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HR СКИ ИЗЪ ПИРИНR 

Банско. Подпиринско градче, съ около 5000 
души население, което още отъ турско 

време се е отличавало съ родолюбието си. 

Има около 800 кжщи, особениятъ архитек
туренъ стилъ на повечето отъ които бие на 

очи. Широ1<иrt; стрехи, зографисанитt или 

чисто баданосани фасади, еркеритt, джамлъ

циrt. и високитt; тежки порти носятъ без

спорно чисто български характеръ. Нерiщко 

се срi;щатъ обаче и остри, макаръ и не до 

тамъ стръмни покриви, на две води, както се 

изрэзяватъ специалистиn;, които нгnомнятъ 

много швейцарския стилъ кжщи. Изглежда 

че сходството на кnиматическитi; условия е 

наложило своитt изисквания и върху архитек

турния стилъ на постройкиrt.. Дано само при 

бждещата регулация на града не се посегне 

поне върху по-интереснитъ отъ тия старинни 

българс1<и архитектурни паметници. Въ града 

има фабрика за производство на дървени сто

лове и np. Благодарение на мtсторазположе
нието си Банско има всички условия да стане 

въ бждаще голi;мъ планински курортъ. Въ 

това направление еж насочени усилията на 

банскалии. Липсватъ само евтини и удобни 

съобщителни средства, а въ бюджета за 1927 
година не се предвижда кредитъ за про

дължение работата по жел-взопжтната линия 

Лжджене•Ю1щола - Якоруда - Банско I Градътъ 
има своя електрическа юзина на р. Дамянv.ца, 

която набавя необходимата еле!<трическа енер

гия за освtтлението на града и кжщиn;. 

Банско и отстоящия на 6 километра отъ 
него Разлогъ еж въ вражда оть незапомнени 

времена. Банскалии се смtтатъ за неоправ· 

дани поради това , че rp. Разлогъ е избранъ 

за седалище на административниri; власти. Отъ 

своя страна пъкъ Разлоrъ ненавижда Банско 

поради по-благоприятното му мtстоположение. 

Може да има и други, неизвестни мене причини. 

На всtки случай фактъ е, че Разлогъ се стреми 

да отбива вълнип туристи, които вdко лtто 

атакуватъ Пирина отъ Банско, като ги пра· 

щатъ да изкачватъ Елъ-Теnе отъ къмъ Дау

товъ връхъ. Нещастнитt измамени туристи 

не само, че удължаватъ безц·l;;лно маршрута 

си, но трtбва да nжтуватъ изъ най-безводната 

часть на Пирина, да умиратъ за капка вода 1 
Разложчани се присмиватъ на банскалии за 

пиянството имъ - което не ще да е по-малко 

и въ Разлоrъ - като казватъ, че еж се въз

държали да пиятъ вода отъ страхъ да не имъ 

cnptлa юзината. Нека обаче се надtваме, 

че тоя антагонизъмъ, който отдавна не е до

бивалъ външенъ изразъ, ще изчезне съ вре

мето съвсемъ. 
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На Mailя 

Въпреки увi;ренията на балканджииrl;, 

че времето е хубаво, единъ само nогледъ 

къмъ забуления въ тежки, словени облаци 

Пиринъ ни караше .qa свиваме недоволно устни 
и да се сърдимъ на късметя си. Поради не· 

сигурното време решихме да не тръгваме за 

Бъндеришката хижа, а да направимъ единъ 

nробенъ излетъ до мtстнос:титt .Икрища" и 

.Ечмишъ", въ дi:;сно отъ Бъндерица, nодъ се

верниrв склонове на Тодоринъ връхъ. 
Подранили, ние поех-ме единъ добре отжп· 

канъ дърварски nжть по д-hсния притокъ на 

Бъндерица. Отъ рtката н-\;ма ни следа : тя 

тихо си тече подъ дебелото с:нtжно покри· 

вало, отъ никого несмущавана. На заnадъ се 

труnатъ грамадни вълни, тъмни тежки облаци, 

пред.вестници на буря. Тишина. Мрътва е го

рата. Зимниятъ и покой не смущава сега нито 

гrtс:еньта на nтицитt, нито веселото бъбрене 

на потока. Мъ Г1чаливо крачимъ съ скитt; на

горе, недоволни отъ себе си и цi;лия св-\;тъ: 

да биешъ два дена уморителенъ, скученъ пжть, 

да си всрi;д, Пирина и да не можешъ да ви

дишъ нищо друго, ос:венъ снtгъ и мъrла. Но 

лъхна в-вт ьръ, боровит-\; клони се раздви

жиха, гората заn-\; и nрезъ nодплашенитt, го

нени отъ в-\;търа облаци, почнаха да проник• 

ватъ до насъ слънчевитt лжчи. Следъ малко 

по ведрото небе н-\;маше ни облаче. Развесе

лихме се, пъкъ даже почувствувахме и rладъl 

Разположени nодъ сушината на единъ боръ, 

Тошо реже хлiзбъ и жамбонъ, а Кольо и азъ 

ядемъ лакомо и се смtемъ, че въ желанието 

си да ни угоди Тошо едва сварваше да хапне. 

Най-сетне разбра играта и самъ се см-\; на 

залисията си. После всички констатирахме, че· 

при липса на вода, компотътъ отъ дюли билъ 

цtла благодать. 
Съ подновени сили тръгнахме отново. 

Слънцето пече силно и безжалостно обагря 

лицата ни. Сн-\;гътъ почва да лепи и се с,-

бира на буuи nодъ скит-\; Качването почна да 

става уморително. Пжтьтъ продължава да вне 

нагоре. Изкачваме бавно най-стръмния презъ 

тоя день наклонъ и отведнажъ се намираме 

на една хубава, възголiзмичка поляна, ц-\;лата· 

обградена съ rжста иглолистна гора и изо

билно къпана отъ слънчевиrt. лжчи - Икрища 

Следъ н-\;колкочасовия с:iзнчестъ пжтъ изъ го

рата несвикналит-\; на толкова свiзтлина очи 

се приковаватъ отъ картината, що се изпречва 

отпреде ни: Елъ-тепе - върхътъ на буриn; 

- въ всичкото си великолепие и царствено 

усамотение се издига мощно nредъ насъ и, 

струва ни се, толкова близо, че нtколко крачки 

само да напрввимъ nрезъ гората и ние ще се 



намеримъ въ подножието му. Ето отвеситt 
надъ Казана, а срещу тtхъ Кутела. На югъ и 
въ лi;во издига снага Тодоринъ връхъ. Стоимъ 
съ зяпнали уста и не можемъ да се нагле· 
даме на това чудо на зимната природа. Кольо 
ни извади отъ очарованието, въ което бъхме 
попаднали. - • Следъ четвърть часъ сме на 
,, Ечмишъ • ; отъ тамъ гледката е по-хубава". 

Отново сме на пжть между изправени по 
дветt ни страни, като шпалиръ борове. Вър· 
хътъ се скрива задъ твхъ, но близката въз
можность да го видимъ сnедъ малко още по· 
величественъ, ни кара да наnрtгаме nослед
н11тi; си сили. Ето ни и на Ечмишъ - м"лка 
площадка, съ връхче 

на северната си с, рана 

и тукъ-таме по нъкой 
окастренъ боръ, въ са 
мото подножие на То 
доринъ връхъ. Подъ 
насъ е долината на 

Бъндерица, посрi;дъ 
която се очертава въ 
снtга като тънка ивица 
nжтя за хижата. От· 
среща е Елъ-Тепе, бn-\; 
стящъ съ ослепителна 

свtт лина nодъ мартен · 
скитt слънчеви лжчи. 
Прозрачни снtжни ви· 
елици, подобно на мал
ки немирни деца, се го

нятъ по върховет-s. Ку
тела nъкъ противопо

ставя своята цело

мждрена снtжна по
кривка на изяденит-s 
отвесни, тъмни ст-\;ни 
на Елъ-Тепе и Казана. 
По въ д-\;сно личи мt-
стото на Баюви дупки, а 
по•нататъкъ се издига 

конуса на Д а у то в ъ 
връхъ. Кольо е заетъ 

утре·другидень ще се боримъ съ него, на 
пжть за върха, тръпки ни побиватъ. 

Но време е за връщане. Свличаме вж
женитi; подплъзници отъ екип, пристягаме 
раницитъ съ поясоцитi;, за да не ни биятъ 
главата при неизбъжнитi; падания при спу
скането и хукваме надолу, Пжтьтъ е замръз
налъ и скитt бi;гатъ като луди. Дърваритi;, 
които ни виждатъ да хвърчимъ по нанадол
нището се nревиватъ отъ смtхъ. За по-малко 
отъ часъ сме надъ Банско. 

Благодарение на това, че г. Вапцаровъ 
бi; изпратилъ раницитt и одеалата ни съ дър· . 
варски кола, ние нi;маше защо да бързаме и 

съ снимкит-\; си, а Тошо 
и азъ изкачваме връх

чето и погледътъ ни 

Хижа Бъндерица 

затова на другия день 

потеглихме за Бънде
ришката хижа доста 
късно. Строена отъ би
вшия царь Фердинандъ 
хижата е масивно, ка

менно здание, съ две 

спални, коридоръ и 
кухня. Мtстото и като 
изходенъ пунктъ за из

лети, е много сполуч

ливо избрано. Преди 
петь-шесть години тя е 
би nа разрушена отъ 
гол-\;ма лавина, но въ 
последствие поправена 

отъ банскитt туристи, 
членове на Б. Т. Д. До
година сжщитt възна
меряватъ да започнатъ 

строежа на друга хижа 
въ долината на р. Дамя
ница, за която цель 
11мать около 90,000 лв. 
налични пари ,отъ които 

20,000 лева току що еж 
имъ били отпуснати за 
цельта отъ Петричкия 
окржженъ съветъ. До
бъръ примеръ за по
дражание, както отъ 
другитi; клонове, така 
и отъ респективнитt се плъзга на северъ по девствената иг ло

лнстна гора, стига Банско, вср-sдъ което се 
издига кулата на часовника, прехвърля по
лето, опира се за мигъ върху червенит-\; 
покриви въ Разлоrъ и се мжчи да отгадае 
по нtкой познатъ върхъ отъ Великата Рилска 
Пустиня, която заприщва хоризонта ни на 
северъ. Като омагьосани, отново обръщаме 
очи къмъ Елъ-Тепе. Вtтърътъ фучи и свлича 
cнtra по nланинит-\;. Деятелностьта му е осо
бено усилена отъ къмъ Казана, дето по 
тоя начинъ се складиратъ запаситt вода за 
nрезъ лi;тото. Като си помислимъ само, че 
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вnастиl На хижата ни посрещна приветливо ата
ширания къмъ насъ бай Димитъръ, който бi;ше 
вече наредилъ леглата и приготвилъ чай. Следъ 
nоследнит-\; приготовления за изкачване на 
върха ние си легнахме и спахме доста добре. 

