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fОндолеката долl-fна. 

Красивите Родопи се гордеят с прелестни кжтчета, които 
11есто се посещават от 6жлгарските туристи. Откждето и да 
се отиде за дивната Чепинска дол·ина, все се редят пред 
очите на пжтника хубави природни картини на Родопите. 
Благоуханният вжздух, кристалната вода и nриоодната кра
сота привличат всека rоl{ива прев Jiетния сезон множество 

-бжлrарски туристи и любители на природата. Между краси
вите кжтчета се реди и Юндолската до;п,иа. 

Един юлски дев група туристи от Беловския r<лов и 
гости о r Соф11йския предприехме ивлет кжм Родопите 

-по Чепинското корито. На Алабашката седловина сме. От
там, след кратка почивка, потеглихме надолу бодри и весели, 
м.111:1ахме по коритото на малката река ЛукоRица, за да стиг
нем Юндола, чието любимо име носи Беловския клон от 
Б. Т. Д. за сжжаление, по немане време отминахме Велrо 
вата баня. която има тая особеност, че изворжт й блика под. 
краката на кжпящия се. Час"°'т е З и половина сл. nладнr, 
rорещо време, но един пжт навлезли в буковата па~ва н а 
дола. вжрвежжт ставаше лесен 11 приятен. Из сжщия дол 
тече р. Луковица, на която водата през горещия ден се rу

•беше из necж't<a и тук-там.е се явява на изворчета цод нсе 
по-гжстите и по-гжсти букови сенки. Главатар;кт ни бе ту 
рист, член от Беловския клон, опитеJi бжлгарин, с гега 
в ржката и туристска раница на rржб. 3ахласнати от при
родните хубости, не чувстаувахме никаква умора. Волно се 
движим ту с един, ту с друг другар, пием си вода ту от едно, 

ту от друго изворче или чешмичка, откжсваме си пржч1<.11, 

капикки, ароматни ябжлки или пжк г11 огови и с,мриков 11 
зржнца, вглеждаме се в пленителни кжтчета, за да се nолю-

f 
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буваме н а тех и почувствуваме природната сяла, която при

~J1ича и облагородява човешката душа. 

От време на време ни отбиват от пжтя кервани от ко

"'" и магарета, които носят от двете си страни по една 

.,, жзк~ джлrи боровп джски, които ве ям позволяват сво-

61 ,дно да повдигат главата си. Теаи покорни н11 сждбата си 

шаанински животни, които вжрвят no най- преки и стржмни 

пжтеки, поразяват човека с своя лек и nредоаалив ход. Те, 

си в.жршат редовно дневната работа я вкусват nресната аро

матична Юндолска тревица, която ще им бжде на разполо

жение цсла нощ. А веднжж освободени от товаря с11 в 

Л.жджеви, Rидиш ги не след джлrо време да припкат обратно 

нагоре. 

След 3 часа пжт по корикото на р. Луков1ща, 1<,\\дето 

тук-таме сжкратявахме пжтя си по стржмни скали и сипеи 

и се спир1tхме било да отпочинем и дадем да отминат надо

ле и нагоре кервани, които вдигаха много прах, било да 

сржбнем бистра водица, прекарана 11екждР. през дола по из

,11:жлбани борикови стебла. На й- сетне при един завои зжр

нахме високс пред нас, на roJJoтo б,1ло, на кржrжл вржх по

машките колиби Св. Петка. I<жщите заедно с малки 1швиц11 

с наредени по средата снопе и градини, засети с боб и други 

аеленчуnи, 1<учешки лай 11 кукурига не на петли, - вс11чко 

това, идейки от високо, прави странно впечатление на се.110 

от друг мир. След 15-20 минути ще вжзлеаеме право нагоре в 

много по- широ1<а рамка и при сжвсем ясн о време ще разгле

даме картините от тия височини. 

Проджлжаваме, сравнително, по равен пжт на с . -и. за 

Юндол. От тук нататжк напущаме постепенно царството 

ва бука, за да навлезем в това на бора. Сега сме на около 

1300 м. височина над М(Jрското равнище. Боровата гора е 

доста rжста, но не е много rолема. Столетните борове, 

чийто трупове виждаме в Лжджени и кжм Юндол, растат на 

десн о по вжрха Св. Петка. Бориковата миризма ни обхвана 

вече. Сенките взеха да се сгжстяват, което придаваше на 

зелената гора още по- мрачен вид. Слжнцето скоро ще за.11езе 

зад Рила. Чуват се набли.зо звжнци. Това е rолема чарnа 

от рогат добитжк - волове и крави ва Лжджени, главно 

млац добитжк, пратен на Юндола да се „ тавли ", кждето тре

вата .е сладка и сеното тжнко като· коприн а. 

