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1С. д. СJ<рИНСКИ. 
• ' I 

Цел и средства на турuзmа. 
Ц е л. - В Бжлгария началото на истинския туризм*), 

'В който хармонично да са сжбрани чисто поетичните и вжзви
·шено художеств.ените стремежи на човека с реалните цели 

на знанието, не е старо . Желания за пжтуване (туристика} 
п.о хубавите. бжлrарски кжтчета, за вжзкачване по вжрхо
··вете на бжлrарските величествени планини е имало , и по-рано 
·у нашето · общество. Обач~ задоволяването тия желания на 
.отделни лица, особено между гражданите, е ставало с големи· 
,;мжчнотии и редко и затова . се е появило у нас · сжзнание,-че 
.:има нужда от дружество, което да улеснява пж1·уването в 

.родН'~та природа и да прави достжпни за широката публика 
,-всички нейни бележитости. Опит за основаване едно такова 
дружеf:тво, бжлrарско туристско др:s,же~тво, е· станал преа 
]895 на Витоша по инициативата на поета Ив. Вазов, но 
това начало не утрая. Едва през 1899 r., пак по инициати- · 
вата на просветени наши хора, се основа вече здраво в_ Со
фия пжрвото бжлгарск9 туристско дружество с глаВНJ¼ цел: 

· . .да насжрдчи планинарството и туризма у нас, да вжзбуди жела
ние __хJ)бществото да посещава природата и се наслаждава от 

'П~дните красоти, които го заобикалят, - патриотично-педа· . 
гогическа цел. Преди --рая фаза· на обществения ни живот на
шето общество, особено гражданското, беше сжвсе,\\ апатич- . 
,но кжм nодобни начинания:. Требваше един други да се убеж
даваме и си доказваме, ·че нашето отечество е надарено с 

·чудни природни красоти, че в недрата . ей крие то чутата от 
всички ни, ре1<ламираната, · алпийска и швейцарска природа ... 
Ние, софиянци, постоянно гледахм.е насреща грамадния ма~·-· 

*) Tout·istc .- пжтник, 'l'our - обиколка, разходка. r 

, 
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сив, Витоша, · гледахме сицеите на в. Резновете, налево ОТ' 
не.го· снежвата преспичка постоянно да бпещи дори до Илин';.' 
ден, но никой не се наема1:11е, освен планинците - нарака
чан н паст~ри, да отиде там, да види очарователни.те гледки 

кжм- Софийското поле, Самоковското вжзвищение, протеже
ние1:v на еруптивния Балкан, по-нагоре от Черния ·вржх --. 
гигантската PиJia ·с _ ~Rоите бели куполи и зжбери и пр. и пр. 
Требваше да се яви·· през 1896 год. нещастният ,,щастливец'1 

Алеко Константинов, дуна.вс1(0 чедо_, пжрвият ратник на ту

оизма у нас" за да повлече една светла нощ през м. август 

· · ~ пов~че от 300 души софиянци }{ж_м Чеµния-вржх, дето да им.. 
втикне в .очи:те околните -- феерични I<артини, да ги sапознае 
с природа'та на Ви-тошко1'о царство, богато с б0рови нки. То- · 
ва бе· културно сжбитие1 с това се турна началото на с.жз
uателната туристика у нас, начерта се бждещата й глави.а 
r\ел; а сжбипiето се ознаменува след десетина год1нш с п.о
лагане основен камжк_ до Черния- врж:х на бждеща велико
лепна хижа, още непо-с'rроена, която ще дава подслон на. 

гости - наши и чужденци, ще бжде сп"~сителен дом за закжсали
те, ще предизвика !iаправат-а - на планинско шосе. до нея·; напра-

~а, може би, некога на зжочеста ж. п. линия и . п.р. . 
· ·Веше време, ~<огато никой, освен планинците селяни И· 

каракачани-овчари, не бродеше по дивните балкани, из цар
ството на дивите н·оаи и 'орли, из малкото С!(рито царство 
на сим~ола~на riланинарството; красиво~~ и благородно ал
пийско белб-кадифеио цвете, Бiмкцнска 313еsда, по немски -
Edelweiss · (gnafaJiшn leoпto~oclium). 

-Семето се, . хвжрля от лека и способна ржка и даде сто
кратен · плод -. ос.нова се най-сетне през 1899 r., какtо ка:.. : 
зах и по-рано, пжрвото бжлгарсr<о туристско-културно, 
.дружество на и-мето на виновника му, Алеко Константинов~ 
който не 'можа да проживее това щастие - по - рано сС\10- -
м.юiа. 3ажйве то I<ато организация, пж:рва no рода си у нас; от-- , 

·начало 'слаба, д.оде отвори очите на а11атичното обществ0а 
да .. в~ди, -каrшо престжпление е вжршило то спрем.о себе си, 
Rато е пренебрегв~ло природните хубостиI които ro заоби-

-}{алят. В последствие дружеството изпжл:ни, можr, да ·се ка
же, отлично своят·а роля- постигна резултат всред индеферен
тното .общество с преследване пжрвата си цел:: ,,дас;крдча
ване юкм планинарство и туризм.", сжздаде н-астроен-ие у 
еж.щото общество. и пр. 

