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Група Прекарекъ фот. Инж. Ивановъ 

ПЪРВОТО ЗF\СЕПF\НИЕ HF\ ВИСШИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ 
СЪВЕТЪ 

Кю10 ,ещна мно.го 1важ1На придобивка· за тури
стичеоко'Го дJвюкение у насъ, е ,създаде1н:иятъ на · 

· последния конгресъ въ Ловечъ Нисшъ туристи
ч·есюи ,съветъ. Тоя -съ1ветъ е придаще1нъ ка110 ,съ

веща'Гелно тtло къмъ Б. Т. Д., ,съ задача, да •се 

занимава главно съ въпроси отъ принципаленъ 

харruк'Геръ, к-оито ,еж отъ значеrние за развоя на 

ту,р,из-ма въ страrната. Хората, ко~по :вJ11Изатъ •въ 

неnов~я състшвъ, -сътла,оно чл. 30 на устава, за 
сега на брой 49 души, даватъ пълна гара•нция за 
това. Тукъ ,еж не ·-само с;,егашrнитt, rно 1и 1всичкы 
бивши rю -,видни рат1ници и · •вет•ерани на движе-

.въпро1съ, за •С'Гопанс1К•ото значение на .. туризма. 
За ,една резултатна работа въ тая посока, намtри 
се за ,необходимо, да ,се създаде по-о~оро отъ 

стрwна lна държа·вата, lкъмъ ,съо'Гвет1ното мини

стерст,во tc1a желtзницитt или на търговията и 

труда, ,е д ,н о •с п е ц и а, л н •о б ю р ·о з а п ж ту -
в а н е, :ка110 ,службата при него ·се повtри на ком
петентн,о лице, ко•е110 да я организ,ира целесъо

бразlН'о, по образецъ на западно-е-вропейскитt та
киsа бюра, ,съ ·кои'Го да ое постави 1въ най-тt,они 
връз.ки. Това ,бюро да ,слу)Юи за външна пропа-

ганда, за привличане на чужденци у rнасъ, като 

н:ието, както и други ,юомпетенmи лица. ое застжпва да 1имъ ,с,е направятъ •воич.юи необхо-

Първото за,седание ;на тоя ,съветъ ,с,е ,съ•стоя д!ИМИ улеснения, а тъй сжшю и за ,вжтрешно :на
на 2. II. н. г. въ Оофия, подъ председат,елст,вото СЪР,дча,ване на туризма, чрезъ eBTJ.:\HiИ пжтуваrния 

на зас,лужилия туристъ, архит. Г. Козаровъ., При- по ж•елtзН1ицитt и уле·снения при пооещаван1ието 
сжтству1ваха повечето отъ членоветt на съвета, на •курортни и др. 1юра•сиви мt,ста у 1насъ. 
отъ София и прови1щията. Въrrроситt, сложени на Приеха ,се 1изработ1енитt :въ тая ,см1исъль ре
разглеждане, -бtха главно два: Отношенията м,еж- з·олюции, които отпечатани, ще ·б:ждатъ разпра
ду държавата и туристич,еокитt организации и т,ени до вс1ич1Юи за1интере~•о'вани лица и учреж
вт,оро, ,с11опа1нс1юо110 значение :на туризма. И по де-ния. 
двжа ,с,е държаха отдtлНiи реферати, отъ г. г. Въ точката разни -се повдмnнаха ·въпроси 1сж-

i Галче1въ, оегаш·е1нъ председатель на Б. Т. Д. , арх. що много важни, които ще ,бждатъ rrредм,етъ на 
Г. Козаровъ и Илия Антоновъ, бивши такива. Тия ,06сжжда1Нiие въ ·едrно отъ сл,еднитt зас•еда,ния на 
въпроси се разгледаха изчерпателно въ тtхната съвета. 
ш:ирота и ,сл,едъ станаt1~тt разиоквания, дойде с·е Първото ,начало даде .най-задоволителни ре
до пъ.1rно едномИсJ]1ие относит,ел1._ю това, което дър- зултати. И не -се съмняваме, ·че 11ия най-изпитани 
жа,вата ча1ка ,отъ туристиче,скитt друже,ства; •като дейци, •юоито ,влизатъ въ съ1ста,ва rна ,съвета, · съ 

, културно -про.овtтrни оргаrнизации и подкрепата, тече1ние на времето ще изработатъ обща плат~ 
която тя отъ ,овоя страона ,е длъжна да ,имъ даде, форма за практич,еоко осжще,ствение на туризма 

;,, за.. .. .постиrането на .... тtхнитt _.задачи .. _ :вниманието ··-" у яас;ъ __ rи -съ нео:бходимия а,ВLQ,РИТ:\:JЪ, ., .. ще, я ,пред
бtше ,спрtн,о особено върху пропагандата на ту- •ставятъ на ,обществе1нитt факюри въ ,страната, за 
ристrиче,с,китt идеи орtдъ учащата ,с,е младежъ и надлежно реализиране. 

уле,сненията, 1юито трt6ва да ,с ,е направятъ, за Остава да се продължи по -сжщия пжть и 
насърдче,ние ,о.ообеrно 1на ваканционнитt пжтува- Нисшия туристиче,сiш ,съ·ветъ при Е. Т. Д. да ое 
IНИЯ, като за това •се ,създадатъ при училищата обърне въ Нац:ионаленъ съветъ по турис11иката 
6езпла1iни уче1ниче,оки ,спални. У . насъ; по подобие rна Юнашюия. 

Не по малъкъ бt интере,съ·тъ и по втория Д-ръ П. l<озаровъ 
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ПО ДОЛИНf\Тf\ Hf\ ЧЕРНИ ИСКЪРЪ 
Рtката Искъръ съвзима водитt си главно отъ 

три рtки, - Бtли и Черни Искъръ и Бистрица. Бt
ли Искъръ идва далечъ откъмъ' Демирrь-капия, 
протича презъ тtсенъ проломъ, и малко по-долу 

·ОТЪ ,с. Бtли Искъръ, подъ моста, 'ОТЪ който се 
раздtлятъ дветt шосета - едното за Демиръ
капия - Разлага, а другото за долината на Чер
ни Искъръ, се събира съ р. Черни Искъръ. Черни 
Иокъръ е най-пълноводния, !Неговия басейнъ е 
най-голtмъ и долината rму най-широка. Бистрица 
извира отъ Мусличаленитt езера и •отъ 1къмъ Ча
дъръ-т,епе, и ,като дtсенъ при'Гокъ се влива въ 

Искъра подъ голtмия мостъ въ Самоковъ. 

Преди пжтника да премине моста, при сли
ването на двата Искъра, не-

волно си задава въпроса и 

напразно се взира въ водитt 

на дветt рtки за да си обяс
ни защо едната се казва 

Бtли, а другата Черни Ис
къръ? Задава си въпроса и 
въ повечето случаи отмина

ва, като се задоволява само 

съ това че водата на Бtли 

Искъръ е по-бtла. Тукъ по

следната рtка тече бързо и 

пенливо и особено сутринь 
изглежда действително бtла . 

Други пъкъ се задоволяватъ 

съ народното тълкуване, кое

то намира, . че камънитt на. 

Черни Искъръ еж по-черни, 

а на Бtли - · по-бtли. Да 
приемемъ, че тtзи обясне

ния еж прави, то следва 

ли, че и водит-в, или камъни

тt на Бtли и Черни Витъ, или 

както въ долината 1На Черни Искъръ до двореца 
въ „Овнарското". 

Но докато долинитt на Черни Витъ и Черни 
. Осъмъ еж тtсни и по цtлата си дължина прие
матъ само по нtколко незначителни потоци, то 
долината на Черни Искъръ ,е широка ,и приема 
_много притоци и отъ дветt ,си страни. 

Долината на Черни Искъръ може да ,се раз
дtли на две половини. Източната •е низко и наве
дено на западъ плато, на западния край на което 

протича рtката, ката минава непосрtдствено до 
източния край на вис,окия дtлъ, нареченъ обик-

. но.не.но Доспейски ·баиръ. Но това име е непра
. нилно дадено. Би било по-разумно ако ,се нари-

Бtли и Черни Осъмъ, Бtли и Рила. Юrозападенъ д'hлъ фот. М. Кръшвякъ 

Черни Ломъ и др. еж бtли или 

черни? Въ сжщность нtма нищо правдиво въ тtзи 
обяснения. Нашитt прадtди при преименуване или 
даване име на рtка, планина, долина и пр. еж имали 

· предвидъ преди всичко най-характернитt белези, или 
нtкои особености, типични само на мtстото или ръ-
ката. Най-отличителното ,въ нашия ,случай ,е, че 

. долинитt на Черни Витъ, Черни Осъмъ, Черни 
Искъръ и др. еж непроходими, !ВЪ смисъль, че 

презъ тtхъ не води пжть за противната -страна 

- на •планината, коrат,о съ името „бtли" еж озна, 
чавали долини, презъ ,които минаватъ пжтища и 

водятъ задъ планината. Така, по долината на Бtли 
Витъ върви пжть за Рибарицкия проходъ, - по 
тази на Бtли Осъмъ за Троянския проходъ и отъ 
тамъ за · карлово, а по · Бtли Искъръ върви · пжть 

за Демиръ-,капия и за · Разлага. По долинитt съ 
·името „черни" има само локални пжтища, които 

свършватъ до · последния населенъ пунктъ, или 

чаше Лжкатишки, по името на рtката, която про
тича презъ срtдата на този висо·къ предпланин
ски дtлъ на Рила. Отъ изтокъ и югъ та:зи долина 
е ·обградена •СЪ най-високитt върхове отъ . Рила; 
- тукъ се редятъ единъ подиръ другъ, ·все по-

високи и ,с,калисти върхове, или високи чалове

пасб.ища, чийто склонове еж обраснали •СЪ гори . 
На изтокъ се ,виждатъ Пчелина, Бу дачица, По
по·ва-шапка, iю-нататъкъ Малйовиuа, а далечъ на 

·югъ се подава и Еленинъ · връхъ. На с. и. много 
добре ,се ·очертава Му сала. · А на западъ ,и · северъ 
е ,гористия„ Лж,катишки дtлъ, прорtзанъ на две 

отъ тtсната долина на Лж.катица. · " · · · 
· Както р. Черни Искъръ,' така и ,всичкитt 

нейни притоци протичатъ презъ гнайсови обра

зувания, прошареии ·тукъ-таме съ rранитъ и квар

-uови · шисти. ,. - , 
Черни Искъръ · -съuйра ,в(,дитt -на ,множество 
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планиноки рtки, които отдtсно ,еж по-пълноводни, 
и многобройни, а отлt·во по-малко на брой и не
пълноводни. Като начало на Ч.-Искъръ се счита 
Прави Искъръ, ,която се съвзима отъ Урсусъ-вада 
и отъ Седем:тt ,езера; следъ това следватъ отдtсно 
една подиръ друга - Бtла вода, Урд:ина рtка -
която rизвира изъ Урдинитt ,езера. По-нататъкъ: 
- Ма,пйовица, чиито води идватъ отъ едноименна 

височина; р. Прtка извира отъ Купнитt, - а отъ 
Попова шапка ,се стича Павловичка рtка. Малка и 
Голtма Лопушница ищватъ отъ ,къмъ Будачица, 
въ мtстностьта Нада'Рица ое събиратъ, и машю 
по-долу се изливатъ ·въ Искъра. Рt1ка Джушшица 
събира водитt си отъ „Зеленото", Юрушката 
рtка се С'ГИЧа о'Гкъмъ Юр'ушкото градище и rмежду 
Доспей-Махла и Говедарци се 'Влива въ Искъра. 
Гърковица иде -отъ Преслапа, минава 1въ южния 

край на Говедарц,и и ,срещу Лжкатица -се влива 

въ Искъра. Последния дtсенъ голtмъ притокъ на 
Чеерни Искъ,ръ ·е Лtви Искъръ, който идва отъ 
Сухи-Чалъ и Драганица, протича покрай Мала
Църква 1И lf!le дал~ечъ •отъ · юело'Го ,с-е ·iqлива съ 
Искъра. 

