
Год. XXII. Юни - 11930. 

ПОГЛЕДЪ ОТЪ MYCflЛfl Hfl ЮГЪ 

Книга 6. 

;#'; 

: ~ ~ 

Фот. П1;йо 



Пиринъ. - Муратовъ върхъ. Фот. К. х. Радановъ 

КЪМЪ ВЪРХF\ ! 
Отново прилитатъ планинци отъ всички кра

ища на България къмъ славния Бдинъ. И тази 
година тt . идатъ на сборъ : да хвърлятъ погледъ 

на миналото, да стегнатъ редоветt си и да на

чертаятъ пжrгя за утрешния день. Ка1Кnо nлече 

стари и млади ратници къмъ далечния край? За
що не жалятъ ни трудъ, ни време? Tt идатъ 

да видятъ стари приятели, що овързва склvпъ 

опоменъ на ntpнa планинска дружба . Tt идатъ 
да с,тиснатъ коравата дtсница на ония, съ които 

еж бродили родни балкани, опивани отъ нова 

вtра въ сntтло'Го бждаще на измж.чена България. 

Tt идатъ ,съ 1пламъкъ въ очитt и радос1•ь въ сърд

цат.а да градятъ живото д·l;ло на българскин турисгъ. 

Отъ день на день това дtло напред:ва, расте 

и завоюва в,се повече и повече симпатиитt на 

обще~с11во:то . Безшумната работа въ планината -
строежъ на хижи, маркировка и залесяване -
наредъ съ сисrгемното практикуnане на туризма 

- направиха нашето дtло навредъ познато. Сега 
всички ценятъ нашата работа, нашитt у,силия и 
д:раговолно ни под,помагатъ. Бълrарскитt туристи 
заема,тъ срtдъ обществото достойно своето мt
сто на култу.рна организация, призната отъ всич

ки . Наши:тt съвети еж. слушани, нашит!; молби 
уважавани . Жертвитt ни не бtха напраздни, уси 

лията ни се увtнчаха съ у,спtхъ. Въ тази насока 
ние можемъ да бж.демъ доволни отъ нашата дей

ность . 

Но ни е туl!{а нtма да спремъ. Силни съ ши

роката обще,отвена подк,реlпа, ние отново ще 

обърнемъ очи къмъ планината - нашето цар

ство, нашия блtнъ! Отново ще закипи работа. 
Ние, които обичаме планината, трt-бва да 

я опознаемъ основно . Културната работа ни 
зове . Бродейки изъ планинитt, като истински ту-
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ристи, нека изучимъ ,всестранно Балкана, Рила , 
Родопа и Пиринъ - 1всички български планини ; 

нека опознаемъ всtки върхъ, долина, всtки 
храсrгь и цвtте, нека се проникнемъ отъ истори

ята на nсtки роденъ кжтъ, и да не се лутаме като 

слtпци срtдъ красотитt на майката природа. И 
когато вечерь при заникъ слънце слизаме отъ 

върховетt, изпълнени съ чара на планинския 

миръ, нека въ бележника ни лежатъ лрижлиnо 

събрани данни за виденото и 1прежив·l;ното, за 

трудноститt и пжтя, които ще разкажемъ на о с

таналитt въ града и ще спечелимъ нови прия'Iели 

· на планината. Нека не отминаваме планинскитt 

селца, а въ приятелска беседа ,съ буднитt селени 

изучимъ селото, неrовитt грижи и неволи, з·вуч

ния езикъ, китнитt носии на нашата селянка , пt

снитt, обичаитt, историята, ,отаринитt и битътъ 

на българина. Така ще опознаемъ земята и на 

рода ни и ще дадемъ нашата дань на туристи за 

изучаване България. 
Единъ новъ св·l;тъ се от,крива за насъ, едн а 

нова проблема - за разрешение. 

Приятели планинци! 
Къыъ върха! Все по -нагоре! Тамъ, дето ни 

зоватъ нawиfJ:t ~блtнов-е. Да опознаемъ вемята 

и народа си, да създадемъ неразривна връзка 

между човtка отъ народа и водачитt, да сътво

римъ единната народна ,11;уша, - стражъ на бъл- ' 

гарската мощь презъ вtковетt . 

Така ще изпълнимъ най -добре нашия дългъ 

на туристи. 

Съ тоя зовъ ние пращаме сърдеченъ при
nетъ на всички планинци, които обичатъ красо

тата и възвишеното nъ живота, които съ възrгоргъ 

летятъ изъ роднитt балкани и даватъ своята дань 

за обшото дtло на родината. 
Н. Галчовъ 



КРRСОТИТь HR НRШИТь ПЕЩЕРИ и НУЖДRТR отъ 
ТьХНОТО ЗRПRЗВRНЕ 

3. Пещерна фауна въ България. 

У всiжи любознател,енъ човtкъ здраво е 

вкоренена, инакъ неоспоримата истина, че „слън

цето е животъ"; безъ слънчева ,свtтлина живо

тътъ върху нашата земя ·едвамъ би виреялъ. 
Когато заrовориме за една пещера, ние си 

предпавляваме -една черна, зеяща върху сгръмна 

скала дупка, отъ нея навжтре тръгва коридоръ, 

изпълненъ съ неразпръсквающа отъ слънчевигБ 
лжчи тжмнина, стенитt на тая пещера еж мокри 

и покрити съ мухълъ, температурата вжтре по

ради липса на слънце е низка, влагата rолtма, ту

ка в,сичко гние и изъ пещерата лъха студъ, влага 

и миризъ на мухълъ. Заrгова и всtки, който не е 
запознатъ по-отблизо съ кжтчетата на обшир
на'Та биолоrичеока наука, си предста•влява пеще

ритt лишени отъ живи ,сжще1ства или ПЪiКЪ на

селени съ неприятни на1мъ нощни животни, като 

бухали, кукумявки, прилепи, красrгави жаби или 
пъ1къ съ диви звtрове, които немилостиво гонени 

отъ човtка, еж намtрили ту,ка последнитt си 

скривалища и убtжища. Въ ,сжщность не е така. 

Пещеритt въ България не криятъ въ ,себе си ни

какви звtрове, въ тtхнитt дълбочини никога не 

на1влизаrrъ бухали и жаби; тия животни се криятъ 

и то нарtд1ко само при входоветt имъ; пещернитt 
дълбочини еж запазени за живtене само на една 

съвършено специална фауна, с1,1стояща се главно 

отъ слtпи, безцвtтни, ,въ повечето случаи, дреб
ни животни, които не могатъ да живtятъ извънъ 
пещеритt, понеже слънчевитt лжчи действуватъ 

убийствено върх1у тtхъ. 
Дакол,ко силно се различаватъ у,словията, 

при които живtятъ ,пещернитt организми отъ тия, 

при които живtятъ орrанизмитt върху повърх
ностыа на земЯlта, ще ни отане ясно, като раз

гледаме макаръ и бtгло климата царуващъ въ по

rолtмитt и по-дълбоки наши пещери. 

Климата въ дълбокитt пещери е постояненъ, 

непромtнливъ, т. е. въ тtхъ нtма ни лtто, ни 
зима, ни день ни нощь, ни дъждъ ни суша, а само 

тихи дни, въздуха ·е винаги наситенъ съ влага, 

температура,га е презъ цtлата година една,ква и 

равна на 12° целзиеви; т. е. въ ,пещеритt вла

дtе единъ по,атояненъ, полупролtтенъ, тъмно

влаженъ климатъ. Затова и много отъ пещернитt 
животни еж запазили, при единъ такъвъ едно

образенъ климатъ и липса на борба •съ околнитБ 
условия, едно първобитно устройство на своето 

тtло, тt прещставляватъ стари реликти - оста

тъци отъ нtкогашна фауна. :Изучването на тия 

реликти е еж.що така отъ ,голtмо значение за 

филоrенетичната и зоогеоrрафска наука. 

Допреди войнитt, ,за пещеритt въ България 

се знаеше много малко, а за сжще-ствуването на 

пещерна фауна въ тtхъ не •се знаеше нищо. Мене 
се падна честьта да покажа на учения . свtтъ, че 
нашигБ пещери, подобно на пещеритt въ Истрия 
и Далмация, криятъ въ своитt дълбочини една 
доста богата ,специална фауна състояща се отъ 
слtпи организми. Мене се падна всжщность чес,гь
та, не да открия първиятъ пещеренъ организъмъ 

въ България, защото той бt намtренъ още презъ 
1878 година, но менъ ,се падна възможностьта да 
докажа, че тоя намtренъ тогава организъмъ е 

едно типично пещерно животно, и да покажа, че 

такива пещерни орrаниз1J1>IИ се срtщатъ въ Бъл

гария доста много видове, и че тtхъ 1вкупомъ 

може да разглеждаме ка,то ·една специална пе

щерна фауна. По-рано се знаеше, че на Бал,кан

с•кия полуостровъ само въ запа,дната му поло

вина има такава фауна; тамъ въ пещеритt на 

Истрия, Далмация и Херце,говина е и кла,сиче
окото мt·сто на ,тая фауна. Моитt публикации по
сочиха на учения свtтъ, че и въ источнат'а по

ловина на полуо,строва, т. е. и въ България има 
и то доста богата така,ва фауна. 

За да стане ясно на читателя, какво пред,ста
вляватъ отъ себе си слепитt пещерни животни и 
какъ тt живtятъ изъ нашитt пещери, ще си поз
волиме наново да го заведеме въ ,Кiрасивата пе

щера Врачански Леденикъ, която е хранилище и 
на богата пещерна фауна. 

Когато посетителя се спусне пре,зъ тtсния 
отворъ, въ студения вест'ибюлъ на пещерата, той 

остава изненаданъ най-напредъ отъ кра•сивитt 

ледени колони ,спуокащи ,се отъ тавана чакъ до 

пода. Ако посетительтъ е наблюдателенъ, вто
рото нtщо, което ще му направи впечатление е, 

че по мокритt стени на тая ,студена зала на пе

щерата пълзятъ едни особени полупрозрачни, 

желто-•кафяви, подобни на едри мравки насtкоми. 
Разгледано такова едно насtкомо по-011близо и 
по-подробно не е мжчно да се види, че то не при
тежава на главата си нито следа отъ очи, - то 

е съвършено ,слtпо. Въ увеличенъ видъ това на

сtкомо е изобразено на приложената фигура. По
неже насtкомото •бtга отъ свtтлина:rа, затова е 
наречено съ латинско название Pheggomisetes bu
reschi, Феrомизетесъ ще рече „ свtтломра
зецъ". Той е 8 см. дълъгъ, ,съвършено ,слtпъ, сла
бо пигментиранъ, полупрозраченъ, съ дълги кра
ка и пипала, и за него съ право можеме да ка

жеме, че ·е едно отъ най-опещеренитt животни. 

