец Паисий“ (СВ) 27

Място Отбор

1 Кнежа - ОУ „Отец Паисий“ (МВ)

2 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (МВ)

3 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 1 (МВ)

4 Враца - СУ „Отец Паисий“ (МВ)

5 Дулово - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (МВ)
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Крайно класиране в дисциплина: 
Построяване на палатка

Младша възраст

Крайно класиране в дисциплина: 
Построяване на палатка

Старша възраст

Комплексно класиране

Крайно класиране в състезателна игра
„Познавам ли моята България?“

Място Отбор Време

1 Кнежа - ОУ „Отец Паисий“ (МВ) 0:55:06

2 Дулово - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (МВ) 1:10:10

3 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (МВ) 1:12:27

4 Враца - СУ „Отец Паисий“ (МВ) 1:15:06

5 Златица - ТД „Свищиплаз“ (МВ) 2:37:06

Място Отбор Време

1 Стара Загора - ТД „Сърнена гора“ (СВ) 0:44:09

2 Враца - ТК „Тинтява“ при СУ „Христо Ботев“ (СВ) 0:45:01

3 Велико Търново - ТК „Незабравка“ Отб. 1 (СВ) 0:47:50

4 Габрово - ПГТ „Пенчо Семов“ 1 (СВ) 0:50:40

5 Враца - СУ „Отец Паисий“ (СВ) 0:54:30

6 Велико Търново - ТК „Незабравка“ Отб. 2 (СВ) 0:55:30

7 Враца - ПЕГ „Йоан Екзарх“ (СВ) 0:57:50

8 Кнежа - ПГЗ „Стефан Цанов“ (СВ) 1:06:40

9 Димитровград - ПМГИ „Иван Вазов“ (СВ) 1:14:40

10 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 1 (СВ) 1:18:30

11 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 2 (СВ) 1:29:20

12 Крумовград - СУ „Васил Левски“ (СВ) 1:49:10

13 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (СВ) 1:59:40

Място Отбор Точки

1 Кнежа – ОУ „Отец Паисий“ (МВ) 124

2 Габрово - ПГТ „Пенчо Семов“ 1 (СВ) 111

3 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (МВ) 99

4 Дулово - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (МВ) 95

5 Стара Загора - ТД „Сърнена гора“ (СВ) 86

6 Враца - СУ „Отец Паисий“ (МВ) 85

7 Крумовград - СУ „Васил Левски“ (СВ) 70

8 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 1 (МВ) 65

9 Враца - ТК „Тинтява“ при СУ „Христо Ботев“ (СВ) 58

10 Кнежа - ПГЗ „Стефан Цанов“ (СВ) 54

11 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (СВ) 53

12 Златица - ТД „Свищиплаз“ (МВ) 52

13 Димитровград - ПМГИ „Иван Вазов“ (СВ) 46

14 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 1 (СВ) 46

15 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ 2 (МВ) 45

16 Велико Търново - ТК „Незабравка“ Отб. 1 (СВ) 33

17 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 3 (СВ) 32

18 Враца - СК „Соколите“ (МВ) 25

19 Враца - ПЕГ „Йоан Екзарх“ (МВ) 24

20 Враца - СК „Соколите“ (СВ) 24

21 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 2 (СВ) 20

22 Враца - ПЕГ „Йоан Екзарх“ (СВ) 19

23 Велико Търново - ТК „Незабравка“ Отб. 2 (СВ) 19

24 Габрово - ПГТ „Пенчо Семов“ 2 (СВ) 9

25 Враца - СУ „Отец Паисий“ (СВ) 8

26 Стара Загора - ТД „Сърнена гора“ 2 (СВ) 5

Място Отбор
Общ. 

Време
1 Кнежа - ОУ„Отец Паисий“ (МВ) 0:34:08

2 Кнежа - ПГЗ „Стефан Цанов“ (СВ) 0:42:12

3 Крумовград - СУ „Васил Левски“ (СВ) 0:46:20

4 Враца - СУ „Отец Паисий“ (МВ) 1:16:12

5 Стара Загора - ТД „Сърнена гора“ (СВ) 1:18:18

6 Враца - ТК „Тинтява“ при СУ „Христо Ботев“ (СВ) 1:58:00

7 Габрово - ПГТ „Пенчо Семов“ 1 (СВ) 2:05:00

8 Велико Търново - ТК „Незабравка“ Отб. 1 (СВ) 2:09:40

9 Димитровград - ПМГИ „Иван Вазов“ (СВ) 2:10:00

10 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (СВ) 2:21:10

11 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 1 (МВ) 2:38:34

12 Златица - ТД „Свищиплаз“ (МВ) 2:49:11

13 Дулово - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (МВ) 2:54:10

14 Враца - СК „Соколите“ (СВ) 5:14:56

Крайно класиране в дисциплина: 
Народна топка

Място Отбор

1 Габрово - ПГТ „Пенчо Семов“ 1 (СВ)

2 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ 2 (МВ)

3 Димитровград - ПМГИ „Иван Вазов“ (СВ)

4 Казанлък - ТД „Орлово гнездо“ (МВ)

5 Чирпан - ЮТК „Самодивец“ Отб. 1 (МВ)

6 Враца - ПЕГ „Йоан Екзарх“ (МВ)

7 Враца - СК „Соколите“ (СВ)

8 Стара Загора - ТД „Сърнена гора“ (СВ)

9 Крумовград - СУ „Васил Левски“ (СВ)
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Т
роянският манастир като ма-
настирски комплекс е трети по 
големина в България, забележи-
телен паметник на културата 

от национално значение. Разположен 
е в красивата долина на река Черни 
Осъм, на 10 км южно от град Троян. 
Според историческите докумен-
ти манастирът е бил първоначал-
но основан през 1600 година и въ-
зобновен в периода (1830–1865 г.) 
в сегашния си вид. Като архитек-

турен стил на сградите се причис-
лява към възрожденската школа. 
Най-забележителен архитектурен и 
културен паметник е главната църк-
ва „Успение Пресвета Богородица“, 
която е построена в периода 1835-
1837 година от майстор Константин 
от с. Пещера, Кюстендилско, на мяс-
тото на по-стара църква. Църквата 
е кръстокуполна, масивна, строена 
от камък, с пояси от два реда тухли. 
Интериорът и екстериорът на църк-

вата са изпи-
сани с фрески 
от Захари 
Зограф от 
С а м о к о в -
ската шко-
ла. Стено-
писите в 
църквата са 
една богата 
галерия на 
и з к у с т в о -
то на Заха-
ри Зограф 
( 1 8 1 0 – 1 8 5 3 
г.), връх в 
н е г о в о т о 
т в о р ч е с т -
во. Наред с 
о т р а з е н и -
те библей-
ски сцени, 
той оставя 
един вели-
колепен ав-
топортрет, 
п о р т р е т и 
на дарите-
ли, образите 
на св. св. Ки-
рил и Мето-

дий, образи на български патриарси 
и царе и за първи път са изобразе-
ни български светици. Българското 
изобразително изкуство не познава 
такова богатство и разнообразие 
на теми и сюжети от възрожденска-
та епоха (XVIII–XIX в). Иконостасът, 
разположен в наоса на църквата, 
е от 1839 г. и е образец на Тревнен-
ската резбарска школа. Църквата е 
обявена за паметник на културата. 
По подобие и на други български ма-
настири, този също си има своя чу-
дотворна икона, която пристига 
в светата обител по времето на 
нейното създаване и се нарича „Св. 
Богородица Троеручица“. Иконата е 
пазена в манастира до XIII век, след 
което е пренесена в Сърбия. Върната 

е обратно в манастира през XVII век. 
Подобно на други манастири, Тро-
янският също е бил убежище на 
Апостола на свободата Васил Лев-
ски (1837–1873 г.), който формира 
революционни комитети не само 
в Троян, но и в самия манастир. И 
до днес е запазена в автентич-
ния си вид килията, в която са били 
обсъждани революционните дела. 
Троянският манастир предлага на ту-
ристите нощувки, тъй като компле-
ксът има и своя хотелска част. Пре-
поръчва се на всички желаещи да 
пренощуват в манастира да прове-
рят дали това е възможно поне един 
ден по-рано, тъй като интересът е 
голям и е възможно да няма свободни 
места.

В полите на северните склонове на 
Централна Стара планина се намира 
Троян - град с богата материална и 
духовна култура от времето на въз-
рожденските майстори занаятчии. 
Днес тяхното наследство се съхраня-
ва в единствения в страната Музей 
на народните художествени занаяти 
и приложните изкуства, който при-
влича интереса на български и чуж-
дестранни туристи.

