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Бждащата наблюдателница на вр. Мусала. П. францалийски 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА Нf\БЛЮДf\ТЕЛНИЦf\ ,,MYCf\Лf\" 

Идеята за построяването на една висока мете

орологична наблюдателница не е нова - още преди 
25 години германскиятъ метеорологъ Prof. I(assner, 
въ единъ свой докладъ е обърналъ внимание на то• 
гавашнитt български ржководни фактори върху го
лtмото значение на една метеорологична обсерва

тория на Черни-върхъ -- Витоша. Въ една сбита и 
ясна форма той е изложилъ не само ней~ото научно 

значение, но е посочилъ и практическия начинъ за 

осжществаването й. Въ своята похвална откровен

ность той е писалъ буквално че "тtзи необикно
вено благоприятни въ всtко отношение условия на
лагатъ на България моралното задължение да не О· 
става неизползувано това свое природно съкровище 

- високитt си планини", 
Идеята на Prof. Kassner умрt още въ своето на

чало, обаче тя не можеше да не се роди отново. И на
истина, следъ около двадесетина години, една малка 

група отъ софийски туристи и скиьори си постави 

за цель да построи една туристическа хижа пакъ 

на Черни-върхъ, въ която се предвиждаше и една 
стая съ тераса за метеорологични наблюдения. Въ 

последствие и този проектъ биде изоставенъ поради 
липса на срtдства, а може би и поради липса на 

достатъчно упорство - и до днесъ още личатъ на 

върха следитt отъ основнитt изкопи, почти напълно 

затрити отъ атмосфернитt влияния. 

Следъ една-две години въ . срtдитt на чиновни
иитt отъ Дирекцията на метеорологията се породи 

цдеята da построяването на метеорологична наблю-
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дателница, но не вече на Черни-върхъ, а на Мусала, 
който съ своитt 2924 м. надморска височина се 
оказа най-високия нърхъ на Балканския полуостровъ, 
като по този начинъ развtнча дотогавашната слава 

на Олимпъ. И ако ний въ последно време настой

чиво подигаме този въпросъ, това правимъ защото 

днесъ нуждата отъ тази обсерватория се чувствува 
още по-осезателно. Презъ последната международна 

метеорологична конференция въ Копенхагенъ се 
взе решение да се уреди една "юбилейна полярна 
1932 - 1933 година", презъ която да се правятъ 
редовни метеорологични и геофизични наблюдения 
не само въ полярнитt области, но и по възможность 
въ повече мtста на земната повърхность. Единъ отъ 

тtзи пунктове е и върхътъ Мусала и България би
де поканена между другото да уреди наблюдения 
съ самопишещи уреди, инсталирани на самия върхъ 

(За ОР.ганизирането изобщо на цtлата "полярна го-
• дина" 

0

въ България биде основана една специална 
комисия при Националния комитетъ за геодезия и 

геофизика). Имайки предъ видъ тежкото положение 

на л:ържатата и общностьта на ржководнитt идеали, 
Дирекцията на метеорологията своевременно се обър
на къмъ роднитt туристически организации съ 

апелъ за помощь при реализирането на този про

ектъ, изпълнението на който ще бжде отъ го11tма 
полза за науката и ще повиши реномето на българ
ската метеорология въ чужбина. 

На този апелъ първи се отзоваха Централното 

· настоятелство и членоветt на Б. Т. С., които въ по-



. 
следния си конгресъ въ Елена взеха решение да 

подкрепятъ идеята за основаване метеорологична 

наблюдателница на в. "Мусала", а сигурно и турис
титt отъ Ю. Т. С. не ще останатъ на страна отъ 
реализирането на това общонародно дtло. Наистина 
България, а заедно съ нея и туристическитt орга
низации преживtватъ една тежка финансова и ико

номична криза, обаче ние живtемъ съ надеждата, че 
това положение е изключително и нtма да про

дължи вtчно. При това кризата не пречи, щото пър
витt стж.пки къмъ осжществяването на тази идея да 

се направятъ още сега, стига да се намtрятъ охот

ници, които да я подкрепятъ и да не разчитатъ само 

на държавата. Въ това отношение нtма защо да се 
отива далечъ, за да се търсятъ примtри на себеот

рицание и пожертвователность. Достатъчно 

е да се спомене подвига на Орrанизирани

тt туристи, KO!'f'fO въ най-тежкитt след

военни времена, разчитайки почти изклю

чително на себе си, издигнаха редица ко
кетни хижи въ най-живописнитt дебри_ на 

планинитt и домове въ най·виднитt мtста 
на rрадоветt. 