Още ПQ· кжсно, TOI<Y преди балканската и, евр.епей.ската,. 
Rойни, блаrодарение умението на пжрви.те ' п,ионери на ТУ"" 
ризма у нас, като г. г. професор Д-р Теодоров-Балан, архитект 
Г. Ко_варо-в, Д- р Хр. Пиперов, А. Цветков, АIЛ~ек~;иев, Н. Бо3ОВ И· 
др. и др., туристското дружеств-о доби адf)ави основи, начер- . 
тоха му се и дру1·и определени цели,. посочиха. се ивм.еренп 
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средства, копо представляваше, пр-едставлява и сега , ",кон

ституция" за чисто идейната ни културна организация; пжр 
,ва като такава на Балканския полуостров. 

През време на европейската война има·ше спиране в 
дружествената дейност, както и при другите културни орrани_3·а,.,: 
ции, обаче тя се замести с туристС:ката дейност на и3,вика
ните на ·живот юноши - туристи, които беха q:вободн,и от 

,редоqет.е на армията и. дадоха израз на туристскат-а идея, 
В'!"ж:rшена им от вжзрастните турист_и . След ~ойната вече 

·предстои· на туристскага ни организация да стегне редовете 

-си, да разшири целите си, ца . започне прилагането _ напжлно 

на начертаните средства и даже да ги допжлеи еж.образно 
·новото време, новия. · обществен подем, защото в недалечно 
·бждеще тя ще иrрае важна обще;;твена роля при теа,·и настж
,пающи международни политически и економически борби. 
Времето изи,.\~(ва· отечеСТ8QТО ни д-а -има тренирани си1:1ове. и· 
.джщери, такива с физически сили, ·народно c~мoc~3.H8t~Uy 

и нарr:дна гордост. 

- Преката. цел · на дружесгвото ни,-както «:а,ых и по-рано, 
е ·[.[_~ .нас,крдчава в Бщлrария план'и.нарството и туризма. 3на.:
чи-телни резулrати еж добити вече от преследваната цел. Така, 
през. 1913. г, се извика на живот юношкотр ту-ристско . дРУ'" 
жeG_TRo за преследване сжщат-а цел, при ~отделна орrа-низа- ·. 
ция;. вжзбуди се в обществоrо_любов кжм планинските пре
лести и затова големи групи 1се отзовават на устрояваните 
и~лети кжм техните склонове, сн~жни вжрхове, поляни и 

· ~ребети ; реален израз н:а идеята са поставените от клоно
,вет$ на f<РЖ~топжти . и по 1танински пжтеки пжт-епоказауели, 
издадените пжтеводители, построените веч р.ланинсц:и хижи, 
като с·пасителн-и домове, направени пжтеки · по планински 
склонове и непристжпни вжрхове и др. туристски придобивки. 
Хижата на историческия Хйсар в В.- Тжрново iia клона "iра:
пезица" е грамаднu 2 1 

/ 2 етажно здан·ие, оценено сега на не
колко стотини хиляди лв . Новостроещата се сега планинска 
хижа от Дупнишкия; клон „Рилски еаера" в величествения 
Рилски балкан, до водопада Скакавица, ще бж.де отличен 
спасителен дом на туристи . и други минаващи всекQ време 
преа там. · .. · , 

Дружеството улеснява постигането на целта с сжздава
не за член~овете си я за младежта условия за удобни · и е/j)
-ти·ни излети. Направени-те именно хижи, пжтеки, иададени:.rе 
nжтеводители и получените iiриви:пе-rии да · пжtуват ·тру~и ту
;ристи с 50 ° /0 намалени~ от· таксите ·'по Б. · д: Ж:· пра·вят -11~'" 

·.летите удобни и ефтини. . · ,,. · · .·.; .s:1,\;', ,},\'GY' /') 

Тури'стиката досега' iiмa аа цел още д·а paз'tii,pяs"a 1i{ 'ц:а 
разпространява поз нието на бжлrарските планини и други 
(Sележ·итос:r.и. от бж ската природа, да по1<ров·ителствува -
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и подд.жржа природните и исторически бележитости в стр.а· 

пата, но 1<акво е направила тя по тая цел? ·_ Много Qо-малко 11> 

отколкото за п.жрвата ц~л. · 
Давани са .досег.а познания 3.~ бжJirарските планини и 

за некои бележитости от природата с .кратки беседи, понекоrа 

е представяна планинската природа с;: картини от проекционен. 

апарат, джржани еж сказки, . реферати, издавани са списани

ето ·И други издания, обаче това не е достат.жчно, далече е

да се пости·гне тая цел с слаби средства. Още по- малко е

направено за покровителствуването и' подджржането природ• 

t1ите и исторически бележитости. Ето защо в друг .брой н-а 

с11исанието по-обстойно ще изложа, 1<а1<ви именно средст_ва. 

требва да прилага туризма за постигане каааните ц~ли. 

- Бжлгарското туристско дружество· между другите си це

ли, сжгласно новото изискване на времето, требва да за

ст.жпи и целта: да иауч_ава бµта, нравите, обичаите/),. 