Постеоево пред нас се разтваря rората и излизаме на, 

едва широка, малко вдлжбната поляна, от двете страни об

rрадена с борики и по средата чешма. Това е Юндола, 

Юндолската nолина на 1400 м. над морското равнище, С.~i

щивско алпийско кжтче, препжлнено с благоуханен вжздух. 

Тук .c N._e в „дол на юнците ", според думите на тукашен uби

-татеп, от което е добил названието си „ЮнАол". 
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По горния край на долината еж накацали баракп и по
солидни постройки, нужни за горската власт. Но тук през 

.летния сезон обитават и граждански семейства за душевна 
и физическа подкрепа всред родопския рай. 

Отдавна спре шу.мжт от кервани и чарди. Настжпи 
:м.рак. Сцреха и туристските песни. Нощувката ще става тук, 
всред алп_ийската природа. Местните временни жители беха 
тжи любезни да ни настанят по кварт14ри. Всичко добре 
стана - имаме богати покривки, вжзглавници и постелки 
все от коприненото сено. Пре1<арах,'\\е сжн без сжнища, топ
ло, чисто, ароматично. 

Нов ден настжпи. Зачуха се рано провикванията на 
каракачаните и звжнците на пасещия из долината добитжк. 
:Хладен ветрец пролжхва и прониква в бараките. Не закжсне 
и слжн•1евия лжч да проникне в идиничния ви. а11артамент. 

И стройните кервани с джски от близката бичкияджийница 
потеглиха за Лжджени. След закуската си всички дружно по
ехмt> на десно по хжлма, за да излезем по-високо и при 

утрово осветление на слжнце:rо зад нас да видим широката 

rледка кжм величествената Рила и Пирин. I<ато пресекохме 
редката борова гора, отзовахме се на една терасовидна по
лsrнка, над скала, отдето се виждаше по-големата част от 

Юндолската долина, около З кил. джлга, 1 кил. широка, огра
дена от всека страна с борови гори, с покосено и наплас
тено вече сено; тя имаше лрелестния вид на ал.пийска до
лина. Височината й, 140J м., над морското равнище, про
странните борови гори, що я окржжават, и запазена от ве
тровете, тя има в·сичко, което е необходим.о за една пжрво
класна кломатическа станция. Ако досега е била твжрде сла
бо посещавана, това се джлжя главно на недостжпността и. 
За да се е дохаждало тук, нужно е било да се вжрви по 
изедения от реката Яденица пжт, провиращ се прев шеметни 
скали и букови rори, 30 километра джлжина от гара Белово. 
Нуждата обач-е от едно шосе, главно за по-лесно скарване 
nжрвен материал, се е чувствувала джлrо вре.ме и днес джр
жавата сжединя.ва тези два пун-кта с шосе. 

След десетина минути ш1п настжпихме полянка, кжде
то ни привлекоха ароматично ягодки и боровинки. Наоколо 
се редят стари и млади борове, прави като свещ. Пред нас 
се открива вжахитителеа гледка. С помощта на бивокла виж
даме протежението на старата турско-бжлrарска 1·рав_ица, . 
Пашовските и Аврамовски кФлиби и шосето, което прехвж.рля 
1<жм Разлага. На десно в хоризонта се издига могжщ Му
сала с .многобройните си пресnв и закржглени форми, а на 
лево - двата дела на Пирина, имащ вид на джлrа колосал
на скала, издигната в небесата с .много з'жберя. Елин-вжрх се 

.мздиrа като исполинска пресечена пирамида, направена ra-
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че-ли от един камжк само. Целата верига е нашарена с мно
жество снежни преспи. Силует и релйефност поразителни •. 
гледка прекрасю1, от която погледжт не може да се откжсне. 

След половин часо110 сжзерцание на тази широка, дИllна глед
ка, аавжршваща се на лево с широката исполинска Сютка, 
ние требаше да се вржщаме, понеже определения час за, 
тржгване наближаваше. Вжрнахме се по сжщия пжт, като 
оставихме на лево през долинка бичкидж11J;iницата, която не 
посетихме по немане рреме. 

Пладне е вече. Слезохме в долината. Там при познати. 
дачници нахранихме се кой с каквото имаше, след което ни 
предстоеше да проджлжим nжтя. Без много бавене взех.
ме си сбогом от гостолюбивите юндолски гости - дачници 
и предст~вителите на горската власт. Сега под такта на ту
ристския марш, пеян дружно от всички ни-, поехме на север

по долината, снишаваща се излегко, за да даде изход на 

малката планинска вадичка, началото на сжрдитата по-долу 

Яденица. Тждева неотдавна се е добивал коларски катран от
боровите тори rto следвия вачин според обясненията на лю
безния ни изпращач, старши горски стражар: борови коре-: 
нища, оставали с,пед отсичането на боровите джрвета, се. 
натрупват на купове, покриват се с земя1 след което се за
палват и горят при слаб дост~щ на вжздуха. Изкопано е в·, 
аемята вещо 1<ато пещ и на по-низката страна отваря се 

малко улейче, през което изтичал сжвжршено чист катран. 