 Музейната експозиция е разположе-
на в първата възстановена след Осво-
бождението обществена постройка в 
града, който е опожарен по време на 

Руско-турската освободителна вой-
на. Сградата е построена през 1881 
г. за училище, по-късно в нея се поме-
щават общината и съдът. През 1968 
г. е открита експозицията на Музея 
на народните художествени зана-
яти и приложните изкуства. В десет 
зали са представени експонати от 
най-характерните за троянския край 
занаяти – грънчарство, горянство, 
бъкличарство, бъднарство, дърворез-
ба, ковачество, медникарство, тъка-
чество, абаджийство, мутафчийство 
и калпакчийство. В експозицията са 
показани както занаятчийските из- делия, така и инструментариумът, 

различните форми и функционално-
то предназначение на изделията и 
разнообразните техники за украса. В 
три зали е проследено хронологически 
развитието на керамиката от праис-
торическата епоха, тракийската и 
римската керамика, Средновековието 
- с появата на рисуваната украса, до 
Възраждането - с разнообразието от 
форми и техники на украса. Проследя-
ват се първите стъпки на керамично-
то училище в града и формирането 
на съвременната троянска шарка. В 
залата с резбата и иконописта могат 
да се видят копия на елементи от ико-
ностасите на църквата на Троянския 
манастир и църквата „Св. Николай 
Летни” в село Гумощник. От метало-
обработващите занаяти са показани 
най-характерните за този край – ко-
вачество, леярство, медникарство и 
златарство. Още през Възраждането 
Троян се очертава като център на 
медникарството. 

 Неповторима атмосфера на музея 

придават макетът на възрожденска-
та троянска чаршия, възстановките 
на автентична грънчарска работил-
ница от края на XIX век, крачно-ремъч-
ковият български струг, интериорът 
на възрожденския троянски дом. Ос-
вен постоянната експозиция в Музея 
на народните художествени занаяти 
и приложните изкуства се предста-
вят и временни изложби с разнообраз-
на тематика. 

Има още един интересен факт: през 
1870 г. Васил Левски минава през Тро-
ян и дава идеята за създаването на 
читалище, което да разбужда българ-
ския дух и да служи за прикритие на 
революционната дейност. 

Музеят предлага на своите гости 
посещение на грънчарска работилни-
ца, демонстрации на иконопис и дър-
ворезба. 

Работно време: април–октом-
ври: 9–17 часа, без почивен ден; 
ноември–март: понеделник–петък, 
9–17 часа, събота: 10–15 часа, неделя 
– с предварителна заявка за групи.

№ 31 Троянска света обител „Успение 
Богородично” – село Орешак

№ 31б Музей на народните художествени занаяти 
и приложните изкуства в гр. Троян
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Р
адост, защото двама 
млади алпинисти – Сла-
ви Несторов и Стефан 
Стефанов, изкачиха 

световния първенец Еверест 
(8848 м). Първият от юг по 
Класическия маршрут, а вто-
рият от север по пътя на ки-
тайските алпинисти от 1960 
г. Радост, защото веганът 
Атанас Скатов изкачи шес-
тия си осемхиляден връх и 
шести в йерархията на 14-те 
надоблачни гиганта Чо Ойю 
(8201 м). И което е по-важно, 
натрупал вече опит, той сто-
ри това без ползването на 
кислороден апарат, без шерп 
и в алпийски стил. Тъга, за-
щото най-титулованият ни 
досега алпинист Боян Петров 
остана завинаги по склоно-
вете на най-ниския от 14-те 
осемхилядника Шиша Пангма 
(8027 м).

Иначе програмата на наши-
те алпинисти за този сезон 
бе доста сериозна и напрегна-
та. Боян Петров трябваше 
да започне сезона с изкачва-
нето на връх Шиша Пангма. 
Изкачване, с което при успех 
и България щеше да влезе в 
числото на 20-те държави, 
които са станали носители 
на най-престижната колекция 
за алпинистите – „Хималай-
ската корона”. След това той 
трябваше да се прехвърли на 
връх Еверест, за да продължи 
и своя път към тази колекция. 
След двумесечна почивка в 
страната Боян планираше да 
замине за Тян-Шан, за да из-
качи двата най-високи върха 
на тази планина - връх Побе-
да (7439 м) и Кан-Тенгри (6995 
м), които щяха да му донесат 
много престижното звание 
„Снежен барс” - звание, кое-
то се присъжда на алпинисти, 
които са изкачили петте 
най-високи върха на терито-
рията на бившия Съветски 
съюз.

Атанас Скатов бе пла-
нувал след изкачването на 
Чо Ойю по нов, за него начин 
– без шерп, без кислород и в 
алпийски стил, да се пробва 
за своето трето изкачване 
на Еверест, нещо което не е 
направено от друг българин. 
Слави Несторов и Стефан 
Стефанов имаха само по една 
цел – Еверест.

В битката за големите вър-
хове пръв се включи Боян. Той 

бе в състава на комерсиална 
експедиция за изкачването 
на връх Еверест само зара-
ди официалното разрешение. 
При това положение той за-
мина за Шиша Пангма, където 
се присъедини към 10-членна 
италианска експедиция, в коя-
то са петима италианци, че-
тирима шерпи и един унгарец. 
В процеса на аклиматизация-
та и изграждането на меж-
динните лагери всичко върви 
нормално и по план.

На 29 април цялата група 
започва решителния щурм. 
Нагоре Боян се движи срав-
нително по-бързо от групата 
и значително се откъсва на-
пред, като на 2 май той нощу-
ва на лагер 3, а останалите 
алпинисти нощуват в лагер 2. 

На 3 май денят започва при 
сравнително добри атмос-
ферни условия. Боян напуска 
палатката и тръгва към вър-
ха още в полунощ. В същото 

време групата от лагер 2 
тръгва към лагер 3. Когато 
те достигат последния лагер, 
намират там спалния чувал 
и палатката на Боян, отво-
рена и с малко сняг в нея. По 
това време обстановката се 
усложнява и групата решава 

да се върне обратно в базо-
вия лагер. До вечерта няма 
връзка с Боян и това поражда 
тревога, а на следващия ден е 
обявено и това, че Боян е из-
чезнал. Времето продължава 
да се влошава и става „жес-
токо хималайско време”, как-
то алпинистите го наричат. 
Дни наред силният вятър, 
често преминаващ в ураган, 
силните снеговалежи и гъсти-
те мъгли не позволяват да се 
предприеме спасителна акция 
за издирването му. 

Телевизиите ни, радиата 
и вестниците отразяваха 
с най-големи подробности 
всичко това, поради което 
аз не възнамерявам да ги пов-
тарям. Само ще спомена за 
безпрецедентните усилия в 
подобен случай както с хели-
коптерите, така и с много-
числеността на хората, взе-
ли участие в тази акция – 100 
алпинисти от три държави.

Аз ще се съсредоточа в 
това, какво може да се е слу-
чило с топ алпиниста ни, кое-
то ще бъде само мое лично 
мнение. Рано сутринта на 3 
май Боян е тръгнал към върха 
и както е резонно, не е взел 
със себе си нито палатката, 
нито спалния си чувал, които 
са видени на лагер 3 от група-
та. Предполагам, че за време-
то, за което основната група 
е достигнала лагер 3, Боян е 
достигнал върха и е започ-
нал слизането. Нямам точна 
информация по кое време на 
деня времето се е влошило 
силно, но допускам той да е 
достигнал лагер 3. Взел си е 
палатката и спалния чувал, 
поставил си е необходимата 
доза инсулин и е продължил 
надолу.

По информация на вече 
сформираната спасителна 
група снежната покривка за 
това време се е увеличила с 
20-25 см. Факт, който е пред-
поставка за образуване на 
„лъжливи мостове” над ледени-
те пукнатини. В настъпилата 
умора, влошената видимост и 
нестихващата все още сти-

хия, възможно е той да е про-
паднал в някоя от ледените 
капани. Тук ще спомена само 
думите на Райнход Меснер: 
„Било е време, в което ръцете 
си виждаш, а краката не.” 