И :значението на планинскитt обсер
ватории е грамадно. Отдавна метеороло
гията е признала rолtмата важность на 
проuеситt и явленията, които се · разви
ватъ въ високата атмосфера. Разбира се, 
че климата на приземнитt въздушни пла

стове ще запази за винаги своето rолtмо 

значение, защото той дава срtднитt атмо

сферни усJIОвия, при които се развива чо

вtшкия животъ и при които растатъ зем• 

ледtлскитt култури, обаче разрешението 
на редица въпроси отъ теоритиченъ и прак

тиченъ характеръ се много улеснява при 

наличностыа на наблюдения въ високата 
атмосфера. Образуването на валежитt -
дъжлъ, снtrъ, rрадъ и др., зачатието и 

развитието на буритt и свtткавицитt, как

то и образуването на атмосферното елек
тричество става · обикновено въ въздуш-

нитt пластове, които се намиратъ ви-

соко надъ земната повърхность. Доказано е, че 

много отъ наблюдаванитt дoJiy промtни на времето 
иматъ своитt причини въ високата атмосфера, кж

дето тt въ повечето случаи се проявяватъ по, рано 

и по-типично. . 
Изследването на високата атмосфера може да 

стане по различни методи. обаче въ случая става 

дума за изучвания съ помощьта на високитt планин

ски обсерватории, за устройването на които въ 
България имаме много добри природни условия. 

Собствено първитt стжrши въ това направление еж. 

вече направени. Дирекцията на метеорологията е 

създала редица високи станции, които еж. инстали

рани къмъ хижи, лесничейства и т. н. Това еж. ме
теоролоrичнитt станции при хижа Мусала (2450 м.) 
на Витоша - Боерица и Каменното здание (1700 м. 
и 17 40 м.), Двореца Ситняково (17 40 м,) Бtпи и 

Лtви Искъръ (1700 м ), хижа Осогово (1600 м.), 
Юндола и Чамъ Кория (] 400 м.) Рилски монастиръ 
(1170 м.) и Райково (1000 м.), а сжщо и дъждо• 
мtрнитt станции въ Сарж.-Гьолъ, Петроханъ, Кръ• 
стецъ, Баташки Карлъкъ и Чепеларе. Отъ тtхъ осо
бено мtсто заема станцията при хижа Мусала, която 
започна да функционира на 1 ноемврий 1930 r. и 
се откри и подържа съ голtмата подкрепа на са

моковскитt туристи отъ клона на Б. Т. С. Намираща 
се на една надморска височина отъ около 2450 м. 
тя за сега е най-високата метеорологична наблюда

теJшица въ Балканския полуостровъ. Тя е важна и 

въ това отношение, че ще послужи като база на 

по-нататъшнитt изследвания, Защото нашата крайна 
цель е "да завладtемъ Мусала" и на самия неговъ 

На свобода въ планината. 

връхъ да построимъ една първокласна метеороло

гична обсерватория, къмъ която освенъ това, да 
бж.де пристроена една малка туристическа хижа. 
Изолираното положение на Мусала и rолtмата му 
надморска височина създаватъ отъ него единъ иде• 

аленъ наблюдателенъ пунктъ. Отъ сж.ществуващитt 
до сега европейски метеорологични наблюдателници 

Мусаленската обсерватория ще бж.де по-низка само . 
отъ обсерваторитt на Jungfrau-Joch (3457 м.), Sonn
Ыick (3106 м.), Zugspitze (2966 м.) и Aenta (2942 
м.), обаче ще надвишава Pic de Midi (2885 м.), M-t 
Mounier (2740 м.), Santis (2500 м.), Oblr (2148 м . ), 
Bjelasnica (2067 м.), M-t Vertoux (1912 м.), Schnee
koppe (1603 м.), M-t Aigoaul (1567 м.), Puy de 
Dome (1465 м.), Ben Nevis (1340м.), Brocken (1142 
м.) и Feldberg (880 м.). 