·КУ._лmурата и родното иакуство · на б.жлгарина. 

· • Тая цел требва да . се впише определено ,з устава, ос
новния закон на дружеството ни, за да нема празнота в об

ширната му . културна дейност. _От какво значение ще _б.жде

~а туриста да знае това, което се иска от _тая . цел, всеки 

може да прецени. Той, като ,знае бита, нравите и · обичаите· 

на своите сжнародници, ще сравиява своето с техното, ще 

доои-ва повнания, ще се с;шознава . по-оrблизо с тех и нема да. 

~е чувствува чужденец всред . отеч~ството си; сжщо нема да-: 

под.жржа с.жздадения антиrонизм между отделните класи, с.жс


ловия - селяни, граждани, тжрrовци. раб_отници, еснафи, чи

новници и пр. Изучи ли т,уристжт т~ култура, разбере ли иа

куството на своите с.жнародници, пак ще обогати познанията 
си, ще усвои полезн()то за него, 

1 ще под,f(репи националното-, 

си чувство и ще васали чувството на народна гордост и сала. 

3а значението на тая цел за б.жлгарското общество мо

же ца , се говори много повече, но всичко това с.жзнателните

туристи ще могат сами да разберат и ·сетне още 110-силнu ще

се в.ж~душеват от туристската идея .. 

Ив. Велков. 

, 1\llумджипарека.:та могила. 
1

" Премине ли . се Ж: п. л~ния , Варна _ _,. Русе, . пред очит,е
на човека се представя необятна равнин.а, безводна,. ~о бо

гата с пасища и гори. Далеч от нас, 1;1авикнали д.а т.жрсв• 

УДОВОЛСТВИЯ повече В ПЛЗНИ·.v,~те, _-НИ„е,,, '4НОГО редко ~е ЯВЯВЗ"Ме 

тук. А и когато преминаваме _ случаико през тези полета, ние 

твжрде . малко подозираме, че ' . стжпваме на земя, която е 

била заселена още хилядолетия преди Христа, gе.мя, np~a. 
( 
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която еж минали пл~мена и народи, които еж задавали страх 
и ужас на В.иаантия и Рим. Многобройните предисторическ_и 
селища, открити тук, и разпржснатите могили из целия тоз_и 

край, сочи за от~авна изчерпан ' живот и стоят като неми 
свидетели на. отдавна. преминала култура . В този край в VII. 
в. се - заджржа 3дрriво _ бжлгарско'то племе, дошJiо ·, от - ,'а.зиат
ските и руски степи; тук то·. се закрепва и ерrаниаира; от 
тук почва скоро·- след това да се чувствува ' неговата . сила. 

Направените раз1<опки преди годи'ни в Абоба дават доста 
ясна представ·а за · тая мощ на Бжлгарите, от която толкоз: 
много еж треперели. в Цариград. 
. Изследванията на тази област, забавени поради стек-
лите се политически сжбития,· наново· с·е подемат и · скоро 
може би, ще се . отRрият __ пред нас нови паметници, нови 

данни за миналото на разните племена, които еж обитавали 
та3И страна . 

. Като главен пункт, кжм когото еж насочени погледите 
·на учените, е rолемата Мумджиларска ' могила, бли30 . до са
мата ("раница, западно от J{еменлар. Издигнала се високо 
между джрвеiата, обградена с десетина малки могилки, н~-' 
реден'и две по -две около нея. тя е привличала . винаги вни
манието_ на nжтувачите. А оттук _ се ·открива широк кржrо
зор. Далеч кжм юг погледжт се губи кжм Иши:kлар, Ю1 зап_ад 
в яёно. nреме ·.може да се цолови пушека от минуващJ1те па
раходи по · Дунав а, а. · на изток мо·же да се· 'различат обшир- · 
ните полета 01<оло· старата бжлгарс::ка стол1ща, Плиска. Тук 
наблизко се намира и прочутото Демир-баба-теке, разполо
жено в живописна месност при . ~изобилен 1<арстов и.з.вор, 
почитан еднакво от бжлгари и турци. · · 

Повод ,да се обжрне ТС>Лкоз много внимание на Мум
джиларската ·могила е известният Тжрновски надпис вжрху 

. колона, .· вrрадена в -черквата Св, Четиредесет Мжченика~ 
· Надписжт е' на rржцки език и В· прев0д г1щси: 

. ,,Вели1п1ят хан Oмoprar, като ост~я в стари~ си. домt
сжгра'Ди ·пр:ес:Ла.вен дом при Дунав. И като измерих разтоя
нието между двата всеславни дома, направих в средата гроб· 
НИцата. ·и ОТ самата среда на гр9бницата - ДО ' МОЯ СТара,врем
СКИ дворе-ц (аул) и~а 20 хиля1J,и оргии (една оргия ·= 2·134 м:.) 