Крачим бuдри напред и при изхода на долината, ние 
още един пжт се обжрнахме кжм юндолското царство, на 
което поданици еж вековните борове еж техните поколения. 
по-малки борики, за да поздравим показалия се между два 
хжлма Пирин и да се наблю,!(аваме на очарователния вид на 
долината, на която северния и кжт е идеален по краски и 
форми : зюмрудва морава, между която лжкатуши кротко 

кристално-бистра водица, аад която млада тжмно-зелена 
бориJ<ова горцца, овенчана с тжмно-си_н небесен ореол, екне-
вина, каkвото само от високо и при сжвжршевво отсжт

сrвие на пари в атмосвер~та може да се види. 

Последен сбогом, незабравимия - Юндолl - Навли
заме сега в пролома на Яденица, юкм прашното БеловсRо 
шосе. 

Вгледайте се, драги любители на природата, в тааи див-
на картина и никога не се колебайе да твжрдите, че па
шите Родопи с своите красоти не отсжтстват с нищо на, 
прочутите Алпийски планини. 

с. 

-~ 
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Н. С. Доцов . 
Дуnнuwкuте турuстскu дружества. 

Дупнишкото девическо тур11стско дружество при деви
ческото педагогическо училище се образува нас:-:оро - през 

м. юний т. r., затова още не ,може да се похвали с rолема 
дейност, но за в б"деще то има да 11зиrрае много важна 
роля; то запжлня · една rолема празнота в обществения жи
вот на тукашното гражданство. - Културни дружества в 
Дупница има неколкQ, - но всичките може да се каже са мжж
ки, защото аамо в неко.и от тех има по неколко членки 

жени. Чисто женско дружество засега не.ма. По-рано е има
ло такова и веколко пжти се е вжзобвовявало, нu все за 
кратко време е било. Сжщото се - случва в повечето наши 
градове. На много места сжществуват женски дружества са
мо на име. А кой може да отрече нуждата от деятелни та
кива? - Но докато нашите интелеrентни жени излизат не
подготвени от училищата за обществена дейност, дотогава 
не.ма да имаме женски дружества, които да отrоварят 1ыпжJJ

но на назначението с11. В общите граждански дружества не 
- могат да се разрешат правилно чисто женски вжпроси, по

неже нема да се чуят откровени мнения на жената, Аа бжл

rарката. Вжпросите по домакинството, особено по готвар
ството, вжапитанието на децата в пжрвата им вжзраст, мо

ралното вжзпитание на бжлrарката. женската нос11я и др. 11 

др. ще бждат добре застжnени. когато бжлrарката ги под
ложи на разреurаване и само зрело, обмислено се изкаже по 

тех. Такива дружества ще подготвят още от училището бж
дещи обществени деятелки, които нема да разсжждават като 
тия от женското дружество „мжжемразката ". 

Женското туристско дружество има грамадно зна'!ение 
и за обществото. Каквото значение и ,"dа юношкото турис
тско дружесство за физическото, научното и моралното раз
вити е на м.омчетата, сжщото може да се каже и за значе

нието иа това дружество за момичетата, - и даже се nод-

1<репя с по-силни и по- многобройни мотиви. 

Жените-ученичките понеже живеят по-затворнически 
живот, отколкото момчетата, в по-развглен вжздух на rотвар

вицата и детската стая и не са свободни сами да се разхож

дат даже и в най-близките открити места, затова те имат 
по-rолема нужда от' дружеството за физическото си заякване, 
което ще им дава вжаможност по-често да се движат на от
крито и да се церат с чистия планински вжздух. 3а умстве
ното развитие и образованието на ученичките сжщо е необ
ходимо дружеството, защото не могат саJ11и да наблюда-
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ват nрироцата и да сжб.ират и разширяват своите час
тни -

женски знания. Наприм~р. целебните растения ще се науч

ват по-д-:>бре от жената, защрто на нея еж потребн
и по-чес

то за церене на децата. Сжщо нашият народен женски бит 

необходимо е да се изучва и от бжлrарката - и тя да ус

воява и подражава доброто от него и да корени лошото. 