Импулсирани Qтъ жажмта sa no•roлtмo зна-

147 



ние и по-дълбоко проникване въ тайнитt на при
родата, австрийскитt метеоролози, въпрtки тежкото 

финансово положение на тtхната страна и налич
ностьта на своя висока обсерватория SonnЫick 
(3106 м.) еж рещили да отидатъ още по-високо, 
като устроятъ наблюдения и на хижата Erzherzog 
Yohann (Adlersr_uhe), при в. Grossglockner, може би 
между другото водени и отъ благородно съревно
вание - да надминатъ макаръ и съ 8 метра Jung
frau Joch (3457 м.) и по този начинъ да притежа
ватъ, поне за известно време, най-високата обсерва
тория въ Европа. 

Мусала съ своето високо и свободно изложе • 
ние ще заеме едно почетно мtсто въ редицата на 

европейскитt обсерватории, още повече, че тя се 
намира въ една область, която е сравните11но много 
малко .изследвана, а неговия обширенъ хоризонтъ 
дава възможность на далечни и обширни набяюде-

Гр. Ловечъ съ покрития мостъ·:на р. Осъмъ. 
(Снимка отъ аеропланъ) 

ния въ всички посоки: образуването и приближава
нето на облаци и на всички метеорологични явления, 
изгрtването и залtзването на слънцето, ,1уната и 
звездитt и проследяването на цtлия тtхенъ ходъ, 
видимос·rьта, прозрачностьта на атмосферата, сине

вата на небосвода и др. 
Обаче, тукъ се поставя единъ другъ много ва

женъ въпросъ: при днешното тежко финансово по• 

ложение на народа и държава, огъ кжде ще се взе

матъ средствата за реализирането на този проектъ? 
Естествено е, че държавата не може да остане без-

. участна зрите11ка на това културно дtло, обаче, явно 
е, че не може и не трtбва да се разчита изключително 
на нея. Държавата може да помогне отчасти съ 
малко средства отъ различнитt културни фондове, 

съ безплатно отпущане дървен:ь строителенъ мате
риалъ, съ превозни срtдства за изкачване материя

литt на върха, евентуално съ работната ржка на 
трудоваци и т. н. обаче, една голtма часть отъ 

срtдствата ще трtбва да се намtрятъ по частенъ 
редъ. Въ този случай особено може да се разчита 
на туриститt, които еж прtко заинтересовани, едно 

чрезъ общностьта на преследванитt цели - изуч
зане на природнитt явления и специално на про

цеситt въ атмосферата и друго, защото непосрtд. 
ствено до обсерватор,ията се проектира да се по
строи една малка туристическа хижа. Резултатъ отъ 
това разбиране е и споменатото вече решение, 
взето на последния туристически конrрестъ на Б. Т. 

С. въ Елена - да се подкрепи идеята за построя. 
ването на метеорологична наблюдателница на в. Му
сала и подържане на създадената при хижа „Му

сала". Въ изпълнение на това решение при цен
тралното настоятелство на Б. Т. С. се основа единъ 
комитетъ, който си поставя за цель да пропаган

дира идеята и да организира събирането на нужд

нитt срtдства. Естествено е, че за постигането на 
това комитета се нуждае необходимо отъ най
голtмото съдействие на клоноветt, на орга

низиранитt туристи и на цtлокупното българ

ско гражданство. Безъ да се отива до отекчи
телното и оронваще престижа настояване чрезъ 

волни пожертвувания, сказки, забави, брошури 

и т. н. при възможно подскорена процедура 

ще се събиратъ срtдства, за да се осигурятъ 
за сега необходимитt презъ ~ полярната година" 
наблюдения чрезъ самопишущи апарати, ин
сталирани на върха и чрезъ редовни наблю

дения при хижа „Мусала", като се построятъ 
и необходимитt предпазителни съображения 
- малъкъ, но солиденъ заслонъ на върха и те

лено вжже по стръмния хребетъ подъ в·ьрха. 
И веднажъ започнато, дtлото ще про

дължи може би години, но единъ д1:нь то ще 
бжде завърщено - .Мусала ще бжде за
владенъ" и България ще се гордtе съ една 
отъ най-високитt обсерватории въ Ев
ропа, която ще бжде отъ полза не само 

за метеорологията, но и за много области отъ нау
ката и практиката - физиологията, биологията, фи

зиката, астрономията, ботаниката и др., като ще 
даде сжщевременно и възможность за отдtлни спе

циални много ценни изучвания. И когато короната 
на гордия Мусала се украси съ още единъ бисеръ 
- хижа - обсерватория, който безъ да претен
дира да затъмни съ блtсъка си своитt далечни съ
братя отъ Jungfrau, SonnЫick и Zugspitze, въ тъм
ни, мрачни · нощи, всрtдъ бури и гръмотевици, 
всрtдъ студове и ледове ще подържа на най-висо

кия пунктъ на нашата дивна Рила меката свtтлина 
на прогресъ и култура и ще разнася надалечъ скром
ната слава на мисляща България. И тогава българ

скиятъ туристъ може да бжде гордъ при съзнани
ето, че той е единъ отъ главнитt виновници за това 

дtло, че той и тукъ се е проявилъ като единъ отъ 

пионеритt на културата на България. 