,..lf кжм Дунава има :ю хиляци оргии. о Самият гр~д е всесла
вен. И като измериха з~мяrа, поставиха този надпи,с . . Човек, 
ако и да живее .добре: у_мцра и· друг се. ражда. И . н·ека т.ояt 

с,.) , • . ' , с,;,. • • · - u . .• • ~ •"> • " , • 

които с_е роди цаи- сетне, раагледваики тоя надпис. си спомня 

за оноrова, ко-йто го е пQстроил. А име·то на · княаа е· Омор
-т~г, велики хан. Него Бог: ГО . Уд-6-СТОИ· да· проживее . c:ro 
rоди·ни ".-: . , - _ ··· 

Вжпро~жт се.га е; коt/ да сё тжрси гроба · ·1-J°a Омор
. тага. Спо'ред-/и,аследв·а~ц,ята;'..:.н.овйяf' дворец·'треб1й• .да ··се тжрсlf 
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;~ ~·~~ l{ац:ж.-.кйойското. ГRадище . на Дунава, и·~;очно GT Ту~~-~-
1 · кан. Значи ,тази граница требва да се тж.рси на едно ра.зтоя,. ние от 42'5 клм. далене от Дунава и толко3 .or Абоба-Плиска. ·; Руският историк У спен ски прелполага , че са.мага мсгила при N).умдж11лар е тж.рсената гробница Професор Златащ:ки 
тж.рси гробницата малко с.-източн·о от могилс:та, при с. Ташлж- махле, eera в ромжвска територия, понеже нахо
дящата се там малка креттост ПО· точно отговаря на даденото разстояние в Омортаrовия надпи с . Or f· р а;~ището н а Дун ава до могилата имало 40·5 клм., а от могилата до (]лисl{а - 48 клм. , кога1:9 пжк р-азстоянието от казаното градище н а Дунав до калето в Ташлж: махле е ·41 клм . и толкоз до Абоба. Доколко еж измервани точно в онова в реме и то през толкова гористи · места, може ~\\ да се сжм.1 -яваме. И ..: r орикж.т Бжласчев смета · Мумджиларската могила като паметн_а , 
и:-щиrната в чест на некоя победа . Зн ае се обаче, че бжлга-
рите еж правили могили, още ко гато еж. живели в азиатските 
си жилища. ! 

Вжпросжт едва ли ще се изчерпи с теоритични де·спути. Тук споржт ще се разреши само от лопатата. Какж.вто и да бжде резултата от разкопаването на h1огилата, на нау<Jния спор ще се .тури I<рай, , а с това ще се хвжрли и светли-на 
вжрху много други вж.прос~ и ще се определи харв'ктеµа на многобройните мorилиs:;,ПI~mJ.t(t _и з Добруджа. 

баблаwmеkа 
www.sportnab1Ыiotek0.Ьg 

fiэлеtни е~г.нали. 
, Всека група. туристи, които предnр~емат излети, необходим.а им е· една тржба (рог), с звука на която да се н?· 
правлява движението и да ее nодджржа ред между излетниците. Сигналите с тржбата дава само гланатаржт (во'даqжт) на излета и никой друг. Разбира се, тия иалетници требва 
да разбират сигналите, а най вече безусловно да . им се 
подчиняват. 

Преаи н..::екой специален сигнал се тржби всекоrа ед
1

и11 общ, с който с е обржща вниманието на излетниците. А тия, 
които се подчиняват на сигнала, изп·жлняват го винаги по отношение кжм онова место, отдето . се той чуе. 

Таблица на_ излетните . знакове (с и г н а л .и): · · . Чертата (-:-) означа.ва ·. траен (джлжr) глас на тржбата, а ·джгата ( ~) - отсечен, (кжс) rла.с. При койr-о а.нак (~иrнал) стои · мноrоточ·ие, той е многократен (свири се rювтаряно едно след друго два и понече пж~:и)t инак е еднократен . . 1. Вним~ние: - 1 ("ч.уй" !). - Тов-а е общият сигн-ал, който е предвестник на 'Всеки от долнит'е с.nеди.ални. . , Н. Сбор (или тревога): - - - - \ . . . • ("с6й-рай-., 
. ' 

/ 
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-те-се!") - Тоя сигнал сбира и3летниците - дето. и да еж и в каквото и положение да еж, на едно предварително уре
чено место или пжк в всички други случаи около главатаря. III. Тржгване (или напред): - - _, ._. 1 •.. • ("х6 ·дом .АРУЖ· н6 !") - Свири се за тржrване подир главатаря, или 
fIЖ.K 3а движение в еж.щата посока. 

lV. Спиране : _, -_ 1 _ . . (,,п6- ст6й !") -- Това е сиг-нал за прекратяване похода било зарад почивка, или зарад 
некакво изпитване на nжтя, зарад еж.вети и др. V. Сгрешен пжт (или назад): _, _, ....___, ._. 1 ... (,,не -гук, не ту1<!"). - П.9 тоя сигнал се поема обратно движение, при което излетниците, що еж излезли напред от главатаря, -
се вржщат кжм него, а ония, които еж останали назад, се 
спират до нов сигнал. 

VI. Надесно: '--' -- - - 1 ... {,,х6-д6м вдес-н6 !") Дава се тоя сигнал, l(огато требва да се отбиват I<ЖМ цесна 
ржка ония излетници, които еж излезли пред главатаря, или пжк ония, които еж' още надире от него, а не могат да виж
дат отклоненото вече надесно движение на предните. VII. Налево: - '-" ... 1 (,,вле-в6 !") - Дава се сиrналжт налево при сжщите условия, както и „надесно", но за отб.иване кжм „лева ржка ". 