За съжаление, всички усилия 
за откриването на Боян не 
дадоха резултат. Следя раз-
витието на българския и све-
товния алпинизъм и най-вече 
изкачванията в Хималаите и 
Каракорум и не помня толкова 
дълго, 10-12 дни, да е продъл-
жавала „хималайската сти-
хия”. Според моето скромно 
мнение Боян стана жертва на 
това съвпадение. А що се от-
нася до изказаното ми мнение 
за осъщественото изкачване 
на върха, ще се разбере, ако 
някога тялото му бъде откри-
то. Фотоапаратът, както и 
часовникът му, който отчита 
всеки момент на каква височи-
на се е намирал, ще покажат 
дали на 3 май 2018 г. България 
е станала носител на „Хима-
лайската корона”.

Въпреки всичко останалите 
ни алпинисти продължават да 
следват набелязаните си про-
грами. На 13 май Атанас Ска-
тов успя да изпълни изцяло и 
точно мечтата си, наречена 
„Чо Ойю”. Атмосферните ус-
ловия и там не са били идеал-
ни, защото на лагер 2 той ос-
тава в палатката си два дни. 
После времето се смилява и 
допуска до връхната точка на 
Чо Ойю не само него, но и още 
няколко алпинисти от различ-
ни държави. И тъй като, пак 
от многобройните съобщения 
от средствата ни за масова 
информация, бяха допусна-
ти някои неточности, ми се 
иска да отбележа, че на този 
връх на 1 октомври 1991 г. 
за първи път стъпват бъл-
гарски алпинисти. Това са 
Йорданка Димитрова, стана-
ла първата българка, изкачила 
осемхиляден връх, и Борислав 
Димитров. На 17 май 1999 г. на 
върха се изкачва и Дойчин Ва-
силев. На 4 май 2007 г. върхът 
е изкачен от още 4-ма бъл-
гари – Петя Колчева, Камен 
Колчев, Жеко Вътев и Петко 
Тотев, който прави това, без 
да ползва кислороден апарат. 
Изминали са вече 11 години от 
това изкачване, но аз все още 
помня думите на Жеко Въ-
тев: „Петко изкачи върха без 

кислороден апарат, но накрая 
буквално се срина.” С изкач-
ването на Богдан Велев (29 
септември 2014 г.) и това на 
Атанас Скатов (13 май 2018 
г.) на Чо Ойю са се изкачили 9 
души, от които две дами.

След Чо Ойю Атанас Скатов 
се прехвърля в подножието на 
Еверест от северната стра-
на, откъм Китай, с намерение 
да опита третото си изкач-
ване. Във връзка с продължи-
телната спасителна акция на 
Шиша Пангма обаче китайски-
те власти спират опитите 
за индивидуално изкачване – 
без придружител от страна 
на лицензирани шерпи. Наско 
има много проблеми с това и 
накрая се подчинява на забра-
ната, като се прибира в Бъл-
гария.

В подножието на първия 
връх обаче остават още два-
ма българи – Слави Несторов 
откъм Непал, който е член 
на международна комерсиал-
на експедиция, и софийският 
топ адвокат Стефан Сте-
фанов, също като участник 
в международна експедиция, 
в която е трябвало да се при-
съедини и Боян Петров след 
евентуалното си изкачва-
не на Шиша Пангма. За наша 
радост и двамата успяват в 
дръзките си опити. Казвам 
„дръзки“, защото и те нямат 
опит в хималаизма. В хима-
лайска експедиция през 2017 
г. на връх Гашербрум II бе взел 
участие Слави, но поради про-
блеми с работата си той се 
връща от около 7000 метра. 
Показвайки пословична упо-
ритост, и двамата успяват в 
тазгодишните си цели. Слави 
стъпва на върха на 19 май, а 
Стефан - на 20 май. Така на 
най-високия и популярен връх 
в света българите, стигнали 
заветните 8848 метра, ста-
наха 14.

Ето и пълния им списък: 
Христо Проданов, Иван Въл-
чев, Методи Савов, Николай 
Петков (два пъти), Кирил Дос-
ков, Дойчин Василев, Петко 
Тотев, Дойчин Боянов, Христо 
Христов, Петя Колчева (пър-
вата българка), Камен Колчев, 
Атанас Скатов (два пъти), 
Слави Несторов и Стефан 
Стефанов. 

Доц. Сандю Бешев

Алпинизъм

Атанас Скатов

Стефан Стефанов

Слави Несторов

Хималайският сезон „Пролет 2018” – 
радост и тъга
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Н
а 11 юни т.г., придру-
жен от няколко верни 
приятели, с които сме 
били многократно по 

нашите и чуждите планини, 
отново стъпих на Олимп. Из-
качването на този толкова 
популярен връх щеше да е 
нещо съвсем обикновено, ако 
календарът не ми бе отредил 
84 години и 68 дни и ако това 
не бе юбилейното ми 50-о из-
качване на божествения връх.  

На алпинизма отдадох по-
вече от 64 години. През това 
време съм пребродил всички 
наши планини. Катерил съм 
най-трудните стени по вър-
ховете на Рила, Пирин и Ста-
ра планина. Многократно съм 
изкачвал и върховете на Алпи-
те, Кавказ, Памир и Монголия. 
Бях един от първите бълга-
ри, прелетели океана, за да 
се докоснат и до планините 
на Южна Америка. Преживях 
трагедията (1961 г.) и успехи-
те (1964 г.) на Безенгийската 
стена. През 1967 г. заедно с 
още петима души осъщест-
вихме и първото българско из-
качване на връх над 7-те хиля-
ди метра, като на 13 август 
развяхме родния трибагреник 
на така дълго мечтаната от 
плеяда наши алпинисти се-
демхилядна кота. 

За един връх, колкото бли-
зък, толкова и интересен, все 
не ми оставаше време. А тол-
кова го желаех. Става въпрос 
за най-високия връх на южна-
та ни съседка Гърция – връх 
Митикас (2918 м). Колкото 
пъти да съм се запътвал към 
него, все нещо по-интересно 
и по-важно идваше на дневен 
ред и Олимп трябваше да по-
чака.

И ето че през 1992 г., ко-
гато ангажиментите ми към 
алпинизма понамаляха, дойде 
ред и за него. И все пак, за да 
взема окончателно решение 
за това, голяма роля изиграха 
двама души – покойната ми 
съпруга, на която посветих 
това юбилейно изкачване, и 
приятелят ми Марин Симео-
нов, с когото имам много при-
ятни спомени от нашите и 

чуждите планини.
Е, при това положение не 

ни оставаше нищо друго, ос-
вен да се качим на москвича, 
да натиснем педала на газта 
и да поемем на юг. На гранич-
ния пункт Кулата красивата 
гръцка митничарка с маслине-
носини очи не се задържа мно-
го при нас. Хвърляйки поглед 
върху разпилените въжета, 
клинове, карабинери и други 
алпийски атрибути, тя въз-
кликна многозначително: „О, 
Олимпус!”, и сама затвори ка-
пака на багажника. А тогава 
визи минаването на граница-
та бе страшилище.

Нататък всичко бе много 
по-лесно. Асфалтовата лента 
се спускаше по течението на 
река Струма (вече Страмон), 
а от двете ни страни се заре-
диха кокетните бели къщички 
на спретнати селца. Беше ни 
много интересно, защото и 
тримата за първи път влиза-
хме на територията на НА-
ТО-вска Гърция...

А когато на 16 септември 
най-после и аз станах гост 
на боговете, побързах да раз-
творя книгата, в която все-
ки сторил това преди мен бе 
вписал името си. Сред много-
то и най-различни почерци на 
няколко езика открих и един 
на български. „Дойдох! Видях! 
Повече никога! Попаднах на 
лош водач (калпав) – Стефка.” 
Още на самия връх реших, че 
е недопустимо пътят до един 
толкова близък, популярен и 
посещаван връх да е все още 
непознат.

Във вестник „Ехо”, списа-
нията „Пловдив” и „Одисея” 
(имаше такива прекрасни ту-
ристически издания) описах 
подробно визитата ми в по-
коите на всемогъщия Зевс и 
неусетно станах негов фен. 
Така в следващите години 
той стана една от най-люби-
мите ми дестинации. Тръгвах 
на юг винаги, когато ми се 
отдадеше случай. И като че 
ли се поувлякох, защото брой-
ките ми бързо се увеличаваха 
– 10, 20, 30, 40. А ето го вече и 
юбилейното 50-о. И как стана 

всичко това? Ами, като че ли 
не бе трудно.