Въ срtда, 6 ½ часа сутриньта, ние на
пуснахме хижата. Сн-tгътъ е замръзна1,ъ. Скитt 
не слушатъ краката ни. При преминаването на 
първия долъ Кольо се подхлъзна и трi;бваше 
легналъ на страна, да се смъкне долу. Опи· 
тахъ се малко по-нагоре да използувамъ скитt 
при слизането, но напразно, Последвахъ Ко
льовия примеръ. Трети се спусна Тошо, нQ 



къмъ срi;дата на склона се обърна и про· 

дължи слизането си съ главата надолу. Не• 

доволенъ отъ лошото начало, той се разсърди 

на смtха, съ който ние го посрещнахме. Из

пречи ни се друrъ долъ, оше по-дълбокъ. 

За да го избtгнемъ, Кольо предложи да поч

немъ веднага изкачването по склона въ дi.сно, 

по посока на нtколко усамотени черни мури. 

(Черни мури, казватъ, имало само изъ Пирина 

и Скандинавскнтi; планини). Понеже снi;гътъ 

бtше заледенtлъ, трtбваше вече да се тури 

въ действие пикела (ледокопката). Кольо, 

който щtше да копае, накара Тошо и мене 

да му носимъ по една отъ скитt. Ние два

мата пъкъ се противопоставяхме изобщо на 

носенето I на ски като безцелно по наклона, 

който ни предстоеше да изкачваме, но отстж· 

пихме предъ настояването на Кольо и мисъльта, 

че ще използуваме скитt по равното. Тръr· 

нахме. Всtка стжпка се копае. Отъ десеть до 

двадесеть удара, споредъ снtга, еж необхо· 

дими за всtка стжnка. Напредваме много 

бавно. Ето ни най-сетне при обетованитt 

черни мypr1 I Сtдаме въ коренитt на една 

отъ тtхъ, за да си отдъхнемъ. Следъ от

мората, почваме да разучаваме и опитваме 

nодстжnитt за по-нататъшното ни изкачване. 

Нищо насърдчително : отъ лi.во долъ и отъ 
дtсно nакъ долъ. Минаването отъ тамъ е не

възможно. Остава само nжтьтъ по срtдата, а 

той е много стръменъ, почти отвесенъ. Сега 

едва съзнахме каква rpi.wкa сме сторили, нато 

сме избрали тая посока за движение, но за 

връщане и не помисляхме. Предстоящето ни 

катерене изискваше, щото ржцетt ни да еж 

свободни, затова трtбваше, да се простимъ 

съ скитt. Махаме имъ подплъзницит-s и съ 

rол-tма тържественость, при гробно мълчание 

ги пускаме една по една. Съ треnеть следимъ 

участьта имъ. Т-15 тръrватъ полека, плавно, но 

следъ миrъ хвърчатъ стремоглаво изъ стръм

нината. Първата се забива съ върха и спира. 

Счули ли се? - Съмнението г ложде сърцето 

ми. Втората върви отначало право, но следъ 

това внезапно се обръща кржrомъ и продъл

жава бавно да слиза. ,.Счупи се•, вика Кольо. 

На Тошо никакъ не се хареса тая евентуал

ность и той самоув-kрено твърди противното. 

Третата, Кольовата ска, забра н-sкжде изъ го

рата и се спусна чакъ къмъ рi;ката. Съ оста

налитt ски - почти сжщото. Облегчени отъ 

товара, тръгнахме, стжпка по стжпка на горе. 

Кольо се измори и на една по-слабо накло

нена, чиста отъ снt.гъ площадка, ми предаде 

пикела. 

Почти невъзможно б-в да се мине право 

нагоре, пъкъ имаше и опасность да не се от· 

късне снtга и лавината да ни повлече на

долу: мартъ е сезона на падането на лави

нитt. Избрахме пжть къмъ една екал~ въ 
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лt.во отъ насъ. Снtrътъ вече омекне и ние 

почнахме да потъваме въ него до кръста, На

клонътъ надъ насъ се изпречваше като стена 

и пречеше на ход~нето. Принуденъ бtхъ да 

изсичамъ широка пжтека въ cн-sra все въ по

сока на казанитt скали. Ето ме вече надъ 
тtхъ, но тукъ се отзовахъ предъ нова труд

ность: снtгътъ потъва и поради това скалитt 

оставатъ високо надъ мене. Случайно наба· 

рахъ съ, кракъ подъ cнi.ra друrи скали и, из

бt.гвайки внимателно празнинитi. между тtхъ, 

се добрахъ най-сетне до скалит-h, които си 

бtхме поставили за най-близна цеr.ь. Опит

вамъ ги изпърво, дали прецставляватъ доqра 

опора. да не се движатъ, обrръщамъ rи следъ 

това здраво, изтеrлямъ се по тtхъ нагоре и 

слагамъ кракъ върху имъ. Слава Боrу 1 По

давамъ ржка на Тошо и той се намира лесно 

горе. Кольо още почива на площадката, ра;з

трива болната си ржка, после . тръгва и, по 

готозитs стжпки и съ Тошова помощь, лесно 

ни настига. Подъ насъ е пропастьта, въ стрвни 

минаването е невъзможно. Въпреки настоява· 

нето на Тошо да се върнемъ по сжщит-s 

стжпки, другитt предпочитаме да вървимъ 

нагоре, което е по-безопасно. Но отъ тукъ 

почва истинското изпитание. Снt.гъ почти 

н-hма, но въпреки силното слънце, ледътъ по 

тревата още не е съвсемъ разтопенъ. Пике

лътъ влиза отново въ действие : тръбва да 

се кoriae въ леда м-sсто за поставяне на 

крака. Колко съжалявамъ, че скиорскитt ми 

обуща не еж подковани съ остритt, туристи

чески гвоздеи 1 Колко е несигуренъ сега крака, 
а най-малкото подхлъзване неизбtжно ще за· 

влече мене и другаритt ми въ бездната. 

Всtко издадено или врtзано мtстенце, всtко 

камъче, всt.ко стръкче смрика или трева се 

из11олзуваше било за намtстване на крана или 

за прихващане, за да се изтегли тt.лото на· 

rope. На мtста кракътъ не трtбваше да се 

задържв повече отъ мигъ, защото подхлъз

ването бt. неизбi;жно. Пълзейки така, на ржце 

и крака, ние се катеримъ бавно но вс~ таки 

напредваме. Отъ време на време се спираме 

на нtкое по-сигурно м-sсто, да си починемъ, 

да изберемъ пжть, да огледаме изминалия и 

тоя, който въпреки желанието си, бихме 

поели къмъ пропастьта. ако се направtше 

една погрtшна стжпка I Свикнали вече на 

всичко, изгубили понятие за време и мt.сто, 

ние спокойно r ледахме надолу, свtтъ не ни 

се миеше, лошиятъ край не ни плашеше. 

И така, оскжснвти отъ свtта, предоста· 

вили сждбата си въ ржцетt на Провидението, 

надtвайки се, че времето не ще ни измtни и 

уповавайки се на собственитt си сили и хлад

нокръвие, крачка по крачка следъ шесть ча

сови усилия, успtхме най-сетне да се доберемъ 

до ~дна площадка, подъ източнитt отвеси на 



Ёлъ-Теnенския масивъ. Най-мжчнияrЬ и оnа
сенъ nжть бt минатъ, ние бtхме спасени. 

Едва тукъ можехме да си отдъхнем:ъ спо
койно. Стопихме снtгь на спиртника и така 
си направихме вода. Сладко, сладко обiщвахме, 
когато внезапно се разнесе наблизо единъ 
оглушителенъ гърмежъ, nоследванъ отъ си
лния шумъ на нtщо, което се търкаляше. 
Обърнахме и що да видишъ '? Грамадна маса 
снtгь се свлича отъ Елъ-Т ene, спуска се стре
мително по отвеснитt скали и пада съ страшна 
сила въ подножието имъ - лавина. Оnашкатu 
и продължава да се ниже по отвеса, обра· 
зувайки една прозрачна, подвижна снtжна за
веса, подъ която прозира скалата, подобно на 
водопадъ. Съскането на падащия снtгъ по
степенно утихва и престана съвсемъ. Тихо е 
като че ли нищо не е било. Гладката nовръх
ность на снtга подъ отвеснитt скали сега 
представлява нtкакви замръзнали вълни на 
бурно море. - .Само това, на което бi;хъ 
преди малко нtмъ зритель е достатъчна на
града за тазсутрешното изпитание(" - се про
виква единъ отъ другаритt. И действително 
гледката на падащата лавина бt едновре
менно и ·страшна и величествена и възторга 
на другаря ни бt напълно умtстенъ. 

Отредениятъ за почивка половинъ часъ 
изтече скоро. Ние стhгаме на бързо раницитt 
и тръгваме. Кольо, водимъ отъ желанието си 
да прави художествени фотографически снимки 
и надtвайки се, че времето на другия день 
ще бжде по-благоприятно за цел ь та, се 
опитва нееднократно да ни убеди да от ло
ложимъ за утре изю!lчването на върха. По 
стжnкитt, които сме щtли да наnравимъ на 
слизане, изкачването на Елъ-Тепе щtло да 
бжде играчка. Вси-;китt му опити, обаче срещ
наха непоколебимата съпротива отъ страна 
на отсаналитt: днесъ Елъ-Теnе трtбваше да 
се превземе! Отъ де да знаемъ, какво ще бжде 
времето, пъкъ да додешъ nодъ масива и да 
не го изкачишъ, това би било ц-вло nрестж
nлениеl Тръгваме. Слънцето обгаря лицата 
ни, а ние отъ време на време ги натриваме съ 

снtгъ, за да изчернtятъ още повече. Снtгьтъ 
е омекналъ, краката nотъватъ и ходенето е 

трудно .• Ехъ, де да ни еж сега скитt"I възди
шаме ние. Напредваме бавно. Кольо се опита 
да ни спре за снимки; следъ дълга разправия 
му се даватъ на разположение само nеть ми

нути, и то като последна отстжпка : часътъ 
е два, до върха има още доста nжть, а трtбва 
да се мисли и за връщането. да· чакаме за 
втора снимка не се съгласихме и тръгнахме 
къмъ "седлото•. Ходенето е вече сравнително 
по-леко,, защото снtгътъ ни издържа. Следъ 
нtколко зигъ-заги по прtспата, ние се нами• 
раме на седлото. Отъ тукъ вече се открива 
часть отъ панорамата на Пиринския лабиринтъ 
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отъ върхове и се nровиждатъ и другитi; ма
кедонски планини, както и долината на Струма. 
Много време за гледане нtма. Настигналиятъ 
ни Кольо се опитва за последенъ пжть да ни 
разубеди да не изкачваме върха по липса на 
време и поради появилата се въ долината на 

Крива рtка мъгла, която скоро щtла да об
вие и Елъ-Теnе. Напразно. Недоволенъ, той 
отиде да прави снимки къмъ върха Каменица 
и циркуса на Влахинскитh е.зера, а ние съ 
Тошо се хвърлихме въ атака. По западната 
страна на масива снtгътъ е още заnазенъ, то
гава когато nб на изтокъ се провиждатъ омраз
нит-в ни каменяци. Избрахме си направление 
за движение и тръгнахме по права линия на
горе. Качването вървi;ше по-леRО отколкото 
очаквахме: снi;гътъ издържаше добре, като 
единствената ни грижа бt да избtгваме от
крититi; на мi;ста камъни, около които имаше 
ледъ. Нi;маше нужда отъ пикела. Оrъ време 
на време се поспирахме на почивка и се 
любувахме на великолепната картина, която 
следъ всtка крачка се откриваще и по-нова 
и по-величествена и по-просторна. 