Тоя „с,вtтломразецъ" не ,само че е слtпъ, и че 

на главата му нtма нито следа отъ очи, но и 
ана,томичес1киrгt изучвания показаха, че у него 

липсва съвършено очния нервъ, а това показва, 

че тоя организъмъ, много отдавна е за,губилъ 
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своето зрение, а може би никога да не е прите
жавалъ такова. Зрението у не'Го е за,мtнено съ 
дългитt пипала и съ дългитt му крака, а освенъ 

това и съ едни специални органи разположени на 

гърба му въ видъ на дълги стърчащи на,горе че

тинки, които като анrгенитt на едно радио усt
щатъ каюво има наоколо него. Върху пипалата си 
то има специални чашковидни органи, които вt
роятно му служатъ като органи за обоняние, и 
тоя усетъ е силно раввитъ у това животно. То 
е грабливо, ма1каръ да нtма очи, то пълзи сво
бодно и смtло изъ тъмнината, преследва другитt 
пещерни животинки и се храни съ тtхъ. То се 
движи и ориентира изъ тъмнината така добре, 
като че ли бtга на свtтло! Извадиме ли тоя свtт
ломразецъ извънъ пещерата и огрtятъ ли го 

Св1пломразецъ (Pheggomisetes Buresi) отъ Пещерата 
леденинъ въ Врачансния Балнанъ 

слънч'евитt лжчи, той веднага почва да се прео

бръща, като че ли е попаренъ съ горtща вода и 
въ нtколко секунди умира. 

Заедно съ Фегомизетеса въ по-далечi-штt за
ли на ,еж.щата пещера могатъ да се наблюдаватъ 

малки ~бtли стоноги, ,които се указа да прина

длежатъ на новъ за науката неизвестенъ по-рано 

родъ нареченъ BuJgarosoшa. Тая Булгарозома пъл

зи върху мократа глина изъ най-далечнитt глж
бини на пещерата. Тя сжщо така е съвършено 

слtпа и депигментирана; прилича на 1 до 2 см. 
дълго, кръгло, бtло червейче, което съ помощь

та на дребнитt си 80 чифта крачка, съ меки дви
жения се носи върху калната глина. Тая стонога 
се храни тукъ съ разложени растителни в,ещества 

и съ прилепнитt екскременти пръснати тукъ-тамъ 

изъ пещерата. 

Край тия стоно·ги, сжщо така върху мократа 

глина, особено пъкъ върху гниющи хвърлени ту

ка отъ туриститt вестници и дървета, забелез
ваме при силно освtтление едни съвършено дреб
ни, прилични на бtли бълхи, силно подскачащи 
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съ помощьта на своитt подгънати надолу опаш

чици, животинки, които принадлежатъ къмъ групата 

на най-нишитt насtкоми Co]eшqolla. Тия Колемболи 
намираме и заплетени въ едни примитивни паяжи

ни, изплетени въ цепна:тинитt на пещернитt сте
ни. Ако не еж тия паяжини, нtма и да подози
раме, че и въ най-¼райнитt части на пещерата 

живtе едно бtло пещерно паякче, което сжщо 

се указа, че принадлежи на неизвестенъ до сега 

въ науката видъ и бt неотдавна описано отъ зо

олога П. Дрtнски и наречено Troglohyphantes 
bureschi. 

По тавана пъкъ на еж.щата пещера Леденикъ 
спокойно се д,вижатъ или пъкъ еж разперили сво

итt извънредно дълги 10 крака, ,едни особени 

дългокраки черни паяци отъ групата Opiliones. 
Тия паяци еж грабливи животни, тt не правятъ 
мрежи, а ловятъ направо ленивитt пещерни мухи, 

които ,стоятъ неподвижно заловени за пещернитt 

стени. Тия мухи ма,каръ че иматъ голtми очи еж 
слtпи и не виждатъ, и ,само при докосване съ 

пръ1стъ до тtхъ лениво отхвръкватъ или се из
мtстватъ въ страни. Ларвитt на тия пещерни му

хи ( отъ семейство He]oшyzidae) се развиватъ вър

ху прилепнитt и човtшки екскременти изпокрити 
изъ кюшетата на пещерата. Равбира се че чо

вtкъ трtбва да посети нtколко пжти казаната 

пещера, за да може да срtщне тука тия, а и други 

видов1е пещерни животни и да може да наблюдава 

какъ тt живtятъ и съ какво се хранятъ. 

Пещернитt организми не могатъ да изле-

' затъ извънъ пещерата, защото тамъ ги очаква 

„свtтла смъртъ", причинена отъ действието на 
слънч·евитt лжчи. Затова и всtка пещера, която, 
обаче, непременно трtбва да бжде и ,влажна, крие 

въ ,С'ебе си и спещ,1ална пещерна фауна. Много 

нарtдко може да се намtри единъ и сжщъ видъ 

пещерно животно въ две далече разположени 

една отъ друга пещери. 

Въ пещерата „Темната дупка" при гара Ла
катникъ, която не е много далече отъ Врачанския 
Леденикъ, посетит,еля може да наблюдава една 
друга пещерна фауна съвършено различна отъ 

тая въ Леденика. Въ подземната рt,ка и въ под
земното езеро на тая пещера ние констатирахме 

презъ 1922 год. за пръвъ пжть въ България водна 
пещерна фауна. Отъ дъното на подземното езеро 
ин'Гересующия се може да избере единъ до 25 
см. дълътъ, и 8 мм. дебелъ, полупрозрач,енъ бtлъ 
червей, който се указа първиятъ констатиранъ 

за сега истински пещеренъ червей отъ групата 

Olygochaeta. Нtщо подобно е било намирана до 

сега само rвъ голtмитt дълбочини на Байкалското 
езеро въ Азия, чиято дълбоководна фауна пред
ставлява едно зоогеографско чудо. При по по

дробно проучване на тоя червей се указа, че близ
китt роднини на тоя видъ живtятъ въ Нова-Зе
ландия и Австралия, което показва, че имаме ра
бота съ ·единъ старъ реликтенъ организъмъ. Тоя 
червей ноеи названието Pelodrilus bureschi М и 



пелодрилусъ спада къмъ най-едритt пещерни жи

вотни въобще. Една пещера не може да даде ус
ловия за развитие на едри организми. Най-голt
мото на,мерено до сега въ Европа слtпо, пещерно 

животно е пещерния протей - едно гръбначно 

животно, принадлежаще къмъ опашатитt земно

водни и дишаще съ хриле. То е едро до 30 см. и 
2 до 3 см. дебело и за охранването му се иска 

доста богата друга пещерна фауна, което усло

вие рtдко се срtща въ пещеритt. Пещерниятъ 

про11ей е намtренъ до сега само въ пещеритt на 

Ис11рианско-далматинския карстъ, обач,е, не е из

ключена възможно1стьта нtщо подобно да се на

мtри и въ пещеритt на България, тъй ~като напр. 

въ пещерата „Темна щупка" при Лакатникъ има 

достатъчно водна фауна за да изхрани едно та

кова сравнително голtмо животно. 

Изъ студената 7° С. вода на езерото въ каза
ната пещера ние .можахме съ помощьта на мрежа 

да уловиме на ' 13 май 1924 год. и ,едно не малко, 
до 3 см. дълго раче почти прозрачно и направено 
като че ли отъ стъкло. То принадлежи къмъ лру
пата Aшphipoda и е съвършено слtпо. По горе отъ 

езерото, при голtмия подземенъ водопадъ, ние 

намtрихме да пълзятъ по влажнитt обилно мо
крени отъ росата на разбиващата се вода скали, 

една бtла мокрица (Isopoda), която се срtща 
тука въ стотици екземпляри. И наблюдавахме ту

ка едно чудновато за тия животни явление. Мо
крицитt, къмъ които спадатъ и намер,енитt отъ 

насъ тука слtпи пещерни мокрици еж сухозем
оки животни; обаче, когато ние посегнахме да ги 
ловиме видtхме, че тt бързо бtгатъ къмъ водата 

и навv1изатъ въ нея така спокойно и така сигурно, 

като ч1е ли не промtнятъ въздушната срtда съ 

водна. Нtкои отъ е,кземпляритt се пу,скатъ даже 

отъ стръмнитt стени направо въ водата; други 

пъкъ наблюдавахме ,спокойно да се разхождатъ 

по дъното на рtката даже и тамъ дето тя бързо 

тече. При по-щателни изучвания ние дойдохме до 
заключението че имаме работа 1съ едно „з,емно

водно" животно, което може да живtе така до

бре въ водата, ка,кто и на оушата. Такъвъ зем
новоденъ жшвотъ ние доказахме и за други пе

щерни животни и съ това разрешихме единъ 

споръ въ 1опелеологическата наука, отбихме едни 

нападки спрямо видния спелеологъ проф. К. Аб

солонъ, който публикува по~рано такива наблю

дения за една мокрица отъ херцеговинскитt пе

щери, обаче, никой не пожела да повtрва на не

говитt наблюдения. Намtрената отъ насъ земно
водна мокрица е наречена отъ видния апециа

листъ по тая група животни Д-ръ Ферхевъ на 

наше име, именно Bureschia. 

Въ пtсъка уталоженъ край подземнитt езер
ца и рtката на сжщата пещера ние намt,рихме и 

едни съвъ,ршенно дребни охлювчета, т. е. намt
рихме само тtхнитt праздни черупчици. Tt се 
уl{азаха 2 нови за науката видове: Paladilniop
sis buresi и Belgrandia hessei. За намирането на тия 

пещерни охлювчета, живи екземпляри отъ които 

и до день днешенъ не можахме да откриеме ( тt 
живtятъ вtроятно дълбоко въ бързотекущата во
да) видениятъ молу,скологъ. Антони Вагнеръ въ 
студията си върху Балканскитt охлюви казва: 

„едно откритие изненадваще зоогеографската 
наука". 

И въ множество дру,ги наши пещери посети

теля може да наблюдава подобна пещерна фауна, 

състояща се отъ червеи, паяци, охлюви, твърдо

крили, лжжескорпиони, колем6оли, мокрици, ам
фиподи, стоноги. Даже можаJем,е да констатираме 
въ нашитt пещери и една особено пещеролюбива 

пеперудна фауна, макаръ че това звучи доста 

странно, тъй като пеперудитt еж тtсно привър

зани КЪIМЪ растенията и слънцето. Нtма да ,раз-

Сл1.пъ пещеренъ псевдоснорпионъ отъ пещерит1; 
при гара Карлуково 

глеждаме тука по-подробно тия организми, тъй 
като вtрваме, че и отъ досегашното ни изложе
ние е станало ясно какво представлява отъ себе 

си нашата пещерна фауна. 

А не е само това да ,с,е констатира тая фауна; 
веднажъ тя констатирана изпъкватъ още множе

ство други интересни биологически въпроси, като 

напр. 1. Какъ еж ое населили нашитt пещери съ 
споменатитt организми? 2. Кога еж с,е населили 
тия пещери съ фауна? 3. Защо ,въ всtка отдtлна 
пещера ,срtщаме други видове пещерни животни? 
4. Какво отношение има пещерната фауна спрямо 
другитt организми отъ повърхностьта на земята? 
5. Дали свtтятъ въ тъмнината пещернитt живот
ни и пр. много такива специални биологически 

въпроси се изпречватъ за изследователя биологъ 

на нашитt пещери. Едни отъ тия въпроси еж по-
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луч или отчасти своето разрешение, други очак

ватъ своит-ь отговори. 