Във вестник „Ехо”, и със съ-
действието на тогавашния 
му главен редактор Любчо 
Григоров, уведомихме чита-
телите на вестника, че за 
тях се организира екскурзия 
до връх Олимп на костуемата 
цена - без никакви комисиони. 
И чудото стана. Записаха се 
над 150 наши читатели. Не 
излъгахме никого. По 30, 40 
или дори до 48 души почти 
всеки петък пътувах към „Тро-
на на Зевс”. Визите вече бяха 
отпаднали, а се изискваше 
само предварителна резерва-
ция за нощувка в лицензиран 
хотел, което не беше про-
блем. В акцията се включиха 
и вестниците „Пътешестве-
ник” и „Женски свят”, за което 
им бяхме благодарни.

Колко българи са се изка-
чили на божествения връх, е 
трудно да се каже, защото 
никой не е водил статистика, 
а и такава трудно може да се 
направи. Със сигурност обаче 
мога да твърдя, че най-много 
туристи са изкачили върха 
през 2006 година, когато бе 
отбелязан 70-годишният юби-
лей от първото българско из-
качване на Олимп. Тогава БТС, 
чрез своите федерации по 
алпинизъм и туризъм, Българ-
ската академия на науките, 
чрез своите поделения – При-
родонаучен музей и институ-
тите по зоология и биология, 
отбелязаха по достойнство 
този наш юбилей. Та нали 
първото българско изкачване 
на „Върха на боговете” бе на-
правено през 1936 г. от учас-
тниците в първата българска 
царска природонаучна експе-
диция. Именно тогава на връх 
Митикас стъпват Кръстю Ту-
лешков, впоследствие виден 
наш професор - зоолог, Вили 
Шахт и Дончо Папазов. 

В тази юбилейна годишни-
на моите изкачвания бързо 
нараснаха, защото аз самият 
бях неин инициатор и на всеки 
участник от страна на БТС 
бе връчвана специална дипло-
ма и снимка, посветена на 
юбилея. И не само това. Днес, 
когато се връщам към години-
те, мога да отбележа няколко 
момента, не като рекорди, за-
щото не обичам тази дума, а 
като Факти. Заедно с мен на 
върха бяха представители на 

Айтос, Бургас, Варна, Испе-
рих, Ловеч, Лакатник, Мездра, 
Плевен, Пловдив, Русе, Своге, 
Търговище, Шумен, Ямбол и 
още редица градове. На върха 
се изкачиха и много мой бивши 
студенти от Германия, Пол-
ша, СССР и Унгария от 9- до 
80-годишна възраст. 

Но нека отделя заслужено-
то и на това, което стана 
в близките дни – 10 и 11 юни 
т.г. Да осъществя юбилейно-
то си 50-о изкачване, се гот-
вех отдавна. Дори предприех 
това още миналата година. 
Но поради повреда на авто-
мобила ми, стигнах само до гр. 
Петрич. Тогава синовете ми 
продължиха, за да допълнят 
семейните ни изкачвания на 
този връх. Към 5-те изкачва-
ния на съпругата ми своите 4 
направи малкият син, а голе-
мия записа своята първа ви-
зита в покоите на Зевс.

Тази година към Олимп не 
бях сам. Много приятна ком-
пания ми правеха верните ми 
приятели от планините, наши 
и чужди: сем. Велеви – Мария 
и Свтльо, сем. Мария и Марко 
Берти, както и синът Огнян и 
баща му Спас Кузови. Въпреки 
превратностите на времето 
- поройни дъждове, светкави-
ци и гръмотевици, не се поко-
лебахме. Вярвахме, че щом сме 
тръгнали „на гости” на гръмо-
вержеца Зевс, той ще се сми-
ли. Така и стана, но не съвсем, 
защото, когато спряхме на 
паркинг „Приония” (1100 м н.в.) 
Зевс все още не бе напълно 
благосклонен. Пороен дъжд, в 
продължение на близо час, се 
изсипа над главите ни. Натъп-
кани като сардели в тесните 
автомобили, с нетърпение до-
чакахме играта на всевишния. 

 Надвечер всичко утихна и 
след 3-часов преход бяхме в 
прегръдките на стопаните 
на хижа „Спилиос Агапитос” 
(2100 м н.в.) Мария и Денис. 
11 юни обещаваше да бъде 
прекрасен и докрай не ни из-
невери. Беше ден понеделник 
и нямаше много кандидати 
за върха. Е, компания ни пра-
веха 30-ина японци, но колко 
е ,това като знаем на какви 
тумби вървят с фотоапара-
ти и камери по всички краища 
на света, в това число и по 
нашите градове, морски ку-
рорти или планини. 

Пътеката, която се вие по 

западния склон на първия от 
7-те съставни върха на пла-
нината Олимп Скала (2905 м), 
ми се стори малко по-стръмна 
от тази, по която преди съм 
ускорявал крачката. Не, няма-
ше проблеми, защото често 
ми бяха отправяни напом-
няния, че в планината има и 
нещо като кратки и по-дълги 
почивки. Пък и нали трябваше 
да документираме това из-
качване. А панорамата, особе-
но след дъжд, беше повече от 
подходяща за съзерцаване и 
фотографиране. 

Скала, Митикас и Сколио 
бяха днешните ми цели. Бил 
съм много пъти на Митикас. 
Днес избрах Сколио (2912 м), 
втория по височина в плани-
ната Олимп, който е само 6 
м по-нисък от Митикас (2918 
м). Избрах го, защото само от 
там Олимп блести със своя-
та импозантност, красота и 
суровост. Северните му скло-
нове затварят един огромен 
скален казан – „Мегала каза-
ния”. Там отвесните стени 
мамят не само алпинистите. 
Отдавна закачих клиновете, 
карабинерите и въжето у 
дома на стената, но още по-
вече ме влече онази сурова 
действителност на отвес-
ната скала. Предпочитам я 
дори пред зелените полянки 
на Родопите. Знам, че вече 
няма да тръгна по отвесните 
скали нито у нас, нито дори 
на Олимп, но реших поне час 
да отделя на тези шеметни 
пропасти.

Седнах до циментовата 
пирамидка. Закачих знамето, 
което подготвих специално 
за тази ми юбилейна визита. 
Стоях близо час, загледан в 
стръмните и отвесни ска-
ли. Решението ми е това да 
бъде последното ми идване на 
Олимп. Колкото повече сто-
ях срещу отвесите, си давах 
сметка, че едва ли ще устоя 
това си намерение. Не, среща-
та ми с Олимп навярно няма 
да бъде последна. Така казах 
и на старите ми приятели, 
стопаните на хижата, Ма-
рия и съпруга й Денис, когато 
се сбогувахме и направихме 
общата снимка. Не им казах 
нито „Сбогом”, нито „Довиж-
дане”. 

  Доц. Сандю Бешев 

Алпинизъм

За 50-и път на връх Олимп
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Ф
ренският крал Фран-
циск I, който се въз-
качил на трона през 
1515 г., нямал никак-

во желание, също както и ан-
глийските монарси, да се под-
чинява на папския раздел на 
света, при който Франция не 
получила никакви права на за-
докеански територии. Но все 
пак той не смеел да наруши 
разпореждането на папата, 
според което новооткритите 
земи в тропическите морета 
и океани принадлежали само 
на Испания и Португалия.

Обаче оставал северният 
Атлантически океан, който 
тогава не се контролирал от 
никого – съответно, предла-
гал възможности за всеки, 
който искал да заобиколи пап-
ската воля, без формално да 
се противопоставя открито 
на Ватикана.

Така в началото на XVI век 
рибари от френските об-
ласти Нормандия и Бретан 
започнали да ловят риба в 
плитчините на Нюфаунд-
ленд, а и китоловците също 
слизали на североизточните 
брегове на Америка, особено 
в Нова Скотия. Но рибарите 
през първата половина на 
XVI век се осмелявали да пла-
ват само в северните шири-
ни. На юг, по пътищата към 
Централна Америка, по това 
време се мяркали само френ-
ски корсари и пирати, които 
причаквали испански търгов-
ски кораби. Франциск à дори ги 
окуражавал: давал им патен-
ти за капери (разрешителни 
да нападат кораби на чужди 
държави), които легализирали 
завземането, ограбването и 
потопяването на испански и 
португалски кораби, подсигу-
рявал ги с пари за екипиране. 
После, разбира се, получавал 
лъвския дял от плячката.