VIII_ Аптека (или помощ): - _, ,_, 1 •.. (,,Бал-са-ма!") - С тоя сигнал се повиква оня, у когото е аптечната чанта, за да се f!ОМогне на некой излетник; а сжщо така се свиква и целата дружина за помощ при разни други случаи.*) 

Xlll. сбор на Б. Т. Друж~ство. 
На 8, 9. и 10. август 1915. r. в гр. Самоков се еж.стоя Х!Н редовен туристски сбор, на който при сжтствуваха делегати от всички клонове на дружеството. Заседанието се откри в 9. часа сутр._ на 9. от председателя на Централното Настоятелство, rJpoфecop Д- р 1\.л. Теодоров - Балан. Сле~ като се провериха пж.лномощията на делегатите, председате~ 

лжт прочете: 

Отчета на Централното Настоятелство sa 1914/1915 г. 
Преа време на балканс1<ата войнад~йността на всички клонове бе спрела. След войната те подновиха дейността си. Некои от тех се обадиха i:s Ц. Нает . . тжкмо преди свцкването . на сбора. Общото настроение за обновление се отрази и в нашите клонове. В това . отношение и Центр. Нает. направи неколко постж.пки : 1) изпрати се пясмо до Св Синод 'с мq~ба да нареди · пред своите подчинени духови.и власти, щото 

*) v;~.щите знакове c;i. nечатани в бр. 4, rод. Vlll на сп. ,,n. Т." 
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на туристите да се дава . подслон и да им се правят добри: 
услуги, макар и с вжвнаrраждение; 2) изпрати е~ писмо до,· 
минист~е~ствоуо н_а Народната Просвета, . за да. ра3пореди до
учи~ИЩНik-tе настоятелства да поавол.яват на турист~те да, 
пренощуват в училищата, които· еж с~ободни. Дадоха ни от ... 
рицателен отговор, мотивйр"аii: · вж~ .основа на некой член· 
от закона за . Народната Просвета ; З) изпрати се писмо до-· 
Военното министерство, с което молихме да ни се дадат· 
некои i<жщички пЬ старата турско:-бжлrарска граница на на
ша п9дджржка и наш н·адзор. Отгgвори ни се, че този вж
riрос зависи· от мин. на Тжрговията, аем. и джрж. имоти~ 

, ~ста~а клоновете сами да си правят · постжпки пред респек:.. 
., 1 тивното миuиtтерство. 

Списанието „ Б. · Турист" е списван_6 . от реда.ктора поч
ти без ничие .еж.действие. Клоновете не 1тецен5!ват длжж
ността си спрямо Ц. Настоятелство отн~сител·но вноските 
за списани-ето. 

Дейност . на. клоновете. 
Самоковският клон ~,,Рилски турист", който брои 40' 

члена, . доизкара построяването на имота · си; ко'йто обещава 
хубаво' раавитие. . , ·· · · 

Пловдивския,т клон „l{а.лоянов · вржх", е устроявал чеети, 
иалет~. Издаден-~ _е , от нег9 едн_а брошурка; Брои 60· редо~ни 
члена.: ' - . .. · · 

Долнббанският клон „Ибжр" сжщо е устрояв-ал м,ного
.иалети. Брои 12. члена. 

· В. Тжрновският клон „ Трапе3ица" е. доиска.рал хи
жата си' на .. ,,, Хисаря", която струва . около 40,000 лв. 3.а 

.. увековечаване , паметта на загиналите прев войн-ата ту.ристw 
клонжт е поставил на видно место ликовете на · сжщите. 
Брои 115 членове. -

. Врачан½I{ИЯТ клон "Веслец" е УС'!'РОЙ~ал чести излети. По~а 
ди близостта на железницата има . и-аглед -да · се .. развива. Има 
30 ~лена. .. · · 

· Дупнишкият t<Л(:)Н „РиJI.ски евера" има nлан да построи, 
у,доQНИ · сгради в планината и около града. Има археологичен: 

. отдел. който е прояви;:~ rолема дейност и · с·тараыие. · 
. СофийсI<и~т кл,он ,, . А· l{онста~тин.ов" с-жбира ~атериа
ли · аа издаване ,водач по. окоJJността на София. Тои е под;. 
новил пжт~показалците около София. · Уреждани еж срещи с· 
nоказване . картини от проекционен апарат. Има 310 члена. 

, Плевен.сkият клон , е при тжй ~-аречените „Свети места",, 
които · привличат поклонници от ·Бжлгария и Русия. Има усло
вия да се развива . . Брои 85 чл. 

;. Ра3хла0ването -на ·· много клонове · се дж./JЖИ на това, че 
:членовете~ на настоятелствата им еж преместени. · КлQ'нжт . ~ 
В.урrаз е · поднщsе-н. . 

" г 



11 -

~ "' 
Има предложения за приемане Шуменския клон „Кру

мова порта" и . I<юстендилския. 

Удобрява се доклада на контролната комисия относи

' телно Централната каса . Отчета се счита за редовен. 