Къмъ половината на масива Тошо ми 
каза да мина наnредъ съ пикела, защото сн-в
гътъ билъ заледенi;лъ. Тукъ почна отново 
изпитанието. Всi;ка стжттка се копаеше, като 
Тошо, отъ своя страна, утжпкваше изкопаното 
съ разчетъ да улеснимъ слизането си: не 
бi;хме сигурни дали на вр-ьщане в<:ичко не 
ще бжде сковано отъ студения вi;търъ, който 
почна да се чувствува. Едно подхлъзване и 
човi;къ може неволно да се отзове чакъ въ 
Влахи I Кольо, който ужъ отначало не искаше 
да се качва, забел-взалъ, че сме изкачили 
поч-;-и триrв четвърти отъ масива, ни настигна 
лесно по готовит-в стжпки. Почнахъ да губя 
вече търпение, защото напредваме бавно и 
уморително, а края още не се вижда I Мис
лишъ, че виждашъ най-сетне билото, а следъ 
всtна крачка се явява и нова стръмнина. Следъ 
една-две серпентини съзрi;хме точно отпреде 
си черния връхъ на триангулационната пи

рамида. Тукъ търпението ни като че ли съв
семъ изчезна. Копането съ пикела не спори, 
иска ми се да го захвърля, да се затиря на

горе да стигна по-бързо и се хвана за тая 
толкова желана пирамида. Само мисъльта за 
опасностьта при слизането ме възспира. Още 
нtколко стжпни и ето ни на равно. Копането 
става вече безпредметно, но на Кольо му трi;б
вали стжnки въ снi;га, за да бждели сним
китt му по-ефектни и предния nланъ не тол
кова монотоненъ I Доставихъ му това удовол
ствие - ,.За часъ и четвърть отъ седлото сме 
дошли t• вика самодоволно Кольо, готвейки 
се за люшъ. 

Обличамъ си куртката, слаrамъ си р;,.ка
вици-ri;, а погледътъ ми нетърпеливо шета 



, . 
отъ връх-ь на връхъ, отъ зжберъ н21 зжберъ, 

обгръщ21 после всичкото тов21 разнообразие 

отъ изострени бi.ли форми, които к21то че ли 

се забиватъ въ фона на синьото небе и се 

пренася на юrъ къмъ страната на сълзитs 

и страданията - Македония I Ето сребърната 
ивица на Струма, която мие севернитi; скло

нове на Б-sласица, блестяща като брилянтъ 

подъ лжчитi; на превалящото къмъ заходъ 

слънце. Южно отъ нея, въ далечината се про

виждатъ възвишенията, които царуватъ надъ 

града надъ светитi; Солунски братя, а въ д-tсно 

отъ тi.хъ личи единъ високъ, конусообразенъ 

върхъ, Олимпъ - както твърди Кольо - не

отколешния първенецъ по височина на Бал

канит-t. По·отсамъ, въ дi.сно, лежатъ д;руrи 

планини, сигурно Бабуне, Пелистъръ, Круша, 

а на зепедъ ясно се очертава дългата верига 

на Шеръ-Планина, наричанъ още и Корабъ

Планина, в-sроятно поради продълговатата си 

форма. Предъ нея еж: Осогово, съ побi;лi;лия 

отъ снtгъ лобъ на в. Р у е н ъ, Плечковица 

и Малашевската Пт1нина, които еж раздип

лени точно подъ насъ. Хубава е македонската 

земя, чудно хубави еж планини1i:; и, даващи 

подслонъ на борцитi:; за право на човi;шко сж

ществувание, за майчинъ еэикъ и за родна честь 

и име, великъ е н1щионалния духъ на синоветi:; 

на тая земя, които ги крепи въ в-sковната имъ 

борба за духовна и политическа независимость 1 
Кольо ни сне два пжти, а Тошо не

доволенъ отъ силния вi;търъ и съблазняванъ 

отъ лимонит'k, що бtха останали въ Кольовата 

раница на седлото, веднага се спусна надолу 

по готовия пжть на отстжплението. Съ авто• 

ритета си на голi.мъ познавачъ на Пирина, 

Кольо почна да изрежда отъ д-sсно на лi;во: 

Даутовъ Връхъ, Баеви Дупки, Кутела, надъ 

насъ Казана, Влахинскитi; Езера, южно отъ 

насъ Каменица, Бъндеришкитi. Езера, То

доринъ Връхъ, задъ него въ дi;сно - ТР.итi; 

Върха, Дженганъ, Типица, посочи мtстонахож

дението на Пепазъ-Гьолъ, Темното Езеро, 

Джендема, и най-сетне призна, че не познава 

крайнитi. източни и западни Пирински дi:;

лове. Презъ полето се виждатъ заснi.женит-в 
склонове на Източнитi; Родопи, п6 наюгъ 

f\ли Ботушъ и други планински вериги. Обръ

щаме се кржгомъ. Цtла Рнла се разтеля мощно 

предъ насъ: Царевъ Връхъ, f\й-Гидикъ, Баба, 

Мермера, Налбантъ, Манчу, Мусала, и по на

заденъ планъ - Калининъ Връхъ, Кабулъ, 

Дамка, Еnенинъ Връхъ, Рупитi; и цi.ла редица 

други непознаваеми отъ тукъ върхове. Въ за

паднитt Родопи окото лесно различава: Ибъръ, 

Равни-Чалъ, Белмекенъ и Сютка. Въ дi.•сно и 

задъ тi:;хъ се провиждатъ лилавитt. очертания 

на една верига отъ Балкана. Най-високияrь, 

като отрезанъ конусъ връхъ, не е ли Юмрукъ 

Чалъ? Цt.лото това разнообразие отъ форми, 
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остри и закржглени върхове, ту образуващ..~ 
една непрекъсната верига, линията на която 

ясно се откроява върху хоризонта, ту нахвър

ляни въ безредица единъ до друrъ, безъ ви

дима връзка по между си, раздi;ляни отъ до

линитt. на рi;китt. що изтичатъ отъ лежащитt 

въ подножията имъ езера, или отъ бездън

нитi. пропасти, се кжпе въ море отъ слънчева 

свt.тлина, която одухотворява цi;лото това море 

отъ повалени каменни гиганти, почиващи подъ 

дебелия снi;женъ саванъ. Силно освt.теннтt 

части ярко изпъкватъ. Ефектътъ на свi;тли

ната се усилва отъ голi;мия контрастъ между 

боит h на сребърноб-sлитi; заснi;жени върхове 
и тъмнитt сt.нки на долинитi;, спусъцитt., си

пеитi; и зжберитi., образувани отъ дългитi:; 

лжчи на з~sхождащето слънце. Въэморавиятъ 

цвt.тъ на планинскитt. вериги подъ снi.жната 

линия се прелива въ хиляди нюанси, като по

степенно се слива съ ржждиво-кафявия цвt.тъ 

на по-низкиtt. склонове и полета. Далече нi; · 
кжде на хоризонта се издига една стена отъ 

облаци, която сякашъ образува естествената 

рамка на дивната фаерия, която поразява ду

шата и милва окото. 

Вi.търътъ почна да пронизва запотенитt 

ни тi;ла, тръпки ни побиаатъ, а и беэъ това 

е крайно време за връщане. Жадниятъ ни 

взоръ обгръща за последенъ nжть величе

ствената панорама. Сбогуваме се съ старитt. 

си познайници и се спущаме бързо надолу. 

Слизането е лесно и много приятно, к21то по 

стълб21: за седемнадесеть минути сме на сед· 
лото, тогава когато лt.те, благодарение на 

изобилния грамадакъ, сжщото е цt.ло мжчение. 

Тошо ни посрещна съ разрt.зани лимони и за

харь, които освежаватъ изсъхналит-в ни гърла. 

Следъ малко само ние сме вече надвесени надъ 

Бъндерица. Слизаме по мt.стото, кждето вие 

л-tте пжтеката и виждаме rлупостыа, която 

изършихме т21я суrринь, тръгвайки изъ ония 

преспи и зжбери. При хубаво време и неза

мръ.зналъ снt.гъ, както днесъ, човt.къ би мо

гълъ да тръгне въ 9-10 часа сутриныа, ко

гато не ще има вече поледица, и използу

вайки скитt поне до половината отъ масива, 

да бжде на върха за З-4 часа. Ние, nълза

читi. по скалитi., го взехме за 10 часа I По

следнитt пурпурни 11жчи на захода озаряваха 

Елъ-Тепе и Тодоринъ Връхъ, когато ние га

зейки снi;гъ до nоясъ, търсt.хме скит-t си. 

Ецна по една ги изловихме, б-trълкит-t. По 

една Тошова и моя ски б-tха съ счупенъ върхъ, 

а Кольо, който бi:; въ сжщность косвена 

причина за това ни нещастие, бi; съ здрави 

ски I Нали отървахме кожитi; си здрави и 

възкачихме Елъ-Тепе I По тъмно къмъ 7 1/g часа 
бi;х:ме въ хижата, кждето радостно ни при

ветствува съ добре дошли загрижениятъ по

ради дългото ни отсжтствие бай Димитъръ. 



когато следъ два дена напускахме гр. Раз
логъ,. слънцето разпръсна мъглитi; надъ часть 
отъ Пирина, отъ Даутовъ Връхъ до Кутела, 
като че ли съ това искаше да ни даде въз

можность да се сбогуваме и съ него. Кр;,~ста
литi; на новия снi;гъ блестi;ха по върховетi;, 
а гората, облi;чена въ нова премi;на, бi; при
добила особенъ чарь, и ни нашепваше презъ 
далечината приказката за вi;чната красота на 
майката природа . . . Единъ дълъгъ езикъ 
мъгла се проточваше откъмъ Пределъ и бавно, 
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бавно се движеше къмъ откритата за насъ 
часть отъ планината, сi;кашъ искаше, покри· 
вайки я съ оловената съ ризница, да отбие 
стрелигh на очитi; ни отъ разголената и снага. 
Следъ малко самитi; ние се намираме въ 
мъглитi;. Всичко наоколо е сиво, безцвi;тно. 
Става студено и азъ се увивамъ въ мушамата 
си. Разговоритi; въ t<олата стихватъ. Всi;ки се 
е вдълбочиль въ себе си, заетъ съ впечат
ленията и мислитt си. 