Ч. Искъръ приема само два лtви прит,оци: -
още отначало-го Темна рtка rи ·срещу Говедарцrи 
-Лжкатица. Последната ,се с1,1взима ,отъ Т,емнитt 
рtки откъмъ Сепарево и надолу по-цtлото ,ои те
чение приема водитt на много извори. 

Заобиколена съ голtмитt ·1шсочини на Рила, 
и запазена ,отъ западъ и -северъ -отъ 1вtтр_оветt, 
тази тиха и уединена долина никога не е изложена 

на рtзка промtна на климата, а отъ друга страна 
ту.къ имам.е много по-малка ,влажность отколкото 

въ Чамъ-Кория. 

Низинитt еж ,безле,стни и пр,еобъ,рна11и на 

ниви rи отчасти на · ливади, а въ покрайнинитt на 
горитt rима обширни пасбища, каквото ,е „Мокро 
ливагье" до Надариuа. Хубави ливади rи есенни 
пасбища мма изъ Лжка11ишкия дtлъ, кждето само 

-севернитt -склонове и височинитt Бtлчиница, Ка
лендерица, Бурна11ица, Алулица, Сухарено и от
части Мечкарица ,еж обра1снали съ млади и много 

~о бре ._пронистени ГОJ?И. ., 
Склоноветt на Еленинъ-връхъ, Коджа-Ка

рица, Зекирица, Малйовица, ·Зеленото, Будачица, 
,както и низинитt непосрtдствено до височинитt 
,еж обрасли съ непроходими гори, кждсето още има 

. .усои въ ,които не ,се е чувалъ екотътъ на брадвата. 
Ла-обширни гори има надъ ,llоспе~-Махла, отъ р. 
Лопушница нагоре. Високитt чалове еж обрас
·нали съ клекъ и представятъ добри пасбища, но 
мжчно се <Изrtолзватъ, защото ,еж далечъ, а д•обри 
пасбищ;~ има и по-долу. 

. Въ ,:1ази' .. _долина ,еж разположени .едно отъ 
друго по на 1 клм., 'Грй · села ·_:_ Маджаре, Гове
·радци 'И ;П,оспей-Махла, ,като изключимъ Мала
-Цъ'рr<Ва, което : ,е. · отдtлено ,отъ rорнитt три се-ла 
съ малката jв,n,сочина Сръбски· ,ридъ. 

Селата еж ·свързани <::ъ хубаво шосе ,съ Са
:МЬюО1З1.:; ·Rсоет-о •· пр~ди вой·нитt -,е nьдъ:ржано по-

добре по цtлото ,си протежение до двореца въ 

,,Овнарското", а ,с,ега благодарение на водопро

вода се подържа само до М. Църюва. 

Първото село, което макаръ че С'ГОИ вънъ 

отъ долината, и се намира на страна отъ централ

ния пжть е Мала-Църква. Разположено е подъ 
южния склонъ на една гола ,височ,ина непосрtд
ствено до дtсния брtгъ на Лtви Искъръ. Има 
само 68 кжщи, повечето отъ които еж двуетажни, 
но мръ,сни. У лицитt еж криви и кални. До селото 
има малка еднокорабна църква отъ къмъ края на 
17 ,вtкъ. Населението сжщест,вено ,ое ·отличава 

както по физически типъ, така и по говоръ, отъ 

останалитt три села. Има основно училище. 

На шосето, веднага, ,следъ ,ка'Го се превали 

първата височина, която е края отъ Сръбсюия-ридъ, 
е разположено •селото Маджаре. Има 60 кжщи. 
Тукъ има по-добре подредени кжщи и дворове и 

една улица _: шосето. Има хубаво ооновно учи
лище ,съградено непосрtдствено до боровата гора 
и до вtчно шумящия Искъръ. Черк,вата е нова, rи 
селото не ,е заселено много отдавна. 

Говедарци е най-голtмото ,село, има 130 кж
щи и ,е заоелено на първата · тераса. Долу, непо
срtдствено до терасата и подъ селото е застроена 

една махла отъ селото Доспей-Махла, кое'Го е само 
на ½ ,клм. южно отъ Говедарци. И ту1къ има по
добре подредени ,кжщи и не дотамъ чисти дво

рове. Улицитt еж криви и мръсни. Училището е 
нова сграда - има и прогимназия. Черквата е 
нова, правена презъ 1875 г. на мtстото на по
стара черква. На западъ, между ,селото rи р. Ис
къръ, низ,ко въ рtчния наносъ се намира „Аяз
мото" - из,воръ до който има малъкъ параклисъ, 

построенъ презъ 1864 г. Срещу Св. Духъ тукъ 
идватъ да се лtкуватъ болни отъ __ най-различни 
болести. 

Доспей-Махла се състои отъ две махли, -
едната както вече 1се каза по-горе ,е подъ тера

сата до Говедарци, а другата е заоелена върху 

продължение'!'о 1-1а терасата. Кжщитt и двороветt 
еж както въ последнитt две села, 1но физическия 
11ипъ до нейде •е различенъ отъ този на горнитt 
дне села. Църквата ·е стара, а училището ново. 

И четиритt оела ,еж н.о,ви, - последнитt три 

заселени следъ разтуряне на главния рударски 

центъръ - Надарица, а първото оело М. Църква 
е по-старо заселено. Въ цtлата тази покрайна 
особени старини нtма. Този край - изолиранъ 
и на страна отъ главни пжтища и голtм,и центрове 

нtкога е ,билъ за,етъ отъ обширни гори и нtкои 
незначителни овчарски селища. По-късно, едвас\:\Ъ 

въ началото на турското ни робство ,еж възник

нали нtкои рударски · центрове. На 4 ,клм. ю. и . 
отъ Говедарци върху единъ мжчно достжпенъ 
в1~рхъ личатъ, и :на нtкои мt·ста ~iного добре за
пазени крепостнитt стени на обширно българско 
градище - познато подъ името Юрушко ,rрщrище. 
Въ· ,,Овнарското", малко по-долу отъ · двореца 
едвамъ личатъ следитt на Яничарокото градище. 
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На височината Мечкарица еж.що има основи на 

не голtмо градище .. Такива основи отъ градище и 
следи отъ постройки личатъ и върху Календерица 
въ Лж.катишкия дtлъ, което ·въ -свързка ,съ Шиш

мановот,о кале надъ Самоковъ. 

При сливането на дветt Лопушници има го
лt.ми развалини на обширно селище - Надарица. 
Тукъ до не много отдавна ,е имало ,голtмъ рудар
с·ки центъръ, за ~което -свидетелствуватъ голtмитt 
купове згурия 1натрупани отъ дветt •страни на 
Лопушница. За това ,селище се споменува~ ,въ 

единъ турски документъ отъ 1582 г . . ,, .. ,едната 
му страна ,вехтия Касаблъкъ и въ Надарския с:и

норъ .. " На едно пространство отъ повече отъ 1 
,кв. км. личатъ много добре ,основитt на ка,мени по

стройки, а :въ ,една малка долинка 1и до сега еж. за

пазени коритата на нtко-

гашната чешма, на която 

водата все така тече, както 

е текла преди повече отъ 

350 години. Въ този турски 
документъ, става въпросъ 

и за едно изчезнало и ни

кому непознато сега име 

на селото Пеклилеръ. Въ 
другъ единъ документъ отъ 

1656 г. се споменува за 
видната Махичица, което не 

е нищо друго, освенъ се

гашната Матарчица, кж.дето 

и до сега еж. запазени ку

поветt отъ зrурия. 

По високия Доспейски 

ридъ, тукъ-таме еж запазе

ни следитt на стария пжть, 

който е воделъ отъ Шиш

мановото кале къмъ Бtлчи

ница и нататъкъ къмъ Се
парево. 

У мtстното население 

Знае се •само, че въ _ 1582 г. Надарица. сж.ществува, 
а ,въ 1656 r . . видната Махочица ·е ,работила и нищо 
повече. 

Цtлия т-Ьзи ·край би станалъ незаменимъ 1ку
рортъ, но до -сега не е направено отъ никого 

нищо, за да се привлекатъ лtтовници. Височина 
надъ 1300 метра, близкитt гори, не влажния кли
матъ, това ,еж. необходимитt усло·вия, ,които не 
зависятъ отъ • човtка, остава и човtка д_а направи 
нtщо, но населението за сега има съ ,какво да се 
прех,ранва :и преживява добре. Малкото земледt

лие, отчасти с.котовъдство110 и особено о,бширщпt 

гори еж. достатъчни, съ това е ангажирано презъ 

работнотю време и малко и голtмо и старо и младо. 
Никой още не мисли ,отъ курортиститt да очаква. 
Отъ друга страна и на.селението се дърти малю„ 

не е запазенъ никакъвъ спо

менъ за старото рударство 

нито пъкъ за самоковитt, Долината на р. Мальовица фот. инж. Ивавовъ 

освенъ въ М. Църква, кжде-

то до не много отдавна еж ковали желtзото, зrурията 
,отъ което е до ,оелото подъ цъ•рквата. Въ остана

литt села, нито едно мtстно име не напомня за 
старото рударство, а това показва, ч1е тукъ ру

дарството е изоставено преди заселването на три

тt •села. Само една -смътна легенда, която ,е обща 
за ;всички стари рударски центрове, ,говори, ,,че 

Надарица е било нtкога rолtмъ ,градъ, кж.дето 

мж.жетt и женитt еж. работили рудитt и само 
една ,стара жена ,е люляла много деца". 

Преди 3-4 години въ Гйолечица, - на 7- 8 
клм. южно •отъ последното село еж. открити три 

галерии, въ които ·е копана златна руда. 

' Кога -гочно най-напредъ ,е започнало обра
ботването на рудитt и кога 1и защо еж. напуснати, 

за сега нищо положително не може да -се 1саже. 

студено къмъ „г,ражданитt", и матюто фамилии, 

които 1единъ пж.ть дойдатъ при многото неудобс11ва , 

втори пж.ть не идватъ. Храна мж.чно се намира, и 

селянкитt предпочитатъ по-шюро, макаръ и по
евтино в-сичко да носятъ . ·въ Самоковъ на пазаря, 
отколкото да го продаватъ на лtтовницитt. 

Напоследъкъ веч,е и общинитt се замислятъ, 
какъ да привличатъ 1курор-гисти, - отъ земледt
лието не очак,ватъ нищо, - то се обработва, кол
кото · да не t ,e забравя „занаята", с1ютовъдството 
не ,е достатъчно, а голtмитt налози на горитt и 
постоянното и ,безмилостно изсичане; ще ги о•ста
ви скоро почти безъ прехрана. А на тtзи планин
,ски -села бж.дещето •е, въ ,създаваJне на условия за 

единъ отъ най-добритt и здравословни наши ку

рорти. 

В. Миковъ. 
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f\ЛПИЙСКИТо НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ ПРЕЗЪ ГОДИНИТо 
1926-1928 

По Валтеръ Зигфридъ 

Въ равномtрнитt ,крачки на ежедневния жи
вотъ не замира никога скритото и оставеното ни 

отъ прадtдитt чувство къмъ приключения, не за
мира никога потикътъ къмъ постигане тайното, 

къмъ намиране неизвестното, непостижимото. То
ва ни кара да се ,боримъ съ бурята, 1съ природнитt 

стихии, това е причина за многобройнитt жертви 

въ планинитt. Не могатъ да се предотвратятъ всич

ки нещастия, •опа·сноститt могатъ да ,се ,срtщнатъ и 

на обикновения пжть, но трtбва да се опита всич
ко за намаляване нещастията въ планинитt. 

Затова трtбва да се обърнемъ пакъ къмъ 
статистиката. Трtбва да се ~научи нtщо отъ гор

чивитt опити, трtбва да се предупреждава. 
Статистиката обхваща само смъртнитt слу

чаи, защото не могатъ вече да ,се ,обхванатъ ,всич

ки тtзи случ,аи, дето нещастието е преминало 
нtкога само •СЪ едJИнъ прахъ. Но и за смъртнитt 
случаи много •СЖ покрити въ тайна. Затова гор

ната статистика обхваща само нещастнитt случаи 
въ Швейцарс·китt Алпи, ,съседнитt обла,сти на Са-
воя и Монъ Бланъ. 