Туристжт Наследников говори за предстоящата дейност· 

на туризма в Бжлгария, като обясни положението му cлett 

войната. Препоржча да вземем мерки за образуване юношки 

чети при нас. 

Иsменение й допж.лнение членове от дру.ж. устав. 

По исканите от клоновете изменения 'И допжлнения на, 

членове от устава сбора реши: изменението на чл. 94 се

отлага .аа идния сбор ; относително юношките чети да се 

направи това, което устава го · изисква ; вжпросжт ва увели
чението абонамента на списанието да се ра3гледа при бюджета. 

Удобряват се уставите на I<юстендилския, и IIIум~нския:. 

нови клонове и подновения Бургазки. 

Бюджет аа 1915-1916 rод • 
... 

Приход : 

Приход от чл. внос на 700 члена по 25° /0 

3аписнина от 100 нови членове . . . . 
От недобори от 1912-1914 г. (такива иыа .852 лв.) 

Абонамент на списанието от нечленове -

Абонамент ,, " ,, членове . . . . 
Случайни постжпления ' ~· · . 

лв. 

· 1050, 
200, 
350 

' 60~ 
140(), 

4(). ---------,.... 
Всичко 3100, 

Разход: 

3а значки с ра3нос1щте • • . 
3а печат на сп. ,,Бжлгарски Турист'' . 
Наем на канцеларията на Ц. настоятелство 

3а книги и списания за дру)f(. библиотека 

Канцеларски разноски · 
За списване и материал на списанието 

За делегати на сбора . . 
За издаване книги и албуми 
3а фотографически снимки 
Непредвидени 
3а уравнение 

Всичко 

лв. 

250 
950 
50 

100 
300 
500 
200, 
300 
200 
100 
150 

3100 

По предложението на Центр. Настоятелство -пристжпи

- се кжм иабор на всички членове за сжщото, понеже

.манда,та им изтича преди 3 години. Избраха се с ·тайно гла
соподаване, сжгласно д~)'жес'!вения устав, с:11едните лица а.а.. 



' 

- 12 -

·членове на Цент. Настоятелство на Б. Т. Д.: _Д-р А. Теодо-
--·ров-Балон,. Д-р П. Козаров, С. Д. Скрински, под-nолковник 
Александров, Иван Сандпв, Борис Салплиев, Борис Наследни-
·ков ·и Христо Рачев. · · 

· Контролна _комисия : Ст. Цачев и Ат. Джанано~. 
Относително местото за идния туристски сбор реши 

-се: предоставя__ с_е на· Централното Настоятелство на дружес
""-твото да определи, на кое место в царството да се еж.стои 

.)ПV. турис1.ски сбор и то по вжзможност по-близко до Пирин а. 

Кирил Христов . 

. Хо-рж т на турасТ{IТе 
Балкани, д1,1гайте се в небе_сата ! 
Обвивайте се в бури и мжгли ! 
Ни~ идем ви - на гости сж:с крилата 
На - вашите· орли 1 

:Бж:лгарийо, потайвай ~ планините 
Ти девствените свои красоти! -
В пещери , крий ги, крий ги -при звездите: 
Яви-щеш ни ги . ти! 

Родопи, Рила, Витош_а, Балкана, 
f(ж..де не ·стжпи _още наший кра.к! 

·За н_аG тук нищо '<;крито не остана 1 

До облаците чак ! 

Безгрижие,, песни, радост чиста- тука 
·(;:ж те; ний цирю,t тех. Напред ! 
О, дивен край, от всека твоя чука 
Ти пращаме прив.ет. 

Летим ний с песни. Хубос:rи безмерни 
Посрещат ни · отвред. Ала кога 
От чука некоя Пирин се мерне 
Сжрдца ни свий тжга ... 

И гледаме го отдалече само: 
Сияе той . кат · блен непостижим ... -· 
Ах -. uема ли Бжлгария от tамо 
Веднаж да поздравим! . _ 

"" ____ _ 
/ 
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"' 
Пporparna 

. . ·. .', -· ' • >: ··,: 

на XIV.. сбор ~а .. Б. Т. Д., свикан в София на J4.;' 15. И,'\ 
· , 6. август 19~1 годюfа. 

.. 
" _Сжбота, 13. август. : ', . 

Поср~щане на · делеrатитё по ре;а · н~ · пристигането им .. 
с влаковете и настаняването им Н? квартири. _ 

Туристите прис1'иrат с следните влакове: 1) тия от Се
верна Бжлr-ария . с Варненския влак № 13, който пристига в· 
София в· 3·44 часа сл. пл, ·1) тия от Северо-3ападна· Бжлга7 
рия с Ломския вла1< № 21 в 6·46.· часа веч., З) тия от Юго
западна Бжлrария с Кюстендилския влак № 33 u 9·42 ч. в., 
4J tия от Южн ·:1 Бжлгария с Пло-вдив~кия · влак № 56 в . 12·04„ 
часа полунощ. · · 

. ' ' 

Не.i}еля, 14. авzуст . . 
. . 