Един от френските корса-
ри, Хуан Фльори, бил добре 
познат на испанците. Имен-
но той в началото на 1523 г. 
прихванал първите два кораба 
със злато и други съкровища 
на Монтесума, които Кортес 
изпратил от Мексико. Дълго 
време се смятало, че този кор-
сар и търговецът, ученият и 
писател Джовани Верацано са 
едно и също лице. През 1970 г. 
обаче американски историци 
доказали погрешността на 
това мнение. През март 1524 
г. Фльори завзел испански ко-
раб при Канарските острови, 
а на 20 март същата година 
Верацано стигнал брега на 
Северна Америка. През май 
1526 г. Фльори отново напад-
нал друг испански кораб – но в 
същото време Верацано бил в 
Руан, подготвяйки се за след-
ващата си експедиция.

През ноември 1527 г. Фльори 
бил обесен в Испания, а Вера-
цано подготвял ново пъте-
шествие и на 19 април 1528 
г. вече плавал към Централна 
Америка – тоест, 5 месеца 
след смъртта на Хуан Фльори.

Джовани да Верацано бил 
флорентинец на френска 
служба (французите го на-
ричали „Жан Веразан“). През 
лятото на 1523 г. той екипи-
рал четири кораба, както сам 
пише „... с цел да се достигне 
Катай в края на азиатския 
континент”. Обаче морска 
буря така разнебитила фло-
тилията му, че се наложило 
да се върне във Франция, за 
да се извърши ремонт на ко-
рабите.

На 17 януари 1524 г. Вераца-
но отплавал само с един кораб 
- „Дофин“ („Престолонаслед-
ник“ - фр.), от остров Мадейра 
и на 20 март се озовал на 34 
градуса северна ширина, къде-
то достигнал „нова земя, все 

още невиждана от никого“. 
Това било източното крайбре-
жие на Северна Америка, ве-
роятно близо до нос Фир (про-
чутият днес „Нос Страх“). 

Няколко дни по-късно „До-
фин“ поел на север. Брегът 
се виждал зад дълга пясъч-
на плитчина и тясна лагуна. 
След известно време лагу-
ната се разширила така, че 
брегът изчезнал от погледа 
– това бил заливът Памлико 
(35-36 градуса с. ш.). Верацано 
го сметнал за част от Източ-
ния океан, който трябвало 
да мие бреговете на Китай. 
Плитчината завила на север 
при нос Хатерас (35 градуса 
с. ш.) и Верацано също продъл-
жил натам. Моряците прека-
рали 3 дни на красивия горист 
източен бряг на полуострова, 
образуван от заливите Чеса-
пийк и Делауер (37-38 граду-
са с. ш.), и влезли на няколко 
километра вътре в сушата. 
Срещите с индианците били 
дружелюбни. После Верацано 
отново поел на север, движей-
ки се само денем покрай брега 
„с много гъста зеленина, ли-
шен от заливи“.

След 40 градуса с. ш. той 
достигнал „много широка 
река, дълбока близо до усти-
ето“. Съдейки по описанието 
му, това била река Хъдсън. С 
други думи, „Дофин“ влязъл в 
залива, на чийто северен бряг 
през 1614 г. се появили първи-
те селища, положили начало-
то на Ню Йорк.

Верацано пише:
„С малка лодка навлязохме 

в река, чиито брегове бяха 
гъсто населени. Хора в дрехи, 
украсени с разноцветни пера, 
изтичаха на брега с весели 
викове и ни показаха къде е 
по-удобно да се слезе. Отидо-
хме с лодката на около поло-
вин миля (френската морска 
миля е равна на 5555.5 метра 
– б. а.) нагоре по реката и ви-
дяхме, че тя образува красиво 

езеро с обиколка приблизител-
но 3 мили. Около 30 индиански 
канута пресичаха езерото 
във всички посоки.“

След като излезли от зали-
ва, моряците плавали покрай 
южния бряг на остров Лонг 
Айлънд, който помислили за 
континенталното крайбре-
жие. Те почивали 15 дни в за-
лива, чиито брегове били гъ-
сто населени. В контактите 
с местните жители нямало 
инциденти; запознаването с 
тях позволило на Верацано да 
състави първото етнограф-
ско описание на индианците 
от атлантическото крайбре-
жие на Северна Америка. 

След това „Дофин“ заобико-
лил полуострова (Кейп Код), 
минал покрай бреговете на за-
лива Мейн, където моряците 
слезли няколко пъти на брега 
и накрая стигнали до гориста 
местност – вероятно край-
брежието на Нова Скотия (45 
градуса с. ш.).

Някои историци смятат, че 
Верацано стигнал почти до 50 
градуса с. ш., където открил 
следи от някогашен престой 
на френски рибари от Бретан. 
До този момент той все още 
се надявал да намери пролив 
към Източния океан: „Стра-
хувах се, че новооткритата 
страна ще бъде бариера пред 
пътя към Катай, което, всъщ-
ност, и беше потвърдено – но 
не се съмнявах, че ще успея да 
я преодолея.“

Сега тази надежда рухнала: 
в умерените северни ширини 
нямало проход от Атлантиче-
ския към Източния океан.

В началото на юли 1524 
г. Верацано се завърнал във 
Франция. От Диеп той изпра-
тил на краля писмо с отчет 
за пътуването – и оттога-
ва французите започнали да 
смятат Източното крайбре-
жие на Северна Америка за 
своя законна собственост. 
Този отчет е най-точният и 

най-ценният от всички оце-
лели първични материали за 
резултатите от плаванията 
покрай северноамерикански-
те брегове през ХVI век. Вера-
цано не изоставил надеждата 
си да открие пролив между 
Атлантическия и Тихия оке-
ан и да докаже, че Северна и 
Южна Америка са два отдел-
ни континента. През 1528 г., 
отново само с един кораб, той 
поел към брега на Централна 
Америка и там бил убит от 
човекоядци – а корабът му се 
завърнал във Франция в края 
на годината с товар от бра-
зилска дървесина.

Джовани да Верацано из-
следвал източния бряг на Се-
верна Америка между 34 и 46 
градуса с. ш. на разстояние 
повече от 2300 км. Той донесъл 
във Франция първата досто-
верна информация за приро-
дата и населението на това 
крайбрежие и пръв посочил ог-
ромните водни пространства 
навътре в Северна Америка, 
макар и да се заблуждавал, 
като ги смятал за открито 
море близо до източния бряг 
на континента. Именно той 
доста точно показал място-
то на изследвания от него ма-
терик с другите континенти:

„Тази земя, или Новият свят, 
не се свързва нито с Азия, 
нито с Африка (в това сме си-
гурни). Може би се свързва с 
Европа чрез Норвегия или Ру-
сия. Този континент, очевид-
но, се намира между източно-
то и западните морета, като 
служи за граница между тях.“

Сега датата 7 април, кога-
то мореплавателят слязъл на 
брега на Стейтън Айлънд, се 
чества в Ню Йорк като „Де-
нят на Верацано“ На негово 
име са наречени и два моста – 
между Бруклин и Стейтън Ай-
лънд, както и 2200-метровия 
мост над залива Нарангасет. 

Велимир Христанов

Пътешествия

Джовани Верацано - италиански 
французин в Северна Америка

Корабът „Дофин“

Джовани да Верацано
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Т
ридесет и пет годишна, си за-
писах от едно телевизионно 
предаване 50 обекта, които да 
обходя, ако мога, докато съм 

жива. Тук влизат чудесата на света. 
Пообходих почти цяла Европа, част 
от Азия – ОАЕ, Израел, Китай, Индия, 
Япония, Египет, САЩ.

Кое ме подтикна към тази екзотика. 
Преди всичко срещата ми с българска-
та природа чрез организирания пеше-
ходен туризъм – ТД „Чудни скали” - гр. 
Айтос. Запалена от красотите на Пи-
рин, Рила, Родопи и гордия роден Бал-
кан, запознавайки се с историческото 
минало на всяко посетено кътче, аз 
жадувах да надникна и в чудесата на 
света: да видя други страни и наро-
ди, да се запозная с тяхната природа, 
бит и култура. Да усетя ритъма им на 
живот, да анализирам, да сравнявам и 
чак тогава да преценя: къде сме ние 
и защо толкова много се самосъжаля-
ваме.

Днес спокойно мога да кажа, че се 
гордея с българската си принадлеж-
ност, но най-много съм горда с пре-
красната природа, с която Господ ще-
дро ни е дарил. Той ни е изсипал толкоз 
хубости, че само когато си имал въз-
можност да обходиш други страни 
и да видиш как хората обожествя-
ват това, което имат (а то е далеч 
по-скромно от нашата природа), само 
тогава можеш да възкликнеш: „Госпо-
ди, та аз съм родена в рая!”