Съ казаното до тука не съмъ изче,рпилъ още 

всичко това, което посетительтъ може да види и 

наблюдава въ нашить пещери. Обаче, вtрвамъ, 

че и отъ досегашното ни излож,ение да е ста

нало ясно, че майката природа е надарила нашата 

земя въ това отношение, съ една богата сжкро

вищница, из·ъ която още нt,кол1ко покол·вния и 

десетки изследователи ще има да чер,пятъ не мал -

Спящъ подковоносенъ прил1шъ въ сухата Лакат
нишка пещера. 23. 111. 1930 r. 

ко научни богатства; а сжщо така и хиляди гу
ристи и любознателни .лиuа ще има да черпятъ 

възхищение и наслада отъ пещернитt красоти, 

достатъчно само да умtятъ да ги опознаятъ, до 

статъчно само да умъятъ да ги ценятъ, а най

главното да умъятъ да ги запазятъ . 

Убеденъ съмъ, че всъ1ки единъ любитель на 
природата или кой и да е любознателенъ човъкъ, 

който ще нав111езе въ нtкоя отъ нашит-\; красиви 

пещери, който ще има щастието напр. да чуе 

лръмогласнитt водопади на Лакатнишката пеще-

ра, да види леденитt колони на Врачанския Ле
деникъ, прилепника на Голtма Подлисца, гигант

ския сводъ на Деветашката пещера, или тъмната 

бездна на ,Бездънния Пчелинъ - ще излtзе не

прем,енно ,смаянъ и въ'Зхитенъ отъ една такава 

пещера, и ,както ка•зва заслужилия тетевенски учи

тель г-нъ Велчевъ при описанието на пещерата 
Съева дупка, - ,,съ с.мире~-ше въ душата, съ чув
ство удовлет1Ворено, ,съ ж•елания постигнати ще 

излъзе отъ тwкава ,една пещера, доволство ще из

разява умисленото му и въ1зхитено лице, той ще 

е обладанъ отъ в,еличието на твореца". 

Всtки посетитель на ,една пещера тръбва до
бросъвестно да изпълнява следнитt 2 правила: 1. 
Да не влиза никога въ пещера съ· факли, съ бо
рина или ,съ други освътлителни тъла които ди

мятъ, а ~винаги само съ ацетиленова или елек

трич,ес.ка лампа . Неспазването на това •елементар

но правило кара множество туристиче1ски друже

ства въ чужбина да проклинатъ днесъ своитt 

предшественици. 2. Да смtта за гръхъ и варвар
ство отчупването и на най-малкото парче с.талак

титъ отъ пе,щерата. Тия сталактити, както ка

захме, имаrгъ кра,сота само вж'Гре въ пещерата, 

само тамъ дето природата 1'Вор1еuъ ги е ,създала. 

Оставете тия красоти, които 1вие най-напредъ сте 
открили, и на които вие ,ст.е се радвали и възхи

щавали, да имъ се възхищаJВатъ и бждещитt по

коления, които още по-жадно отъ васъ ще тър

сятъ кра1сотитt на природата и още по-дълбоко 

отъ ва•съ ще чувств,уватъ гръховетt на миналитъ 
поколения. 

Честь на Видинскитt туристи, които поста
виха надъ входа на ['рамадната красива тtхна пе

щера Магура над:пи ,са: ,,Пжтниче, пази овещенитъ 

покои и вtковнитъ творения на пещерния мракъ, 

като зеницата на очитt си. Не се опитвай да из

насил,вашъ волята на Твореца и да правишъ опитъ 

да ги изнасяшъ тука горе на з,емята. Лишени отъ 

земната хладъ и дълбокиятъ мракъ, тt губятъ 

своята пр,елесть и носятъ , само разочарования и 

беди. Постарай се да поправишъ пакоститt на 
твоитt предшественици". 

Д-ръ Иванъ Бурешъ. 

НОВИ ПЕЩЕРИ ВЪ ВРАЧАНСКО. 
На 14 kлм., се,верно отъ Враца се намира се

.rюто Лиляче, чиято карстова околность, велико
лепния „Божи мостъ" съ съоеднитt до него малки 

пещери и живописния „Кадинъ виръ" еж едни 
отъ любимитt обекти за излети на клона ни. Цt
лата та,я интересна мъстность съ своитt природни 

чудноватости се е обогатила съ откриването на 

една нова грамадна пещера, презъ ·която тече под

земна ръка. 
. Група незнайни иманяри като копаели край 

скалитt въ мъстностьта, която ние туриститв на-
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ричаме „мостоветъ", поради многото проядени 

скални дупки и проходи, попадатъ на 11/2 м. дъл
бочина на едно промито отъ !Водата отверстие, 

широко колкото да се провре човtшко тtло въ 

право положение. По-,смъли селяни нахълтватъ 

навжтре и попадатъ на единъ лабиринтъ отъ пе

щери и една подземна ръка. 

Пооетихме пещерата, за да nровъримъ истин
ностьта на онова, което се разпра·вяше . 

Единъ недълбоко разкопанъ т.рапъ и едно тt
сно отвърстие въ скалата показватъ входа за 



• ! 

новата пещера. Влизаме презъ малкия отворъ съ 

мжка, влачейки се по корема си. На 3 до 4 метра 
навжтре изпитвашъ вече едно особено страхотно 

чувство. Струва ти се, че скалата те ,притиска 

смъртоносно. Дишането става тежко, пулса се 

усилва, иска ти се да се освободишъ, но нtма на
кжде. Примиренъ се смъквашъ още нtколко ме

тра надолу за да се почувствувашъ облекченъ 
отъ слабото опиране на отвора. Ку,ража ти се 
възвръща, при шума на водата. По една хлъзгава 
отъ тиня окала се спуокашъ още 1- 2 метра за 
да ,се намtришъ въ самата пещера. Буенъ потокъ 

шу,ми, когото трtбва да rазишъ по цtлото му 
протежение. Пеще_рата е не по-висока отъ 2 до 5 
метра. Освtтена съ ацетиленовата лампа блtсти, 

като че ли е ла1кирана съ черъ лакъ. Сталактити 

има много мал,ко, rсжщо черно лакирани. Тръгва

ме орещу течението на ръката. Следъ нtколко ми

нути, Пещерата се снишава дотолкова, че тр·l,бва 
да ,се пълзи изъ водата 7- 8 ме'Гра, следъ което 

наново се разширява. На стотина метра навжтре 

се изпречва продълговатъ виръ, когото прега,з

ваме до колене. Продължаваме така още стотина 
емтра и насрtща ни ,се изпречва новъ басейнъ. 
Голtмата ,му дълбочина надъ човtшки бой, и 
с11ръмнитt скали отъ дветt страни ни пре.nражда 

пжтя. Опитваме се да го преминемъ, но неу,спtш
но. Нужно е лодка или плаване, а поради ран
ната пролtть не се осмtлихме да направимъ това. 

По-нататъкъ пещерата изглежда да се разширява 
и сигурно продължава километъръ и повече. Въ 

дtсно отъ това мtсто ,с,е съ,биратъ изходитt на 

други две галерии. Т1ръгваме ·по едната и вър

вимъ около 50 м.; предъ насъ се изп,реЧ1ва rолtма 
пукнатина, дълбока 2- 3 метра, въ дъното на ко
ято клокочи буйна вода. За да ,се премине нага
тъкъ, нужни бtха геги, които ни липсваха. Връ
щаме се назадъ и поемаме -въ другата галерия; из

пречва ни ,се мал,ка пропа,сть и шумъ отъ воденъ 

потокъ, в·!,роятно сжщия, но въ друго направле
ние. Наслоената тиня по стенитt на пещерата, на 
височина 1 ½ метъръ, показваше, че при дъж
довни дни, тя се пълни rсъ вода. При завръщането 

ни, по течението на рt,ката, стигаме едно мtсто, 
въ което водата, rвъ видъ на въrртопъ, ,се губи изъ 

скалата. Надъ това мt,сто, въ д·l,,сно, започва дру

га суха галерия съ спусъци, разширения и пукна

тини, по която вървtхме не по малко отъ 100-
150 метра, безъ да достигнемъ 1края и. Вtроятно 
тя ,е била леrгло на ръката, която по-нагоре си е 
нам·l,рила новъ пжть. Най-интере~сна ще е глав
ната галерия, по която протича ръката. Ще е 

нужно едно по-,сериозно проучване, и едно еки

пиране, което ще ни даде възможность да про

никнемъ до гол·l,ми дълбочини, нtщо което сега 

се организира. Съ тая нова грамадна пещера ние 
придобиваме едно ново природно богатство, единъ 

но,въ източникъ за наслада, любопитство и въз
торзи. Това случайно откриване на Лиляшката пе
щера, усили въ насъ зародилата се идея да про'

никнемъ и въ една щруга планинска пещера, която 

се крие въ недрата на Врачанскитt скали - при 
,,Вратцата". - Това е „Лудото ,езеро". Неговата 
грамадна водна струя, която въ дъждовни дни 

блика между нt•колко каменни блока, и често пж
ти при поройни дъждове въ видъ на гра,маденъ 

фонтанъ прехвърля минаващето край него шосе, 
ни навежда на мисълыа, че това грамадно коли-

„Божия мостъ" при с. Лиляче, Врачанско 

чест1во вода има за легло и басейнъ гигантски 
лабиринтъ отъ пещери, които нtкога еж излизали 

на повъ,рхностыа, но впоследствие изходитt имъ 

еж затрупани отъ ,свл,еченитt каманаци. Множе

ството пещери надъ „Лудото езеро", пукнатини J:I 
пропасти, говорятъ положително въ тая смисъль, 

още повече, че на стотина мет.ра по-долу блика 
езерото, чиито води еж каптирани ,за ,градския во

допроводъ. Откриването на тая нова пещера, ще 

бжде една трудна задача за клона ни, но ако ое 
успtе, това ще бжде една нова богата придобивка. 

Арх. П. Доrрамаджиевъ 
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Кошу-Кавакъ 

Дf\РЖ-ДЕРЕ И КОШУ-Кf\Вf\КЪ. 

Ето . дсrза наши града, при произнасянето на 

имената, на които, ако не насТ1ръхватъ коситt на 
мнозина, то навtватъ тягостни чувства на изо

ли,раность, отдалеченость, чувсгво на тежъкъ не

поносимъ животъ. Tt не привличатъ, а дори от

блъ1скватъ съ чувства на състрадание. Като не
.познати краища, разказитt за тtхъ че,сто пжти , 

добиватъ приказенъ харак'I1еръ. Наистина, това еж 

два града въ най-отдалеченитt и въ най-затън
тенитt нови земи. За да се отиде до тtхъ трtбва 
да се пжтува съ желtзница до Хасково; следъ 

това, съ други превозни срtдства - презъ Кър
джали - Мастанли до Кушукавакъ 93 клм., а до 
Дарж-дере 114 -клм. 1 ). Който иска да отиде въ Да
рж-дере презъ Станимака - Чепеларе · - Паш
маклж, като остави желtзницата въ Станимака, 
'Грtбва да пжту,ва още повече - цtли 140 клм.2 ). 
Като се има предвидъ ,състоянието на нашитt пж
тища и редовностыа на съобщенията по тtхъ, ма

каръ и автомобилни, особено зимно време, не е 
чудно, че за достигането на тtзи два града често 

пжти еж необходими може би 3 дена. Шосейнитt 
пжтища до тtзи д!Ва града еж отъ 5-6 години на
самъ. По-рано всtкакъвъ превозъ ставаше чрезъ 
товари на коне и мулета. Вtрно е, че тукъ Родо
питt еж твърде пу,стинни и описвачътъ едва ли 

ще намtри мt~сто и случай да употрtби думитt 
„вълшебенъ", ,,чаровенъ". Вtрно е сжщо, че тукъ 
културния животъ едва сега се заражда. 