Откриване сбора от почет11ия председател на Б. Т .. Д. в 
8 часа сутр„ в аудиторията NO 45 на Юридичесю1я фа15ултет. 
от - университета, ул, ,,Тетевенска_"_ № 1, при след1{ия „ 

Д ·н е в е н р е д. 

1) Приемане нови .клонове в задруrата, 2) проверка на пжл~ 
номощията на делегатите на клоновете, З.) Отчет ва Цен
тралното Настоятелств-о, д.оклад_ -на I<онтролндт-а ~омисия и-, 
освобожkf.'1Ване Центр. · Настоят.елствсr от оиоворност, .43 пред
ложение ва · изменение и допжлнение не-кои членов·е от -устава, 
на Б. Т. Д,, 5) Приемане б!Оджето~ проекта s·a дружествената 
1921-1922 година, 6) Разни предложения от делеrатите -на 
сбора, 7) Избиране ново- Центр.ално Настоятелство на .ё. Т. · 
Д., 8) ~еферат от председателя на Централното Настоятел
ството, Д-р f1 Козаров, 9) Определяне щпс:1та ." и местото на, 
идния ХУ. редов. туристски сбор, . 1 О) Закриване на сб_ора . . 

Вечерта. се1\1ейна турист ска· среща. 

ПонеОешшк, JБ. аигуст. 

Проджлже_ние засспанието на сбора сжгл.асно дневния ред: 

Втор~ик, 16. a'iJcгycm. 
Сутринта в 8 ·часа проджлжав,а дневния, ред, н-а сбора,.. 

ar<o не е изчерпан, след това - иапращане сq.оряните, пред-:
nриемане задружни 6 и 10. дневни излети из . Р.ила .планина1 
Тржгване от София до Дупница с железницата, п,роджлжава :: 
Сапаревска-баня - водопада Скакавица с.х.ижа'Fа) -. Седем
те -езера - Елени вржх - · Рилския манастир) едната · група. 
се вр;кща преа Орлица за София„ а другата цроджлжава ;~ . - :",, -
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- Рибните езера - Демир-капия - · Мусала - Чам-кория 

- Коs;тенец-Баня, оттам разотиване по домовете си. _;,_ 
:J"'лаватарството от Дупница до Рилския манастир се вжзлага 
на Дуннишr<'ия клон „Рилски езера", а оттам до края на 

излета на Самоковския клон „Рилски туQист". 

· \~а . сnuрането . на cn. нВжлrарскu Турuст'\ 

След джлжr летаргичен сжн орrанжт на Б. Т. Д., ,,Бжл- _ -
,. "Гарски Турист\' от 1. юлий, т. r. започва наново да излиза 

.месечно. Гарантирано е редовното излизане на XIII. му го

дишнина. Пuследната книжка от XII. годишнина е излезла в 
началото~ на 1915 rод. И след това вече, вследствие развилите 

се политиче~ки· тревожни и изключителни еж.бития в цела 

Европа, вследствие нередовността на туристските клонове 

с паричните си вноски, тревогата на туристите заедно с це-

- лото наше общество от развилите се еж.бития, което силно раз

хлаби още не . доqре сте~атите редове на организацията 

след балканската война €fl~mпa (списанието) своя живот. 

I<лоновите_ Настоятелст6fi(f~\i.а:~JАили спрели изпращания.-
·та на вести за , животаwwk~~~~ш~1зпращанията на пари~

ните суми в централната каса и на тогавашното Централно 

:настоятелство, наверноt ые му е било в.жзможно да про-

джлжи живота на списанието. . 
Близкият редовен туристски сбор, който се еж.стоя на 

,'8. и 9. август 1915 гад. в Самоков. избра ново Централно 

Настоятелство, -на коеf.Ь . вжзложи издаването на спи~анието, 

но това не мо·жа да се започне, защото след месе1( от сбора 

,изби барабна за обща мобил(,Jзация и ние всички захвжрлих

. ме nepa, .мастило, лопати, мотики .... , за да отидем да аа

щити м отечеството си. 

3авжрнахме се некои едва кжм края на 1918 и нача-

. лото на 1919 rод. убити духом, болни, неджгави. През иде

щите вече i 919 и 1920 rод. Централ1tото Настояте,!Iатво, ка

квито и усилия да полагаше за извикване на живот органи

аацията ни, не сполучи, защото обществото бе станало апа

тично кжм нултурно-идейните работи, то желаеше само „м.а-
" " 1 териалното и „материалното . 

Не се еж.браха нужните _средства _ за издаване спи-

санието по-ран о . - Клоновете не се и вестяваха, ч~ еж жи

ви, а какво ли остава да изпращат паричн и средства. 