Това дружество с из11етите си ще спомогне и за по-бжр

зото освобождаване на жената от нейна·та страхливост и 

ограничението и R турски дух. Свободата, която има мжжжт 

за ходене иа полето и планината, требва да го дuбие и же

ната : ,\1ина се времето на харемлжците . Требва да се свик

не мжжжт от нашето общество да вижда сами жените да се 

движат из природата. Здравето, свободата, смелостта, бла

городството 1.1 другите ЧОJ->ешки качестна и добродетел и, ко

ито вджхва тур11зма II мжжа. са еж.що необходими и за же

ната. Това дружество поне отчасти ще подrотв11 членките 

си за добри бждещи обществени деятеm<и, които ще моrа11 

да образуват· сами необход11мите дружества за :<ултур1юто н 

морално издигане на бжлrарката. А особена важна роля мо

же да изиграе то относите11 но носията. Н овата наша жена 

усилено е тржгнала в пжтя на разкоша, труфилата. Тя не 

нос и oбJJe1<J10, което е потреб1:Jо аа здравето, приличието, 

личното женско - човешко достойнство 11 економията, а 

носи облекло, което я прав11 1<у1<ла, или уж художествен пред

мет за удоволствие на мжжа ... Излишни летн 11 ржкс111ици , 

беасргмните п ионери за туберкулозата - деколтета, смеш

ните маншони, liуждни само за студен11те страни - за ески

мосите, високите токове, конто осаr<а1лват женския крак и 

го прават неспособен за по-джл га здравословна разходка, 

корсета, който ограничава свободното разв11п1е на rржцния 

кош и против който еж писал11 толкова много лекари, раз

ните помади 11 прахове за J1ицето. 1<оито премахват естестве

ната красота и приятност, и още много други женски но

треби ще бждат захвжрлени от бжлгарката - туристка, ка

то нездравословни, смешни, неикономи•1ни и немuрални. Де

вическо туриетско дружестно ще подпомага всестранното 

развитие н а ученичките и ще ги подготв11 по-добре за се

мейния им 11 обществен живот. 

Сега да разгледаме, какво е значението на тези турист

ски дружества помежду им и значени ето им за целото об

щество - за отечеството. 

Бжлrарското туристско дружество, т. е. гражданското, 

е пжрыият основател, вджхновител на. туризма всред тукаш

ното общество ; то е и естестве11ият крепи:rел и защитвик 

на другите две младежки туристски дружества. Дейността 

на вжзрастните туристи насжрдчава младите юноши и д
е

вици да действуват и те в сжщия дух. Много от в
жзрастни-
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те туристи еж братя, сестри, бащи, майJ<и и учители на мла

дите туристи и с своите сжвети сждействуват повече да се 

записват членове в младежките дружества и да работят там 

по-добре. В.:кзрастните туристи са естествените защитници 

на младите туристи пред родителите, училлщните власти и 

общес1вото. 

А каква е помощта на младежките турист. дружества 

кжм това на вжзрастните? - Тя е още по-rолема: Всички 

.добре оодrотвени млади туристи, калени в излети, пропити 

с чистата идейност на туризма, след свржшването на обра

~O1:1анието си стават най-дейни членове в rражцанс1<ото дру

жество. Това се прояви и на дело: след влизането на бив

ши юноши туристи 1:1 тукашното гражданското дружество, 

то се васили в всеко отношение - и по членове и по дей

ност. И тази струя от мJJади жизнеспособни, идейни дейци 

.ысека година ще подмладява и засиля гражданското дружес

тво. Тази струя за 1:1 бждеще ще почне да иде и от девичес-

1<ото турист. дружество. И сега има жени членки в граж

данското дружество, които н е no- мaJJJ<O от мжжете се вжо

душев,1яват от общата идея и не жалят ни време, ни сред

стыа да се подготвят вечеринки, представления и да учас

твунат н излетите, но сега тези членки са малr<о. За в б,\11.

деще ще има по-много членк1t и по-добре подготвени за об

обшепвена дейност. И те ще изиграват много добра роля, 

1<ато вжапитателки - учителки и майки : ще вджхват обич 
юкм родината в младото поколение още в най-крехката му 

. .вжзраст. 
Досега сжвместната дейност на двете тукашни по-ста

ри дружества - гражданското и юнашкото се е nроявявлла 

много nж.т1t. Обикновено те си взаимно у.:лужвr.т при вече

ринки и представления, заедно поправят пжтеките из плани

ната, заедно поставят показалци и др. Напоследжк тази сж

нместна дейнос1· се прояви много силно в постройката на 

туристската хижа. - Отпреди пет години беше основан 

фонд „ Туристска хижа" при Б. Т. Д., а преди три години се 

основава такжв фонд и при юношкото. И двете дружества 

работиха усилено sa увеличаването на фl)нда - и двете от

правят позиви и пускаха подписки 111ежду гражданите, даваха 

вечеринки и представления и наnоследжк вложиха всичките 

~.:и суми, с които разполагаха те, и сжбраха 25,000 лева. Граж

данското дружество направи постжпки да се разреши всич

ки членове туристи да си отбият трудовата повиност при 

правене на хижата. Получи се разрешение от всички места, 

саА1O Дупничкият градски общински сжвет, в болшинството 

си комунистически, не се сжгласи с това искане на дружес

твото. Това беше rолема изненада за це.110то гражданство ... 
Но то не отчая туристите, защото са калени да преодоляват 
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всички пречки и да жертвуват и време и суми, и труд за 