Но въпреки всичко, въ Дарж-дере и ·Кушу
кавакъ има много интересни нtща. Tt заслужа
ватъ да бждатъ ,видени. Достатъчно е, че тt съ 

ц·влата своя сжщность предста-вятъ една разно

видность на познатата намъ природа и животъ въ 

стара България, за да оправдаятъ нашето внима-

1) Отъ Хасково до Кърджали еж 42 клм., Кърджали - Мае
таили = 20 и Мастанли - Кушу-Кавакъ = 31. 

2) Стани мака - Чепеларе = 50. клм .. Чепеларе - Пашмакли = 30 
и Пашмакли - Дарж-дере = 60. 
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ние. Достатъчно е да видите кервана отъ камили 

по пtсъцитt на р. Суютли и се пренесете за мигъ 

въ тропически ландшафтъ, за да кажете, че има 

защо, дето сте посетили югоизточнитt Родопи. 
И тукъ живtятъ български граждани. И тукъ туп

тятъ български сърдца. Нtщо повече: тукъ ще на

мtрите у малкото стари и нови българи по-сър

дечно, [}О-задушевно 1гостоприемство, отколкото 

на много м·вста въ стара България. Въ източнитt 
Родопи стшватъ нашитt най-хубави тютюни, ко

ито иматъ толкозъ голtмо значение за стопан

ството и финанситt ни. Не трtбва никога да се 
изпуща изъ предвидъ обссгоятелството, че нашето 

най-естествено и най-на пръвъ планъ разширение 

като национално и държавно цtло е това къмъ 

Бtломорския брtгъ презъ югоизточнитt Родопи, 
отъ чието било се вижда Бtло море. Това ни на

лага да познаваМ~е по-добре тtзи краища. Най

после, въпреки лошитt съобщения въ една малка, 

черупка държава, каквато ,е нашата, не трtбва да 

има отдалеченъ, непознатъ край. 

Нашитt туристи еж свикнали съ Рила, Пи

ринъ, за,п. Родопи, Балкана. Tt тамъ предпочи
татъ да отИ1ватъ, да се катерятъ по стръмни скал

ни върхове, да се любуватъ на разкошни природ
ни красоти, но и мнозина да превърнатъ ту,ризма 

въ спортъ. Хълмиститt и равни мtста тt отбtг
ватъ. Това е едно криво направление въ нашия 
туризъмъ. Споменахъ, нашата страна е малка, но 
съ разнообразна и интересна природа въ всички 
свои ~раища, които ле,сно могатъ да се обгър

натъ и пребродятъ отъ туриста. 

Дарж.-дере се намира въ западната часть на 
югоизточнитt Родопи, които на северъ еж огра
ничени съ р. Арда, а на югъ съ Бtломорската ни
зина и които наистина, представятъ по-низка, но 

сжщест,вена часть отъ Родопския лабиринтъ. Раз

полож,ено е въ севернитt поли на главния ридъ 

отъ югоизточнитt Родопи Карталъ-далъ, по би-



лото на който на 7-8 клм. отъ Дарж.-дере ми
нава гръцката лраница при Ксанти. Разположено 
е именно въ доста широкитt долини на Голtма и 
Мал~ка рtка и котловинката, която се образува 
отъ съединението имъ. Съединенитt рtки съста
вятъ значителенъ притокъ на р. Суютли, която 
отъ своя страна, като по-голtмъ притокъ на Арда 
съ северна посока пресича множество ридове и 

отваря удобна долина за съобщение презъ Мъ
станли до Кърджали. 

Западно отъ Дарж.-де,ре на десетина клм. се 

издига ридътъ Печ и н с к о, който достига 1500 
м. надморока височина. Той е часть отъ едно отъ 

най-важнитt разклонения на югоизточнитt Ро
допи - С а р ж. - 5l й л ж. или още М а д е н ъ пл. 
( има и село Маданъ), богата на руди, които еж. 
използувани още въ дреrвни времена. Днесъ тукъ 
е олово-медната мина на инженеръ Са-
вовъ. Презъ Печинско минава новопос-

троено шосе за Пашмакли, къмъ който 
окржгъ принадлежи админисrративно 

Дарж-дере, като околийски центъръ. 

Тр·tбва да се забележи, че тази админи

стративна принадлежность на Дарж-дере 
е твърде произволна при естествения 

пжть въ долината на Суютли къмъ Мъс
танли, чрезъ който градъ за Кърджали 
и Хасково еж търговскит·t и други връз
ки на Дарж-дере. 

Мtсностыа на Дарж-дере е планин

ска. Самото то има около 550 м. над
морска височини. Нtкои отъ ридоветt 
на около надхвърлятъ 1000 м. височина, 
а Печинско, както споменахме, достига 

1500 м. Мtсностыа на Дарж-дере, дори 
цtлия ландшафтъ, има поразителна при

лика съ този на Срtдна гора, около 

Ихтиманъ, Елефджикъ и р. Тополница. 

И при Дарж-дере, както въ посоче

нигt мtста на Срtдна гора преобла-
даватъ кристалинно - шифрови (гнай-
сови) пластове. И Тукъ височинитt 
еж съ заоблени широки била и благонакло
нени склонове, а долинитt - на мtста твър

де широки, каквито еж. тtзи на Голtма и Малка 
рtка, дето Дарж.-дере прои,1волно пръска своитt 
кжщи. Приликата е и въ растителната покривка, 

която се състои главно отъ оредtли джбови гори 
и храсти, между които еж. пръснати множество 

ниви. Само горе ПО Печинско има бу,къ. Прили
ката най-после е и въ колибарския животъ една,к

во ,развитъ въ посоченитt мt,ста на Срtдна гора 
и въ Дарж.-деренско. 

Дарж-дере не изобилствува съ вода, защото 

горитt еж твърде много намаляли, но всtки слу

чай има достатъчно, благодарение на характера 

на скалитt. Рtкитt и въ късно и сухо лtто не 
остава:гъ съвсемъ безъ ,вода. Tt събиратъ водитt 
си отъ съседното Печинско и отъ главния ридъ на 

югоизточнитt Родопи. 

Климатътъ на Дарж.-дере сравнително този 

на останала България е по-умtренъ, но-топълъ. 

Югоизточнитt Родопи еж днешния юrъ на Бъл
гария. Южното, Бtломорокото атмосферно влия
ние е така близо до Дарж-дере. Въ избранитt мt
ста отъ държавата за опити относно ,култивира

нето на маслината влиза и Дарж-дере. Чрезъ Пе
чинско Дарж.-дере е· много добре защитено отъ 
северозападнитt студени въздушни течения. Зи
мата на Дарж.-дере е мека, пролtтыа ранна, за
това овчаритt отъ Пашмаклийско, като не могатъ 

днесъ поради гръцката граница да слезатъ въ 

Бtломорската низина, тукъ дохождатъ да обяг
натъ и пасатъ стадата си. Лtтно време несъмнtно 
наставатъ голtми жеги. Дъждъ донася южния вt
търъ, който се нарича „Лодозъ", а разведряване, 
хладъ и дори студъ зимно време - северниятъ, 

Дарж-дере 

,,порязътъ", Кърджалийския вtтъ1ръ. 
Не се знае отъ кога да'Гува Дарж.-дере. По

ради нtколкото черковища и оброчища наоколо 

му, възможно е 'Гукъ да е имало селище още пре

ди идването на турцитt. Но както показва и име

то „Дарж-дере", днешното Дарж.-дере е отъ тур

ско време. Разказва се, че съседното село Елехча 
е по-старо и че жителитt му слизали по Голtма 

рtка, дето е дне,съ Дарж-дере, правили мандри и 

сtяли просо и постепенно създали Дарж.-дере. 

Смtта се, че турското име, ,,Дарж.-дере" произ

лиза отъ „просено дере". 

Населението на Дарж-дере ~ъ турско време 
е било въ своето мнозинство българско. Дарж.
деренско и Маденъ пл. може би като по-планин

ски земи еж. били много слабо заселени съ турско 

население, отколкото по на изтокъ лежащитt 

области Султанъ-ери (Мъстанлийско) и на северъ 
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по Арда Кърл.жалии1ско, които еж били напълно 
колонизирани съ турско население. Но ча,сть отъ 

българското население въ Дарж-деренско бива 
мохамеданизирано - превърнато въ помашко. Мо
хамеданизирането т1укъ е станало сравнително 

къ1сно, едва ли по-рано отъ 18 вtкъ. Писмени до
кументи за това нtма, но има предания и други 

доказателства: братови кжщи и ниви на помаци и 

българи християни дtлници. Възпtва се нtкой си 

Дtлю вой,вода, защитникъ на християнитt по вре

ме на турченето. Въ една пt1сень се ~казва да не 
се турчатъ дветt му сестри, защото ще проплаче 

дете въ утробата на майка си. Помацитt въ Дарж

дере и околностьта подъ влиянието на гжстата 

маса съседно турско население сравнително мно-

,, 

еж повече събрани въ Малката махала по Малка 
рtка, а вторитt - ·въ Голtма махала по Голtма 
pt1I<a. Помацитt иматъ 3 джамии, а българитt 2 
черкви. 

Въ турско време Дарж-дере . е било сжщо 
градъ. Гла,вниятъ поминъI<ъ на населението тога
ва е билъ абаджилъI<а, I<aI<тo въ съседното Паш

маI<лиЙlсI<о. Маса аби и готови дрехи еж се произ 

веждали въ Дарж-дере и околностьта, които се 
изнасяли на югъ по Бtломорокия брtгъ и остро

витt. Но главенъ центъръ на тази търговия билъ 

гр. Ксанти. Българитt търговци-абаджии се з а

вр--ыщали въ Дарж-дере въ годината за по 2- 3 
месеца и то повече за веселие и сборове, I<оито 

траели по 5 дена и въ I<оито крепнtли български-
тt нрави, обичаи и пр. ЕдничъI<ъ свиде

тель за това цв·l;туще материално състои

ние 11а Дарж-дере ек бtлигl; хубави 
I<жщи, които внасятъ най-голtма красо

та въ изгледа на града. Това еж обик

новено двуетажни висоI<и постройки съ 

множество стаи и обширни I<оридори, въ 

които еж слагани становетt за тжкането 

на абит-l; и шаяцитk Тtзи гиздави кжщи 

еж харбктерни и за Пашмаклнйски и за 

други родопсI<и краища, въ които е би
ла развита домашната текстилна инду

стрия. 

Проблt;съuи за упадъI<ъ на тази ин

дустрия се забелязватъ оше въ турско 

турско време, но тя бива съсипана съ 

Балканската война, I<oraтo турската им

перия - обширния пазарь на абитl; -
бtше разгромена. Окончателно край 

на тези блажени времена на Дарж

дере тури rолtмата война, следъ която 

новата ни граница съ гърците откжсна 

Стара кжща въ Дарж-дере Дар,r1.-дере отъ Ксанти и ц·l;ла Бtломорска 

Тракия. Така на Родопското скотовъдство, 

го бързо възприема турскитt нрави, обичаи, но- I<оето доставяше суровитl; материализа домашната 
сия и дори езикъ, затова по-мжчно се разпознава 

отъ турсI<ото население, отколкото помацитt въ 

други наши краища. 