Ил. Сто.11етовъ 

КОНФЕДЕРRЦИЯ 3.R ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТ.RНИЕ 

идеята за създаване на една Конфедерация 
за физическо възпитание у насъ не е нова. 

За пръвъ пжть тя се появи още преди 4- 5 
години, изхождайки отъ полуофициално мtсто, 
въ редоветi; на Съюва на rимнастическитi; 
дружества „Юнакъ". Напоследъкъ тя излезе 
пакъ отъ официално мi;сто и се подi; усърдно 
отъ самитi; организации, които се считатъ 
призвани да работятъ за физическото възпи
тание. Нито първиятъ пжть обаче, нито сега 
въпросътъ за учредяването на една такава 

конфедерация, не изглежда да е на·зр-t;лъ. 
Безъ да се ровимъ изъ историята и заражда
нето на идеята за създаване на К. Ф. В., 
които както при едната, така и при другата 

инициатива сочатъ на едно криво поставяне и 

насочване на работата, ние ще се спремъ 
върху с:ж.щината на въпроса и неговото раз

решение, като имаме предъ видъ днешната 
му фаза. 

Докато първия пжть на Конфедерацията 
поне се поставяше една опредi;лена, само

стоятелна, макаръ и косвена ней, цель, осж• 
ществяването на която скоро се разбра, че 
при българската дружествена психология мжчно 
може да се постигне по тоя пжтъ, сега ини 

циативата за създаване на К Ф. В. се явява 
съ неясни и неопред-1,лени цель и зад~чи, 
които всi.ка организация 1ъnкува по своему, 
безъ сама да има ясна представа за тi;хъ, за 
това, какво ще и накво трt.бва да представ
лява тая организация за физическо възпи
тание отъ себе си. Проектоуставътъ на Кон
федерацията и поставя наистина една цель : 
пда обединява усилията на всички отд-влни 
съюзи, като популяризира всрi;дъ обществото 
задачитi; на физическото възпитание, засилва 
научното му изследване и насърчава прила

гането му въ цi;ла България". Но това еж 
общи думи, които не даватъ представа за 
целыа на единъ псъюзъ на съюзи", както 

проектоуставътъ нарича Конфедерацията, нито 
оправдаватъ нейното сжществувание. Защото 
освенъ типичната въ такива случаи фраза „ ца 
обединява усилията", всичко останало не е и 
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не може да бжде цель на една Конфеде
рация - това еж целитi; на отдi;лнитt орга
низации, които влизатъ въ нея. 

Ti; еж, отдt.лнитt. организации, които 
трi;бва (и могатъ) да „популярнзиратъ зада• 
чит-1, на физическото възпитание", всi;ка въ 
освt.тлението на своята приложна область. И 
ние можемъ да кажемъ, че всtка отъ орга
низациитi; дава своето въ това отношение. 
Може би то не е достатъчно и ще трt.бва да 
се з~сили и уреди по-правилно и системно. 

Но това не може да бжде задача на една 
Конфедерация. Популяризирането на идеята 
за физическото възпитание вср-lщъ обществото 
ще става винаги съ огледъ и въ освi;тле

нието на отдi;лнитi; му приложни области. 
Теоретизиране върху эадачитi; на физическото 
възпитание, тi;хното систематизиране и коор• 
диниране съ огледъ на отдtлнитi; имъ при
ложни области, което би могло да влиза въ 
задачитi; на ецна Конфедерация за физическо 
възпитание, не е популяризиране и въобще 

не е за работа всрtдъ обществото, а за вжт· 
решно, междуорганизационно проучване. 

Сжщото е и съ засилване на научното 
изследване задачитi; на физическото възпи
тание, което вече би могло да се постави като 
цель на една К. Ф. В., но и то предпот1rа 
едно разработване на въпроса съ огледъ на 
отдtлнитt. приложни области, което е вече 
задача на отдi;лнитi; организации, останали 
за жалость въ това отношение много назадъ. 

Работата на Конфедерацията въ тоя случай 
би се състояла въ обобщаване, съпоставяне 
и съгласуване на отдtлнитi; проучвания, ос
вi;тляване и систематизиране на въпроситi; 
отъ общо педагогично, възпитателно и об
ществено гледище. f\ пнасърдчаване прила
гането на физическото възпитание въ цi;ла 
България" е преката цель на самитi; органи
зации и въ това отношение една Конфеде

ращ1я за физическо възпитание не би могла 
да допринесе нищо повече. 

Обърнемъ ли се къмъ средствата, съ 
които проектоуставътъ предвижда да си служи 



l<онфедерацията - а) пропаганда чрезъ пе
чата и np., б} спечелване като съучастници и 
подръжници всички културни дружества, както 

и държавниrв и обществени институти и в) 

създаване условия и приспособления за при

лагане и насърчаване на физическата кул

тура, съобразно съ уставнит-в изисквания на 

отдi;лнитi; орrанизации; - ще видимъ, че и 

тамъ еж предвидени изключително средствата, 

които еж. средства и на самитi; организации. 

Друго не може и да се очаква: целитi; опре

дi;лятъ и средствата. Между тi;хъ обаче има 

и такива, които съвсемъ не подхождатъ за 

една Конфедерация, каквито еж изброенитi; 

въ последната точка ("условия и приспособ
.ления и пр. м) Нима Конфедерацията ще почне 

да строи игрища, стрелбища, колудруми, хижи 

и пжтища въ планинитi;, да доставя уреди и 

снаряжения и пр. 7 
Да погледнемъ и малко практически на 

въпроса. За постигането на rорниrв цели съ. 

предвиденитi; средства еж необходими първо 

хора (.личности, не тълпа, и дтйци, не фигури), 

второ материални средства, и трето установя-· 

В8Нето на една програма за последователното 

„създаване на условия и приспособления за 

прилагане и насърчаване на физическа кул

тура, съобразно уставнитt. изисквания на от

д-влнитt организации". 
Да речемъ, че хората (дейцитt.), ще се 

намерятъ - макаръ тi; и въ самит-1; оргllни

зации да еж малко и едва да се справятъ съ 

rkхнитt нужди, - но ~ъ к11нви материалн1t 

средства ще разполага Конфедерацията 7 -
Членски вноски 7 - известно е положението 

на въпроса съ членскитt. вноски при повечето 

организации, за да може сериозно да се очаква 

издръжката на една Конфедерация съ такива 

цели и средства отъ членски вноски. При по

вечето организации сж.ществува и двоенъ да

нъкъ - единъ за мtстния клонъ или дру

жество, друrъ за общата организация, съюзъ 

- който тежи достатъчно на членовеrв, за 

да може да се мислtf и за трети. Волни по

жертвувания и дарения 7 - Това еж сжщиrв, 
които иначе би отишли направо къмъ отд-l;л

нитt. организации - и много по-правилно, 

защото тt се даватъ винаги за една твор

ческа дейность съ точно опредtлена цель, 

каквато може да сжществува само при отдt.л

нитt организации. Централизирането на тия 

дарения и пожертвувания въ Конфедерацията, 

която да опредi;ля, за какво да се използу: 

ватъ, и ще установява програмата за после

дователното "създаване ва условия и приспо

собления за прилагане и насърдчаване на фи

зическа култура, съобразно уставнит-1; изисква

ния на отдi;лнитt органиэациим, би довело

при голi;мото разнообразие на нуждитt и за

дачитt. на отдi;лнитi. организации, голtма 
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часть 6тъ които нужди и задачи н-Ьмаtъ hpe~li 
връзка съ физическото възпитание, - по-скоро 

до разединение, вмtсто до обединение на тия 

организации. Въ това отношение си нtматъ 

мi;стото теоретизиране и платонически раз

сжждения и намерения, а само трезвъ погледъ 

на действителностьта. 

Уставнит'h основи на проектираната Кон

федерация за физическо възпитение покеэватъ 

прочее, че радетелитt за нейното създеване 

нtматъ ясна представа за смисъла и эадачитi; 

на една конфедерация за физическо възпи

тение, нито за духа и характера на физиче

ското възпитание въ неговитt отдtлни прояви. 

Това, което иска да създаде проектоуставътъ, 

е само една централизация на дейностьта за 

реализиране задачитi; на физическото възпи

тание, когато духътъ на физическото възпи

тание иска децентрализация. Централизацият21 

води къмъ бюрократизъмъ, а физическото въз

питание е борба съ бюрократизма въ всич

кит'h му форми и прояви. Централизация оз

начава единъ върховенъ институтъ съ иден

тични цели, задачи и средства, а като „сво

боденъ съюзъ на самостоятелни съюзи" -
единъ щабъ беэъ армия, който само ще гълта 

разноски, беэъ да допринася нi;що сжще

ствено за разрешение задачитt на отдtлнитi; 

СЪЮЗИ, 

Физическото възпитание иска да изтръгне 

за моментъ човtка отъ срtдата на конвен

ционалната лъжа и фалша на обществото, и 

да го накара да се почувствува като създание 

на природата, като частица отъ вселената и 

да разбере нищожностьта на всички спеку

лации на разума за удовлетворение на стра

ститt, на всички спорове и кавги, на всi;ка 

суета въ сревнение съ живота въ природата 

и да облагороди така неговия нравъ и отно

шенията му къмъ нему подобнитt, да го на

прави истински чов'hкъ, ценящъ своето до

стойнство и съзнаващъ своето назначение. 

Една Конфедерация за физическо възпитание 

трtбва да има за основа именно тоя духъ, 

тоя здравъ смисълъ на фиэичеческото възпи

тание и изхождайки отъ него, да търси връз

ката между дейностьта на отд-влнитt органи

зации, да намери начина и пжтя за улеснение 

на всi;ка една отъ тtхъ при възможното имъ 

съгласуване и да сочи възможноститt. за тi;х

ното най-правилно развитие. Не като единъ 

„съюзъ на съюзи", а само като централенъ 

институrь за изследване, проучване и напжт

ване може да се оправдае една Конфедерация 

за физическо възпитание на такава широка 

основа при нашит-h български условия, не като 

единъ се,п:rсr,ю~, а като единъ орган'6 на 

образуващит'h я дружества и съюзи, не кето 

тт:rеН'6 представитель, е като представитель 

на идеята за физическо възпитание. 