постигане целите си. Те още повече сплотени, вжзрастни и 
мдади, отправиха се в определения ден за к~м водопада Ска
кавица - най горната тераса, дето веч работят усилево. 
Всеки турист. с каквото може r>аботи: инжинержт с плана, 
опитните от войната пионери с чука и динамита, военните 
власти с отпус~.:ане коне, палатки, войници, необходими за 
известни работи и т. н. - всички с мишците с11 сега раз
биват скали, прокарват пжтеки, поставят основата на спаси
телния дом в Рила ... Пжрвата партида туристи веч рабо· 
тят, а след нея ще следват втора и трета . .. Таз11 хижа е 
на п;ктя от Дупница - Сапарева ___: Баня ( 12 к. м.) до. хи
жата (2 часа) за седемте езера ( 1 час) и Рилския мо насти!} 
(5 час·а). 

И трите дружестFа с своите засега 350 члена ще еж
действуват в дупвишкото общество - млади и стари, .\\жже 
и жени за разпространява не следните бJJаrородни и полезни 
поучения : 1) никой да не жали труда сп за идейна общес
твена и отечес'!'Вена полза, 2) в.секи с уседнал и затворни
чески живот свободното си време да 11зползва да живее всред, 
девствената природа и чистия план 11нс1ш вжздух, 3) всеки 
да цени хубостите на вашия край и да ги използува аа свой
то облатородя:еане, 4) всеки да покровителствува растенията 
и животните, които красят и обогатяват нашата страна, 5} 
всеки да сждействува аа известността на- 1Iашнте красиви 
месности не само между нашите rражда1;1и, 1-;о и между чуж

денците, 6) всеки да крепи и сждействува за попр~в1<ата на 
всичко, което ще направи достжпни и приветл11в11 всички 

ваши месности, особено планинските, 7) всеки да популяри
зира най-важните знания от разните науки и искуства за 
научване на нашата природа, история 11 народен бит ; 8) 
все1<и да сждействува за запазване на всичко ценно за на
шата наука, история и народен бит; 9) всеки да сждейству
ва да станат известни нашите сжчинения за хубостите, бо
гатствата и историята на нашето отечество. -

Като говориме за Дупнишките туристски дружества, не 
можем да не споменем и за появата в Дупница на некакво 
младежко туристско ~омунистическо дружество, членовете 

на ко-ето една част еж от отцепниците на юношеското тур. 

д-В() и те често изл·итат из планината. Доколко те се вжа
хищават от общите туристически иде11 - дали се стремят 
да сждействуват за постигането н~ не~оя от изброените це
ли, или туризмжт имат само аа средство да използват при

родните хубости и да прават задружни излети с цел за спло
тяване на членовете комунисти, не Hlf е известно. Но от из
вестни оплаквания на юношкото и н:1 rра>1щанското турист. 

дружества се вижда, че членовете на това дружество, м.1кар-
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малко на брой, вместо да подпомагат на туризма, те .му пре-.. 
чат. - Юношкото турист. дружество се оплакваше м~на
лата година, че некои от членовете му, наджхани от кому

нистите, наричали го буржоазно и действували да с(' разне
бити 1J членовете м.у да отиват на излети с комунистите. 

Но сжзнателните туристи - юноши успели да предпазат 

дружеството от тави опасност, като изключили провмвените. 

- Гражданското турист. др. напоследжк не. биде удовлетво
рено от общи.нския сжвет, който в болшинството си е ко
м.унистски, да бждат освободени членовете туристи ца отби
ят пжтната си повинност при построяването на туристската 

планинска хижа. Мотивите за това еж били : 1) че не мо
г.жл общинския сжвет да надзирава, дали действително ще 
работят туристите, 2) че и други организации щели да ис
кат nоа,обни отстжпки и 3) че това ве било в полза на це
лото общество, а на група хора. Не верваме авторите на 
тези мотиви да мислят тжй, при все че са решили тжй, за
щото еж хора интелегентни. Те знаят, че когато се работи 
за идея, двойно по-усжрдно се работи и тогава излишен е 
всекакжв надзор, 2) че е от rолема полза за общес1'вото, 
ако могат да накарат всекоя организация илк всt:ки човек 

чрев равни организации да допринесе нещо за обогатяването 
и подобряването на нашето отечество и 3) че хижата не 
ще бжде собственост вито на отделно лице, вито на отделна 
организация, а от вея ще се ползува всеки щасливец или 