След в_ойната едва ·тая пролет започнаха да се сжбуж

дс1т клоновете на туристското дружество. И те прекарваха 

своята летаргия ! 
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Централното Настоятелство, подкрепено о~ новия подем 

-1:1а туристиката, реши_ да започне издаването дружествения 

.орган от 1. юлий т. r. · 
Списанието в новата си годишнина ще излиза с по

·вече избрани отдели. Ще застжпи, между другото, и етно

,rрафския отдел. 
r .:=:!Старите ~и сжтрудници, вервам, ще се зарадват от сж
,живяването на списанието и ще побжрзат да и3пратят 

.подходящи за него статии. 

li:-:z Такава кудтурно-идейна органи3ация, 1<а1<вато е туристс~а
·та, не . може да сжществува бе3 свой орган, 1<ойто служи · 1<ато 

.звено между всичките й членове. С него се и3казва едномис

лие, с него се пропагандира идеята в широките маси и ни

.що друго, никакжв друг агитатор не може да 1·0 замести в 

своята роля. Ето защо морален джлr се налага 1Ia всички 
.J<лонови -н·астоятелства, к~,-ито еж заели местото си на ржt<о

водитеди, да разберат напжлно, какво_ значение има списание• 

·то .ни, и да,се загрижат както сега, т-ака и аанс:1пред да · из

пращат в най-скоро време в централи-ата каса паричната си 

.дан - било от членски вносове, било от абонамент на спи

сани~то, за да може последното, извикан.о сега на живот, да 

се развива, крепи, разширява и оправдае напжлно назначе

нието си в наше,то общество. Морален джлr се налага и на 

·вс~ки член от орrани3-ацията по отделно да подкрепи веднага 

своето клоново настоятелство с паричната ·си вноска - член

ски внос и абонамент на списанието, която сума за отдел-

, ·но лице е·· малка, сравнително и3разходва~ото от него за 

сегашния живот, но това има големо значение; 'за друже
твото, защото "к~пка по капка вир става"; пжк и -дадената 

парична сума от членg_вете е напжлно - заслужена от страна 
иа културната ни организация, 3ащото тя дава четиво една 

хола от списанието за 2 лева - цената на 4 вестника с -по 

-един лист, тя дава обл·аги за пжтуването 50 °;0 намаление 

no Б. Д. Ж., а економията от едно такова nжтуване - ето 

Ви материалната подкрепа на организацията за 1 - 2 - 3 
Еодини! ' 

От редактора . 

.. 

• 
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· Дружввтвен _ жмвот. 
Центр. Настоятелство. 

на ·в. Т. Д. - Централното 
настоятелство, избрано от XII. 
турист~ки · сбор, койтu се еж.
стоя на 8., 9. и 10. август 1915 
г. в гр. Самоков, се конституира 
така : председате,[1 - Д- р Т.-Ба · 
лан, подпредседател - Д-р П. 
Козаров, ред.актор--С Д. Скрин
ски, с.скретар - Хр. Рачев, ка
сиер - Б. Сжлhлиев, бибтю 
теJ.:,ф и дома1<ин - Б Наслед 
н,йков, с~ветници - полков. А. 
А11е~са-ндров и И!:3ан Сандов; 

контролна комисия - Ст. Ца
чев и Ат. Джананов, оба1;1е по
следният се е изселил ·)т Со-

. фия и затова се замести с 
следващия .след него по rласо-ве, 
Ив. Стамболски. 
Настоятелството ~ окржж'но 

.f\Q 18. от 22. март с. г. до кло
новете еж.общава им еж.става 

_си и ги под.канва кж.м дейно~т. 
С него се и..:ка 01 сжщите све
дr ния за дейноtта им sa вре
мето от СамQков.ския туристс1ш 
сбор до днес. 

В е в т .w. 
Канцеларията на Софий

скt1я клон „А. I<онстанти
нов".-Членовете на хлона, как
то и нечленове, които желаяТ' да 
се запишат такива, могат ·да до
хождат аа справки в кло11овата 
канцелария на ул. Солунска 
NQ 23 всеr<и понеделник·. от ·7 
часа. Настоятелството има оа
седание еж.що всеки понедел-

ник от ~ 1 
/ 2 •1аса. ~ 

l<анцелария_на Цент. Нас
тоятелство. - Всичко, що 
се отнася до Центр. Насто.я
телство, изrфаща се в канцела
рията .му на ул.'Солунска № 23, 
София; а I<'аквото се отнася ;о 
редакцията на списанието „ь. 
Турист" - на ул. ,,Ден.хооrлу'' 
№ 11. . 

До клоновет~ на Б. Т. Д. 
Централното Настоятелство на· Б . Т. д., ВС>ДИМО от желя

нието си да бж.де ползотворен предстоящия XIV, туристски сбор, ':..-. -'свикан в столицата едва . след 6 години от последния такж& в гр. Самоков, изпраща до всички клонове · на дру,жеството окр'жжно с подробна програма и днеnш1я ред на сбора, ва да могат · навреме да · се еж.стоят ·при всеки клон извжнредни 
общи еж.брания, в които да се изберат делегати за сбора и 
да им се дадат директиви за разрешаване nодигнатите от Ц. 
Настоятелство вжпроси от организационен характер. Сведе-
нията за дейността на клоновете, числото на редовните им. · " членове, числото на делегатите за сбора и пр .. и пр. требва 
непременно да се получат в канцеларията на Настоятелството; 
най-кжсно до 9. август с. г. Ако има закжснение, желателно, 
е да се дадат некои сведения и телеграфически. 

Изпращат се на клоновете и нужните удостоверения за 
пжтуване на туристисти по 'Б. , Д.: ,Ж., с 50 °!о намаление. 

От Центр. Настоятелство.., 