Така Конфедерацията за физическо въз
питание се явява като единъ смисленъ вжт
решенъ институтъ на отдtлниrt организации, 
а не като една празна фирма за предъ об
ществото, отъ каквато никой нtма нужда, 
освенъ може би тия, които ще се наредятъ 
въ нея. Обществото днесъ, може да се каже, 
не е чуждо на никоя отъ отдi;лнитi; органи
зации. Не ще съмнение, че неговото освtт
ление въ задачиrt и дейностьта имъ, трtбва 
да продължава, но това трtбва да става -
н ще става по-добре-, както и до сега , отъ 
самнтt организации, на които въ това отно
шение не бива да се отнима възможностьта 

на 16нацитt, който е организацията за Физи
ческото възпитание раг excelance, после ска
утитt и спортиститt - да добиятъ една за
к ржглена форма, съ правилно построена и 
цобре разработена програма, да изжив-вятъ 
вжтрешнитt кризи, които ги вълнуватъ, и да 
дадатъ една здрава постановка и правилна 
н.асока на своит-в задачи и дейность, особено 
спортиститi;, чиято днешна предимно парадно
мачова дейность е по-скоро отрицание на 
вс:i;ко фиэическо възпитание, па тогава да се 
замисли за създаването на една конфедерация 
за физическо възпитание. Из1ъкнахме особено 
тия три организации, защото т-s еж, които 

трi;бва да дадатъ яд· 
рото на конфедераци
ята, на онова централ

но мi;сто за всестранно 
обсжждане и проучва
не на всички въпроси 

изъ областьта на физи
ческото възпитание и 

даване напжтвание за 

правилното имъ разре

шаване и съгласуване, 

къмъ което ще се при

съединятъ съ своитi; 
съвети и с:ъ своя опитъ 

останалит-s организа
ции, у които физичес
кото възпитание има 
само косвено значение. 

за непосредственъ кон
тактъ съ обществото, 
който е много по•це
ненъ з21 тi;хъ, откол
кото ползата, която би 
имали, ако освtтлени
ето на обществото се 
извършвеше отъ Кон
федерацията. Въобще 
отд-kлнитt организа
ции нtматъ нужда отъ 
посредникъ въ отно

шенията си къмъ об
щество, офици21лни 
власти и правителство. 

Даже и по чисти прак
тически съ ображения: 
nост.жnкит'k на една 
Конфедерация като 
представитель на съ

юзениrt организации 
едв21 ли би имали по
голtма тяжесть, откол
кото постжпкитt на 
самитt организаци11, и 
въ никой случай не 
би дали по-добри ре
зултати за отдtлниrt 
организации, отколко

то с21мостоятелнитt по
стж.пки на последнитt. 
f\ не трtбва да се за
бравя, че явянето на 

Елъ-тепе· 

Разбира се възможна 
би била и една конфе
дерация за физическо 
възпитание въ смисълъ 

на единъ „с:ъюзъ на сь

юзитt и, но вече на една 
no-rtcнa основа. Една 
такава конфедерация 
би обгърнала само ор
ганизациитi;, конто и
матъ!за прtка цель фи
зическото възпитание. 

Защото една конфеде
рация за физическо въз-

единъ nо•висшъ представитель на известни 
срtди, организации, изтласква на заденъ планъ 
тtхнитt. непосредствени представители, което 
би било са~о отъ вреда за отдtлннтt ор
ганизации. 

Една конфедерация за физическо възпи
тание въ посочения отъ насъ духъ и форма 
би имала своя смисълъ. Но за такава една 
конфедерация не е дошло още времето. Преди 
всичко трtбва самитt отдtлни организиции, 
особено тия, които иматъ като своя nptкa 
главна, ако не и изключителна, задача физи
ческото възпитание - на първо м-sсто Съюза 

питание въ тоя смис:ълъ 
ано иска да оправдае своето сжществувание, не 
може да остане само единъ „свободенъ съюзъ 
на самостоятелни съюзи", както се изразява 
проектоуставътъ, а тр-sбва да легне върху по
стабилни основи, да установи по-т-sсна връзка 
между организацнитi; и да поеме върховното 
ржководство. Безъ това една конфедерация 
съ сжщит-s цi;ли и задачи, които иматъ и 
конфедериранитi; организации, би била съв
с:емъ безмислена - тя пакъ би си останала 
само щабъ безъ армия, само скжпо платена 
фирма за предъ обществото - едннъ непро
стенъ лукс:ъ за днешно време. Обаче и за 
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По време н21 войнитi; им21хме случа~ да 
посетимъ и кръстосаме Пиринъ пл21нина и то 
южния,-ъ и дi;лъ --:-- южно отъ Папазъ-чаиръ, 
а северния - това ни се отдаде миналото 
лtто. Северниятъ дtлъ е този, които пр~димно 
привлича туристи и други любители на при
родата, именно по редъ свои отличия: 1) по
ради своя уединенъ, внушителенъ и имnозан• 
тенъ изгледъ, особено отъ къмъ североизтокъ; 
2) поради своитi; чудно изваяни отъ самата 
природа скални венци и гълбини подъ тtхъ, из· 
пълнени отъ десетки олимпийски езера, които 
не еж нищо друго, ~твенъ десетки бисери на 
най-скжnоценния гирландъ на македонската 
земя, що представя Пиринъ планина ; З) по
ради своитi; многобройни и пълноводни ручеи 
и реки, които изтекли отъ езерата, спущатъ 
се стремглаво между скали, ридове, урви и 
пропасти въ безброи бързей и водопади, които 
К8ратъ планината да говори; 4) поради своята 
най-разновидна, богата и гиздава растител
ность, иэъ която планинската звезда - едел
вайса - изпъква, като емблема на красотата 
и nривлекателностыа на планината. 

Думата е за р. Б1,ндерица и нейната до
лина. Бъндерица е отъ най-голi;митt пирински 
рtки, която тече преэъ най-величествената 
часть на северния пирински дi;лъ, именно, въ 
подножието на пиринския първенецъ - Елъ
тепе tiбB1 м.) 1

). Тя събира водитt тъкмо на 
10 езера въ своя циркусъ или на 1

/ 10 ос.ъ всички 
пирински езер21, провира се между Еnъ-тепе 
и Тодоринъ връхъ за да се сл'hе като нzinycнe 
планината сър. Д21мяница и така общата рtка , 
вече nодъ име Г.лазне, минава въ запz~дния 
кр8Й на гр. Банско, следъ което се втича подъ 
с. Голийна-Баня въ Мехомийската рtка и от
т21мъ въ р. Места. Долината на Бъндерица е 
най-обитаема. f\ко местното население срав
нително по-слабо я посещава, защото горитt, 
които крие тя еж повече млz~ди и още не еж 
подложени на усилена експлоатация, то лtтно 
време въ ней е гъмжило отъ туристи, други 
любители на природата, риболовци и np. Презъ 
ней води пжтя за Елъ-тепе и този презъ би
лото на Пиринъ зzi р. Влахина или за Св. Врачка 
Бистрица - за къмъ Струма. Нейнитt езера 
еж едни отъ най-красивитi;. Въ ней сжще· 
ствува днесъ единствената хижа изъ Пиринъ 
- хижа Бъндерица, дето може да се намtри 
подслонъ. Нz~й-после, близостьта на Бьнде
рица до rp. Банско, главния изходенъ пунктъ 
за излети въ Пиринъ - твърде много допри
нася за нейното оживление. 

1 ) Мннt~лото лiпо Д-ръ Лунзъ, асистентъ по гео· 
графия въ Берлинския уннверснтетъ nptiви нови из• 
мi.рвання на Пнринъ планина и отъ nредварнтелнитв 
изчисления изкара Еnъ-теле 2918 м., както н другитв 
върхове по-високи. Дали бждащитi. му изчисления 
ще nотвърдятъ nредварнтелнитв - не се знае. 

Значи, за да н21влеземъ въ долината на 
Бъндерица тр-sбва да nотеглимъ отъ гр. Банско. 

Гр. Банско (850 м. в.) е най-хубавото пи
ринско градче. То е запазило своя стариненъ 
видъ, койrо го прави nо-~нтересно, отколкото 
съседния гр. Раэлогъ (Мехомия). И3ъ неговитt 
тi;сни калдаръмени улици между високи стари 
каменни постройки и часовниковата кула, като 
че ли вtе духътъ на средновtковието. f\ близ
китt най-високи пирински върхове усилватъ 
неговата тайнственость. Гр. Банско изпраща 
пжтника съ добро настроение. 

Гр. Банско е разположенъ 4- 5 клм. до 
Пиринъ върху къжелния наносъ на Бънде
рица и Дамяница или общо на Глаэне. Пжтя 
за долината на Бъндерица върви именно по 
този къжеленъ наносъ непосредствено до са
мата ръка, чието легло следъ като напусне 
планината се силно рззклонява и набраздява 
къжелния наносъ. Нека предварително забе· 
лежимъ, че пжтя е извънредно лошъ. Ецва 
ли на 2-3 клм. и то съ мжка може да се 
отиде съ кола, следъ което той се превръща 
изъ цi;лата долина въ сжщинска планинска 
пжтека, но извънредно камениста - осеяна 
съ по-едри и по-дребни камъни, които лесно 
могатъ да се раэчистятъ и се направи по
удобно пжтуването. На много мtста, дето става 
нужда да се nресечатъ буйнитi; води на рi;
ката, дори нi;ма по една или две греди за 
мостъ. Въпреки обстоятелството, че Пнринъ 
планина привлича много посетители, тя нt.ма 
пжтища. Рила, която има сжщия планински 
характеръ, е вече снабдена съ твърде удобни 
п.жтища. Смtтаме, че дългъ се налага на ту
риститi;, па и на влz~ститi; на гр. Банско, да 
се загрижатъ за създаването на по-хубавъ 
пжть изъ най-обитаемата долина на северни 
Пиринъ. 
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Материалитi; на къжелиния наносъ еж: 
пi;съкъ, но повече едри и дребни камъни, а 
на мtста и едр.~ заоблени каменни блокове. 
Тi;эи материали нi;кой учени1) предполагатъ, 
че еж рi.чно-ледникови, т. е. такива, които въ 
дилувиално време еж влаченн отъ ледницитi; 
на Бъндерица и Дамяница и отъ рi;китъ, 
които еж се образували отъ тi;эи ледници. Но 
не е чудно тi.хното напластяване да датирz~ 
и отъ по-кжсно време. По скаленъ съставъ 
тi.зи материали еж отъ rранитъ, кристали
ненъ варовникъ (мрz~моръ) и rнаисъ. По-ед• 
ритi; камъни еж отъ rранитъ, като по-твърда 
скалz~, а по-дребнитt отъ остана.пит-\; скали. 
Това скz~лно разнообразие изъ цi;лата долина 
на Бъндерица се дължи на нееднаквитt скали 
отъ дветt страни на Бъндерица. Необходимо 
е да се забележи, че долината на Бъндерица 

1
) П. laжrotJuч. Г лацнални траговн на Пирину. 

Глас Србске Крапьевске академнjе, LXV, 1903 г. стр.165. 