Преследвайки чудесата на света: 
Колизеума в Италия, Египетските 
пирамиди, Китайската стена, Тадж 
Махал в Индия, тази година реших да 
посетя страната „чудо” – Япония. Тя 
наистина е страна „чудо” – трета в 
света по икономика и на първо място 
по технологии и машини. И „чудото” е 
всъщност в мисленето и действието 
на японеца. Това са трудолюбиви хора 
и хора на честта. Може би и затова 
там престъпността е на много ниско 
равнище. 

Взаимоотношенията между хора-
та се влияят от „задължение” и „дълг” 
към семейството, училището, рабо-
тата и приятелите. Това е хармо-
нията, която е желана и почитана в 
японската култура.

Посещавахме храмове и пагоди, а 
всъщност в тях е събрано миналото 
на тази страна. Там всичко е препле-
тено: минало, бъдеще и настояще. Не-
бостъргачи, опрели чела в небесата, и 
до тях – храмове, строени през 7 век с 
кедрово дърво, без нито един гвоздей.

Японецът е скромен човек: скромен 
в облеклото и в обноските си. Но не-
говата невероятна мисъл и фантазия 
са изобретили страхотни чудесии: 
влака-стрела, кулата в Токио по подо-
бие на Айфеловата в Париж, Златния 
павилион в Киото (една от старите 

столици на Япония), двата билдинга с 
топла връзка между тях в Осака, хра-
ма „Тодайджи” – великия храм на Изто-
ка в парка на град Нара, най-старата 
столица. Тук се намира и най-голяма-
та статуя на седналия Буда – висока 
16 м и диаметър на лицето 5 м. За из-
работка на монумента са отишли 437 
тона бронз и 130 кг злато. Работен е 
6 години.

Друга чудесия – това е замъкът в 
Осака, строен през 16 век – най-здра-
вият и най-приказен дворец в Япония 
с 5-етажна главна кула.

Планината Фуджи е сред най-голе-
мите природни забележителности, с 
вечно действащ вулкан. Връх Фуджи 
е висок 3776 м, кръстен на богинята 
на огъня – Фучи. Официален сезон 
за изкачване на върха е краят на ля-
тото - юли-август. Изкачването на 
върха не се счита за кощунство, а за 
поклонничество. Местна поговорка 
гласи: „Който веднъж изкачи Фуджи, е 
мъдрец, а който го изкачи два пъти – 
глупак!” Днес и жените могат да го из-
качват, тъй като в миналото е било 
забранено. Изкачването трае 8 часа, 
има 10 места за почивка до върха. Ние 
се качихме на 5-ата спирка. С лифт 
слязохме до езерото „Бива”, по което 
се разходихме с корабче.

Страната е разположена на 377 835 
кв.м, а населението – 128,4 милиона. 
Всичко блести от ред и чистота!

Японийо, възхищавам ти се и ти 
правя поклон!

Галопираш във времето, избрала 
най-бързия кон!

Аз пък от тебе бих взела смирение, 
а за това, че тачиш предците си – мо-
ето искрено преклонение!

Горда съм, че се докоснах до страна-
та – Япония!

Най-горда съм, че съм българка роде-
на – казвам го без никаква ирония!

Обхождай света и България и ги 
опознай, чак тогава ще кажеш, че тук 
земята ни е самият рай!

 Янка Иванова,
ТД „Чудни скали”,  

гр. Айтос

Свят

Япония – страна на чудесата

Заповядайте от 20 до 22 юли 
2018 г. на XVIII ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД - ПРЕ-
КЛОНЕНИЕ „ПО ПЪТЯ НА ЧЕТАТА 
НА ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ“ - един 
урок по родолюбие и патриотизъм, 
движещ се в зелената приказка на 
Предбалкана и Балкана, с възпро-
извеждане на събитията от Април 
1876 г., посветен на 175 години от 
рождението на Цанко Дюстабанов, 
142 години от Априлското въста-
ние, 82 години от освещаване па-
метника на четата в местността 
Ранни бунар - мястото на последно-
то й сражение под връх Марагидик в 
Стара планина. 

Подробности и заявки за участие:
До 13.07.2018 г. на тел.: 

0898451660; 0884917706; 0878764443 

Инж. Милка Караджова

ПОКАНА Каролина Го-
чева и сестра й 
Стефани Гоче-
ва са от Бургас. 
Имат повече от 
100 събрани печа-
та.  От 2007 г. са 
се включили в дви-
жението „Опоз-
най България - 100 
НТО” и са били го-
тови със стоте 
печата още преди 
две години, но сега 
Каролина започва 
обучението си в 
София и получа-
ва двете златни 
значки. Незабра-
вимо впечатление 
тя е запазила от 
Белоградчишките 
скали, но с удо-
волствие посеща-
ва и музеите из 
страната.

Кирилка Ненкова е на 36 години и живее в Пловдив. 
Носител е на бронзова значка. „Още като дете посеща-
вах 100-те национални обекта, но книжка от Движение 
„Опознай България” имам отскоро. Родителите ми смя-
таха, че това е начин да опозная България и да я обик-
на. Всяка събота и неделя пътувахме до някъде. Запа-
лих и много приятели. Водим и децата им с нас. До края 
на годината ще събера 100-те печата. И ние можем да 
привличаме много туристи, но за това трябва голяма 
реклама. А България наистина е уникална.“

Кристина Геор-
гиева е от Ямбол. 
От юли 2014 г. се е 
включила в Нацио-
налното движение 
„Опознай България 
- 100 НТО” с голямо 
желание и ентуси-
азъм. Има събрани 
100 печата и е но-
сител на златна 
значка. Много е впе-
чатлена от връх Ви-
хрен, защото силно 
обича българските 
планини. Нейни при-
ятели и близки са 
се включили в дви-
жението, заразени 
от страстта й да 
открива нови, непо-
знати места в Бъл-
гария.
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С
тигнали сме до 
времето, когато 
мъдрите думи 
и предупрежде-

нията, отправени от 
Учителя Петър Дънов 
преди век, се превръщат 
в реалност: „Хората със 
своите неправилни ми-
сли, чувства и постъпки 
създават анормални те-
чения в природата. Щом 
хората стават по-лоши, 
то и времето заприлич-
ва на тях. Природата е 
жива и разумна. Тя плаща 
скъпо на онези, които се 
отнасят към нея с неза-
читане”.

Като изучава природа-
та, човек познава себе 
си. Той е свързан с нея, 
а тя се отразява в него 
като в огледало, казва 
още Учителя и дава една 
духовна перспектива, 
разкриваща истинските 
взаимоотношения меж-
ду човека и неговата Ве-
лика Майка - Природата.

Човек трябва да жи-
вее според законите на 
природата. Не спазва ли 
тези закони доброволно, 
природата ще го заста-
ви насила да ги прилага. 
Три източника има, чрез 
които Божественият 
свят ни влияе: чрез хра-
ната, която иде от рас-
тителното царство; 
чрез въздуха, в който 
влизат светлината, то-
плината, магнетизмът 
и електричеството; и 
чрез мисълта и чувства-
та. Следователно тези 
са трите най-важни при-
тоци, които постоянно 
идат от Божествения 
свят. Ако затворите 
кой и да е от тези при-
тоци, вие ще се намери-
те в голямо противоре-
чие. Значи, човек може 
да възприема Божестве-
ното чрез храната, чрез 
светлината, топлина-
та, електричеството и 
магнетизма и най-после 
и чрез всички останали 
сили, които действат в 
природата. Човек може 
да възприема Божестве-
ното и чрез най-възви-
шената и чиста мисъл.

Грамадна енергия е 
заключена в камъните, 
моретата, планините, 
а човекът още не е из-
ползвал докрай възмож-
ностите на своя мозък, 
нито се ползва от тези 
необикновени източници 
на енергия.

Когато се говори за 
здравословен, за норма-
лен живот, това подраз-
бира правилно изразход-
ване на енергиите от 
външния свят, от разум-
ната природа.

Всички, които се зани-
мават умствено, имат 
излишна енергия, която 
ако не трансформират 
чрез физически труд, 
ще си създадат големи 
злини. Онези пък, които 
се занимават с физиче-
ски труд, често стра-
дат от преумора, която 
създава други злини. Ние 
не сме за преумората, не 
сме и за безделието.