К. Т. Кировъ . 

• 
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ВЪ Зf\ЩИТf\ Hf\ ПРИРОДf\Тf\ 

Паша въ Пиринъ. 

Доста се rов()ри и писа по въпроса за защита 
на нашата природа, но всичко си остана само думи 

и пожелания. Не виждамъ и не чувамъ де1сеrа за 
никакъвъ реаленъ резултатъ отъ дейностьта на съ

юза, основанъ преди 3-4 години съ горната цель, 

въ който и нашия Туристически Съюзъ е колекти
венъ членъ. Хубавитt идеи за създаването на наци• 
онални П'lркове и защитени участъци се като че ли 

забравиха, редицата законоположения които трtб
ваше да леrнатъ въ основата на тая благородна бор

ба и трtбваше да се прекаратъ най-спtшно - се 
изоставиха. А природата въ туй време крещи за 
помощь, но нtма кой да чуе, кой да помогне. 

Всtки день, на всtка крачка виждаме прояви 

на най-груба вандалщина и светотатство, извър

шени върху природата било отъ зла воля и неве

жество, било отъ незнание или нехайство отъ страна 
на нейнитt жители, и случайни обитатели и носе
тители, па и отъ орrанитt на властьта и нtкои дър

жавни учреждения. 

Макаръ и да нtмаме nретенциитt еднички сами 
да обичаме и закриляме природата, ние туриститt 
имаме nовелитеJJния дълrъ да издиrнемъ високо гласа 

си на протестъ срещу тъй-жестокитt и безогледни 
опустошавания, осакатявания, загрозявания и пр. на 

беззащитната природа. Хиляди примtри еж на лице, 
ние ги виждаме при всtки нашъ из;1етъ. Нtколко 
очебиющи факти, обаче констатирани отъ менъ 
презъ миналото лtто не мога да отмина тихо

мълкомъ. 

Първо ще се спра върху горит,ь, и то върху 

нашитt най-хубави гори въ България - Родоп
скитt. Идете и вижте какъ безогледно се сечатъ и 
опустошаватъ rоритt тамъ безъ всtкакъвъ стопан
ски планъ и грижи за приръстъ, пазени дори и отъ 

турцитt нtкога като зеницата на очитt. Вижте хи

лядитt, милионни трупи отъ борове и елхи, които 
rниятъ изсtчени по земята, защото следъ като ги 
изсtкога се оказа, че нtма пж.тища за превозва-

нето - имъ, или rорскитt власти съ тtхнитt „ етати" 
еж закжснtли и еж били поrрtшно маркирани отъ 
rорскитt стражари, или пъкъ вмtсто rодишнитt 
(или максимумъ двугодишни), ,,прочистки" на из• 
съхналитt дървета, такива се правятъ едва следъ 
10-15 години, когато вече цtлата гора е заразена 
и трtбва до дъно да се изсече, т. е, зарадъ бълхата 
се изгаря юргана. 

Ами rрамаднитt пространства опожарени гори 
отъ невнимание, престжпно нехайство или зла уми

сълъ, каквито ги виждаме по върховетt Сюткя, 

Кара-тепе, Гюмюшъ-чалъ и пр. - коетуристко сър
дце ще остане безучастно предъ тжжния имъ и 
грозенъ видъ? Докато въ чужбина съюзитt за за
крила на природата еж се загрижили за запазване 

даже на планинския клекъ (спабокъ), това на гпедъ 
толкова безполезно и тъй умразно на туриста пъл
зящо растение, у насъ rоримъ и изсичаме rоритt за 

да създаваме „пасбища" (чети пустини). А какво 
направи дружеството „ Горска индустрия" съ Рило
монастирскитt гори, какво извършиха брадвитt на 

дърваритt въ rоритt около подбалканскитt градове 
и села и козитt по „Голо-Бърдо" и друrитt пла
нини - нека всtки самъ види, за да се убеди, че 

у насъ липсва една рж.ка, която да каже стига и да 

спре понататъшното хищничество и опустошаване 

на най-естествената и хубава украса на планинитt 

- rоритt. 