е рtзка геологическа граница въ северния 
дtлъ на Пиринъ ,което е съ твърде важни 

последици, както за формитt на планината, 

така и за растителностьта и, па дори и за жи

вотинското и царство. Централната маса на 

Пиринъ е гранитова, обаче външната и об

вивка е отъ кристалинни шисти (мраморъ, 

гнаисъ и др.) До като на северъ отъ Бънде

рица обвивката, която тукъ ~ отъ кристали

ненъ варовникъ, се е запазила и тукъ еж 

най-високюt върхове на Пиринъ на чело съ 

Елъ-тепе, на югъ отъ Бъндерица, централ

ната часть е опалена, особено централното 

било. Така Бъндерица съ срещуположната 

ней р. Вт1хина по западния склонъ на Пи

ринъ разд-влятъ северния дtлъ на Пиринъ: 

на Елъ-теnенски варовиковъ и юженъ грt.1ни

товъ. Порt.1ди това скално рt.1зличие Елъ-те

пенския д-влъ се отлич11ва съ своитi~ рtзки, 

пресечени и заострени форми, на мtста съ 

отвесни стени и дълбоки пропасти ; отличава 

се, разбира се, още съ своя карстовъ харак

теръ - Елъ•тепенскитi~ циркуси еж сухи, иматъ 

само 2 незначителни езерца, а на югъ отъ 

Бъндерицt.1 последнитt изобилствуватъ. Въ се

вероизточнитt поли нt.1 Елъ-тепенския дtлъ -
срещу гр. Раэлогъ бликаrь голtми карстови 

извори, кt.1квито еж т1ни на р. Яза и р. Иэтокъ. 

Но, казt.1хме, важни еж последицитt за расти

телносrьта на nланинt.1та. Преди да се нt.1влi~зе 

въ планинt.1та, изъ леглото Н8 Бъндерица и 

наоколо еж пръснати малки групички отъ 

елша, но дойде ли се до планината започвать 

иглолистнитt гори. Характерно е за северо

източната часть на Пирина, че тукъ нi~маме 

онова редув!lне на ropитii, както въ другитi; 

наши пл!lнини, а именно въ ниэкитt части се 

започва съ храсти, после идватъ джбови гори, 

после букови и нt.1й-nосле иглолистни. Тукъ въ 

Пиринъ почти нtма широколистни гори и вед

нага се минава къмъ иглолистнитt. Но сt.1митi; 

иглолистни гори изъ Бъндериц!I ,еж разли4ни 

въ зависимость отъ различния скаленъ теренъ 

отъ дветt и страни. Южно отъ Бъндерицt.1 по 

гранитовия теренъ отъ нt.1чало до край nре

облад!lва елата, а северно - по варовиковия 

теренъ от·начало преобладава бора, който 

обича сухотата, а надъ него въ високитt части 

на планината, преобладава прочутото игло

листно растение черна мура (Pinus leocodermis), 
което се среща у насъ само въ Пиринъ и то 

точно ограничено върху варовиковия теренъ. 

Отъ боровитt дървета тя дава най-трайното 

дърво, за това се и скжпо цени. Нейната 

трайность е не по-малка отъ тази на джба. 

ДървеRия материялъ на всички стари солидни 

сгради въ Банско е муровъ; употрtбява се за 

правене на бжчви, а въ миналото е била из

пращана на Чайази (Орфански заливъ) за пра

вене на гемии. Надъ хижата, на около 10 м. 
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се намира на~-дебелия екземnляръ отъ черна 
мура, нареченъ „Байкушева мура" . Въ гор· 

ната часть отъ долината на Бъндерица, преди 

да се прескоLJи границата на гористия поясъ, 

върху гранитовъ теренъ вече се срtща бтr,.ла 

.муоа (Pinus Peuce). 
Споменахме по-горе, че емблемата на 

красотата на Пиринъ е еделвайса. Това е едно 

растение, което расте сжщо само по варови• 

ковъ теренъ, но алпийски варовиковъ, ка

къвто имаме само въ Елъ-тепенския дi~лъ и 

то по най-непристжпнитt скели, благодарение 

на което не ще може да бжде унищожено 

съвършено. 

Различието въ скалния съставъ на Пи

ринъ срещу Банско има значение и за каче

ството на водата, която черпи за пиене този 

гргдъ. Тя е подпочвен!! и се лови надъ града 

въ къжелния наносъ. Тя е нито съвършено 

мека, нито съвършено твърда, защото е см'hсь 

отъ меката вода на гранитовия теренъ и отъ 

твърдата - на вариковия. 

Най-после, преди да навлеэемъ въ пла· 

нината, нека споменемъ за тритt изворчета 

съ топла вода, която има t = 21 ° С, когато 

речната вода има 14·5 - 15° Ti, се намиратъ 
средъ разклоненото легло на Бъндерица, на 

1 клм. разстояние до планината. Предполага 

се, че тii еж по-топли, но изобилно блика

щата наоколо студена вода ги охладява. По

неже на гр. Банско липсватъ изобилнитi~ го

рещи ·:минерални извори на с. с. Голийна Баня 
и Добриница за да стан@ още по-привлекате· 
ленъ, сжществуватъ намtрения за използуване 

на тtзи топли извори, но се иска основно 

пrоучване. 

Пжтникътъ маменъ отъ Елъ-тепе и из· 

шиления Тодоринъ върхъ (2620 м.) навлиза 

въ долината на Бъндерица чреэъ устието и, 

надъ които господствуватъ височинитi, : отъ 
лtво или северъ Ситат,, съ остатъци отъ 

нtкогашна стара крепость подъ еж.щото име, 
а оть д-tсно или югъ Кунарево. Пжтя върви 

между млада г жста борова гора ту отъ ед

на те, ту отъ другата страна на рtчното ко

рито, което става все по-стръмно и по-стръмно 

- надлъжния наклонъ на долината се уве· 

личава. Сжщевремено долината се твърде много 

стеснява, а и онова изобилие отъ н~дробени 

материали, както при устието на долината на

малява. Това положение продължава до м-t

стностьта Висковото и надъ нея. Висковото 

се см'hта за среда на пжтя до хижа Бънде

рица, до която отъ Банско има около 15 клм. 
пжть, който се взима за 4 часа. Следъ това, 
долината почва сравнително да се разширява и 

се стига така наречената д.,,.лzа по.лs,на. дето и 

наклона на долината отслабва, за да се усили 

отново въ горния край на поляната. Тукъ долу 

бучи водопада на Бъндерица. Тукъ се навлиза 



въ царството на черната мура. Половинъ часъ 
още п~туване и пжтника е при хижа &н
дерица (1800 м.) - на лi;вата страна на рi;ката, 
върху малка полянка nодъ стенитi; на Елъ
тепе и Тодоринъ връхъ, заградена съ мури. 

Хижа Бъндерица е солидна каменна по
s:тр9йка, безъ особена архитектурна външность, 
съ 4 удобни стаи и изба. Била е построена за 
сушилня на семе отъ черна мура, а днесъ 

s:лужи за жиhище на горскитt. стражари и 
туристическа хижа. Тя е изходенъ nунктъ за 
излети до Бъндеришкитt. езера и до Елъ•теnе. 
Оrъ ней на северъ вече, по отвеснитi; скални 
стени на Елъ-тепе, се намира еделвайса. 
Отъ хижата се от

крива циркуса на Бън
дерица, който отстои 
нагоре само на около 

5 клм. Открива се еж.що 
централния гребенъ на 
П~:~ринъ. Посетителя, 
до ш ъ л ъ при хи

жата, не може да из

търпи на изкушението 

да не отиде и види 

циркуса на Бъндерица, 
който дразни любопит
ството и примамва съ 

своята заострена ог

рада и върхове по нея, 

съ своитtотвесни каме
.нисти сипеи, изпъстре

ни съ снi;жни преспи и 
съ своитi. най-вече кри
стални езера въ осно

вата си. Всичко т0ва 
остава трайни, неизли
чими впечатления. 

Пжтя за циркуса на 
Бъндерица върви въ 
лi;во отъ реката, която 
още отъ Дългата по
ляна дълбоко врtзва 
своето корито въ дi;с

ната часть на доли- • 
ната, непосредствено Гопtмото н мапко Бъкдеришко езеро 
до изправения склонъ 

на Тодоринъ върхъ. Скоро се настига зоната 
·на клека, която у насъ е отъ 2000-2300 м. 
в. Долината запазва ширината и стръмнината 
си отпреди хижата. Но стигне ли се така на
речената Изzор1ма бачия и се приближи устието 
на циркуса, стръмнината изчезва и навлиза

нето въ него става съвсемъ свободно и приятно. 
Следъ това наставатъ околоаръстъ от

веснитt стени на циркуса, които отведнажъ 
просто отсичатъ началото на долината. 

Циркусътъ на Бъндерица се вдава доста 
навжтре въ планината и се намира непосред

ствено подъ вододtлния и гребенъ. Той се 
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загражда: отъ северъ съ Хвойнати т,рх'6 
{2570 м.), отъ западъ съ Гьорzиiiца и Баш
лийски чукаръ (2680 м.), отъ юrъ съ Итипица 
и отъ изтокъ съ върхъ Bacuлal'iи (2580 м.), а 
отворътъ му е на североизтокъ, въ която по

сока е и посоката на ръката. Както всi;ки 
циркусъ, циркуса на Бъндерица представя 
една грамадна кухина съ изгладено равно дъно 

въ най-високата часть на планината. Въ сте
нитi; на тази кухина върху тераси еж разпо
ложени езерата, водата на които се прелива 

отъ едно въ друrо чрезъ пенливи бързеи и 
водопади или пъкъ чрезъ подскално шуртене 

до като стигне дъ!iото на циркуса. Надъ езерата 
еж прикрепени снi;ж
нитt преспи, които ги 
хранятъ. Езерата на 
Бъндерица , както спо
менахме въ началото 

еж 10, разпредtлени 
на 2 тераси съ висо
чина една надъ друга 

100 м. Още при входа 
на циркуса, именно въ 

дtсно или изтокъ 01ъ 
него, е езерото K r,p 
llёSM'lJ, На вжтре въ цир
куса, почти въ срt.дата 
му е Гол1омото бън
деришко езеро, подъ 

което на нi;колко кра
чки е едно съвсемъ 

малко езерце. Голt.
мото езеро е прочуто 

съ рибното си богатство 
Хубава пъстърва се 
въди тукъ, която лtтно 
време привлича много 

риболовци. Тi;зи езера 
еж на височина отъ 

2050 - 2100 м., каквато 
е височината на пър

вата тераса. Горе, на 
втората тераса еж оста-

налитt езера: три nодъ 
фот. и. Батаклиевъ върховетi; Василаки и 

Итипица, които изпра
щатъ водитi; си въ Г олtмото езеро и три 
подъ Гьоргийца, които изпращатъ водитt. си 
направо въ рi;ката. Освенъ тi;зи 9 езера, Бън
дерица получава вода отъ още едно езеро, което 

е почти вече насипано и което се намира вънъ 

отъ циркуса и - между Еnъ-,епе и Хвойнати 
върхъ. То спуща своята вода презъ изrорt.
лата бачия. 