Високите върхове са 
динамични центрове. Те 
представляват резер-
воар на сили, които ще 

се използват в бъдеще. 
Планинските върхове са 
свързани с центъра на 
Слънцето. Същевремен-
но те са помпи, които 
изтеглят нечистоти-
ите. Например, ако сте 
неразположени и се из-
качвате на някой пла-
нински връх, неразполо-
жението ви ще изчезне 
и вие ще се върнете ос-
вежен, обновен. В доли-
ната човек се чувства 
неразположен, угнетен, 
напрегнат. Щом се качи 
на планината, неразпо-
ложението изчезва.

Добре е да правите ек-
скурзии всеки път, кога-
то ви се отдаде случай, 
от 14 януари до 14 юни, 
защото през това вре-
ме природата е насите-
на най-много с жизнена 
прана.

Природата никога не 
позволява да се обсеби 
това, което ти е дала. 
Тя дава нещо, за да го 
употребиш, но не и да го 
обсебиш – тя всякога в 
случая противодейства. 
Ако ти искаш да завла-
дееш това, което тя е 
създала, ще си създадеш 
болезнено състояние.

Имаш право да оби-
чаш, но нямаш право да 
обсебиш. Имаш право да 
ядеш, но нямаш право да 
преяждаш. Имаш право 
да плачеш, но не и да ре-
веш с глас, да се тръш-
каш, да пищиш.

Нормален и здравосло-
вен живот имаме тога-
ва, когато правилно се 

изразходват енергиите 
на даден организъм и 
правилно се възприемат 
енергиите от външния 
свят, от разумната 
природа. У човека има 
нещо, което е склонно 
да греши, вследствие 
на което природата е 
вложила в материята 
качеството да се видо-
изменя. Учените казват, 
че човешкото тяло се 
преустройва през се-
дем години, на всеки се-
дем години костната, 
мускулната, нервната 
и мозъчната тъкан се 
обновяват. Други пък 
казват, че в три месеца 
човек може да се обнови 
– това зависи от него-
вите мисли и чувства. 
Достатъчно е човек да 
извърши едно престъ-
пление, за да се опетни 
материята на тялото. 

За да преустрои тяло-
то си, от човека се иска 
живот чист като извор, 
който постоянно да бли-
ка и да чисти.

От половината на май, 
юни, половината на юли, 
ако всяка сутрин, преди 
изгряване на слънцето, 
работите само по поло-
вин час в градината си, 
щяхте да бъдете здра-
ви. Тогава има една зем-
на енергия, която идва 
от южното полушарие 
и отива към северното, 
прави цял кръг, после се 
връща пак към южното 
полушарие. Растежът, 
разцъфтяването, съз-
даването на формите, 
плодовете зависят от 
тази енергия. Всички 
хора страдат от недои-
мък на тази енергия, за-
щото не искат да имат 
общение със земята, а 
една обмяна между чо-
века и земята е нужна. 
Нечистотиите, калта, 
бурените от вашия ор-
ганизъм трябва да сля-
зат долу в земята, за да 
се покачат пресни сили у 
вас.

Колкото повече слън-
чева енергия приема-
те в себе си, толкова 
по-голяма мекота и 
магнетичност ще се 
развие у вас, и тогава, 
в който дом влезете, 
всички ще ви обичат. 
Излагайте се на слънче-
вите лъчи, за да се свър-
жете с Бога.

В програмата на всич-
ки религиозни системи 

като метод на работа 
се препоръчва отглеж-
дането на растения. 
Чрез тях човек се леку-
ва. Като ги обработва, 
човек познава тяхната 
магическа сила. Всеки 
човек трябва да има в 
градината си по няколко 
лехи с чесън, лук, магда-
ноз, които да отглежда 
грижливо и с любов.

Сутрин слънчевата 
енергия представлява 
майчината любов, а след 
обяд, когато мине ме-
ридиана, енергията се 
изражда, става лоша, а 
привечер и вечер – още 
по-зле.

Боси трябва да ходите 
лятно време, особено в 
началото на месец май, 
за да може краката ви да 
са във връзка със земя-
та, да може да премине 
у вас електричество и 

земен магнетизъм. Оне-
зи от вас, които не са 
свикнали да ходят боси, 
трябва да ходят боси 
само 1 -2 часа, след като 
изгрее Слънцето. Това е 
хубаво. Аз бих препоръ-
чал и на мъже, и на жени 
да излизат боси при из-
грев Слънце, но извън 
града, на някоя хубава 
местност.

Който иска да бъде 
здрав и да не страда, 
нека отглежда цветя. 
Те лекуват, съживяват и 
подмладяват човека.

Обичайте растени-
ята и горите, за да се 
свързвате със силите, 
които действат в тях. 
Те са склад на сили, от-
дето човек може да 

черпи това, което е 
нужно за организма му. 
За да се подобри живо-
тът на хората, както 
и здравословното им 
състояние, на всички се 
препоръчва външна и въ-
трешна чистота. Чис-
тотата е в състояние 
да закрепи здравето на 
човека, да запази енер-
гията и да продължи жи-
вота му.

Не отивайте при своя 
приятел, когато сте бо-
лен, разгневен, озлобен. 
Идете в гората, викай-
те на дърветата, на ка-
мъните, оплаквайте се 
на тях. Когато умът ви 
е спокоен, сърцето сво-
бодно, тогава посетете 
приятеля си.

Всяка лоша дума или 
мисъл, отправена към 
вас, е една психическа 
бомба, която избухва 

у вас и предизвиква из-
вестно разрушаване. За 
да не стават физически 
или психически разру-
шавания, вие трябва да 
държите в ума и в сърце-
то си добри мисли и чув-
ства както за себе си, 
така и за ближните си.

Съвременните хора 
почнаха да страдат от 
не-излизане на разходка 
сред природата. Ние жи-
веем като затворници. 
Мислите ли, че едно зда-
ние от 4-5 или 10 етажа 
е здравословно?

Като ходите по пла-
нините вървете бавно, 
спокойно, без бързане. 
На всеки сто метра се 
спирайте на кратка по-
чивка около 30 секунди 

на крак. Колкото по-ви-
соко се качвате, толко-
ва по-бавно ще вървите. 
По този начин ще се 
приспособите към сили-
те на природата и ще ги 
използвате разумно.

Планината обича чис-
тотата. Пазете като 
свещен завет чистота-
та на планината. Всяко 
късче хартия, останки 
от храна, тор от доби-
тъка, който е идвал тук 
– всичко това трябва да 
се отстрани.

Само в чистотата мо-
жем да чуем говора на 
планината. Външната и 
вътрешната чистота 
вървят заедно. Те са ви-
наги зависими една от 
друга. Щом няма външна 
чистота, няма условия и 
за вътрешна.

Защо дойде този 
дъжд? Той дойде навре-
ме. Пазете чистотата. 
Другояче, след два-три 
деня могат да изпратят 
пак дъжд, но не заради 
нас, а за изчистване. 
Разумните Същества 
тук обичат чистотата. 
Тя е необходима.

От вас нищо не искам, 
но искам да държите 
чисто, да не хвърляте 
остатъци, където по-
падне.

Трябва да имате чис-
тота както физическа, 
така и на ума и сърцето. 
Човек трябва да пре-
чисти желанията си, да 
види кои от тях са жи-
вотински, човешки и Бо-
жествени и всякога да 
задържа тези, които са 
човешки и Божествени.

Тук, на планината, 
трябва да вървите вни-
мателно. Като върви-
те по път, който не е 
направен, не гледайте 
настрани, не гледайте 
нагоре, а надолу. Иначе 
ще се препънете о някой 
камък. Днешният ден е 
хубав. Когато нашите 
мисли не са хармонични, 
и времето се разваля.

Природата обича да 
нямате никакви тревоги 
и грижи, когато отиде-
те всред нея. Потребна 
е, най-малко една сед-
мица, за да ви освободи 
от всички тези неща и 
после да влее във вас от 
своето съдържание.

Когато отивате 
всред природата, счи-

тайте, че това са фор-
ми, в които Бог се проя-
вява. Навсякъде четете 
как Бог се проявява. Ако 
не гледате така на при-
родата, тогава какво 
ще разберете от нея?

На планината трябва 
да имате чисти мисли. 
Щом нямате чисти ми-
сли, ще има буря, вет-
рове, гръмотевици, ще 
стане цяла революция, 
ще се промени времето.

Ако вие обикнете вре-
мето, и то ще ви обикне. 
Не трябва да се страху-
вате от него.