Отъ Балканската война насамъ, часть отъ по
машI<ото и турсI<ото нтселнние се изсели. Но въ

преки това тt1зи населения, особено помашкото, 
преобладаватъ въ града и околията. Въ послед
ната, въ която влизатъ 59 населени мtста (пове
чето махали и колиби) ,съставящи 6 общини спо
редъ преброяването отъ 1920 г., ,всичкото насе
ление е 18,464 жители, отъ които 11,015 помаци, 
6,486 турци, 903 българи, 54 цигани и 6 други. 

А само ~ъ града, споредъ сжщото преброяване, 
населението е 3,090 жители. 2,248 помаци, 829 
българи, 7 турци и 6 други. Споредъ преброява
нето отъ 1926 г. населението на Дарж-дере се 
увеличава на 3,286 жители, или поI<азва прирастъ 
196 жители (6.3%). 

Помацитt и българитt-християни въ Дарж
дере живtятъ размtсено, но все шжъ първитt 
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текстилна индустрия, се нанесе тежъкъ ударъ, за 

щото не могатъ вече да бждатъ закарвани ста

дата на презимуване 1вtь Бtломорската низина. 
Ксанти бtше вtковния естественъ търговски цен
търъ на Да1рж-дере и неговата околия. Новата 
граница, както споменахъ, е само 7-8 клм. до 

Дарж-дере и го просто задушава. Поради скж

питt съобщения съ ,стара България, всtки кило

rрамъ внасяна стока въ бедния Дарж-дере бива 

нtколно лева по-скжпа, а всtI<и I<Гр. изнасяна 

стока обратно бива нtколко лева по-ефтина. Без
спорно, животътъ на Дарж-дере е твъ1рде тежъкъ 

и нtма да бжде преувеличено, ако кажемъ, че е 
цtлъ подвигъ да се живtе въ Дарж-дере. 

Но Дарж-деренuи не се отчайватъ. Презъ 

1922-1925 г., когато тютюневото производство 

достигна своето най-високо развитие, дарж-де

ренци се отдадоха на него. Бързо се откриха 
складове за тютюнъ въ Дарж-дере. Дарж-дерен
ци се замогнаха и пожелаха да преименуватъ своя 



• 
любимъ градъ въ „Златенъ градъ". Обаче, това 
златно време бtше за много кра'Гко време. Както 
е известно, ценитt на тютюнитt •повсемtстно поч
наха да спадатъ, търговията имъ се ограничи. Ед

ни отъ складоветt въ Дарж -дере се за -

криха, други се премtстиха въ гр. Кър -

джали. Днесъ Дарж-дере все още раз-

чита на тютюна въ своя поминъкъ. Из

точнородопскитt тютюни благодарение 

на · отличнитt почвени и климатични 
условшr, еж най-доброкачествени тютю

ни и за тtхъ все пакъ се намира пазарь. 

Често пжти гръцки търговци идватъ отъ 

Ксанти, закупватъ наши тютюни и ги 

ги продаватъ за Ксантийски. 

Другиг\; занаятия на Дарж-дере, 

като землед·l,лието и скотовъдството, да

ватъ слаби приходи. За по-голtмо и по 

интензивно земледtлие липсва достатъч

но земя въ пллнинската мtстность на 

Дар,'i\-дере При това почвитt, каквито 

-:ж особено т-1,зи отъ кристалинпит-1, ши

фери, еж твърде бедни почви. Населени

ето, главно 11омашко, понеже е свикнало 

съ голtма оскъдица и е слабокултурно 

и консервативно, се задържа въ своитt 

родни огнища. По-буднитt българи 
се изселватъ. Правятъ l:e -:ега опити 

да се въведатъ лозарството, овощар-

ството, бубарството, за да се разнообрази 

и подrпомоrне поминъка на Дарж-дере и околията 
му. Използ•уването на тукъ -тамъ открититt мине

рални богатства ще бжде сжщо една освежителна 

струя въ стопанс1<игl, отношения на Дарж -деренско. 

Движението въ Дарж-дере, като пазарен1-
центъръ и движението около учрежденията му 

като административенъ центъръ, правятъ по-раз

нообравенъ дtлничния му животъ. Въ Дарж-дере 

Изъ Дарж-дере 

има основно училище и прогимназия, които се 

посещаватъ и отъ всички помачета. Това е единъ 
залогъ за култивирането на помашкото население. 

Въ Дарж-дере има сжщо и читалище. 

(Следва) Ив. Батанлиевъ 

ТУРИЗЪМЪ ИЗЪ НИЗИНИТь. 

Първоначалниятъ туривъмъ или алпинизъмъ 

е бродене изъ ,високитt планини - изъ висинитt. 

Той се разви следствие новитt идеи на Русо 
и общото стремление въ човtка да се запознае 

съ природнитt - планинокитt дивности, да се 

отстрани за нtколко време отъ обществото - отъ 
неговия тормозъ и миязми и ворtдъ ЧИlстата при

рода да подобри здравето си. - Както всtка 
идея съ течение на времето поизмtнява сво 

ята цель, равширява своя обемъ, тъй и туризъма 
сега има за цель не само запознаване съ плани

нитt, но изучване на цtлото човtче1ство. Сега 

н·l,ма само естетична и здравословна, а и научна и 

общо културна цель. 

Въ насъ туризъмътъ пре1следва повече пър

воначалнитt си цели, бродене изъ висинитt и 

уреждане на планинитt. Сега имаме туристи, ко
ито еж обходили де,сеl'Ки пжти известни планин

ски мtста, но ако ги заrпитате, дали еж обходили 

ближнитt имъ малки ,възвишения и тtхнитt села, 

ще отговорятъ отрицателно. 

Време е заедно съ планинския туризъмъ да 
се развие и този изъ низ,китt котловини и селата. 

За това доrприна1ся сега и състава на туристиче

скитt др,ужества. Въ тtхъ сега не еж само мла -
дежи, които естетична, географска или чисто здра

вословна, цель тегли къмъ високитt дивни пла

ниноки мt:стности. Сега вече имаме туристи 

възмжжали, изживtли първитt увлечения на 

туризъма, тtхнитt нt1когашни сили еж ги по

напу1Снали. Въ тtхъ се явява сега повече нау

ченъ и общо култу,ренъ интересъ за запознаване 

съ богатствата на родината, та да ,могатъ да и 

бждатъ полезни съ овоитt знания и работа. 

Не само планината у насъ не е изучена - не 

еж изучени и котло•винитt, А тt иматъ толкова 

нtща за изучване. И мал,китt въавишения не еж 
лишени отъ красиви мtстности, ,които могатъ да 
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I 
издигнатъ духа на човt1ка надъ обикновения дреб-

навъ делниченъ животъ, да му представатъ нищо

жеството на човtка и неговото назначение. Ос

венъ това тt, ,както и равнинитt еж стари и сt 

гашни живtлища на човtка, въ тtхъ се е насла

гало всичко отъ началото на човtшкия животъ, 

въ тtхъ има останки отъ старата и нова кул

тура. Пжтуването изъ тtхъ възбужда всички на
учни, стопански и културни въпроси. Нtма кот

ловина и въэвишение безъ следи отъ развалини, 

около които се намиратъ фрагменти отъ нtко

гашни оржжия, сждове, украшения. Tt въ1збуж

датъ въпроса: чии останки еж? Кои народи еж 

живtли по тtзи мtста, каква култура еж имали и 

какви остатъци има отъ нашето минало тукъ? 

Туризъмътъ изъ низинитt може да даде на

пълно тази наслада, 'Която дава туризъмътъ изъ 

ви,синитt,. Всtки който е пжтулалъ изъ нашитt 
котловини пролtть, когато всичко •е въ разцвtтъ 
и цtлия животенъ миръ усилено работи, - или 

есень, когато земята ни е укичена съ златисти 

плодове е изпитвалъ виша наслада, че всiжо та

кова кжтче представлява рай,ска, u:вtтна и плодна 

градина. 

Нtма да забравя едно пж.туване съ мои уче
ници презъ една пролtть изъ околнитt на Дуп

ница котловини. Всtка п1,рва гледка въ котлови

нигl, възбуждаше възторгъ въ ученицитt: нtкоя 

засадена съ много плодни дървета, друга изпъл

нена съ ниви и ливади, трета разработена съ ла

зя - навсtкжде цъвнали плодни дървета и 

цвtтя, раззеленили се ливади, ниви - всички 

посtви и садива тръгнали буйно, въздухътъ из

пълненъ съ приятенъ миризъ и мелодични пти

чи п·l,сни. Начесто славеитt ни караха да спираме 

да ги слушаме и да се любуваме на общата глед

ка. Цtлото пжтуване . тогава, което трая шесть 

дни, бt истинско тържество. 

При пжтуване изъ котловинитt презъ есеньта 

се вижда друга прелестна картина: всички посеви 

дали благодатенъ плодъ, дърветата укичени съ 

плодове, нивята увtнчани съ златисти кръстци, ли

вадитt съ купи сено. Навсtкжде личи, че е въз

награденъ благородния трудъ на българина - то

ва радва и възхищава ту;риста. Освенъ естетич
ната на,слада отъ сочнитt увиснали плодове и 

грозде, чувствува се жажда да се задоволи вкуса. 

Раз,бира се, туrри,стическиятъ моралъ и дисципли

на нtма да позволятъ на туриста да посегне самъ 

на чуждитt плодове. 
При такова пжтуване туриста се интересува 

и за самото село, за населението му. Той има въз

можность да се зwпознае и съ общото стопанско 
състояние на селото, да се запознае лично и съ 

населението му .. 
Когато се из,качите на нtкое въввишение, за 

да огледате котловината, съ първия погледъ 

търсите де е разположено ,селото. Още при пър

вото му виждане въ ва,съ бликнатъ много мисли: 

за доброто му разположение, за направата на кж-
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щитiэ, за общата мv уредба, за стопанския 
поминъкъ на населението, за здравето му. 

Разсжждавайки върху тtзи и други подобни IЗЪ
проси вие отивате -въ селото, запознавате се съ 

селянитt, ,разпитвате за всичко което ви инте

ресува. Туриститt еж повечето хора съ образо

вание, тt разбиратъ много нtща по об
щитt научни, ,стопански и други въпроси, между 

тtхъ има и специалисти на известенъ клонъ отъ 

науката или стопанския животъ. Tt могатъ да 
схванатъ правилно общото положение и знаятъ 

какъ да си кажатъ мнението устно и писмено. 

Така туристътъ ще допринесе много за изуч,ва
не общото стопанско и културно състояние на 

нашето село. 