~акто образуването на циркуса на Бън~ 
дерица, така и констатираното по-рано раз

ширение на горната часть отъ долината и, 

което проследихме още отъ преди Дългата 
поляна, се дължи на нi;коrашното и (диливу-



ално) заледяване. Нi;когашния Бъндеришки 
ледникъ, сnоредъ Берлинсю1я nрофесоръ по 
география Албре:rm'6 Пенhо, който презъ 1924 г. 
посети България, достиrалъ дължина 15 клм„ 
и слизалъ до 1200-1300 м. височина, което 
значи, че е слизалъ по-долу отъ Дъr,гата по
ляна . Сн-вжната линия на Пиринъ била 100 м. 
по-низко отъ тази на Рила, именно на 2100 м • 
каквато е височината на Голi;мото езеро 1) . 

Отъ тази височина нагоре еж се формирали 
ледоветi;, текли надолу, дълбали самия цир
кусъ за да разширятъ странитi; му и израв
нятъ дъното му, дълбали нашироко следъ това 
и самата долина , по който начинъ еж я раз
ширили и дали известната въ географската 
наука коритна форма ~). И 3весrно е, че еро
зията на ледената маса е по интенз~1вна, от

колкото тази на водата. Самото корито днесъ 
на Бъндерица отъ циркуса до Дългата по
ляна е тi;сно, но то е д-вло на по-нови врi;з
вания, било на ледената pi;1<a подъ ледника 
или на съвремената рt.ка. 

Сжщо заледяването на една долина става 
причина за образуването на прагове и стж
пала, които могатъ да се срещнатъ по над

лъжното и падение. Ti; се дължатъ на неед
наквата твърдость на скалитi;, върху които еж 
текли ледоветi; или пъкъ поради колебанието 
на ледниковото ниво, ( следствие измi;нението на 
темnературнитi; условия) въ заледенитi; части 
на долината става вторично натрупване на 

влачениrs отъ ледника моренни материали .. 
Поради втората причина е стжпалото на во

допада на Бъндерица при Дългата поляна . 

•) Al. Пепсlt, Geologische und geomorp hologische 
РгоЫеmе in Bulgarien, Sonderabdruck aus Geologe № 38, 
стр. 859 и 860. 

") Проф. Ж Радее~. Природна скулптура по ви:• 

сокитt; бълг11рски планини, стр. 62. 

Сжщо на залесяването на горната часть 
на долината на долината на Бъндерица с~ 
дължи обстоятелството, дето нейното дъно е 
сравнително чисто, измито отъ надробени ма
териали, каквито констатирахме въ изобилие 
въ долната и часть и къжепния наносъ. Вtрно 
е, че изъ горната часть, напр. къмъ Изгоря · 
лата бачия, па дори и до самитi; езера има 
грамадни маси надробени материали, по-едри 
и по-дребни блокове, които на мtста образу
ватъ така нареч.енитt каменни морета, но това 
еж материали, образувани следствие ерозията 
и извt.тряването на скалитt. Такива матерняли 
има и по планини, които не еж били заледя
вани, напр. Витоша - подъ Черни връхъ, 
Резньоветt., при Златнитt мостове и другаде. 

На заледяването на Бъндерица или на 
която и да е друга долина се дължатъ още 

редъ скални форми и други географически 
обекти, но най-изразителнитt и най-впечатли
телнитt. си оставатъ циркуситi; съ езерата. 

Споменахме, че хижа Бъндерица служи 
и за изходенъ пунктъ до Елъ-тепе. Пжтя е 
равенъ на 4 часовъ усиленъ ходъ. Трt.бва да 
се пренощува въ хижата и сутринь рано да 

се потегли за да може до 10 ч21са . пр. пл. да 
се излезе на върха. Така ще може да изпол
зува сутриньта прозрачность на въздуха за 

наблюдение и избегне следобtдното често 
заоблачване на върха. Пжтя води nрезъ Изго
рялата бачия, по южн_ия сt<лонъ на Елъ-тепе 
- до самия връхъ; отъ друrитi; страни вър
хътъ е неnристжпенъ. Изобщо пжтя е много 
стръменъ и труденъ. F\ко се случи хубаво 
време изгледитt отъ върха еж великолепни, 
вижда се Бt.ло море. Но това е рi;дко. Не 
напразно Елъ-тепе се нарича още „върхъ на 
буритi;" . 

Ив. Батаклиевъ 

62 



ДРУЖЕСТВЕНЪЖ ИВОТЪ 

ХХ редовенъ дружественъ съборъ ще се 
състои на 7, 8 и 9 априлъ въ гр. Плi.венъ при след• 
ната програма: 

7 аnрилъ. - 4 часа суrриньта. Пристигане на 
rоститв и делеrатитt отъ къмъ София ; 

5 ч. 20 м. Пристигане на гоститt и делегатитt 
отъ къмъ Горна-Орtховица. 

Разквартируване изъ града. 
10 часа np. об. Полагане основния камъкъ на 

започнатия туристически дом-ь въ града. 
3 часс!I cn. об. Откриване на събора въ чита· 

лище „Съгласие". 
Вечерьта въ сжщия салонъ Туристическа среща 

съ весела часть. 

Съборътъ ще има следния дневеиъ редъ: 
1. Рефератъ „Стопанското значение 1-111 туризма". 
~- Отчетъ но Централното настоятелство; 
3. Про11tрк11 на пълномощията и приемане н11 

IIЛОНОВИТБ пратениц11 ; 
4. Приемане t1a новитt клонове и твхнитt пра· 

теници: 

5. Избор~, на съборно б~оро и комисии; 
б. Докладъ на нонтролнат11 комисия ; 
7. Разискване no отч~та на контрот111та ко· 

мисия и Централното настоятелство : 
8. Рефератъ „Строителна политика н11 Б. Т. Д* 
9. Изменение н11 дружествени 11 уставъ; 
10. Правилникъ н11 хижестроението и пр. 
11. Бюджеrъ э11 финансоо11т11 1927 година; 
12. Конфедерация за физическото възnитан:1е ; 
13. Докладъ на комисии1i;; 
14. Провъзгласяване н11 почетни членове: 
15. Разни. 
16. Опредtляне мt.сто на ХХ·й редовенъ дру· 

жественъ съборъ и 
17. Изборъ на ut.no Централно настоятелство 

и контролна комисия. 
З а бе п еж к 11. f\ко горния дневенъ редъ не 

се изчерпи на 7 и 8 anpиn1>, то з11седаtIият11 на съ
бора ще продълж11тъ и на 9 аnрилъ. 

Следъ събора се уреждатъ следнитt традици· 
онни излети : 

1. Плtвенъ-Комудара-Картожабене·срещу тече
нието на р. Чернеrrка-Каnчука - Kaparyi:1 - Бресто
вецъ - Черния nаметникъ - Кайлъшка долина -
Плевенъ; 

2. Плi.венъ - Кайnъшка долина - Среброструй 
- скалата на печенитt картофи - Тученица - об
р11тно Плtвенъ. 

3. Плtвенъ съ влека Сомовитъ - по р. Дунавъ 
съ лодки до Карабоаэъ - Гулянци - Плtвенъ: 

4. Плtвенъ съ вrr11ка Сомовитъ - по р. Дунавъ 
съ лодки до Ннкоnолъ - Турну Муrурели (Ромжння). 
311 Турну-Мугурелн нзлетътъ се ще състои 11110 се 
получи разрешение отъ ромжнскнтt поrраtIнчни 
власти. 

Всички клонове еж длъжни да уведомятъ най-
11ъс110 до 4 аnрилъ плt.венскня клонъ „Кайлъшка 
долина• колко души делегати н гос.и ще участвуватъ 
въ събора н ако не nрнстиr1111тъ на оnред'kленото 
време. то точtJо кой день и кой часъ. Сжщо 1а1<а 
11олко отъ делегатитi; и гостнrh еж н<ени н колко 
мжже. При неспазване на горното нарежд11не nлt
венскня1ъ кnонъ се освобо1кдава отъ грижата за на• 
станяване и вината за това н-i;ма да б"-.де негова. 

Софийския 1<лонь Rлеко Константиновъ е 
имвлъ своето годишно събрание, както съобщихме 
вече, на 27 февруарнй. От-ь иэп р11тення отче1ъ ваднмъ 
следното: 
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Въ кр11я на 1926 rод. клонътъ брои 90'\ член11, 
к11то борави съ повече отъ 500 хиляди лв. 6юджетъ. 
Къмъ клона еж учредени следннt1. фондове : Хижа 
f\леко, Залесяване, Ктщннца, елентрнческа ннста• 
лация nри хижа f\леко, Туристически издания, Турис
тически домъ, хижа Черни връхъ, фото•група и ски 
група. 

При клона еж у4редени три секции : I-ва съ 50 
члена, I1-та съ 9 член11 и lll•a съ 44 член11. Дей
ностьта на секциитt е била сл11ба и н11стоятелството по 
редъ сьображення е на мнение да се закрнятъ. 

За да могатъ членоветi; на клона да се заnо
зtIi!11тъ съ ски-техниката , като улеснително средство 
при знмни,t излети, н11стояте11ството е удобрнло об
разуването н11 ски-секцията. 

Липсата на художествени снимки от-ь р11йона 
на клон11, чувствув11н11 доста отдавн11, е наложило уч
редявнtIето на фото-групата при клона. Първнтв и 
задачи, поставени отъ настоятелството еж: сн1-1мки 
отъ Витоша, снимки на околннrt. манастири. села н 
битови снимки отъ Софийско. 

Официални излети не еж устройвани, но из
летни групи отъ София еж пребродили Рил11, Пирннъ, 
Балкана, Родопитi;, Странджа н Осогово. Всички из
лети Clil били добре организирани. 

Мак,ръ н късно еж били уредени н нi;колко на • 
учнн беседи, посетени добре както отъ членове, така 
И ОТЪ ВЪНШНИ XOpll. 

Презъ годин11та еж дадени и нi;колко вече• 
ринки. Най•добъръ nриходъ е дала вечеринкат11, 
устроена на бжднн вечерь въ хижа f\леко. 

Презъ годината хижа f\пеко е била посетена 
отъ 6310 души, отъ конто 1557 членове. Отъ тtхъ 
4609 мжже. При хнж11та е съэдаде11ъ бюфетъ, поста
венъ телефонъ. Настоятелството е решило при хи
жата д11 уреди н станция за метеорологически на
блюдения. Началото е поставено. 

Настоятелството е започнало уреждането н на 
алnинеумъ. Само чр'еэъ него ще моr11тъ да се з11n11-
зятъ онtзн рtдкн цвi;тя, нtкога въ изобилие по 
Витоша. 