1 
. ' , 

Презъ 1926 година еж зарегистрирани 43 не
щастни случаи и 53 мъртви, презъ 1927 г. - 54 
нещастни случаи, 69 мъртви, 1928 г. - 53 и ·53, 
или всичко 150 и 185. Това число 'За годинитt 
1923-25 е 112 и 138. 

Презъ зимата смъртнитt случаи се ,силно у.ве
личаватъ, особено сега следъ засилването на ски 

спорта. Въ последнитt 3 години тt достигатъ до 
52. Главна причина за т•ова ,еж лавинитt и буритt. 
При тtзи прониквания ~къмъ снtжнитt върхове 

загиватъ обикновено най-добритt изкачвачи, умо
рени въ борба съ ,вtтъра и снtжната буря. Нtма 

мtсто тукъ да ,се изброяватъ и опие,ватъ различ

нитt ,случаи. Най-характерно ,ВЪ тази смисъль ,е 
трагичната кончина на четирма младежи, трима 

братя и единъ тtхенъ другаръ, загинали на 4·
мартъ 1926 год. на глечера , Алечъ. Кристално 
утро се надвесило надъ Льоченската долина -
на единъ запознатъ съ времето човtкъ това тол
кова близко приближаване на далечнитt планини 
би му се видtло ,вече съмнително. Четирмата мла
ди момъка потеглили безгрижно къмъ ;висинитt и 
не ·обърнали внимание на ,облачето, ~което се по

несло ,още къмъ I часа надъ :върхо:ветt, единъ 
знакъ на приближаваща се буря. Нtщо повече -
тt оставили раницитt си ,въ хижата и искали да 

прекаратъ 1въ весело пжтуване до хижата Кон-· 
.кордия. Времето ,се бърж·е •влошило и така ,стои 

написано въ хижнитt книги: 

,,Въ три часа пристигатъ ,обезпокоителни ма
си облаци надъ прохода Вайхъ. По ·всички върхо·ве 
се вtятъ -снtжни знамена. 

,,На глечера е ·буря. Господъ да 111ма милость-
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съ децата!" Треперящитt устни не могли да из
говорятъ думата. Бурята се свила и надъ доли

ната. За .мигъ цtлото небе потъмнtло, задухалъ 
леденъ вtтъръ. По,сле ,почнало да •вали снtгъ. 
Това продължило цtла нощь, цtли четири дни. 

До днесъ никой не знае за ,сждбата на четир
мата скйори; дали еж се загубили въ ·снtжната 
буря, еж изт,ощени замръзнали или ,еж ,станали 
жертва на нtкоя пукнатина, дали еж покрити отъ 
нt,коя лавина, то,ва незнаемъ. Глеч·ера никога не 
повръща своята жертва. 

Времето презъ Велик;~:ень 1927 година бt 
лошо. Трима млади туристи отъ Жене1За чакали 

,още отъ Нелики четвъртъкъ въ Льоченската до
лина за да проникнатъ · къмъ Льоченската пукна

тина. Въ ,недtля най-после врем.ето се просвtт
лило и тримата потеглили. Новиятъ ,снtгъ въз

спиралъ вървежа и наполовина пжтя до хижата 

Егонъ фонъ Щайгеръ почналъ да духа леденъ 
вtтъръ, при,мtсенъ съ снtгъ. Младежитt не се 
повърнал}J. Къмъ 8 часа ,в,ечерыа, близко до хи
жата едното отъ момчетата паднало изтощено . 

Двама отъ неговитt другари потърсили помощь 
въ хижата. докато д,вама други скйори останали 
при умиращия. Хижата била празна и ,само ед,инъ 
могълъ да се върне и · съобщи печалната весть, 

защото дру,r~иятъ падналъ изнt.мощtлъ въ хижата. 

Той намtрилъ е,{!ИНЪ мъртавъ и ,само съ нечо
вtшки усилия изба,вилитt -се отъ ,смъртыа •спо
лучнли къмъ полунощь да доС11игнатъ хижата. 

При такива излети трtбва групата да бжде 
винаги по-голtма; енергията на отдtлния човtкъ 
бързо 'се губи, ' оообено- когато го грози ,смъртна 
опасность. Младитt хора да не мислятъ, че единъ 
добъръ окйоръ е и добъръ туристъ. Само този да 
се изкачва къмъ високитt планини, който се е ка

терилъ ,и презъ лtт,ото. Презъ зимата •времето се 
по-бърже влошава и по-често всtкой трtбва да 
се облtга •на собственитt ,си •сили. 

Не по-малко еж нещастнитt случаи, причи
нени отъ ла,вини, но тt у ~насъ се ,срtщатъ по

рtдко и за тtхъ нtма да се спирамъ. 
При разглеждане на ,статистическитt •оведе

ния поразява числото на неалпийскитt нещастни 

случаи лtтно. време, и то станали · съ обикновени 
хора на съвсемъ безопасни мtста. При кж-сане на 
цвtтя, при главоломното катерене за бране на 
едел,вайса еж загинали презъ този периодъ 26 
человtка или 14 процента. 

Ако •се прегледа ,статистиката ще се види, 
че повечето жертви ·едва еж достигнали двадесет1; 

години. Единъ 17 годишенъ младежъ, ,въпреки ло

шото ,време, тръгва за Ветерхорнъ самъ. Той за
гиналъ тамъ въ бурята. Другъ - 19 годишенъ, 
пренебрегвайки опасноститt на зимнитt излети 
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опитва -се да премине отъ Сьоренбергъ за Гие

вилъ, •едно предприятие твъ·рде голtмо за него

,витt години. Днитt на декемврий еж .кж.си; ,мла
дия човt-къ -се загубилъ въ нощьта, изтощението 
бавно се . промъкнало ·въ неговитt уморени чле
нове и бtлата смърть турила край на младия жи
.вотъ. Главатари и туристи еж дJiъжни да пред
пазватъ такива излети, даже ако е нужно ,съ с:ила 

да ,ли ·възпрепятствуватъ. И при все това тtзи пе

чални :случаи ;никога не ще изчезнатъ отъ с:вtта, 

пламъкътъ ,на младежкото увлечение е твърде СИ· 

ленъ, за да не загасне. 

Трагично е геройското дt.1ю на йосефъ Пе• 
л.ардъ, 20 годишенъ младежъ, който заплатилъ съ 
живота. си за да помогне на д:ругитt. 

На 14 августъ 1928 година че11ирма френски 
планинари напуснали при LНесигурно време Шар

пуахюте за да се въsкачатъ на Aiguil\e du Petit Dru 
Това предприятие трtбва да ,се ,смtта ,като дър

зость отъ ·с11ра•на на групата; съ изключение може 

би на -единъ участникъ, ни,1юй не 1билъ предприе

малъ по-голtмъ планинс:ки ,излетъ. Вързани на 
две ,вж.жета, 1нtщо на 300 крачки подъ върха, во, 

дачътъ на второто вж.ж-е внезапно извикалъ: ,,Пу
щамъ, отворилъ рж.цетt си, и пад,налъ назадъ. 

Последицитt били тежки наранявания, които за

труднили ,спа-сителнитt работи при спущането по 

отвесната стена. Решено било единъ да ·остане 
при пострадалитt, а другитt двама да отидатъ за 

ПОМОЩЬ. 

Въ Шарпуахюте имало ,една група отъ трима 

млади швейцарци и една италиянока ,група отъ 

двама човt,ка. •Групитt се опа,сявали за живота на 

двамата французи ,въ планината и тръгнали на су

триньта на 15 августъ безъ •всtкаква забава, като 
предполагали, че -спасителната ,команда отъ Ша

мани ще пр,ист:игне ,едва веч·ерьта въ хижата. Къ,мъ 
4 ча-са дветt групи пристигнали на мtстопроиз

шест,вието. Tt оставили 1на пострадалитt вс:ич
китt си хранителни припаси, 1всичкитt ,си дрехи 
и веднага се повърнали; раненитt, тt :не могли да 
приютатъ, а ,времето почнало бърз-о да се вло
шава. Скоро избухнала буря •съ необикновена 
сила и застигнала планинаритt при тtхното 11ру
д:но слизане. Италиянцитt набързо пос'I'роили 6и
вакъ на защитено мtсто, а швейцарцитt продъл

жили да се борятъ цtла нощь ,съ бурята. Каrкво 
могло да ,се направи при ,вtтъръ и градъ, 6езъ 
храна и най-необходимото облtкло! На другия 
день тt били намtрени ,отъ ,спасителната команда 

въ съвършено изтощено ,съст-ояние. Единъ отъ 
тtхъ йосефъ Пелардъ починалъ по пж.тя, дру
гитt ·едва били спасени. 

Но трагедията не била още свършена. Ране
ниятъ французинъ починалъ на ·15 августъ, а не
говия другарь билъ спасенъ •едва следъ третата 

нощь, на 17 а,вгустъ, дето пъкъ другъ ·единъ во

дачъ тежко пострадалъ при мж.чната спасителна 

работа. 
Собствено ,н а д ц е н я в а н е и липса на п л а -

ни н ар ски у ,с е т ь е причината за гибельта на 
тази група. Поради тtзи причини ,еж. загинали : 

много, а най-:вече жертви ставатъ чужденцитt. 

Едно наистина безумно дtло и достойно за 

осж.ждане не,отговорность -е станало причина да 
загине ,единъ 17 ,годишенъ 1нtмски .младежъ на 

Матерхорнъ. Единъ берлински учит,ель по рису

ване тръгналъ ,съ една група отъ три.ма 16 до 17 
годишна ,възрасть момчета да се из1качва на Ма
тер:Jюрнъ! Надъ Солвейхюте •едно отъ момчетата, 

по понятни причини не можло вече да върви по

нататъкъ. Безъ да му много мислятъ •011вързали 

момчето отъ вж.же110 и го оставили да -седи; дру

гитt се покат,ерили нагор•е. Останало самич,ко 
момче'I'о срtдъ скалитt и опасносгитt на Матер
х;орнъ. То е уморено, лошо му -е, ,вие ,му •се свtтъ, 

то се подига, ·вика и пада. Такава безчестна по
стж.пка на -единъ -възпитатель пе'I'ни планината! 

Загинали еж, ~изброяватъ се по-нататъкъ въ 
статис11ическитt ,с:вед:ения, двама швейцарци и 

една дама поради -отклоняване отъ обикно·вения 
пж.ть въ единъ глечеръ, загинали еж еж.що така 

двама нtмоки господа, които се показали за из

питани планинари и пренебрегнали · вж.жето, -само 

защото не знаели какъ да го употрtбятъ. 

Ту,къ трtбва да •се споменатъ и 14 жертви 
отъ така нареченитt с а м о х ,о д ц и. Въ всички 
поч11и случаи заr~инали ,еж. ,все безстрашни, храбри 
хора, ко~ит·о съ пълно ,съз·нание се осмtляватъ да 
поематъ тежки и трудни изкачвания. Но ,рtдко 
може да се констатира, че тt еж били :и опитни 
пла1нинари. 

Ма'I'ерхорнъ, Вайсхо,рнъ, Монъ Бланъ, ,всички 
тt поглъщатъ жерт.ви отъ самотниuмтt, а на Пицъ 
Берн:И!на даже ,е загинала та1ка една нtмока дама, 
и тръбва да се ,каже една -с.мtла же:на. 

Глупость - лекомислие, смtлость до безу
мие, кой може тукъ да -сж.ди? Тtзи хора ,еж. ту
рили на ,карта живота си, и ако тt ст,оятъ самички 
въ живота, чувството на ,отговорность не ще г:и 

гнети. Но който носи отго,ворность ,въ жиrВота си, 

кой110 не е изпълнилъ още овоитt задължения, 
трtбrва да ,се пази отъ това i.житничество да бrоди 
самъ изъ планИ!нитt. 