Помнете едно нещо: 
планината, високото 
място, не търпи лоши 
мисли и желания. Планин-
ските места са крайно 
опасни. Тук атмосфера-
та е толкова чувстви-
телна, че ако направите 
нещо отрицателно, ще 
пострадате. В града 
нищо няма да стане, но 
ако го направите тук, 
ще имате неприятно-
сти. 

Като вървите по пла-
нината, не бързайте, 
не се смущавайте. И за 
най-малкото, което има-
те, бъдете благодарни. 
Дръжте в ума си мисъл-
та, че работите на све-
та са оправени. Понеже 
и вие сте част от кос-
моса, то и вашите рабо-
ти са оправени.

Като благодарите на 
планината, тя дава. Ако 
не благодарите, всичко е 
заключено.

Страницата подготви 
Филипина Бондокова

Планината не търпи лоши мисли и желания
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Представяме ви поред-
ната книга от проекта 
„1001 Светилища” – де-
тайлна карта на свещени-
те места в българското 
землище. В настоящия 
том са включени свещени-
те места в мистичната 
планина Странджа. Пред-
ставени са 50 селища с 
около 450 картографирани 
и документирани обекти 
от неолита до наши дни. 
Вие, пътешественици, ще 
можете да се потопите 
в магията на значими и 
тайнствени светилища: 
Каменска бърчина, Инди-
пасха, некропола Пропада, 
Голямата Аязма, да се вглъ-
бите в себе си в светили-
щата на Мишкова нива, 
Бегликташ, Марков камък, 
Церендаковите камъни, 
да потънете в тишината 
на пещерните светилища 
„Света Марина” край Сли-
варово и Стоилово, „Света 
Троица” в Малката Котви-
на край Граматиково, да по-
чувствате свежестта на 
изворите на река Младеж-
ка, на водопада Докузак и 
вира Казанчето и меанд-
рите на Велека, да се уди-
вите на прекрасния скален 
феномен „Скока” и „Кара-
джов вир” край Фазаново, 
Каменната река край Вар-
вара, да се докоснете до 
древните крепости „Голя-
мото Градище” и „Вълчано-
во кале” над Малко Търново, 
„Ургури” край село Българи, 
„Ранули” над Бегликташ... 
Ще можете да се напи-
ете с бистра вода и да 
пречистите съзнанието 
си на уникалните аязми, 
край които са изграде-
ни много странджански 
манастирчета - „Света 
Богородица” край Броди-
лово, „Свети Пантелей” 
край Кондолово, „Света 
Марина” край Кости, „Све-
та Петка” край Бръшлян 
и край Бяла вода, „Света 
Богородица” край село 
Младежко, „Свети Никола” 
край Факия, и да потопи-

те ръцете си в свещения 
извор на Индипасха между 
Сливарово и Граматиково... 
Ще прегърнете внуши-
телни и красиви много-
вековни дървета, в чии-
то сенки се крият стари 
параклиси. Сред тях се 
откроява 900-годишният 
благун край Заберново, 
550-годишният лъжник 
край „Света Троица” в Гра-
матиково и много други... 
Ще се докоснете до ос-
новните принципи на 
сакралната география и 
ще навлезете в свещена-
та територия, защитена 
от параклисите и техни-
те Пазители – магиче-
ските енергийни линии и 
позиционираните върху 
тях свещени места са ох-
ранявани и почитани, те 
са поле за празнично-об-
редни действия, за измол-
ване на защита, здраве 
и благополучие, те пред-
ставят живия сакрален 
календар и са средоточие 
на вековни религиозни 
и празнични традиции. 
Представени са над 100 
късновъзрожденски църк-
ви и параклиси, много 
от тях построени върху 
древни култови места, 
които отразяват как-
то християнската док-
трина, така и присъст-
вието на езическите 
вярвания, съхранени в нея. 
За любителите на ста-
рините са включени 
почти всички открити 
мегалитни паметници, 
сред които над 60 долме-
на, множество гробни-
ци, некрополи, тракий-
ски резиденции, могили... 
В ръцете ви е един все-
обхватен пътеводител 
на свещените места в 
Странджа, резултат 
от десетина годи-
ни обхождане по тези 
вълнуващи красоти... 
Мистичната Странджа 
ви очаква, за да ви разкрие 
част от своите тайни! 
Приятно пътуване!

С
офийскиятъ кл. 
„Планинецъ” пре-
зъ юний м.г. за-
почна строежа 

на собствената си хижа 
„Планинецъ” въ сърцето 
на Стара планина, подъ 
в. Баба, отъ землището 
на Буновска община. Хи-
жата е на привършване, 
обитаема е и се посеща-
ва добре отъ туристи-
те. Това е първата хижа, 
която софийски туристи 
построяватъ въ Ста-
ра-планина. Тя е една от 

големите хижи въ Бъл-
гария, построена на два 
етажа и мансарда, на 
всеки етажъ има по две 
обширни и удобни спални 
и единъ големъ салонъ за 
почивка, а на горния ета-
жъ две тераси съ източно 
и южно изложение.

Местото на построй-
ката е единъ дивенъ 
катъ, който до сега е 
билъ неоткритъ бисеръ 
въ Стара планина. То е 
заобиколено съ вековни 
девствени букови гори. 

Отъ него се открива ве-
личествена гладка къмъ в. 
Ялдъзъ-табия, Гълабецъ, 
подбалканския коридоръ 
и Софийското поле. Про-
леть и лете тукъ е свър-
талище на най-красивите 
и сладкопойни птички, 
които огласяватъ окол-
ностьта съ омайните си 
концерти.

Съ това си похвално 
дело, плодъ на големи уси-
лия и жертви, планинци 
даватъ нова насока на 
туризма – къмъ легендар-

ния Балканъ, досега слабо 
посещаванъ отъ софи-
янци. Нека както некога 
Балканътъ е билъ убе-
жище на безсмъртните 
български революционери 
и огнище на национално-
то ни възраждане, така 
и хижа „Планинецъ” да 
служи за убежище на бъл-
гарските туристи, кои-
то ще идватъ тукъ да се 
поклонятъ на безсмърт-
ния духъ на своите праде-
ди и да се вдъхновятъ отъ 
ненадминатите хубости 

на родната природа.
Планинци миналата ес-

ень купиха известната 
на софийските туристи 
хижа „Яворъ”, построена 
на живописното место-
положение въ Витоша, 
която за въ бъдеще ще 
носи името „Планинецъ”. 
Хижата се ремонтира и 
разширява, за да задоволи 
нуждите на масовото по-
сещение на Витоша лете 
отъ излетници, а зиме 
отъ скиори.

За отбелязване е от-

радниятъ фактъ, че „Пла-
нинецъ” е основанъ преди 
две години и за този кра-
тъкъ периодъ отъ време 
зарегистрира такъвъ 
големъ активъ, съ кой-
то може да съперничи на 
много други стари клоно-
ве.

Двете хижи „Планине-
цъ” са паметници на тру-
долюбието, идеализма и 
туристическия подвигъ 
на младите планинци.

Ник. Длъгнековъ

Галерия

Дарителска кампания на Българския туристически съюз

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 туристи, хижа “Богдан” е 
най-близкият подслон до средногорския връх със същото име. Преди 20 години тя 
изгаря, а това означава, че всички планинари и любители на природата, които 
минават през района на хижата, виждат само руини.

Затова ние Ви призоваваме: 

Нека съберем 100 000 лв., 
за да изградим хижата. 

Нека продължим традицията, според която от зората на организираното ту-
ристическо движение хижите са се строели изцяло с дарения и доброволен труд.

Да възстановим заедно 
хижа „Богдан”

Списание „Български турист”, кн. 6, 1934 г.

ДВЕТЪ ХИЖИ НА „ПЛАНИНЕЦЪ”

Уважаеми читатели,
Във връзка с предстоящата 125-годишнина на БТС откриваме рубриката „От пожълтелите страници”, в която ще поместваме дописки, очерци, съобщения, 

снимки и други материали, поместени в стари броеве на вестници и списания, илюстриращи интересни моменти от историята на БТС. В тази връзка прикан-
ваме онези от вас, които разполагат с подобна информация, да я изпратят в редакцията на вестник „Ехо”.

По този начин искаме да усетим голямата любов, всеотдайност и патриотизъм на нашите предци – първостроители на БТС. 

Мистичната Странджа: енциклопедичен 
пътеводител на свещените места

От пожълтелите страници