Следъ редъ срещи съ упр111111т11 на общината 
настоятелството е уредило въпроса да не се з11 бр11-
нява посещението н11 хижата, нi;що което се пред
полагаше да стане въ връзка съ водопровода София 
- Бистрица. Наложени еж. нi;кой ограничения, които 
трi;бва д11 се сnаэватъ строго отъ нзлетницнtt. 

За новата nотсройка при хижа f\леко еж вече 
приготвени намънн н дървенъ м11тернаnъ, основнтв 
н на малка хижа при Черни връхъ еж поставени. 
Взети еж. всички мtрки тази хижа да бжде roтofla 
nрезъ лtтото на 1927 год. 

Залесяването при хиж11 f\леко з11nочн11 nрезъ 
1925 r. Презъ тази година еж били засадени 20 хи
ляди борчет11, а nрезъ 1926 г. - 40 хиляди. За цельта 
е създаденъ н сnециаленъ р11зс11дникъ съ около 
единъ милионъ барчета. Тази безспирна дейность е 
эаинтересув11ла и горси11т11 власть, която се е заела и 
тя вече съ эалесяв11нето на Витоша. 

За да може успi.шно да се нзвърwв11 залеся· 
ването отпеч11тани еж горски марки. Пласирачето 
имъ между чnеноветi. е разрешено, но то върви 
много сл11бо. Съ пласирането нмъ извънъ членове,;. 
е нуждно разрешение на Минис rе;,ския съветъ. Та• 
кова е поискано, но и следъ изтичане на ui;лa го
дина разрешение още не е получено. 

Нуждата отъ туристическа литература отдавна 
се чувствува. Затова се създ11де при клон11 библио
тека „Туристическа просвtта," Първит'\; книги отъ 
тази библиотека еж иэвестннтi. вече .Витоша• и 
.,Осогово" отъ почетния членъ на клона П. Делира-



Аевъ. Списанието "Български' турнстъ" се получава 
от,, 734 члена и 44 нечленове. 

Клоновото насто11телство изказва сво11та благо

дарность на г. Генералъ Лаэаровъ, r. ПолковRнкъ 

Ковачевъ, на r. Хесаnчневь, началннкъ на Т. П. Учи
лище и на ученицитЬ отъ сжщото учнлише, на г. П. 

Марковъ, В. Николовъ и Ст. Григоровъ за укаэаннтЬ 

отъ тhхъ услуги и СЪАействне no залеаването около 
хижа 1\леко, по свързванието на хижата съ телефонъ 

и по превоза на материала, нужни за хижата. 

На К. Петковъ, Н. Чилннгнровъ и Т. Марти• 

новъ за nоложеннтЬ оrъ тhхъ грижи no стопанисва• 

нето HII XИЖIITII, 

Въ новото клоново насто11телство влизатъ : 
nреАСеАатель Д-ръ Борнсъ Вазовъ, nоАТJреАседатель 

Димитъръ Тошковъ, секретарь Т. Куnенковъ, касиеръ 

Хр. Втичевъ, домакинъ-библнотекарь Ил. Иванчевъ, 

съветници: 1\рхитектъ Л. Иввновъ, Н, Чнлингировъ 

и П. Пауновъ. 

На б февруарнА т. r . Плi;венски11 клонъ „Кай• 

пъшка Долина• е ималъ редовно годишно събрание 

на членоветЬ, въ което насто11телството е дало отчетъ 

за дейностьта на клона nрезъ 1926 rод. На 31 декем

врнй 1926 год. Аружеството брои 171 члена, отъ които 

мжже 106 и жени 65. По nрофесн11 се разnредi;лятъ: 
чиновници 55, домtsкини 40, търговци 36, разни 

nрофиснн 24, учители 8, ВАВОКатн 5, лекари 2 и 1 
студена,. Преэъ rоцината настоятелството е имало 2В 

заседани11 и 3 дружественнн общи събрани11. /iасто

телството nро11вн максимумъ усили11, които се увi;н

чаха съ ycnt.xъ. Основитi; нв стро11щи11 се домъ отъ 

300 кв. метра еж вече изкарани надъ эем11та и nрезъ 

nролt.тьта почва строежа съ тухли. Излетната дей
ность е била слаба. Направени еж 15 излета, noce• 
тени отъ 180 членове и 74 гости. Финансовото поло

жение е много добро. Дружеството нt.ма никакви за

дължения. Издържа канцелари11, кждето дружестве

ннтЬ членове се събиратъ почти вс-tк11 вечерь з11 об

мена на мисли по случай ионrреса, който ще се с1,

стои на 7, 8 н 9 аnрилъ въ града ни. Настоятелството 

полага rолt.мн грижи за настаняване на гоститi; и де

леrатитi;. Следъ приемане отчета, събранието е из

брало ново настоятелство въ съставъ : nредседатель 

Петъръ Караивановъ, nодnредседатель Каnнтан;ъ Ва

силъ Бейковъ, секретарь Димитъръ Тошковъ, ка.снерь 

1\нтонъ 1\нтоновъ, домвкинъ Славко Тотевъ, колек

торъ фотографъ Д11наилъ Стефановъ, заведующъ нз

летитi; Петко Торуровъ и членъ доnисникъ Меринъ 

Пановъ. За контролна комисия : nредседатель Димн

търъ Каракашевъ и членове r-ца Пенка Никол:ова и 

Коста Д. Грасевъ. 

За дейностьта на Тъновския илонъ Трапе

зица дадохме сведения въ декемврийския брой ня 

минал11та rодин21 . Въ края на отчетната година бро
на членовет1; е достигналъ числото 466, отъ тt.хъ от
писани no нередовность или з21миналн 31, така че ре
довннтi; членове въ кpWI на годината еж 435, отъ 

конто 333 мжже и останалитi; 102 жени. 

Останалнятъ къмъ 1. 1. 1926 rод. каnитвпъ на 
сума 1,233,215·18 nв. е билъ увеличенъ до 31 XII с. г. 
на 1,30В,09513 лв .• Гласуваниятъ отъ общото събрание 
бюджет,, за 1926 r. е билъ уnражненъ съ значелна 
разлика, като nрнходнтi; гласувани на сума 122,600 лв. 

еж достигнали до 141,090 лв., а разходитi; - 165,006. 
Превишението въ разходния бюджmъ по из11естнн 

параграфи е доста чувствително и то се дължи на 

rол-kмнтi; завършени и незавършени строежи, въ конто 

се е впусн21лъ клонътъ, благодарение rолi;мата no• 
мощь отъ 70,000 лв. обещана отъ r. Министра на 
Неродното nросвi.щение и оформена, но която не 
е получена още. За покриване разходнитi; пара

графи се е послужило съ сумитi; на фонда „Д-ръ Ст. 

Сарафовъ" и съ изтегляне суми no откритата въ раз• 

мt.ръ 100,000 лв. текуща смt.тка при търновската 

nопулярн11 банка. 

Върху следнитi; бюджетни приходи и разходи 

смi;таме да сnремъ вниманието : спа,сни. 1. Преэъ 

1926 r . общи~пъ nриходъ отъ спалнитt. е 49,679 " лв. 

2. За поддържането имъ еж изразходвани 3,912 лв. 
3. Чистиятъ nриходъ отъ nхъ презъ 1937 r . е 45767 
лева. Раnредt.лението на посетителнтt., конто еж npt:• 
нощували въ хнжат11, е следното: 

1. Членове на Б. Т. Д. 118 души. 

2. " ю. т. с. 177 

3. Ученици - 2,403 

4. Учители - 513 

5. Членове на културни и спортни организации 
520 души. 

6. Чужденци професори и студенти - 96 души 
или всичко 3В27 души, 11 числото на пренощувани11та 

е 5,203. Сnалнитi; не моrатъ да бждатъ използвани 
отъ лица nжтуващн по търrовн11 или друга работа, 

а само отъ он1;зи, конто посещаватъ града съ на

учна цель. 

Даренията и nомощнтt. презъ 1926 rод. Еiъзли

эатъ на сума 43,993·10 лв. и свидетелств11тъ з11 съзна

ние„о на гр11жданството за голi.мата рол11, която кrрае 

туризмътъ за града и родината. За дарители членове 

еж били провъзгласени : д-ръ Rнгелъ Цаневъ, лt.
карь. съ 1000 лв., Никола К. Ивановъ, търrовецъ, съ 

10,000 лв. (въ циментъ), 1\лександръ Цаневъ, зап . пол• 

ковннкъ, нар. nредставитель, съ 1000 лв., Сто11нъ 1\та

насовъ, n. каснеръ на Б. Н. Б. съ 1100 лв. и Стеф11нъ 

х. Сввовъ, сл21дкаръ, съ 1000 лв. и Христо Геневъ, 

главенъ директоръ на Чин. К. Спестовно Застр. Д-во 
отъ името на сжщото е внесълъ сумата 1000 лв. 

Самъ по себе си отчетътъ на търновския клонъ 

въ 11 страници и 23 приложенн11, е образцовъ и го
вори ясно за огромната организаторска дейность, 

която развива клонътъ, съзнав21щъ сернозностьта на 

едно rontмo иултурно дtno - турнэмъть. 

Презъ отчетната година еж били реализирани 

23 излети, посетени отъ 334 души, отъ тi;хъ по важни 
еж нзлетнтi; до Чумерна, св. Никола, 1\боба-Мадара 

- Варна, Ч11мъ-корня - Мусалла. 

Търновскиятъ клонъ Трвпезнца е основенъ на 

17 мартё 1902 rод. и съ горАость може да гледа на 
четвъртъв1;ковна творческ11 дейность, rордость не 

само за търновцн, но и за бълr11рскн11 турнзмъ въ

обще. Така юбилеllния nразннкъ на търновци ще 

бжде н nраэникъ на българския турнэъмъ н упование 

за бждаща плодотворна р_абота. 

6ъlfAP[KH JJPH[JЪ Месечно илюстров. списание 11 за туризъмъ и родииознание 
(Орrанъ на Българското турнстистнческо дружество). 

Продължава се подписката за XIX (1927) годишнина 
(10 книжки, 11ну11рий - декемврнй). Rбонамента на спи

санието е бО лв. годишно. За чужбина абонамента е 

100 лв. Списанието е преnоржчано отъ М•то на Нар. 
просв-tта съ окр. № 1792 отъ 27 11нуарий 1922 год. 
Всичко що се отнася до списанието да се изпраща 

до : РеАакцмата ка 61,аrарш турш1, - Софна, J•. сщн1, .№ 25. 
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Туристи, разпространявайте Бълrарски ту

ристъ. Запишете поне единъ абонатъ 1 

Редакторъ Ив, Вепковъ 

Овчатвнца "Радоан" ва Тодоръ 1. К1ис1ра1ъ • ,.Qlpь [1му1111", 50 