Т,ова ·еж субективнитt опасно-с11и на п .нни

ната. Предъ обек11ивнитt опаснос11и -обаче ние сме 
безпомощни. Тамъ -сждбата ни чака и всtка го
дина ще г:рабва отъ нашитt редове. Скалата пла
ши съ от,къртенитt си ,камъни, ,новия снtгъ при
,крива често ,кристалния ледъ, а гл,еч-ера е ,винаги 

мълчеливъ и таинс'I'веrнъ . Бездънни ,еж. него:витt 
скрити пропа,сти. , 

Снtж,на буря на Матерхюрнъ. Двама туристи, 
д:вама ~италянски ·водачи .едва пристигатъ съ го

лtма мжка при слизане Солвейхюте. Петима други 
излетници еж на.мtрили тукъ убt}Кlище още преди 
почване на бурята. Деньтъ билъ хубавъ и ,една 
.група, която по-късно тръгна:ла, била още въ 
планината. Бурята · се усилва, фучатъ снtжни 
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прtспи ,около хижата. Нас:rж.пва нощь. Отъ нt
кж.де отъ високо се понасятъ отчаяни викове sa 
помощь. Два пжти се опитватъ ,водачитt да sами
натъ на помощь, два пжти ги повръща бурната 
нощь, ,студа и новия снtгъ. Виковетt sамиратъ. 
На разсъмване, при третия напънъ, водачитt спо
лучватъ, тt намиратъ двама туристи да висятъ 

вързани на вж.жето въ отчаяно състояние; еди

ниятъ умира въ ржцетt на спасителитt. 
„Когато мъртвитt •Се пробудятъ. . . Tt еж 

възкръснали въ тtsи редове, раsправятъ sa своята 
печална ,сж.дба и даватъ отдалече sнакъ: Не изла
гайте никога напразно живота ,си, ,никога неможе 

да бж.де той отново спечеленъ. 
и. в. 

ПРЕЗЪ ШИПЧЕНСКИЯ ПРОХОДЪ 
отъ Ф. Каницъ 

Наистина, най-живописната картина отъ се

верния склонъ на шипченския балканъ трtбва да 
се ,смtта пункта 1дето се съединяватъ Паничарка 

Горната долина на Мальовиц:~ 

и ~оцерица. Стръмни стени ,отъ бtли варовици 
се спускатъ ·отъ всички ,страни. Една варница и 
чудесно, прехвърления мостъ Чобанъ-,кюпру по
дигатъ още повече тази сценария, дето никога не 

липсватъ пастиритt, 1Керванитt, чардитt говеда. 
Тукъ попаднахъ на една баня, чиято вода е хлад
на, по вкусъ на развалени яйца и която населе-

нието търси sa сигуренъ лtкъ противъ тре,ска, 
очеболие и пр. При новия ~дtдо Илиевъ мостъ, 
дето скоро пристиf1нахме, ми разправиха единъ 

хубавъ примtръ, какъ Митхадъ паша умtе да 
подтиква чесголюбието на отдtлни богати хора 
и да иsполsува това честолюбие sa ,общото благо. 
Дtдо Илия, когото поsнавахъ лично -отъ Габрово, 
се считаше за най-заможния човtкъ, който съ
бираше пара по пара, но всичко грижливо пазеше. 
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Но иначе пестеливия Илия заявява единъ день на 

общината: той иска да построи нужния мостъ на 

Коцерица на свои ,собствени срtдства, за което 

фот. инж. Ивановъ 

хората били не малко очу

дени. Tout comme chez nous. 
Митхадъ при едно посеще

ние въ града бtше му на

nравилъ комплименти и бt
ше намекналъ sa ордена 

Меджедие. 

При четвъртия и после

денъ мостъ на Коцерица 

достигнахме до единъ лошъ 

пжтенъ ханъ, дето току що 

бtше спрtлъ единъ керванъ, 

изкачилъ се отъ къмъ стра

ничния долъ Зелено-дърво. 

Всички хора бtха облtчени 
въ типичнитt за български

тt балканджии черникави 

шаечни дрехи. Tt бtха сил
но набити фигури, нtкои 

даже малко високи. Тtхнитt 

коне бtха натоварени съ 

различни дървени издtлия, 

колела, брадви, каний за 

ножове. Дървената инду

стрия е доста разпростра

нена тукъ на sападъ по 

направление на Новосело. 
Отъ извънредно събуденитt ,синове на планината 
научихъ, че тtхното село отъ 40 кжщи, неозна
ч,ено на картата, се състои още ,отъ Баi;овщ~ (50), 
Стоманевци (20) и Гръкъ-.махла (18). Аsъ спо
менавамъ и ще ,споменавамъ тукъ имената на 

селищата ;въ Балкана, до колко тt ми еж. по
знати, защото мисля, че покрай това, че еж 

проиsведе1ни отъ лични имена показватъ чисто 

български названия, коит•о ще послужатъ като 
важенъ сравнителенъ материалъ sa славянското 

езикознание. 

Селището Зелено-дърво съ право носи името 
си, то лежи скрито срtдъ •гжсти гори, заобиколено 

-отвсtкжде съ букъ и джбъ. Но тъй като ние ,се 
изкачвахме нагоре, всичко бtше червено, пжтьтъ 

,водtше презъ Червени-брtгъ. Настжr:илия дъждъ 
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затрудняваше шктя, ,почната 1бtше ,омекнала и 

беднитt коне се хлъзгаха на всtка крачка. Тукъ 
пжтя изисква една значителна поправка; защото 

въпреки голtмитt забикалки, ,следъ достатъчна 
стръмнина достигнахме първото и ,следъ превъз

могване на нtколко завои второто Башъ - беклем·е, 
което представлява ,отличенъ изгледенъ пунктъ 

къмъ цtлата долина на Горна Янтра. 
Съ лошо настроение отъ проливния дъждъ и 

гжститt черни облаци, които покриваха гори и 
планини, влtзохме въ караулния домъ . Едно отъ 
най-голtмото изкуство на пжтуването 1е, да не се 

губи нито минутка, всtко нарушение отъ програ

мата да •Се посрtщне съ прюшрение sa сждбата и 
съ бързъ погледъ да се ориентира и използува по 

възможность повече . Натъпкания димъ отъ ,вt 

търа и дъжда въ долния ·етажъ изглеждаше да 

попречи на този принципъ, 

и при в!.:е това удаде ми !.:е 

да използувамъ добре за

познатото !.:Ъ балканшитt 
мt!.:тноии на!.:ъбрало !.:е об

щесгво. 

На самия изворъ на 

Янтра се намиратъ, както 
узнахъ, !.:амо дветt села 

Янтра и Генчовци, на чийто 
махли принадлежи цtлата 

долина и планина до бал

каншитt върхове. Янтра 
брой споредъ официални 

!.:Бедения 3 71 кжщи, а ою
редъ караулнитt жандари 

1 О махли, между които: 

/ f _ -
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(Соколския монастиръ) и на следната утрина на
ново да опитамъ моето щастие. 

При слизането често потжвахме до 1коленетt 
1въ размекналата се каль. Придружаващето ни зап

т.ие потърси едно поточе и така потънали въ вода, 

като теглехме конетt и прескачахме нападали дър
вета, поехме надолу. При добро време едно та ·

кова пжтуване презъ буковата гора би било твър
де приятно, rно при това състояние то би било 
о-гекчително и за най-добрия ботаникъ. Най-после 

достигнахме една поляна, следъ това нивитt на 
една близка махала, а и ,монастирътъ не бtше 

вече далечъ . Заптиетата изпразниха пушкитt си, 
.на което монастирскитt кучета отго.вориха съ 
страшенъ ·вой. Унили гласове смириха лая, гра· 
мадната порта скръцна и азъ навлtзохъ въ го

стоприемнитt покои. 

-: , ~~ 
)' 
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Янтра (50 кжщи), Йени
махле (60). Газунаци (30), 
Барчовци (20), Трепешковци 
(15), Срашка (8), !.:ледъ това 
идатъ Шумовци, Негенчовци, 

Йолчовци и Бариловци !.:Ъ 
неизве!.:тно чи!.:ло кжщи. Ген

човци брои 187 кжщи, но 
споредъ едно отъ заптиетата Ралевица. Долина на Е,1, л ия Ис къръ фот, ннж. Ивановъ 

тt !.:Ж много повече. То се 
съ!.:тои отъ махлитt: Бучкитна (8), Краковци (25), 
Иливци (20), Тодоровци (20), Богданощи (16), Ба
ланитt (20), Ко!.:тадинитt (25), Йо!.:ивци (30) и 
Генчовци !.:Ъ 40 кжщи. 

Бtше ,станало 5 часа, дъжда ,все продължа

ваше да вали, нощьта приближаваше, а надеж

дата ми да ,си изпълня отъ върха картографскитt 
задачи 'И да достигна лежащата на отвъ~ния 

склонъ · Шипка все намаляваше. Да установя би
вака си въ малкото беклеме бtше ·вече ,само за 
т,ова невъзможно, защото тукъ липсваше ,каквото 

и да било убtжище и храна за добитъка; да 
оставя ,съвсемъ пъкъ моитt географски цели и да 
с,е впусна направо за Шипка сжщо не биваше. 
Решихъ да се върна надолу къмъ лежащия въ 

единъ 1страниченъ долъ монастиръ Св. Соколъ 

Следъ ка110 се освободихъ отъ потъналитt 
въ вода дрехи и наредихъ ,конетt си, почувству

вахъ с1е добре, а ,разяснилото ,се ,вече небе ,въз
върна наноJЗо всичкото ми настроение. Обикно-
1венитt показвания на фермана, представяне и лю

безности ,съ егуменъ и калугери се привършиха, 

и азъ поискахъ да се запозная съ доста голtмия 
за турскитt условия монастиръ. 

Придружаващиятъ ме егуменъ йосифъ но
сtше случайно -сжщото име на -онзи Габровски 
архимандритъ, който въздигналъ презъ 1833 г. 
отъ развалинитt ,отдавна пропадналия Соколски 
монастиръ и го нарекълъ Успение Богородично. 
Къмъ особе1нитt почитатели на манастира трtбвз 
да се спомене нtкой си Галубъ паша отъ Тър-
но,во, прекаралъ тукъ много дни ,въ почивка и 

25 



съз,ерцания. Т,ой гледалъ вс,ечес,ки да облагоде

телствува както манастира, така и монаситt. Азъ 
незная, колко това странно съобщение на егумена 

е вtрно; въ всtки случай м,анастирътъ се радваше 

на превъзходно упра,вление, иначе :ни би се обя
снило това благоденствие. Покоитt, предназна -
чени за чужденци, еж красиво наредени съ ки

лими, ,споредъ ориенталсК~Ия обичай. Скромна об
становка и ч,истота царуватъ на·всtкжде. Много
бройни стада, богатъ дворъ съ кокошки, ,езерце 

за риба, великолеI]на ювощна и зеленчукова ,гра

дина подържатъ ,винаги това мат,ериално състо

яние. 

Съ отворено триарка;що предверие, съ полу

кржгълъ хюръ и странични апсиди заедно съ пъс

тритt фрески, малката черквица ,е правила ,винаги 

едно добро впечатление. Въ предверието ми обър
наха внима1-11ие две оригинални фрески, отъ които 

тази въ лtво представя Хtрист,асъ на ,кръ,ста, сре

щу 1югото мжч•ителитt му хвърлятъ стрели, до

като 'пъкъ единъ христианинъ конникъ бъ'1рза за 
утеха. Отъ небето персонифицира,ното божество 
му подаJва лавровъ вtнецъ. По-дълбоко впечатле
ние трtбtва да е правила страничната фре,ска отъ 
д1,сно, която представя ч,ерквицата, носе1на ,отъ 

светията, възправилъ ,се на една ,стълба и вз,ета 

направо отъ ржцетt на Небе,сн,ия От,ецъ, а .въ това 

нреме черни дяволи, съ рога и опашки напразно 

с,е стре,мятъ съ дълги куки да я свалятъ и хвър

лятъ ,въ д!ИМЯЩИЯ адъ. 