нещастник, който отиде там. -
Доколко общинският сжвет с този отказ е защитил ин

тересите на общината, .може да се види като се направи 

сравнение с другите напредвали страни, по чийто пжт има
ше вжзможност да тржrвем и сме тржrнали вече. I<ато спо
менем само, че с това отказване те като че не признават 

значението на планинските излети - това от което и тех

ните младежи - пр'Иятели се ползуват твжрде много, да се- -
спрем на значението, което отдават на плавинските хижи 

всички градовце, които се наыират близо до планина. Гра• 
децж.т Любляна в планините има построени 10 хижи от стра
на на Словенското туристско дружество и още толкоз от 
немското турист. дружество. Словенското туристско дружес
тво имаше бюджет при евтините времева (1910 rод.) за по
држжка на своите хижи 100,000 лева. Немското дружество, 
подпомагано и от тогавашното правителство, беше наредило 
в центжра на града един разкошно нареден салон, дето все

ки може безплатно ца се осветли вжрху всичко от околнос
та. - J<арти в разев ыащаб, фотоrрафи1Jески снимки на кра
аивите меспости с хижите, художествени картини на общи 
и единични изгледи, снимJ<и за стереоскопи и разни прина

длежности туристс1<и, пжтеводители и други литературв_и еж. 
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чинен(!я - всичко това увлича посетителя и ro накарва не
пременно да обходи некоя от красяв,1те околности. Тоаи 

всичкия рааход аа какво ro правят? - освен аа месните 

rраждани, това е и за привличане на чужденците. И затова 

имат много посетители. Допускам да е известно на г-да чле

новете от общинския сжвет, че всички п11анински градовце 

в Швейцария, Австрия и др. жертвуват големи суми, за да 

привличат чужденците туристи, защото от тех имат ощt- по

големи приходи. -
И нашия градец сега с слабите сили на туристските 

дружества пржв в Бжлгария тржгна в този кжт - да при

влича чужденците, и общинския сжвет, който требваше най

много да ги насжрдчи, освен че не ги насжрдчава, но им и 

сжздава пречки. Другите градове в Бжлгария чрез своите 

туристски дружества се притичат на помощ - (на юнош

кия туристически еж.бор в Русе при подписка на частни ли

ца са ;sаписани 4600 ле.ва), а нашата община отказва и кос
вената помощ, която можеже да даде. - В скоро време ако 

не този то друг общински сжвет ще поправи тази си греш

ка и ще сждействува по-скоро да се надигнат десетки хижи 

из планината, които ще се видят от далеч от кжм Радомир

ския и I<юстендилския пжт. Те, кацнал"' на некой вржх или 

всред зеленина белеят се, ще примамват всеки, като ги зжр

не, да отиде по-скоро да прочисти белите си дробове 11 да 

се нагледа на планински красоти. Ние имаме вжзможност 

нашия градец да стане един Интерлакен и от тук да излитат 

кжм Рилския Монастир, седемте езера, Сапарева Бавя и др. 

На това ще спомогнат и бждещите вили иа лозята, от които 

ще се виждат планинските хижи. 

Дупница, Петровден, 1921. год. 

Н. Н11колов. 

П.жрваят азлет на Пловдавская 
,,Калоянов вр.ж~" 

(Спомени) 

клон 

Пловдивските туристи обичат историчния .Калоя'нов

вржх" и на веrово име нарекоха клона си. Те пожелаха 

след основаването на клона да направят шкрвия си излет 

цо тоя вржх, к·ойто се 11здига близо до с. Маркова, окол
носта на Пловдив. Според преданието, Калоянов вржх носи 

uмето си от вай-малкия брат на старите бжлrарски царе 

Петр_ и Асен, наречен Калоян, който след техната смжрт цару-
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вал цели 11 години (от 1196 до 1207 год.) и водел война а. 

Родопите. 
Една сутрин рано през ю,,ий, определената дата за из

лета, сжбрахме се мнозина туристи в градската градина 

,,Цар Симеон", и оттам потеглихме по· шосето за с. Марково. 

Туристжт Бойкинов, клонов домакин. нарамил една дж-счена 

табела с надпис : Пловдивски клон „Калоянов вр.Аf.х" от 

Бжлг. Тур. Дружество. Радост се четеше по лицата на 

всички юt. В::еки бжрзаше по-скоро да се отдалеч11 от праш

ния и задушлив Пловдив, за да се предаде на тиха и чиста 

наслада в обятието на природата, но макар да бжде това 

само за един ден. 

Недалеч пред нас се чертаеха Родопите, огрени цели 

от сутренните сл;кнчеви лжчи. По склоновете им еж пржснати 

като верига много селца, от които некои се крият под ред

ката сенка на тополите, а над тех в 3алесени долинни се 

червенеят керемидени покриви на монастирчета и па

раклиси. 