Друга една гангрена за нашитt гори е окас
трюването на дърветата отъ шумата есенно време 

отъ селското население, нtщо което даже имъ се 

разрешава и се насърдчава отъ горската власть. Шу

мата ужъ служила за храна на добитъка зимно време, 
обаче покрай шумата отиватъ и цtли клончета, 
клоне, па даже и върховегt на върветата. Какви 
хилави, келави и оржфани изrлеждатъ следъ тоя 

кастрежъ тия дървета, особено дж.бътъ, който мно• 
го мжчно пуска нови клони и се реrенерирва -
всtки е виждалъ у насъ. Никжде по свtта нtма да 

Слизане отъ планината. 
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намtритt тоJJкова мноr·о закелавели и плещиви rори 

и горички както у насъ, благодарение на тоя пако
стенъ обичай, насърдчаванъ отъ властитt. 

А това което не е успtлъ да окастри селянина, 
го довършватъ 1Созитtь му. Това пакостно животно 
е най-rолtмиятъ враrъ на rоритt, и трtбва веднажъ 
за винаги да се разбере, че или ще имаме гори -
или ще имаме кози. Козата трtбва да изчезне отъ 
нашитt гори, като храненето и се извършва изклю

чително въ оборитt и подъ страхъ на строги глоби 
се забрани свободната паша въ и около rоритt. Ние 
искаме и ще работимъ, щото нашитt гори да ста
натъ изворъ на бпаrосъстояние, санаториумъ за на
рода и украшение за страната. 

Но докато за запазването на rоритt има за
конъ и санкции за нарушителитt, а еж.що и за полез-

Туристически лагеръ въ Пиринъ. 

ния дивечъ, редкитt птици и рибитt въ рtкитt, 
и се издаватъ отъ време на време наредби за закри
лянето имъ, има още редица отрасли на природата 

които еж. изложени на разрушителнитt и алчни при
щtвки на човtшката рж.ка и суета. Едни отъ тtхъ 
еж. планинс1Сumtь цвtьтя и пещеритt, предимно ста-

11актитнитt пещери. &tки отъ насъ е срtщалъ и се 
е възмущавалъ при своитt излети отъ нtкои сво
его рода "туристи", · а още повече "туристки", кои

то претоварени съ ш~анински цвtтя, едвамъ кре• 

пещи ги въ дветt рж.це, да парадиратъ съ тtхъ, 

като че JШ боrъ знае какъвъ геройски подвигъ еж. 
извършили! Въ Софийско, особено въ Витоша, това 
явление е най-очебиюще. Идете недtленъ день ве
черь' въ Княжево и ще се увtрите, че съ цвtтята, 
които се мъкнатъ отъ екскурзиянтитt бихте могли 
да натоварите цtлъ товаренъ влакъ! Има планински 
цвtтя въ Витоша, които еж. вече на изчезване, та

кива еж. напримtръ жълтото витошко лале, бt11ата 
тинтява и др. Миналото лtто заварихъ една група 
младежи около хижа "Кумата" (ако се не лъжа 
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имаше между тtхъ и чмнове оrъ хижесtроителния 

комитеtъ ), които се перчеха съ грамадни букети отъ 
лалета, отчасти съ луковицитt имъ, предъ завист-
1швитt погледи на момичетата. Необходимо е да се 
поставятъ отъ страна на съюза за закрила на при

родата предупредителни табели по всички изходни 
пунктове .за Витоша (Княжевската трамвайна спирка, 
Драгалевци, Владая, Драrичево, Симеоново и пр.), 
съ които да се обърне вниманието на всички посе

тители на Витоша да не кж.сатъ изъ планината цвtтя 
повече отъ нtколко стърка, като беридбата на рtд
китt цвtтя (да се изброятъ кои) и такива съ ко
рени се абсолютно забрани подъ страхъ на нака
зание и глоби. Казаното важи и за други подбал
кански изходни пунктове, кж.дето се забtлtзва зло
употрtба съ планинскитt цвtтя и билки. Много 