На лtво отъ черквицата с,е намира по-ма

лъкъ параклисъ, кой'I'о би могълъ да ,се вз,еме за 

изящно дtло на нtкой 1италияноки майсторъ. Най

мис11ериознитt части :на манастира ,еж, обач·е, юж

нитt ,стра.ни'ЧНIИ фасади на главната черква, ,срещу 

нt,когашнитt пещерни жиЛ1Ища на ,ерети:цитt, дето 

нtкога ,е ж1ивtлъ и онзи благоч•естивъ ,~юнахъ, 

който по-късно съградилъ стариятъ Соколски мо
настиръ. 

Ес11ес11вено ,всички тtзи пещери и бас'Н!И ,се 

разправятъ на богомолцитt ,въ ~истинското имъ ос

вtтление отъ монаситt. Монастирътъ ,се ползува 

на всtкжде съ · ,славата на голtма чущотвор:110сть. 
Много ,атъ 3000-тt боnомолци, които с,е събиратъ 
тукъ отъ дунавска България и Тракия на събор
ния день прекарватъ ,една нощь ,въ пещеритt, съ 

сигурн,а ,ачаква,не и надежди, да с,е отърватъ отъ 

всички .болки и страдания. 

Тази ,спа,сит,елна сила на .манастира, което при 

мене се изрази въ богата ,вечера отъ пастърва и 
чуденъ нощенъ лагеръ, гледахъ на другия день 

да отплатя съ голtмъ подаръкъ предъ иконата на 

черквата. Азъ се сбогувахъ, вземахъ блаnосло
вията на ,егумена и поздравитt за пашата отъ 

Търново, и въ 6 часа сутриныа по,ехъ сжщия 

пжть, сега нагоре, презъ влажната ,гора, блtстяща 
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отъ хилядитt капчици, освt'I'ена отъ слънцето, 

О)!{IИвtна отъ чардитt на манастира, отъ пtснитt 
на горскитt птички. 

На половинъ пжть, следъ като бtхме изка
чили около 300 метра, повърнахме по ,една южна 
пжт,ечка. Съ постоянна борба съ още влажнитt 

и на,вед'ени клонове, достиnнахме най-после про

ходния пжть при „Марко Кралевсюи ,градъ баиръ", 
който с,е намира вече ,надъ в11орото Башъ-беклеме 

и дава неочаквано широкъ кржгозоръ къмъ се

веръ. Стражата отъ караула, щомъ като ни ,съ
гледа, дойде при насъ, та ние имахме достатъчно 

мно,го чичероновци и азъ можахъ ,скоро да се 

захвана съ моето снимане :на 'Герена и ,съ про

филитt на •висючинитt. Презъ врем1е на тtзи за
нятия стариятъ билюкъ баши ,разправяше цtлъ 

редъ военни авантюри, отчаст,и преживtни лично 
отъ него на това ,мtсто, и съ единъ юсобенъ видъ 

почитание •СИ спомняше за „nолtмия български 

хайдутъ" Панайотъ Хитовъ, ,съ кого110 той много 

ималъ работа презъ 1862 nод. презъ време на 
Бtлтрадскитt съби11ия. 

Колкото повеч,е се 'Вдълбочавахъ ,въ таинигt 
на широко прострtлия ,се предъ менъ т,еренъ, тол

козъ по-ясно ми ставаше голtмото значение на 
Шипченс;кия прохюдъ за съ,абщенията и ,въ вой1на. 
Като гю погледнахъ на живата релиефна карта, 
видtхъ го ясно да с,е разклонява въ два тла,вни 

пж'Гища: ед:иниятъ презъ Се,влиево, Ловечъ и Плt

венъ водtше направ,а къмъ Дунава 1И Влахия; дру
гиятъ пр:езъ Дрtново и Търново съединява Русе 
и Букурещъ, а презъ Османъ Пазаръ 1и Бсюи Джу
мая за Шуме,нъ. 

Отъ моята ,вис:ока обсерватория м,ожахъ точно 
да навеся ,къмъ изтокъ изворната обла,сть на Ян

'Гра, Курвина планина, 1висо1киятъ Бедекъ, Йолова 
чука и Д:ебеЛIИ рътъ, къмъ ,северо-западъ ,в,исо
китt гребен,и оттатъкъ пжтя ,Севлиево-,Габрово, 
къмъ югъ Бузлуджа и Св. Никола. 

За високия 1207 м. спо'Р'едъ моитt измtрва
ния Марко Крале,вичъ баиръ ,се говори, че тамъ 
леI1ендарния южно,сла,вянсюи националенъ ,г,ерой 

пазилъ балканския про~одъ. Останки отъ нtко
гашни с11ени подхранватъ още тази традиция; 

впрочемъ съ колко планини не ,е ,свързано името 

на тоз,и прочутъ Царски с:инъ! Отъ неговия за-
11ъкъ с,е качваме нагоре по гладки завои, марки

рани съ телеграфни стълбове 'КЪМЪ лежащия 200 
м. по-високо гребенъ на прохода, нареч,енъ Шип
ченски, по ,селището въ южното пощноЖ'ие на пла

нината. Едва прехвърлихме тt,е1ното и ,остро било 
на прохода и предъ насъ ,се мерна внезапно, заля

ната отъ слънчева свtтлина ,и на:иС'Гина прочута 
Казанлъшка розова долина, отъ българитt наре
ч,ена още Туловско поле. 

Отъ нъмски : И. В. 



СТf\РИ ПЖТУВf\НИЯ ПРЕЗЪ БЪЛГf\РИЯ 
О1ъ Доменико Сестини. 

(Прев. отъ италиянски на френски въ Nouvelles Rnnales des voyages V Serie, 1854, Paris, томъ II стр. - 1 ~9-180, томъ III стр. 5-22). 

(Продължение отъ бр. 1), 

Въ срtда, 4 октомврий, сутриньта въ 2 часа, 
ние потеглихме отново, като вървt.хме бавно. Ми

нахме rолt.мото турско село Кади-кьой, което се 
състои отъ 700 кж.щи, отъ които 300 турски и 
.400 български, околностьта, на което изобил
ствува съ лазя. Трt.бва да отбележимъ, че rроздо

',берътъ бt.ше почналъ въ Русе, гроздето е едннъ 
видъ St. Colombano, съ сладость и приятенъ вкусъ. 

Все продължавахме пж.тя си презъ раnни 
мtста и на 7 часа пж.ть отъ Русе, вечерьта се 
спрехме на обикновено престояване на открито. 
Въ четвъртъкъ 5 октом

врий, тръгнахме на сж.щия 

часъ и въ 7 часа вечерьта 
спрехме въ с. Казелва, мал

ко селце, състояще се отъ 

100 кж.щи, отчасти турски, 
отчасти бълграски, въ ко

ето всички жители еж 

превозвачи. Коларитt., ко

ито пж.туватъ отъ Русе за 

Варна иматъ обичай да се 
спиратъ тукъ презъ деня, 

за да си направятъ по

купки - хлt.бъ, сирене, 

брашно за чорба, както и 
да взематъ необходимото 

за колитt.. 

Нощувахме въ Казелва, 

като отидохме да си по

чинемъ въ една българска 
кжща. 

Вечерьта нашитt. · кола
ри не:проупснаха , 1да ;ни 
дадатъ да се навечеряме; 

всtки / си .' ; взе ченията 
Зиме въ гората. 

и много добре прекарахме на открито, още по
вече, че луната и небето ни благоприятствуваха: 
,Между компанията имаше единъ имамъ ( селски 
свещеникъ), който, по обикновеному, не про
пусна да разкаже стотина малки историйки, за 

да разnлt.че обществото. 

Нашитt. колари, добри и върни хора, следъ 
като си взtха хлt.бъ и други необходими пред
мети и бt.ха приготвили всич!(о, ни казаха, че 

преди зори ще се отправимъ за Варна. Следъ като 
пж.тувахме много дни по тази часть на България, 
древна Горна Мизия, на 12 число пристигнахме 
въ Варна. 

Четnъртъкъ, 12 октомврий. Всичкитt дни 
презъ време на пжтуването си приличаха и еже

дневно се повтаряше все едно и еж.що. Нt.ма да 
отекчавамъ читателя съ еднообразенъ разказъ. 

Презъ последнитt четири дни срt.щахме села 
на разстояние 2-3 и по-малко часа едно отъ 

друго. Гиуру, нова Упака, Бахчиларъ, Спахи
ларъ, Гиншекъ, Насурше, Боrхуларъ, Еладннъ 
,Градиски, Кадж-кьой Шуменски, Иени-кие:ш, 
Иени-базаръ, турски rрадъ на 12 часа отъ Варна. 

Следъ като минахме селата Гиоrели, на малко 
разстояние отъ rолtмия пж.ть, има една стара 
мина. Бейли, Кутлубе, Деунъ, българско селс,, 
малко отдалечено отъ една ръка съ еж.щото име, 

която трt.бва да е Зирасъ на Плиния. Следuа 

фот. М. Кръшнякъ 

после Каза-Гиуръ, после Каремъ-дереси, мtсто, 
което се счита подозрително. 

Следъ Кадж-кьой ,е Тасшела, наречено така, 
поради разрушенитt сгради, които датиратъ отъ 
времето на маджарит·в. Въ околноститt. има много 
гробища, може би отъ времето, когато унrар
скиятъ краль Владиславъ I (IV Б. пр.) тукъ е 
билъ срr1зенъ и убитъ въ ужасната битка въ 
1444 гад. при Мурада II. Това е едно мtсто, което 
сочи унижението на христианството и е единъ 

сраменъ споменъ. 

Ние преминахме пж.тя си по хубаво време, 
пжтищата бt.ха добри, тъй като още не бt.ше ва
лtло да ги развали, та дори да станатъ непрохо

дими, както се случва. 

Но тъй като колитt иматъ голtми колела, 
много . спомаrатъ да се пробродятъ тtзи калища. 
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Съ тtзи кервани се пж.тува интересно. Не че 
не е отекчително, но за насъ бtше по-лесно и 

костуваше по-малко, защото се избtгваше мина
ването на Балкана (Хемусъ). 

Биволътъ е животно, което изисква. много 
грижи, като не издържа студъ и голtми горе

щини. Днитt бtха много топли, поради, ,, сирако". 
Много време губtхме тъй като следъ нtколко 
часа пж.ть трtбваше да се отпрегватъ биволитt 
и да се разхлаждатъ въ дупки, пълни съ вода, или 

въ блата, които последователно се срtщатъ. 

Обикновено къмъ 1 О часа спирахме да заку
симъ отъ провизиитt си. Тогава оставяхме всички 
биволи да пасатъ свободно по пасбищата, безъ да 
бж.датъ изложени на преследване. Керванитt се 
улесняватъ много отъ това, че добитъкътъ пасе 

свободно. · 

Следъ 2-3 ча·са почивка тръгвахме на пж.ть, 
като вечерь се установявахме на открито. Тогава 

разполагахме всички коли на крж.гъ, като ги за

вързвахме за колелата и правtхме огънь всрtдъ 
крж.га. Биволитt изпращахме да пасатъ, като оста
вяхме единъ пазачъ да ги надглежда да не се от

далечатъ много и да не ги откраднатъ, което често 

се случва. 

Колелата еж безъ обрж.чи и лесно се чупятъ, 
поради което се бав·t.хме по пж.тя, докато стане 
поправката. Последната се извършваше доста 
лесно, защото коларитt носятъ необходимитt сt

чива и отсичатъ първото дърво, което се срещне 

въ тtзи залесени мtста. 

Областьта, която преминавахме е по-скоро 
равна, отколкото планиниста, нtкои земи бtха 

обработени, други залесени. Почвата -е силна и 
черна, скалитt - варовити. 

Колкото за плодородието на областьта, азъ 
говорихъ въ първото си пж.туване отъ Цариградъ 
за Букурещъ. 

Остава да кажа нtколко думи за гр. Варна 
и най-вече за търговията, тъй като това е антре

позитъ и първа скеля на черноморския европейски 

брtгъ. 