Съ по-че,ститt пжтувания изъ котловинитt 

и селата туриститt ще по,стигнатъ освенъ каза

ната до тукъ голtма полза, още ще направятъ де
сетки добрини съ голtмо значение за селското и 

градско население и за самитt туристи. Чрезъ та
кива пжтувания ще стане по-бързо опознаването 
и сближаване селянина <.:ъ българската интелиген
ция, на която той съ право гледа още ,съ недо

вtрие, дори и съ омраза. Това общуване ще спо
могне за сближение на селото съ града, на се
лянитt съ гражданитt. Тtзи пжтувания изъ всич

ки кжтове ще спомогнатъ и за по-бързото уреж
дане и на затънтенитt села, които еж забравени 

и изоставени въ всtко отношение. И такива села 

ще еж любимото мtсто за туристически излети, 

особено когато иматъ дивна природа. Туриститt 
тамъ ще се яватъ въ помощь на учителя и събу
денитt селяни. И тt било чрезъ основаване на 

мtстни дружества, било чрезъ застжпване и хо

датайство предъ разнитt власти, не ще оставатъ 

такива села да бждатъ забравени, за да тънатъ въ 

мизерия. Тtзи общувания между туристи и сел

ското население ще бждатъ благотворни и за са

пия туризъмъ, защото ще го популяризиратъ 

между ,селянитt, въ които ще ,се засили обичьта 

къмъ родината. Тtзи пжтувания ще донесатъ и 
материални облаги на най-затънтенитt села, дето 
ще се уредятъ нtкога го,стоприемни съ легла и 

гостилници. При такива излети младитt туристи 

ще се обогатятъ съ научни, ,стопански и обще

ствени знания. Младиятъ туристъ, който ще стане 

чиновникъ, учитель, управникъ, законодатель, 

трtбва да познава добре своето отечество въ всt
ко отношение. Особено му е нужно да познава на
шето село, и нуждитt на селското население. Бж

дещиятъ управникъ и законодатель, въвпитанъ 

въ отечестволюбие отъ туристическитt органи
зации, обогатенъ съ знания и разбирания, как

вито може да получи въ тtзи излети, ще може да 
изпълни добре своя дългъ и назначение. Такива 
пжтувания ще под1помогнатъ научното изследване 

на нашето отечество. При всtко добре органи
зирано пжтуване, туриститt ще се връщатъ съ 

сбирки отъ исторически и археологически наход

ки, накити, шевици, минерали, редки растения. 



Всичко това ще бжде подреждано въ дружес'Гве
нитt сбирки или градскитt музеи, за разглеждане 

отъ публиката и изучаване отъ специалисти и 

учени. Честитt сношения на туриститt съ селско

то население ще спомогнатъ и за по-пълното съ

биране и изучване на на'Родния фолклоръ, народ
ни обичаи, пtсни, приказки, пословици и пр. 

Всtки български ученъ и всtки обществе
никъ, всtки любитель на родни знания трtбва да 
обикне туризма и чрезъ излетитt изъ нашитt кот
ловини и села да се обогати съ сбирки и знания. 
Въ лицето на другитt туристи той ще има много 

ценни помощници-събирачи на потрtбнитt науч
ни материали. 

Н. С. Додовъ. 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Международна изложба за транспорта и ту
ризма. - На n юлий т. r. въ Познанъ въ rрамаднитt 
постройки въ които миналата година бtше уредена пър
вата понска изложба, ще се открие международна излож
ба за с 1о общителнитъ средста и туристически обек1И въ 
Полша II чужбина. Изложбата се урежда по случай кон
греса на международния съюзъ на общия транспортъ, 
една организация, коята има повече отъ 1000 члена отъ 
разни съобщителни сдружения и обхваща 6¼ отъ всички 
транспортни средства. Изложбата се урежда върху една 
площь отъ 75,000 м2 • и ще бжде открита до 19 августъ. 
Председательтъ на полската република е поелъ покрови
телството на изложбата, чиято уредба води единъ съветъ 
подъ председателството на кмета на Познанъ, 

Въ изложбата ще участвуватъ освенъ отдълни дър
жави - Франция, Италия, Австрия, Ромъния и др. - до 
сега съобщили за участието си 32 държави, още и Общес
твото на Народип, Парижката международна камара, 
Международния съюзъ за общия транспортъ, Междуна
родната организация на П. Т. Ш. и др. Наравно съ офи
циалнитъ учреждения ще участвуватъ и частни сдруже 
ния и индустриални предприятия: автомобилни фабрики, 
параходни и въздухоплавателни компании, пристанищни 

предприятия, rолъмитъ центрове за туризъмъ, хотели, оси
гурителни и пжтнически бюра и др. Изложбата е разде
лена на три секции: общо съобщителни сръдства, съ от
дъли за нормални и теснолинейни желъзниuи, градски и 
около градски, въздушни, морски и ръчни съобщения, 
луксозни вагони, пжтища и мостове, поща, телеграфъ теле

фонъ, радио и транспортъ; втората секция обхваща отдъ,JИ 
за аутобуси, товарни автомобили, мотори, велосипеди, и др. 

Третата секция обхваща тур и стик а съ осемъ от
дъла: индивидуална пропаганда на отдълни мъстности, 
пропаганда на туристически и транспортни предприятия, 

пропаганда на пжтнически бюра, туристическа литература, 

туристически филмъ и фотография, картография, спортъ, 
спортни артикули и пжтнически пособия. Третата секция 
съ своитъ подотдъли ще представлява твърде rолъмъ ин
тересъ за туриститt. Този интересъ ще бжде още по го
лъмъ за насъ - бълrаритt. НаrJ1едно ще може да се ви
ди какво вършатъ друrитъ страни за развитието на ту
ризма у тъхъ; отъ сравнението на данитt за отдълнитъ 
държави ще изпъкнатъ ясно кои методи и начини за р11-

бота еж най-добри. Ето защо изложбата ще тръбва да 
бжде посетена отъ насъ; предложението за участието на 

България не се е приело от ь правителството поради липса 
на сръдства и за жалость нема да може да се покаже 

какво еж сторили бъл"rарскитъ туристи. Посещението и ще 
тръбва да стане. 

Какъ и кога - това еж второстепенни въпроси: 

желателно е разбира се групово посещение, но ако такова 
не би било възможно. изпращане на единъ представитель 
е наложително. Все пакъ може да се обмисли въпроса и 
за групово посещение. U. Н. сигурно не ще избъrне да 
проучи въпроса и вземе . инициативата. Посещението ще 
бжде и едно гостуване на полския туристически клубъ 
като членъ на асоцияцията на славянскитъ туристи ·
едно гостуване каквито предвижда устава на асоциацията 

за опознание. Б. Нов. 

Стопансно значение на бълг. туристина. - Инте
реса къмъ него въ всички наши среди непрестанно 

расте. Тръб'в'а да се отбележи факта че видни обще. 
ственици въ най-сериознитъ ни ежедневници публи
куваха редъ статии посветени на голъмото стопанско 
значение на туризма и туристическата пропаганда за 

привличане чужденци гости въ нашнтъ черноморски и 
планински курорти. Въ този духъ наскоро публикува 
една хубава статия въ в. ,,Препорецъ" и г. Григоръ Ва
силевъ. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

XXIII редовенъ дружественъ съборъ въ Видинъ 
ще се състои при следния дневенъ редъ: 

l. Откриване събора и приветствия. 
2. Рефератъ. 
3. Отчетъ на Централното настоятелство. 
4. Докладъ на Контролната комисия. 
5. Провърка на пълномощията. 
6. Приемане нови клонове. 
7. Изборъ на съборно бюро и комисии. 
8. Разисквания по отчета на Ц. Н. и доклада 

на К. К. 
9. Приемане на конвенцията съ съюза на югосла-

вянскитъ планинарски дружества. 
10. Взаимна дейность съ 1Ю. Т. С. 
11. Разни - докладъ на комисията. 
12. Опредъляне мъсто на XXIV редовенъ друже

ственъ съборъ. 
13. Докладъ на комисията по отчета и бюджета 

за 1930 година. 

14. Избиране членове на Висшия туристическ11 
съветъ. 

, 5. Избиране трима действителни членове за 
съвета на Асоциацията на славянскитъ туристически 
дружества. 

16. Избиране четири действите 1ни ч 1 енове зя 
пасни членове ,за Ц. Н. и трима действителни и единъ 
запасенъ членове за К. К. 

ПРОГРАМА ЗА СЪБОРА: 

8. VI. С ж б о т а. Пристигане 8 часа сутриньта и 7 
часа вечерыа . Пристигане отъ крайдунавскитъ градове 
гане въ Видинъ 9 ч. сл. пл. 

8. VI. Н е д ъ ля. Точно въ 9 ч. пр. лл. откриване 
събора приветсгвия и разглеждане днеuния редъ до 
т. 6. вкл. 

Въ 2 часа следъ пл. продължение заседанието до 
изчерпване дневния редъ. Сжщия день вечерьта закри
ване събора. 
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Вечерьта следъ 9 часа среща - танцувална ве
черь въ салона на т-еатъръ Вида. 

9. VI. П о н е д ъ л н и к ъ. Разглеждане забележи
телноститъ на града и отпжтуване. 

Сжщия день ще се състоятъ следнитъ излети : 

1. Въ 9 ч. пр. пл. съ влака Видинъ - гара Ма
крешъ с. Рабиша (8--10 клм. пешъ) влизане въ пеще
рата Магура (необходими карбитни фенери по единъ 
на -10 души) - Бълоградчикъ 9 ч . вечерьта (12-15 
клм. пешъ). Нощуване. 

На 10 с . м. излети изъ близката околность на Бъ
лоградчикъ - разглеждане скалитъ. 

2. Въ 3 ч. сл. пл. Видинъ - Кула (съ автомо 
билъ) в. Връшка Чука, в. Черноглавъ, с. Киряево, с. 
Са ,ашъ, в Ведерникъ, rp. Бъ ,юградчикъ на 10 VI. ве 
черьта (около 35 клм. пешъ). На 9- и вечерьта преспи
ване нъ Балкана. На 10 -и вечерьта преспиване въ 
Б·влоград чикъ. 

На 11. VI. 9 ч. ,пр. ·пл. тръгване за гара Орешецъ 
и завръщане по домоветъ. 

Ако има желающи ще се състои и трети излетъ 
съ маршрутъ Бълоградчикъ - с. Чупрене - в. Мид
журъ - по Балкана до в. Комъ - Берковица - Кли
сурски монастиръ - Вършецъ - Мало Бабино - ра
зотиване. 

Всички излетници да бждатъ добре екипирани, 
особено за последнитъ два излета. 

Ц. Н. ще направи постжпки предъ респективнитъ 
власти за допускането ,една разходка по Дунава до 
Калафатъ. 

Въ изпълнение чл. 66 ал. 2 отъ устава и съгласно 
решението на К. Комисия, броя на пратеницитъ, съ 
които клоноветъ моrатъ да бждатъ представени на съ
бора, независимо отъ председателитъ, които по право 
еж делегати, е следния: 

1. Съ е д и н ъ делегатъ, клоноветъ въ Банско, 
Варна, Видинъ, Гор . Оръховица, Дол. Оръховица, Дръ
ново, Елена, Костенецъ, Преславъ, Провадия, Т. -Па
зарджикъ, Червенъ бръгъ, Ямболъ, Сопотъ, Разлоrъ, 
Ловечъ и Враца. 

2. Съ д в а м а делегати клоноветъ въ: Карлово, 
Русе, Шуменъ. 