Минахме през с. Ахланево и сетне се опжтихме кжм 

с. Белащица, което отстои на 2 км. от п:жрвото. Предtt да се 

стигне в него, чудесна гледка се открива на север кжм по

лето. От тая височина се виждат много полски села, коит-о 

като купчинки се сгушили в гжнките на равнината. Особено 

впечатление nравеше Пло~дива с своята голота. Белащица е 

разположена в п-,лите на Родопите. Тя брои около 580 
души житеяи, има 97 чисто бжлrарски кжщи, повечето едно
етажt1 и . Всред селото между стара джрвен а ограда стжрчи 

паметник, изграден в чест на падналия тук на 5. януари 1878 
r. руски офицер, Ив. Иванович. Тукашното население се е 

поминувало главно с лозарството, което се е унищожило от 

филоксерата. 

След почивката си поехм_е ажтя за с. Новосел, което се 

извива 1<рай планинска рекичка. Нагазихме вече в Родопите. 

Cera човек чувствува своята немощ пред могжществото на 

природата. Селото брои 155 кжщи с около 820 души жи
тели. Разположено е всред едва живописна котловина, запа

зена от всички страни от ветжра, което прави климата тук 

мек и прохладен, та за това е като 11етна резиденция на 

много пловдивски граждани. 

Това именно е повшfяло да се развие тук овощарството, 

главно черешата, крушата и ябжлката, което сжставлява 

главен поминжк на селяните. Кжм 11 часа, предвождани от 

кмета на селото, поехме пжтq за гората и скоро стигнахме 

до един извор, определеното место за обед. Останахме ва 

почивка, разположихме се като у до.ма си и всичкото вре.ме 

преJСар'ахме в весел р-азговор и беседи всред прироАната. 

чистота. · 
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Е11ва в 4 часа след пладне потеглихме обратно аа ce
Jioтo. I<метжт като любител на природата и вжзхитев от на

шата идея, изказа желапид да бжце записан за член на на

шия клон. Поздравrtхме всички новия си другар-турист и 

след малка почивка сотеглихме за Калоянов-вржх, разполо

жен на около 2 и половина клм. на север от селото. Но

вият член-турист нареди двама негови сжселяви да вземат 

табелата с надписа, заедно с нея и сечива за поставянето 

й на историческия вржх. Скоро се отзовахмс.- на вжрха. Пжр

вата ни работа беше да изберем место за табелата и я по

ставим. Пржв копна за дупката на д11речето клоновия председа

тел, r. Жилкок, а след него другите довжршихме работата -
табелата е поставена вече, ознаменува се nжрвият ни излет 

до историческата височина. Това ще стане известно на окол

ното население и нема да сжбарят подписа с зла умисжл. 

След това останахме за малко време на вжрха, за да 

го разгледаме и ца се полюбуваме на гледката, която· се 

откриваше пред нас при захождане на слжнцето. Калоянов 

вржх, 78 м. над морското равнище, представя един джлжr 

вржх с неколко по низки вжрхове, от които всеки
 носи своето 

име - като Вжлчи-моrили, Турище и др. Той е покрит с 

храсти и с образуван от варовит мрямор. 

Пеrледнеш ли на север, що да видиш ! Пред теб се открива 

цела панорама. Нейде в слаба синевина се отличават Ветрен

ските височини. С тех споена се надига кжм с.-з. Средна

Гора. Сутринно и вечерно време в ясен ден отцалечената на 

50 -60 клм. Стара-планина и по близката и сжседка Средна
-гора се добре виждат. 

По посока кжм Панагюрище се вцжда вжрхжт Братия, 

uаред с него Буная и &оrдан. На десно от тех в Балкана 

стжрчи скалистия вржх Вежеи и конусовидния Купел, наА 

Карлово. 
Зад nролима на р. Стрема се вижда най-високия вржх 

на Стара-планина - Юмруt<-чал, над Калофер, който се по

знава по снега, който се белее и който даже и през месец 

август не изчезва. Вижда се и прохода, през който водк 

пжтя от Калофер аа Севлиево. Зад този дол Балкана започва 

да се губи вече в небесната синевина и отпред се вижда най

високия вржх в централна Средна-гора при с. Рахманлий -
Песноnой. 

По-нататжк Ср.-Гора се снишава и нейде кжм rp. Стара
·3агора се изгубва, зад която пак едва поглеждат вжрховете 

на Стара-Планина и още по-нататжк те изчезват в хори

-зоита. 

Немаше време поt1ече да се бавим, защото пжт ни ча

tI<аше. Час)КТ беше б и половина, когато потеглихме от вжрха 

~надолу. Раз4елата с селяните беше радушна. Те тржгнаха за 
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селото си, а ние, всички весели и радостни, бжрао за 10 ми
нути се отзовахме на шоеето, коеt'о води от Пловдив за 
Бела-Цжркова. 