Варна, наричанъ така отъ турци и европейци, 
е считанъ за древния Дионисополисъ, който спо
редъ Плиния се нарича още Круносъ. Не е не
възможно отъ това име чрезъ развала да произ

лиза името Варна. Круносъ означава изворъ и 
Варна може да има еж.щото значение.*) 

Варна е разположенъ на едно много удобно 
за търговия мtсто, тъй като има хубаво приста

нище, кж.дето параходитt могатъ да престоявагь 

съ сигурность. Населенъ съ турци, гърци и ар
менци. Евреи не се допущатъ . Има сведения, че 
нtкога дубровнишкитt търговци имали сгради за 

*) Прието е, че Варна отговаря на древния Odessu 
D'Anville споредъ Periple от.жждествявд cпJ.nos или crun 
съ Балчикъ, гр. по крайбрtжиетв на с. изт. отъ Варна. 
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стокитt си, както и въ Русе, кждето еж.що не е 
било позволено да се заселватъ евреи,. 

Варна е разположенъ въ политt на единъ 
хълмъ, увtнчанъ съ замъкъ и стена за отбрана. 
Въ замъка се пазятъ древни паметници, а къмъ 
гръцката черква се виждатъ остатъци отъ строени 

съ тухли арки, които датиратъ отъ дълбока древ

ность. 

Въ околностьта на Варна гърцитt обработ
ватъ лозя, които даватъ добри вина. Той е значи

теленъ антрепозитъ, подчиненъ на единъ главенъ 

митничарь, който е назначенъ отъ Цариградъ, и 
когото не пропуснахъ да посетя. Споредъ обичая, 

почерпи ме съ ·една лула тютюнъ и чаша кафе. 

Матио, който бtше получилъ голtма сума 
отъ англичанина, поиска да направи една спеку

лация, затова купи въ Землинъ рtзанъ тютюнъ, 
който тури въ малки бъчвички, медъ, сирене и 

др. _ Понеже тукъ имаше митница, той трtбваше 
да плати такса. Митничарьтъ го таксува 100 пиа
стра, безъ да иска да прегледа, какво носи. Азъ 
успtхъ да го убtдя да се задоволи съ 10 пиастра. 
и Матио, можа да натовари стоката. Тютюнътъ, 
който ·съставляваше контрабанда, трtбваше да се 

конфискува, но моятъ Матио се оттърва съ малко 
пари. Колко добри хора еж тtзи турци! Митнн-

-чарьтъ отлично знаеше, че има тютюнъ, но пред
почете да се задоволи съ една малка сума, от

колкото да опечалява единъ пжтникъ! 

Всtка година 300 гръцки и турски кораби 
ищ;атъ въ пристанището да натоварятъ голtмо 
количество жито, бакла и просо. Въ нtкои части 
на България килото е 160 оки, а въ други - 120. 

Плаща с-е по 12 пари такса до Цариградъ за 
1 квинталъ стока. Отнасятъ се 6000 тулума масло, 
сложено въ биволски мехове по 300-400 оки 
всtки, 10 хиляди чували кашкавалъ отъ Влашко, 
въ всtки чувалъ по 40 форми съ тяжесть 
100-160 оки чувала; 2500 чувала пастарма, видъ 
пушено биволско или волско месо; различни су

джуцн, направени въ форма на подкова, които 

много се употрtбяватъ при пж.туване варени или 

печени. Смtтатъ, че всtки чувалъ може да съ
държа така приготвено месо отъ 15 вола или 
бивопи. 

Търговията съ орtхи и лtщници е огромна. 
Листата на rus cofinus, които изобилствуватъ въ 

ватъ въ тази область се събиратъ въ чували, се 
пращатъ въ Цариградъ, кж.дето се употрtбяватъ 
за боядисване кожи или жълтъ марокенъ. Тур
цитt наричатъ това дърво тетре. 

За Цариградъ се изпращатъ и много кокошки, 

а на връщане се докарва оризъ, кафе, захарь, ли
мони и пр. 

Не сж.ществува обществена постройка за за
пазване на стокитt, но щомъ пристигне натова

рена кола, отъ нея хвърлятъ стоката въ ладията 

на кораба, а ако има стоки, пристигнали отъ Ца-



риградъ, натоварватъ ги на колата, и човtкътъ ги 
закарва по предназначение. Не сжществуваt по 
експедитивна търговия. По отношение търговията 

нtма да е безполезно цивилизованитt народи да 
научатъ отъ тtзи, които считатъ за варвари да 

не си усложняватъ работитt и да тичатъ по цtлъ 
день за една обикновена виза. 

Следъ като се спазарихме съ единъ гръцки 

корабъ, съ голtмина и тонажъ на едно генуезко 

пинсо, вечерьта на 15 октомврий се качихме на 
борта и на следната сутринь къмъ разсъмване 

дигнахме котва. 

Предварително тр·вбва да опиша, какъ плу

ватъ, както гръцкитt, така и турскитt параходи, 

които посещаватъ тtзи скели. 

Като отидохъ вечерьта на борта, за да бжда 
готовъ за сутриньта намtрихъ парахода натова
ренъ и претоваренъ въ задната часть, освенъ съ 

друго и съ масло, върху което бtха сложени 

клетки съ кокошки, които турцитt носtха за Uа
риградъ и върху които стърчеха повече отъ сто

тина турци-пжтници и търговци на кокошки. 

Кабината на кораба бtше пълна съ сухари и, 
при все че бtхъ направилъ условие да съмъ на 

закрито, трtбваше да заема мtсто на моста и да 
стоя неподвижно при всички неудобства. Е 

Не може' да се откже, че такъвъ начинъ на 
плуване е близъкъ до варва,рския, но собствени

· цитt на парахода не мислtха така; тt rчитаха, че 
колкото повече товарятъ ще иматъ повече доходи и 

. заради прелестьта на 1 нолио (по-вече отъ 
20-30 пиастра) се изложиха да умратъ при нt
коя буря, или еж заставени да изхвърлятъ сто
китt въ морето, въ случай че нtма нtкое приста
нище наблизу да .. се прислонятъ. Така се прину
дихме да направимъ вечерьта на 18-ти, поради 
лошото време. 

ние влtзохме въ пристанището Е н и ад а 
/ ( Анхиало), което е последно на пжтя отъ Варна 
къмъ протока откъмъ Европа. Последователно 
тамъ се прислониха, като насъ, още 26 други па
раходи. 

Ениада е свитъ въ единъ дълъгъ, широкъ и 
сигуренъ заливъ. Околностьта ,е планинска, дива 
и залесена. Има само едно турско кафене, кждето 
не счетохъ за разумно да слtза на сушата, за
щото то се посещава отъ моряци-турци откъмъ 

. Трапезундъ, хора горди и варвари. А имахме го
лtма нужда да се разхладимъ, защото гърцитt 

ни даваха за храна само сухари и маслини. 

На 21 сутриньта времето ,бtше тихо, преди 

зори дигнаХ'ме платната и на 22 вечерьта влt-

зохме въ Цариградския протокъ, кждето спрtхме 
подъ "Новитt замъци". 

Бtше неразумно да продължимъ да плаваме 
презъ нощьта, тъй като и безъ това не може да 

се отиде надалечъ отъ „Старитt замъци", кждето 
корабитt еж подложени на прегледъ. 

Понедtлникъ, 23 октомврий. Тази заранr, 
дигнахме платната и пристигнахме въ Маврапопо , 

кждето слtзохъ на сушата, тъй като бързахъ да 
се освобода отъ този толкова неудобенъ корабъ. 
Качихъ 1се на единъ каикъ и отидохъ въ Параниа 
да изкажа почитанията си на г-на Лудолфъ, неа
политански пратеникъ, у когото останахъ на 

обtдъ. После отидохъ въ Бююкъ-дере, кждето 
живtе съръ Робертъ Енеме, английски пълномо
щенъ министъръ, у когото се настанихъ въ каче

ството на приятель. 

Както казахъ, моятъ другарь Матио, бtше 

купилъ въ Землинъ много енфие, поставено въ 
бъчвички. Той успt да стовари нtкои преди да 
дойде въ Цариградъ, обаче останалата, по-голtма 

часть трt6ваше да обяви, за да не бжде конфи
скувана. 

Разбира се, той можеше да обяви стоката на 
митничара, но му оставаха само 13 пари на ока 11 

намtсто доходъ, рискуваше да загуби полови
ната отъ капитала си. Какво направи моя Матио? 
Въ такъвъ случай може да се разчита на лов
костьта на левантинцитt, които умtятъ да лас
каятъ турцитt. 

И тъй, той се хвърли въ нозетt на митничара, 
разказа му, каква е работата, прибави съ жаленъ 
тонъ, какво много добре му е известно, че е ш~
рушилъ нар;едбитt, но че е постжпилъ така, за да 
спечели нtщо за семейството си и му изложи хи· 
ляди други убедителни доводи. 

Митничарьтъ, обзетъ отъ милостъ, обеша 
веднага на Матио да му изпрати пазачи привечерь , 
за да може свободно да разтовари емфието. Така 

постжпи той, и като почерпи пазачитt, спаси сто
ката и удвои капитала си. 

Разбира се, че Матио не постжпваше добре, 
и азъ често му казвахъ това. Но, роденъ въ Тур
ция и вtрващъ въ сждбата, той все ми отгова
ряше: ,,Алахъ-Керимъ, Господь е великъ!" До
бриятъ ми другарь хубаво познаваше турцитi;, 
кои·ю въ нtкои случаи не еж тирани и еж убе

дени, че вършатъ добро дtло, когато могатъ да 
подпомогнатъ нtкого, а не да го притисктъ. 

Б. Пр. Следватъ още три страници съ: ,,Малка 
българска флора съ турски просташки имена". 

Преведе: А. Монеджикова. 
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ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Първия висшъ туристичесни съветъ. - На 2-й фе
вруарий т. 1r. ·бtше ,свиканъ на заседание висшия ту
ристически ,съветъ при дружеството. 

Заседание110 •се откри отъ председателя на Ц. Н. 
г. Н. Галчовъ, който приветствува присжтс-nвуващитt 
и •блаrодар,и за пзнимание110 ,имъ къ~мъ учредения при 
д-,вото 1ни институтъ, какъ,вто е В. Т. С. Сжщия поясни 
м,исълыа за •създаване на В. Т. С. съ цель да ,се при
вл,екатъ хора 1На науката и ви,цни общественици, които 
съ ,своя авторитетъ ще ,съдейс11ву.ватъ за пр,иемаJНе ис
канията 'НIИ отъ ,официалнитt ,власти, за да •с-е уредятъ 
всич,ки .въпроси, отъ кои110 за,ви,си •бждещето развитие 
на туризма въ страната. Характера на ,друж,ес11вото •е 
планинарски, .обаче, при липса на друга орг.анизадия, 
нему се пада да действува 1И за ·стоп.анскот,о засилване 
на тур,изма и създаваJНе на туристиче,ска ~индустрия въ 

страната ,ни. 

В. Т. С. е ,съставенъ въ едда . по-окромна форма, 
но може да ,се ,обсжди неговото разширен,ие, •като се 
допу.снатъ 1въ ,състава му и други ,орга,низации и по 

този начинъ да добие ,обликъ на националенъ тури
стически съв,етъ. 

Избра се за председатель на 1-ия В. Т. С. а:рхи-
11ектъ Г'-еор. Козаровъ 1и за секретарь В. Христовъ. 

Констатира се, че присжтствуватъ r. г. архитектъ 
Геор. Козаровъ, д-ръ П. Коза,ровъ, Илия kнтоновъ -
Gофия, Атанасъ Цвtтковъ - Долна-баня, И.в. Раче.въ 
- Ловечъ, арх. П. Дограмаджиевъ - Варна, Ив. Лам
бовъ - София, д-ръ Ва-с. Пеевъ - Пловдивъ, ВеселlИНъ 
Хлtбаровъ - Шуменъ, Коста Чорбано,въ - Пло•вдивъ 
,и членоветt на Ц. Н. ,г. r. Ник. Галчовъ, д-,ръ Н. Ка
раивановъ, д-ръ Л. Владиюинъ, д-ръ Б. Ковачевски, 
д-ръ Ив. Велко.въ, проф. Вас. Захариевъ, Миланъ Ку
зовъ, Бор. Кертевъ и Вас. Хрис110,въ. 