3. Съ т ри м а делегати клонътъ въ Дупница. 
4. Съ ч е т и р и делегати клоноветъ въ Перникъ 

и Пловдивъ. 
5. Съ де в е т ь делегати - клонътъ въ Търново . 
6. Съ де с е т ь делегати - клонътъ въ София. 
7. С а м о с ъ председател и т ъ си ще бж

датъ представени клоноllетъ въ: Долна Баня, Казан
лъкъ, Кюстендилъ, Нова-Загора, Плъвенъ, Самоковъ, 
С11ивенъ, Ст. Загора, Хасково, сжщо новооснованитt 
клонове въ Айтосъ и Попова следъ приемането имъ 
отъ събора. 

8. Не се допускатъ пратеници на клоноветt llЪ: 
Бур1·асъ, Габроllо, . Разградъ, Станимака, Чирпанъ, Сllи
щовъ и Тръвна. 

Последнитъ клонове моrатъ да участвуватъ въ 

събора като гости - пратеницитъ имъ могатъ да взе
матъ участие въ разискването на въпроситъ, обаче, 
1Jемогатъ да гласуватъ. 

Въ 13ръзка съ изпълнението дневния редъ, който 
тръбва да се изчерпи на 8. VI. вечерыа, когато ще се 
закрие събора, считаме •за необходимо да дад,емъ след
нитt. указания. 

1. Въпроса за делегатитъ нt.ма да се разглежда 
въ събора, той е уреденъ съ чл. 66 ал. 2 отъ устава. 
Ще се провърятъ само пълномощията на делегатитъ 
и ще с,е съобщатъ имената на присжтствуващитt.. За 
да се спечели време, удобно ще бжде, съ пристигането 
си въ Видинъ делегатитt. да предадатъ ,пълномощията 
си на -членъ отъ н-llото на клона ъ'ъ Видинъ, който отъ 
своя страна ще ги предаде на Ц. Н. на 7. VI. вечерьта. 

Видинския клонъ да опредъли едно лице, което да се 
грижи за събиране на пълномощията. 

2. Ц. Н. пожелава, ако е 13ъзможно пристигането 
на делегатитъ отъ клоноветъ да стане до 7. VI. ве
черьта вкл., за да може еж.щата llечерь да се състои 

среща на д:елегатитъ, въ която да се уяснятъ нъкои 
въпроси въ връзка съ дневния редъ. 

Ц. Н. направи постжпки за отпускъ на дружеств . 
членове - чиновници, но, както и по - рано се изтъкна, 

да не се разчита на такъвъ, който да не се спада отъ 

редовния отпускъ. 

Независимо отъ намалението ~по Б. Д. Ж. прате
ницитъ ще могатъ да пжтуllатъ отъ 6---12 VI. н. г. съ 
50% намаление и съ крайбрежнитъ и експресни пара
ходи на Първо Дунавско параходно дружество срещу 
предивяllане членск"!та карта и увърение. 

Увърения за единично пжтуване по Б. Д. Ж. ще 
изпратимъ. 

Клонътъ въ Видинъ моли всички клонове най
късно до 25 т. м. да съобщатъ приблизително съ колко 
мжже и жени ще участllуватъ въ събора, за да може 
да се извърши правилно разквартируването. 

Дупница, - Клона на втория день отъ Великденъ 
даде градинско у13еселение, първо презъ сезона. По
следното бъше много добре посетено. 

- На Георгйовденъ въ града имахме Туристиче
ски кантарь. Отъ мърене клона можа да получи при
ходъ 1000 лева. 

- Поискахме отъ д- во „Гранитоидъ" безплатно 
циментъ за ремонтиране на хижа ,.Скакавица". Въ от
говоръ на молбата ни „Гранитоидъ" съобщава, че без
платно ни отпуска 60 торби циментъ. Клона изказва 
своята публична блаrодарность. Само съ подкрепата на 
обществото родния туризъмъ може да се развива до
бре . Хвала на д-во „ Гранитоидъ". 

- На 27 м. м. въ гр. Дупница се състоя среща
конференция на клоноветъ отъ юга-западна България . 
Бъха представени клоноветъ София, Кюстендилъ, Са
моковъ, Перникъ и Дупница отъ председателитъ си, 
както и отъ много делегати. Отъ страна на Ц. Н. при
сжтствуваха председателя Н. Галчовъ и секретаря В. 
Христовъ. При най-живъ интересъ отъ страна на де
легатитъ се разгледаха въпроситъ на дневния редъ , 
като се изтъкна че Б. Т. Д. е п л а н и н с к а о р г а -
низ а ц и я и тръбва да обърне по-голъмо внимание 
за изучване планинитъ отъ туристическо гледище, като 
чрезъ строежъ на хижи и белязане планински пжтеки 
улеснява посещението на планинитъ у насъ. Конфе
ренцията изказа между другото и пожелание да се 

устроятъ лътни спални въ Софип и Сапа"еllски бани , 
които еж много необходими за туриститъ и школската 
младежь. 

- На 4 т. м. въ Черепишкия монастиръ се състоя 
ср,еща-конференция на клоноветъ отъ севера-западна 
България на Б. Т. Д. Бъха представени клоноветъ отъ 
Враца, Видинъ, Плъвенъ, Ловечъ, Червенъ Бръгъ и 
София. Отъ Ц. Н. присжтствуваха Н. Галчовъ , Д-ръ 
Л. Владикинъ и М. Кузовъ. Размъниха се мисли по 
предстоящия rодишенъ конгресъ въ Видинъ; докладва 
се за положението на клоноllетъ и с,е препоржча уреж
дането на агитационни седмици за по -добро разпро
странение на сп. ,,Български туристъ". Арх. П. До
грамаджиевъ докладllа за изследването отъ Врачански
тъ туристи на една нова пещера въ околностьта на 
Враца. 

Търново. - Както винаги, така и тази година 
търновскиятъ клонъ праща отлично нареденъ годи

шенъ отчетъ ,за своята дейность. Тукъ могатъ да се 
дадатъ само кратки извадки. Числото на членоветъ въ 
края на 1929 гад. е възлизало на 461 души, а списа
нието е получавано отъ 308 души. Презъ годината кло
нътъ е билъ доста много занятъ съ строежи, като е 



използувалъ до голъма степень безплатния трудъ 
на занаятчиигЬ, свикани въ хижата на майсторски 11з
п11тъ. Презъ годината е до~;ършена тухлената II ка
менната фугировка на всички фасади, всичко напра
tJено подъ ржководс-шото на ревностния почетенъ 

членъ на клона г. Леонъ Филиповъ. 

Купенъ е хубавъ фотографически апаратъ . На
правени еж отъ К. х. Радоновъ около сто рnзлични 
сн11м1ш нзъ града, сжщо 58 диапозитнви за града и 
околностьта. Организиранъ е билъ единъ задграниченъ 
нзлетъ до Букурещъ и Синап, сжщо нъколко беседи съ 
11 безъ св-Ь-rливи картини, добре посетени отъ граж
даннгЬ. 

Оборота презъ изтеклата година възлиза на 
2,354,260 лв. Клонътъ разполага съ мобили за около 
210 хиляди лева. На хижата еж ,подарени отъ зап. ге
нераJ1ъ Г. Иванъ К. Сарафовъ отъ София една тр11-
верстова карта на България и друга на централна 
Европа. 

Приготвя се постепенно материалъ за новъ пж
теводитель на Търпово и околностьта, но и старинтъ 
съдържа много цененъ исторически материалъ и заслу

жава всъко внимание. 

Презъ 1929 год. общин приходъ отъ спалнитъ е 
билъ 85,788 лева, като еж похарчени за почистване 
13,588 лв. 

Пренощуванията презъ 1929 год. се разпределятъ 
така: 

1. Туристи, ч.r~снuве на Б. Т. д . 60 души 
2. ,. ,, " Ю. Т. С. 96 
3. Учитсш1 съ ученици иш1 сами 750 
4. Ученици отъ бългi!рс1ш учебни за-

ведення 1942 
5. Учсн11uи, студенти и други отъ 

чужбина 142 
6. Полицаи курсисти . 130 

Всичко. 3154 души 

Дарения презъ годината еж постжпили · 5474 лв. 
Клонътъ не е подкрепенъ отъ никоя обществена орга
н11зацш1, макаръ да има за цель запазването и укра

сяв::шето историческата мъстность Uаревецъ. Часть 
отъ дръвчетата въ тая мъстность еж унищожени презъ 
1928/29 год. отъ единъ паразптъ Лик о яд ъ. 

Дадени еж седемь следобъдни забави, две ки
нобеседи и традиционния балъ на 7 декемврий. 

Уредени еж били: 10 еднодневни, 1 двудневенъ, 
3 тридневни и 2 многодневни излети. Метеорологиче
скага станция отъ двора на девическата гимназия отъ 

15 августъ 1929 г. е пренесена въ двора на хижата, 
отъ дето могатъ да се получатъ исканитъ сведенин. 

Клонътъ се е грижилъ винаги за запазване ста
рш111тъ нъ града, а за увъковъчаване миналото и на
стонщето, той събира много цешш картина и фотогра
фски снимки на кжщи, улици, паметници, манастири, 

м·Ьстиости и др., !(ато се надъва тъ да бждатъ изло 
женн наскоро въ сп'ециаленъ салонъ-галерия. 

За своята голъма и дnбре организирана въ 
отношение туристическа дейность, клонътъ е 
първенецъ на дружеството презъ 

го д и на. 

всtко 
билъ 
1929 

I<арлово. - На 15 мартъ т. г., клона ни даде 
своята, традиционна вечеринка, много добре посетена 
отъ карловското гражданство. Вечеринката бъ откри
та съ речь отъ председателя на клона г. Ив. Златаревъ, 
който като благодари на гражданството за честьта, J<О
ято ни прави съ своето посещение, изтъкна голъмото 
стошшско значение на туризма и апелира къмъ всички 

съчунственици на туризма, да го подкрепятъ въ 

неговата тнорческа дейность. Разиграна бъ голъма 
томбола съ множество предметн подарени отъ член-

к11т-Ь и членовегЬ на клона, която даде на последния 
добъръ ,приходъ. Реализирания чистъ приходъ, клона 
отнася къмъ засилване на образувания м. г. ,,Фондъ 
подържка хнжитъ". 

с. Дол. Оръховица. - Клонътъ „Чукаръ" е от
празднувалъ на 8. Ш. патронния си праздникъ Тодо
ровъ-день, по който случай се е дала литературно

музикална вечеринка съ комедията „Воденичар-и". К.110-
нътъ е ималъ агитационна седмица отъ 3 до 8 мартъ 
т. г., резултата отъ която е задоволителенъ. 

Пловдивсни нлонъ „I<алояно'въ ,върхъ". - на 9 
февруарий т. г. е ималъ годишно събрание. Избрано 
настоятелство: г. г. поручикъ Стефановъ - председа
тель, В. Кюлюмовъ - подпредседатель, В. Хрусановъ 
- секреп1рь, Г. Петровъ - касиеръ, П. Василевъ -
домакинъ библиотекаръ и сънетници: П. Карапетровъ, 
U. Матеевъ и М. Караколевъ и контроленъ съветъ . г. 
г. Николовъ, Н. Кировъ и М. Тобихъ. 