Вжрвим по пж·,я и неусетно стипнахме до хубавия чу
чур, направен за спомен от Д. В. Манчев. Оттук вече за
почва ца се чувствува rолемата горещина. Родопите изглеж
даха печални, без хубост и жизнерадост. След малко сле
зохм:: в с. Марково, разположено в подножието на Родопите. 
Сега казахме lill\ вече нашето сбогом, благодарихме в душата 
си за кратковременното ни гостуване и след 2 часов ход, 
при едва малка почивка при с. Конарево, вечерта в I О часа 
се разделихме, за да си отидем всеки у дома си1 доволен от 
този малжк, но приятен и свжрзан с много спомени излет. 

Димитр ~овтов 
(sапасен ftоручик от 53 п. полк). 

Ди.митр Костов е роден в София през 1880 rод. Тук е 
получил той основното и средното си образование, след 
:което е постжпил конду1<тор-геометр при столичната община. 

Младият, жизнерадостен и пжлен с енергия Ди.митр 
става член на Бжлг. Туристско Дружество веднага след осно

r 

: ва свойта дружина, 
планини. 

ваването му и до 
последния .момент от 
живота си той не се 
отдели от него. По
ради големата пре
дан ност, която е про

явявал кжм турист
ската дейност, пора
ди страстната си 
обич кжм природата 
и смелите екскурзии, 

~ той много често е 
ставал главатар на 
тури~:тските излети, 

като с своя весел 
характер и умелост 

винаги е сполучавал 
да подджржа духа 

за да преброди ред родни поля и 

Покойният f{остов е сжтрудничил в сп. "Бмrарски Турист" и живо се е интересувал за неговото раапростра-
1няване. Той е взел участие като офицер и в двете войни -
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Балканската и Европейскат
а. Изпжл,вил е напж11но джлrжт 

си като бжлrарин и турист.
 Преа Балканската война и

мало 

е случаи, ,когато каленият, тренираният, опитният турист
 

Костов при боевете с сжр
бите кжм юrо-западна Бжлrарюr 

да изведе сполучливо, ща
стливо цеJ1и войскови части през 

дефилетата и пжтеките на Т
ржнските планини. Слава и чест 

се е паднало на тоя наш ту
рист-герой АЗ използува за

 оте

чеството си свойта туристска опитност, добита от ски

тането десетки пжт
и само като глава

тар на големи -групи 

туристи из Тржвската и Царибродска
та покрайнини. Про

лома „Жрелото• в тоя кр
ай за него като турист беше 

вай

близкият пункт за отмор
а и душевна наслада. Сжщото ге

ройство 11 опитност той е проявявал
 през общоевропейската 

война, бил се е по чуки, полета и могили, чуто 
и видено о, 

другари и по-горни нача
лници, които достойно го

 беха укра

сили с ордена за храбро
ст и други ордени. Уви! това не 

бе 

за джлrо вреА\е. Славmtят 
турист бе пощаден от кур

шуми и 

гранати, за да проджлжи 
своите упжтвания за прав

илно пж

туване по отечеств
ени и неприятелск

и планини и долини. 

Ала заболея е на 20. септември 1918 r., след което е занесен в 

Шуменската военна болница, 
а на 4. октомври сжщата roJ:t. 

предаде Боrу дух с отво
рени очи да види сжавате

лен туризм 

в Бжлгария, чреа който щ
е се култивира патриотич

но чувство. 

С смжрта на туриста Косто
в Софийският клон "Алено 

Константинов" губи един от най-ревностните си чле
нове, 

отличен главатар, спом
ените на когото нема да се забра

вят от другарите му до г
роб. Мир на праха ти, вес

ел другарю ! 

Вест и. 

Юбилеен адрес. - По сл.учай 70 rодиmния юбилей на 

народния поет, Иван Baaos, Центр. Настоятелство от името на
 

Бж:лrарското Туристско Друж
ество поднесе следния ацрес: "Н

а 

теб вджхновевия певецо, който прж.в вж.зпе хубавата наша бжл


rарс1<а природа и нейнит
е дивни красоти, на теб, неуморимия 11 

вжзторжевия туристе, който, ааедво с покойния "щастливец" 

Алеко Константинов, основахте ва 21. август 189.:, rодива на 

Черни-врж..х па Витоша пж.рвото туристско цруже
ство на Бал

канския полуостров, на теб, вжзпитатеmо ва 
младото поколение 

в духа на туристската,
 на теб, обиqния ваш п

очетен члев, 

. ИВАН ВА 5 08, 

11одиасяые нашите вай-сж.рдеч
ви поздрави по случай 70 r'одиmвия: 

Ви юбилей - ние, туристите, членове на Бжnrа
рското Туристс.:о 

Дружество". 
София, 24. октокврвй 1920 rодвна. 