Отъ ,страна на М-вото на желtзницитt, пощитt 
и телеграфитt присжтству1ва г. д-ръ И. Петковъ, отъ 
ооф. клонъ д-ръ П. Пtе,въ 1и Вас. Баевъ и отъ Ю. Т. С. 
г. r. Б. Асеновъ и Бошнаковъ. 

Следъ прочитането на дневния редъ (обявенъ :въ 
брой 1 /ХХП на списанието) прочетоха се рефератитt 
отъ г. т. ,Н. Галчовъ за: 1) Отнош ,енията между 
д ъ р ж а .в ат а и Б. Т. Д. - к ат ,о к у л т у р н о -
п р ,о ,с в t т на ,орган из а ц 'И я" и 2) ,, П о д -
п о м .ат а 1н е д е й н о •С т ь т а н а Б. Т. Д. в ъ п л а -
н 1ин ат а", и отъ г. г. арх. Козаровъ и Ил. Антоно.въ за 
„ Стопанското значение на туризма и 
дългътъ на -обще ,ст •вен ·итi; ортан ·изации". 

По п.рочетенитt реферати, следъ обективнитt ра
зисквания, въ кои110 се изясниха поста:венитt на дне
венъ редъ въпроси се приеха следнитt резолюции, ко
ито се приеха •единодушно. 

1. 
Целитt, които преслед•ва Българското Туристи

ческо Дружество ,еж ~културно просвtтни, обстоятел
ство изтъкнато и въ неговия уставъ. Дру>кеството не 
само насърдчава туризма въ България, но ,разширя,ва ,и 
разпространява познан,ия за българскитt земи, изучва, 
запазва и поддържа природни и исторически бележи
тости въ 1Бългрия -1и създава на своитt членове 1и изоб
що за младежьта условия за удобни и ефтини излети. 
Планинскитt хижи, които то строи, белезането на пж
тmща и ,пр. уле,сня.ва посещаването на планинитt как110 
отъ наши, та,ка и отъ чужди туристи, а най-вече отъ 
учащата ,се младежь. Явно -е, че съ своята дейность 
друж,ест.вото й!.Оприrнася •изrвънредно много за издигане 

културата на българската младежь - чрезъ опозна
ване на ,отечеството rни, ка,кт,о и за нейното •възпита,ние. 
Всt,киму е из:вестно, че пжтуването .въ планинитt до
ставя не само наслада -отъ тъхната ,красота, rне само 
укрепватъ физически иЗJiетни.ка, но и аатвърдя.ватъ не-
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говата ,воля, приучвайки го къмъ преодоляване на 
трудноститt 1и косвено съ това допринасятъ за не
говото хармонично развитие и за оформяване на него
вия характеръ. Безспорно е, прочие, че дейностыа на 
Българското Туристическо Дружес-nво като културно
просвtтно иде да подпомогне по единъ •сжщественъ 
начинъ задачитt на й].Ържавата, която тя преследва 
чрезъ уч:илището за ~културното и просвtтно ,издига.не 

на народа и по ,специално на младежыа. 

Изх,о,щцайки отъ тия съображения и като ,се има 
предв,идъ раз.витата дейность на Българското Турисm
ческо Друже-ство .въ продължение на цtли 30 ,години, 
дейно,сть ,известна ,всtкиму, Висшия Туристиче,оки Съ
ветъ ,счита, че българската държава трtбва да .пре
цени по достоинство заслугитt на тази ,културно-про
свtтна организация и ,да направи всичко възмо,жно 
за да улесни 111 с1:а подпоrмогне ефикасно нейната дей
ность, за да може тя .въ бждаще да ,се развие ,още по
с,илно и още по-широко. Сжщото трtбва да ,стори и 
къ~мъ близката ней организация - Юноше-ския Тури
сгич,сски Съюзъ. 

Отскоро интереса на българската държава се по
виши и тя почна да отдава внимаJНие на дейностыа 
раз:вивана отъ Българскот,о Туристическо Дружество 
и ЮношесlКlия Туристически Съюзъ, а напоследъкъ 
съ решенията на свиканата презъ края на миналата 

година конференция по физическото •възпитание, Ми
нистерството на просвtтата по начало призна полез
ната роль на •орга!низациитt за физ,ическо и нравствено 
възпитание на младежыа и народа, като ,подчерта, че 

държавата трtбва да тре11ира еднакво благооклонно и 
нашитt организации за физическо ,възпитание. Обаче, 
това добро начало би трtбвало да ,с,е ,оформи чрезъ 
изработване на е д· и н ъ закон ъ, ,съ ,който държа

·ват.а да опредtли своитt ,отношения къмъ тtзи ор
ганизации, като признае полезностыа на тtхната •кул
тур,но-просвtтна дейность на овобод,н,и организации 

· между младежыа и народа и имъ даде не ,само -своята 
мюрална но и материална · подкрепа, за да могатъ да 

затвърдятъ своето културно-прос,вtтно дtло. 
По всички тия ,съображения Висшия Туристиче

ски Съв,етъ 

РЕШИ: 

„Да се настои предъ компетентнитt власти на 
страната, следъ нато бжде призната важностыа на 
нултурно-просвt.тната роля, която иrраятъ т-взи сво
бодни организации за физическо и нравствено разви
тие на народа, да поднрепятъ морално и материално 

тt.хната дейность, нато за целыа се създаде един ъ 
спец и а л е н ъ за н ·о н ъ, нойто да опред-вли спра
ведливо отношенията на държаната нъмъ всични приз

нати отъ нея организации за физичесно и морално въз
питание на народа". 

11. 
Българското Туристическо Дружест,во не :веднажъ 

е подчертало своя характеръ ,нз планинар,ска органи

, зация. Планинизма е неговата ,сж.щность. Ето защо 
и неговата най-важна дейность е въ планината: из
лети .въ планината, наслада ,отъ нейната красота, бор
ба ,и грижи за запазване на нейнитt .крас.оти и зале
сяване. 

Къмъ тtзи це;ги Българското Туристическо Дру
же•ство се е .винаг.и стремило, но следъ . ,войнитt, ко
гато туристическото движение се разпрострt нашироко 
въ страната, нуждата и отъ хижи и отъ маркировка 

се почувствува навсtкжде. Съ голtмо въодушевление 
туриститt почнаха да градятъ хижи ·въ планинитt, 
които днесъ еж вече петнадесеть на брой. По изра
ботения, обаче, отъ миналогодишния конгресъ въ Ло
вечъ планъ, налага ,се ·изграждането общо на петде
се.ть най-необходими хижи, за да станатъ достж,пни за 



туриста и централнитi; rмасИ1Ви на обширнитъ български 
планини. Отъ друга страна маркиранитi; . пжтеки ,въ 
планината се броятъ на пръсти и залесяванията еж още 
въ ,само110 на:чало. ,Безъ пла~нински хижи и маркировка, 
модерния туризъмъ е немисл,имъ. Турист1ическитъ ор
ганизации правятъ възможното, но поради трудното 

стопанско положеrние, извора на частната •ПОд'Крепа е 

отслабналъ, ли'Чнитъ сръдства на дружественитi; сръди 
еж скромни и ако държавата цени културното значе

ние 1на тъзи про•2ЖiИ въ пла,ни:ната, ще тръбва да стори 
не,обходимото за да !'И под'пом-огне. 

Налага ,се да ,с,е уреди съ за,конъ, кои туристи
ч ,ес-юи органи,зации 1по :какъ:въ пла,нъ ще тръбва да 
с"Гроятъ най-не,обхо,д;имитi; хижи 1въ ,план:инитъ, като 
се уре.;:uи и въпроса за собственостыа на зеrмята, кж
дето се строятъ х,ижи, а ,сжщо ,и правата за плодо

ползува~не отъ залесенитъ отъ туриститъ плющи. 
Една ежегодна достатъчна помощь по бюджета, 

отпу,ока,на изключит,елно за тъз,и ,строе}ки, тръбва да 
се пред,вид1и, за да ,стане rвъзможенъ достжпа rвъ не

драта на красивитъ ни пла~нин:и, не ,само за наши, но 
и за чужди турис11и. Наредъ съ стошшското органи
зиране на туризма 1въ България, сторенитъ отъ дър
жавата ,разх,оди ще ,бждатъ веднага и многокра11но •въз
върнаw на O1раната н:и. 

Водимъ отъ тия ,съображ,ения, Висшия Тури,ст:и
че,ск,и Съ1ветъ 

РЕШИ: 

Да настои предъ българското правителство да 
подпомага развоя на туризма въ страната и по-спе

циално -строителната дейность на Българското Тури
стичес,ко Дружество и ЮнQшеския Туристически Съ
юзъ въ планинитt. съ ежегодни редовни бюджетни 
кредити за строежъ на планински хижи, за маркировки 

на планински пжтища, както и за залесяване, като за 

тази цель се изработи и с п е ц и а л е н ъ з а к о н ъ. 

III. 
Известно ,е, че по1край другата култу.рно-просвът

на и ,организационна работа, Българското Туристич,е
ско Дружепво ,си е поставило за цель и да допринесе 
за изучаването, о,познава1нето и запаз,ването на бъл
гарската [Iрирма, нейнитi; ,красот,и :и бележитости и 
богатства, да се направи тя по-гостоприемна чрезъ 

,строежа на хижи, :маркиране и л.одържане на пжтища 

и чрезъ .популяр-изиране :по различни начини на при

роднитъ .красоти и ,беле)юитости да се поощрява жела
<Нието д,а бждатъ тi; посещавани отъ овои и чужди. 
И ,когато тъзи пооещения поч1ватъ да ,ставатъ по
чести и масоrви, тога:ва rнай-добре ще изпъкне и ще 
ое почувствува с11опанското последствие отъ дейность
та на турис11ическитъ ,организации. 

Тъзи ,благот,ворн,и резултати отъ дейностыа на 
туристическитi; организации ,еж 6или ,много отдавна 
и много добре ,разбра~ни и 1въ чужбина, кждето, знае 
се, ·колко много е направено за ,създаване всички удоб
ства за 1изл,етника, ,необходими да направятъ неговото 
пжту,ване ,приятно и чрезъ ,впечатленията, които ще 

из,влеч,е презъ време :на пжту.ването и добритi; спо
мени, които ще останатъ у нell0 отъ ,пребиваването rму 
въ ,страната, не само да го при,влекатъ да даде пакъ, 

но и самъ да послужи като агитаторъ за ,привличането 

на друnи 1но1ви излетници ,съ онова, ,което той ще раз
правя въ авоята ,сръда. 

Красноречиво доказаrелство за това е дейностыа 
проЯ'Вена отъ ,всички фактори за разв,итиет·о и насърд
чен:ието на туризма въ чужбина. Така Швейцария ,пре
ди разви11ието на туризма :не е била нищо друго освенъ 
една бедна ,шанинока страна, чиито жители еж се 
пръскали по четиритъхъ краища на свъта за ,да тър
сятъ nоминъкъ. Съ ,развитието на . туризма, обаче, отъ 
цъла Европа и Америка еж започнали да ,се стичатъ 
многобройни туристи и на тъхъ изключително се дъл
жи толъмиятъ стопански подемъ и благосъстояние на 

Швейцария. Презъ 1880 г., до колкото е известно, въ 
всички ·курортни мъста въ Швейцария е имало 1002 
хотела, а презъ 1912 гад. - 3585. Вънъ 1оrь ,съмнение 
е, че се,rашния брой на хотелитъ се ,е увеличилъ много 
повече. Отъ хот,елиерството, тази нова индустрия, ,как
то я наричатъ, тамъ днесъ за днесъ се препитаватъ не 

по- малко отъ 150-200,000 души. Изчислява се, че 
ежегодно само по ,климат,ическитi; ,статистики посеще
нието на чужденцитi; се движи между 3½--4 милиона 
души. Установено е, че чужденцитъ оставатъ тамъ 
еже,годно милиарди франка. 