Новото настоятелство веднага е подновило бор-
бата за възвръщане на мъстото за дома. ' 

Клонътъ е въ обща канцелария съ клона отъ 
ю. т. с. 

На 28 мартъ т. г. при тържестnена обстановка е 
била поднесена отъ председателя на клона отъ името 
на Централното Настоятелство почетната значка и ди
пломъ на почетния членъ г. Шишковъ. 

Направени еж постжпки 1) за отпускане на стаи 
за спални въ монастиритъ отъ Пловдивската окqл
ность и 2) за разрешаване отбиването на 10 дневната 
трудова повинность отъ членоветъ на клона на ,;Саатъ 
тепе" съ прокарване на алея подъ надзора на общин
скитъ власти, поставяне пейки и залесяване сжщото 

тепе. 

Врачансниятъ нлонъ „Веслецъ" е ималъ общо го
дишно събрание на 2 мартъ т. г. и е избралъ за насто
ятелство: председатель г. арх. П. Дограмаджиевъ, под
председатель г. Ст. Алексиевъ, секретарь, г. арх. Н. 
С. Николовъ, касиерь Ив. Липовански, домакинъ г. Д. 
Тодоровъ и домакинъ на домътъ г. Кр. Кръстенякщзъ 
н съветници г. г. П. Орозовъ, Н. Стубленски, В. п. А;н 
тоновъ, контролна комисия: г. г. Хр. Петровъ, Т. Дър-
13одълски и В. Огородникъ. Увеселителна комисия: г. 
г. Н. Пенчева, В. Богарева, Д. Тодоровъ, К. Маргинъ, 
К. Василевъ и Н. Остриковъ. 

Приета е платформата за съвместна работа 1-ia 
клоноветъ на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. въ града. 

- На 6 априлъ тази година съвмъстно съ кло
нътъ на Ю. Т. С. се откри агитационната седми,ца. 
Д-вата излъзоха съ ,позиви къмъ гражданитъ, ·за про
агитиране родниятъ туризъмъ и неговото значение 

въ страната. Изнесоха се две сказки, една при откри
ването отъ архитектъ П. Дограмаджиевъ на тема „Сто
панското значение на туризма" и друга при закриване 
на седмицата отъ представитель на Ю. Т. С. Устроиха 
се редъ излети, презъ седмицата имаше забави въ 
туристическиятъ домъ. Вечерьта при закриването из
летниците влезоха въ градътъ съ факелно шествие съ
проводено съ громко „ехо" и туристическиятъ химнъ. 

На 8 мартъ въ салона на д-во „Развитие" отъ 
името на Народния университетъ при читалището е 
държана сказка отъ г. Д. Тодоровъ на тема: Рила като 
туристически обектъ, придружена съ свътливи картини. 

Берновсния нлонъ „Тодорини нули" на 27 августъ 
т. г. е ималъ общо събрание, на което е избрано ново 
настоятелство: предс,едатель Димитъръ П. Кадийски, 
подпредседатель Кирилъ Хр. Грънч31ровъ, секретарь 
Петъръ йорд. Симеоновъ, касиеръ Георги Македонски, 
домакинъ Кирилъ Воденичаровъ. Съветници: Вели
славъ Кацаровъ, Никола Тодоровъ и Иванъ Ив. Гроз
дановъ. Контролна комисия: Михалъ Ив. Ганчевъ, Ди
митъръ Д. Софиянски и Младенъ Г. Карталевъ. 

Адресъ за коресnонденцията: · Петъръ йорJ:1.. · Сн
меоновъ. 
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Програма за планъ на разгледаната нула на Аяз
мото 11ъ гр. Ст.-Заrора. 

1. За разхубяване изкуствения паркъ Аязмото въ 
гр. Ст.-Загора туристическигt дружества „Сърнена го
ра" и „Верея" постройватъ Разгледна кула на него. 

'J_ За и,,работване на идейни скици, сжщитi; дР" 
жест~;;, замолватъ наши и чуждестранни, господа архи

rенти, симпатизиращи на туристската идея да изпра

тятъ сницитi; до Б. Т. Д. ,,Сърнена гора" - Ст.-Загора 
до I октомврий 1930 г. · 

3. Ку·лата да бжде изработена въ старобългарски 
стилъ. 

4. Да съдържа две предверни будки служащи, 
едната за разпродаване на спомени, картички и пр., а 

другата - на разхладителни напитки. Покривитi; на 
дветi; будки да образу'в1атъ тераса за музика. Предъ 
будкит-t да се развие тераса за публика. 

5. Вжтре кулата да съдържа: стая за вардача, 
стая за етнография на селото и м-tсто -за поставяне 
св-tтяща картина на боя при Ст.-Загора за спасяване 
на Самарското знаме отъ подполковникъ Калитинъ. 

6. Кулата да изпълнява следнит-t цели: платформа 
за разглеждане хоризонта отъ всички страни, наблю
дателенъ постъ на пожарната команда, астрономическа 

станция развита въ замостоятелно помещение и градски 

часовникъ. 

7. Да се предвидятъ м-tста за склуптурна работа 
и допустне нощно осв-tтление (илюминация). 

8. Главенъ стро11теленъ материалъ е жел-tзобе
тонъ, а останалия е връзка съ архитектурата на стаµо. 

бълrарсния стилъ. При проентирането да се държи 
см-tтка за екномичностыа въ разпред-tления й ма
териялъ. 

9. Височината на платформата за разглеждане е 
висока 20 метра. При изкачване да се даде възможность 
на посетителя за разглеждане хоризонта. 

10. Проектитi; да се представятъ въ мащабъ 1/40, 
които да съдържатъ всички основни и етапни разпре
д·tления, всички фасади, разрезъ и переспектива, най
малко една, гледана отъ точка О, означена въ прило
жената ситуационна скица и една ситуация на самата 
кула въ мащабъ 1/200. 

11. Проектитi; ще -се премиратъ отъ специално 
жури, състоя ще се отъ: 3 архитекти, настоятелствата 
на „Сърнена гора" и „Верея" и представители отъ ко
митета „Свети Иванъ Милостивий" и общината. 

12. За премиранитi; проекти дружествата не опре
д-tлятъ парично възнаграждение. Служейки на обще
ството и ржководени отъ културни цели, тi; см-tтатъ, 

че и господа архитектитi; ще бждатъ вдъхновени отъ 
сжщитi; идеи. 

Като морална награда дружествата ще обявятъ 
премиранитi; господа за почетни и дарителни свои чле. 
нове, а името на архитекта по който ще се гради ку

лата ще се постави на видно м-tсто и отправи благо
дарственъ актъ. 

самоковъ. ,-- Търговецътъ на тютюни Ж. Асеоnъ 
подари на клона ни „ Рилски туристъ" 10.000 лв. за до
вършаване хижа „Мусала". 

·Х· 

Млади и стари. - Двет+ ~)Истически организа-
ции - Юношеския Туристичес"',r- Съюзъ и Българското 
Туристическо Дружество - пионери на туризъма у 
насъ иматъ задъ себе си вс-tка по отд-tлно дейносн 
отъ по н-tколко десетки години. Моралното и материално 
творчество на вс-tка отъ rtxъ е достойно за адми. 
рация. 

По естественъ пжть, още отъ · самото начало, ма
каръ и несистемно, т-t работятъ паралелно, а на м-tс-та 
задружно. Като първо крупно д-t,ло на общи усилие: 
на млади и -стари е построена отъ дупнишкитi; туристи 
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·въ Рила хижа Скакавица, осветена презъ л-tтото на 
1922 година. Съзнанието за нуждата отъ задружна ра
бота бавно, но дълбоко си пробива пжть не само 
между клоновиrt дейци, но и въ ржководящитi; срi;д11 
Размi;нятъ се мисли за координирана обща дейность н 
се взематъ общи решения. 

Като изразъ на пълно едноми-слие на двет-t рж
ководящи т-tла на организациитi; въ това отношение, 
се яви предложеното н одобрено отъ м11налоrодишюп-t 
събори на двет-t организации въ Ловечъ и Пл-tвенъ съ
глашение за отношенията на Б. Т. Д. и Ю. Т. С Пре.зъ 
единогодишното приложение на това съглашение про

лича ясно че н-tма нищо при добра воля и съзнание. 
за обща дейность, което да пречи за една снстемrы 
обща дейность на дветi; организации. Непрестанниятъ 
контактъ, който се подържаше чрезъ общия К!)митетъ 
и общи събрания на централнитi; настоятелствз, о,
Сi ранп възможностыа за недоразумени,1 и се постигна 

едномислие по всички въпроси. Като реално творчество 
Ш! общитi; усилия се явява отпечатания веч~ ,, Rо,1,ачъ 
на туриста", издание на двет-t организации. 

Най-радостното отъ усилията на централнитi; на
стоятелства за обща дейность е фактътъ, че повсе
м·tстно клоновет-t на двеrt о;:~ганизации работятъ за . 
дружно. -Така клоноветi; въ Пловдивъ, Стара-Загора 
и Варна подържатъ общъ клубъ, ·въ Сливенъ иматъ 
общъ хижестроителенъ комитетъ, въ Русе и други гр::~
дове еж уредили обща агитационна седмица, въ Стара
Заrора, София, Кюстендилъ, Дупница и други еж уре
дили задружно юбилейни излети, въ Казанлъкъ, Раз
логъ и Стара-Загора подържатъ общи спални; общи 
еж и хижитi; ,,Скакавиuа" - Рила, ,,Юмрукъ:чалъ" --
Стара-планина, ,,Мусала" - Рила, ,,Плавилото" - Осо
гово. Врачан~китi; клонове „ Веслецъ" и „ Врачански 
балканъ ". Настоятелствата на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. еж из
работили и приели платформа за съвмi;стно действие, 
която ще осжществява инициативитi; отъ общъ м-t-

. стенъ туристиче_ски иН1:ересъ. 

Въпроса . за премщ-~аване на по-възрастнигt чле
нове на Ю. Т. С. въ Б. Т. Д., който пoнi;ll'I а 
предизвикваше недоразумения между двет-t организа -
ции е на пжть да се изжив-tе. Като добъръ признакъ 
е фактътъ на участие на школувалитъ· вече въ · юно
шескит-t дружества деятели въ настоятелствата на кло
нове на Б. Т. Д., какъвто е случая съ Пловдивъ. Граж- _ 
данската секция на панагюрския клонъ на Ю. Т. С. 
„Оборище" се е отд-tлила и основала гражданско д-во 
„Бунай", което е поискало да бжде прието за клонъ въ 
Б. Т. Д. 1 ,,,, ~ 

Съзнанието за задружна дейность между млади и 
стари презъ изтеклата година се затвърди и неговъ 

плодъ ,еж общитi; повсем-tстни инициативи. Предстои 
ни да ги разширимъ, като се устройватъ общи ср-tщи 
и конференции, въ какъвто смисълъ централното насто
ятелство на Б. Т. Д. взе решение. ,,Съ сплотен.и сили за 
широко творчество въ -полето на родния туризъмъ ", 
трi;бва да бжде лозунга за идната година. Да съче
таемъ опитность на старитi; съ ентусиазъма на мла
дитi; и бл-tскавитi; резултати не ще закъснеятъ да 
дойдатъ. 

Д-рr, Б, Ковачевски. 
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