Я•в:но ,е, прочее, 1по 'какъ,въ .великолепенъ начинъ 
еж използувани ху,бос11итi; на Алпитi; и тъХ:ния кли
матъ за .подобря~ване поминъ1ка на наоеле1нието. Но, 
безспорно е, че до тъзи ,отлични резултати не би могло 
да се достигне, ако държавата, туристическитъ, хоте
лиерскитъ 1и др. ,организации не бъха развили широка 
пропаганда и не бъха създали 1воички необходими удоб
ства за пжту,ва:нията 1и ,посещаване на планинитъ. 

Въ Италия, ,сжщо така поради ,стопанскитъ ползи, 
к,о:ит,о моrатъ да ,се извлекатъ отъ туризма, отъ из

вес11но време с,е 1правятъ усилия за :най-широкото раз

В'!Пие на туризма - единствената индустрия отъ която 

само се в.нася въ страната, а нищо материално не се 

изнася навънъ. За системното .развитие и организация 
на туризма италиянското правителство е ,създало ~вече 

цъ.ла държа~вна организация за туризъмъ. 
Ако хвърлимъ ,единъ ,погледъ ,върху развитието 

на тур1истическото дъло 'И ,въ ,другитъ ,страни - близки 
и далечни - ние ще се убедимъ, че почти на всъкжде 
се ,взематъ вече всички ,необходими мърки за разви
rnето на туризма и създаване на 1всички удобства rвъ 
съобщителнитi; ,сръдства - постройка •и поддържане 
на пжтищата - шосейни, nланински и желъзни, най
удобното обзавеждане на планинск,итi; хижи, хотели, 

.ресторанти и пр., премах,ване на всички отекчителни ,и 

пакостни държавн:и - пол:ицейски и митнически фор
малности за излетницигt. 

И резvлтатитi; еж повече отъ ,насърдчителн.и. Но 
и държавата въ чужбина не •оставя този важенъ дълъ 
отъ ,стопанския жив,отъ на населението изключително 

въ ржцетъ на тур-ис"Гическ1итъ организации, защото не 
само, че то-ва не би било по силата ,имъ, но и защото 
и самата тя по ,единъ кос·венъ начинъ има своитi; го
лъми материални облаги огъ развитието на туризма. 

А България, нъма защо да се крие това, както 
.въ много други ,отношения, така и тукъ ,е •останала 

много назадъ въ използуване на 1всички свои сто

пански блага. Особено въ днешното ,критическо време, 
което бълга!)'ина преживява, :налага се да с-е взематъ 
най-бързи ,и широки мър1ки за използува~не на бъл
гарската природа, която е готова да ни даде ~всичко, 

за което ние бихме създали условия. 
Имайки предвидъ всичко ·гореизложено и българ

оката действителность, ,сръдс11вата ,съ ,които може да 
разполагатъ туристическитъ ю,рганизю.11ии и най-сетне, 
че за да може да ,се турне ,едно здраво на1чало въ цi;ла 
една система за развитието на туристическото дъло и 
създаване на :необходи.митъ услов-ия, които да насърд
ча,ватъ това дъло, Висшиятъ Туриспrчесюи Съв,етъ: 

1. Настоява, държавата, окржзитi;, общинитt., 
търговско-индустриалнитt, камари и др. стопански и 
финансови организации да подпомоrнатъ по-ефикасно 
развитието туризма въ България съ редовни бюджетни 
кредити, като предвиждатъ по възможность по-rол1.ми 
суми за целыа, а не да оставятъ тоя важенъ стопан

ски дt,лъ само на rрижитt, на туристическитt, органи
зации, които не само нt.матъ достатъчно материални 
срt.дства за това, но и небива да се обръщатъ отъ 
културно-просв1пни на стопански организации. 

2. Настоява да се учреди и въ България по при
мt.ра на друrитt, европейски държави, една държавна 
служба за туризъмъ при Министерството на търго
вията, респективно при Министерството на желt.зни
цитi;; пощитt. и телеrрафитt.. Съветътъ е убеденъ, че 
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танова едно бюро, ноето ще работи въ наА-близънъ 
нонтантъ и въ известни случаи, подъ ржноводството 

на туристичеснитt. организации, съ своята системна ра
бота ще допринесе извънредно много за развитието на 
туризма, създаването на всични удобства за пжтуване, 
дейность ноято ще има за последствие привличането 
на многобройни чужденци-туристи въ България, ноето 
пънъ понрай многото други добри страни ще онаже 
благотворно влияние върху стопансното положение на 
страната. 

3. Подчертава, че стопанснитi. интереси на насе
лението налаrатъ премахването или опростяването до 

минимумъ, на почвата на взаимность, на всични пас

портни, митнишни и др. формалности за енснурзиян
тит-в, посещаващи България по единично или групово; 
визит-в на паспортигt да се даватъ безплатно и за 
по-дълги сронове, нанто за единичнит-в тана и за но
лентивнитt. паспорти. Да се опростятъ до минимумъ 
полицейснитt. формалности, нанто и да се премахне 
иснането и бирничесно удостовi.рение на чужденцит-в
туристи престояли въ страната повече време. 

4. Подчертава още единъ пжть необходимостыа 
отъ подпомагане да се орrанизиратъ хотелиерит-в и 
rостилничаритt. въ и н т е р е с а на създаването по
възможность въ най-сноро време необходимит-в удоб
ства за туриститi. посещаващи нашата страна. 

Да се изиснва отъ съответната власть строгn сттаз
вине санитарнитt. наредби въ нурорти, бани и др. При 
обявяване на известенъ пуннтъ за нурортъ, това да 
става при налагане задълженията за благоустройство 
и хигиена. 

5. Организирането в-ь най-широнъ масщабъ на 
пропагандата на бълrарсната природа чрезъ публи
нации: албуми съ снимни, ренлами, илюстровани бро
шурни, · написани на българени и езина на страната въ 
ноято ще бждатъ разпращани. На тt.зи ренлами, илю
стровани брошури непременно да се отпечата и една 
I<арта съ всични желt.зопжтни и шосейни съобщения 

въ България. Да не се пренебрi;rва и пропагандата, 
ноято би могла да се прави ч9езъ прона9ване статии въ 
чуждитi; туристичесни списания, нанто и словесната 
пропаганда чрезъ диапозитиви. 

Крайно време е издаването на единъ общъ пж
теводитель на българени и френсни, нt.мсни анrлийсни 
и италиянсни езици. 

На ,край -съветътъ намира, че ,има още нужда да 
се работи за системното развитие на туризма и по 
отношение на младежыа, затова: 

1. Настоява предъ Министерството на Народното 
просвt.щение да се орrанизиратъ въ най-сноро време 
безплатни ученичесни спални въ всични изходни за ту
ристичесни излети пунктове. 

2. Настоява, Диренцията на трудовата повинность 
да опредi;ли трудовашни номанди, ноито подъ ржно
водството на Бълrарсното Туристичесно Дружество да 
направятъ една системна и трайна марнировна на пла
нинснитt, пжтища. 

Съв·ета реши резолюциитt да ,се 1ттоднесатъ на 
съотве'I'нитt министри и учреждения. Избраха се r. ,r. 
арх. Г. Козаровъ, Н. Галчовъ, П. Стояновъ, д-ръ Л. 
Владикинъ, Ил. Антоновъ, д-ръ П. Козаровъ и Ив. Хр. 
Ламбовъ, които да поднесатъ резолюциитt на г. r. 
министритt. 

Въ 17.30 часа -председателыъ, ,като благодари за 
извършената работа, обяви закриването на ,съвета. 

Вечерыа, следъ заседанието, ,въ локала Uаревецъ 
се състоя туристическа среща въ честь на Висшия ту
ристически съветъ. Срещата се състоя при едно непри-
1нудено весело туристическо настроение. Съ присжт
ствието си на срещата -софийскитt туристи отдадоха 
нуждното внrимание къмъ старитt наши дейци, членове 
на В. Т. С., у които бодритt и жизнеради планинци 
.извикаха 'Чувства на радость и изпълненъ общественъ 
дългъ предъ все по-широкото разраст,ване на тури

стическ-ото дв.ижеJiие въ -страната. 

КНИЖНИНfl 

Библиотена „Нашата родина". Основательгь на 
библиотеката „ Туристическа просв·J;та" известния нашъ 
неуморимъ туристъ и изследвачъ - П. Делирадевъ, па
последъкъ е започналъ да редакти ра и втора библио
тека „Нашата родина'\ Библиотеката е въ малъкъ фор
матъ, отвънъ съ хубава цвtтна корица отъ В. Заха. 
риевъ. 

Всtка книжка по отдtлно представя едно завър
шено цtло. Tt еж написани специално за ученици отъ 
долнитt класове, но възрастнитt ще ги харесатъ много 
повече, като ще ги четатъ не само за наслада, но и да 

научатъ нtщо. 

На всtка страница и всtки редъ дори, блика сво
бодния духъ на туристъ, който гордо, волно и без
спирно кръстосва по всички посоки. За него нtма ннщо 
непреодолимо, въ него диша буденъ живогь, но все 
една неуловима тжга се ниже и напомня на нtщо за
губено, което едвамъ би се върнало, .. но все пакъ „ще 
изгрtе деныъ на свободата ... " да вървимъ, .. жп
вотътъ насъ ни чака, ... бжднинитt еж наши и на на
шитt поколения, .. 

До сега огь тази билиотека на Хемусъ еж излtзли 
следнитt книжки: · 

1. Дунав ъ, София, 1929 г., стр. 80, ц. 12 лв. Въ 
тази първа книжка се разглежда Дунава отъ самитt 
му извори до делтата на Черно море, като повече автора 
се спира на нашиятъ Дунавъ, на нашитt дунавски гра
дове, за Добруджа, риболовството и въобще всичко 
свързано съ рtката. 

2. В и т о ш а. София, 1929 г., стр. 64, ц. 10 лв. За 
Витоша, П. Делирадевъ, преди три години написа обе-
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миста книга, а сега въ тази малка книжка е скицирано 

всичко, като еж добавени нtкои нови описания. 
3. Из ъ Рил а. София, 1929 г., стр. 80, ц. 12 лв . 

Тукъ еж събрани отдtлни о,шсания за Рила. 
4. По планини и в ъ р х о в е. София, 1929 г., 

стр. 64, ц. 10 лв. Тукъ авторътъ вече ни запознава съ 
най-високитt върхове на Ст.-Планина, C'h l(омъ, Мур
гашъ и Юмрукъ чалъ, съ върха Руенъ- на Осоговската 
планина, съ Сютка въ западнитt Родопи и най-после 
ни разхожда по снtrоветt на Витоша. 

5. П о п оля и п л а н и н и. София, 1929 r., стр. 64, 
ц. 10 лв, Този пжть туристътъ слиза изъ равнинитt. 
Той кръстосва родната ни земя отъ Кюстендилск:)ТО 
поле, презъ Пловдивскитt тепета и до Девненскитt 
извори, и отъ тамъ презъ Дунавската равнина се въз
качва по планинитt, за да ни запознае съ нашитt хижи . 

6. О т ъ Ч е р н о м о р е д о П и р и н ъ. Софпя, 
1929 г., •стр. 64, ц. 10 лв. Въ тази книжка волния из
следвачъ и туристъ започва съ Девненскитt езера и 
презъ Търново-Балканската линия - Панагюрище, ни 
завежда къмъ тайнствения Пиринъ . 

7. Огнища на свободата. Описватъ се мi;. 
ста, точно свъозани съ близки и~торически събития. 

Д. П. Койчевъ. - Живописни нжтове изъ нашата 
родина. - Сборникъ на повече отъ сто и петдессть 
отдtлни статии за границитt на България. Стара-шrа
нина, Дунавската столова земя, Срtдна гора, Тунджан
скитt масиви, Рила планина, Родопитt, Тракийската ни
зина, Витоша и Софийското поле, Пиринъ планина, 
Краището, Долината на Струма, Българскитt земи подъ 
сръбска, ттодъ гръцка и турска власть, Добруджа. Кн. 
9 и 10 на Библиотека за самобразование (rод. XIV). 

Придворна nечатница 