болно ми стана миналата година, когато 

видtхъ въ Карловския балканъ да се кжса, 
и то изключително съ коренищата, рtд
ката и на изчезване вече жълта rенцияна. 1 

Азъ видtхъ цtли товари отъ това красиво и 
лtковито цвtте по самаритt на магаретата 
да се влачатъ къмъ Карлово. Въобще rолt
ма е опастностыа за изчезването на нt
кои лtковити цвtтя и трtви у насъ вслед

ствие на „жътвитt", изьършвани без
огледно отъ страна на професионалнитt 
"билкари", които събиратъ въ грамадни 
количества цвtтя и то изключително съ кЬ

ренитt имъ. Въ това отношениt трtбва 
да се предприематъ енергични мtрки дорде 

още не е късно. 

Разрушенията пъкъ които се правятъ 

въ пешеритtь отъ тtхнитt посетители 

еж. още по-пакостни и непоправими. Де

сетки красиви сталактитни пещери у насъ 

еж. превърнати благодарение на нtкои хун-

ски нашествия бихъ казалъ, на гробища отъ 
сталактити и на окелавели резинтересни 

грозни дупки, посещението на които възбужда само 

тжга и възмущение. Това което е най-жалкото въ слу

чая е, че тия опустошения и грабежи въ пещеритt не 
се вършатъ отъ простолюдието, поради слабокултур

ностыа на което това би било донtкж.де простимо, 
а се вършатъ отъ хора интелеrентни, учащи се, чи

новници, лtкари и даже учители, отъ които би трtб
вало да се очаква да покровителствуватъ природата 

и да приучватъ друrитt к1,мъ еж.щото. Така въ Бос
нешката пещера (въ южнитt поли на Витоша) кон
статирахъ, че ограбването и отъ сталактитt се дължи 
предимно на учителитt отъ околнитt села. Пока
заха ми се съ чувство на голtма rордость цtли сан
дъци съ сталактитt, отчупени отъ децата въ пеще

рата и носени въ чували отъ сжщитt по нареждане 

на учителитt. А какво ще кажете за оня лtкарь въ 

Вършечкитt бани, който по миналата година нареди 
да му се докаратъ отъ околнитt пещери нtколко 

кола(!) сталактити, съ които е "украсилъ" парка на 
банята и фонтанитt въ него? 

Всичко това иде да докаже, че трtбва часъ по-



скоро да се предприеме нtщо за да се тури кра!!, 

или се ограничатъ поне до минимумъ опустошенията 

на природнитt украси. За цельта не стигатъ добри 
думи и пожелания, които предполагатъ съзнател

ность и една по-широка култура на масата, а еж на

лежащи по-ефикасни мtрки, закони и санкции. 

Ако Съюзътъ за Закрила на Природата про
дължава все така да безде!!ствува и да остава неот

зивчивъ на крешящитt викове за помощь отъ страна 

на природата, нека нашия Туристически съюзъ 
вземе въ ржцетt си инициативата за организиране 

на борбата за закрилата имъ. Ю1то едни отъ пър• 

витt и най-належащи работи, които ще трtбва да 
се извършатъ еж по моето скромно мнение следнитt: 

Изработване на проектозаконъ за защита на 
природата и настояване за по скорошното му раз

глеждане и гласуване въ Народното събрание и вли
зането му въ сила. Въ основитt на тоя законъ 

трtбва да легне отъ една страна защитата 
на флората, пещеритt и др. природни кра

соти, а на второ мtсто - въобще запаз

ването на природата въ не!!ния първоби
тенъ видъ. Въ комисиитt за разрешаване 

на въпроситв по прокарване на пжтища, 

желtзници (зъбчати и .1е) канали, водо
проводи и пр., Съюза за Закрила на При
родата да има обязателно сво!! представи
тель. Тоже и при раздаване на конце

сиитt за използване на електрическа енер

гия отъ рtкитt и водопадитt, тъй н2-

реченитt хидроцентрали, да се иска и 

уважава всtкоrа мнението на Съюза, ка
то се запазва винаги принципа по възмож

ность да се щади и запазва първобитния 
видъ на природата, да не се заrрозяватъ 

мtстноститt, да не се осакатяватъ rоритt 
и пр. Пещеритt въ цtлата страна да бж

датъ обявени за собственость на Б. Т. С , 
ко!!то отъ своя страна ще предприеме 

нужднитt мtрки за запазването имъ, 

Законътъ въ първата си часть (флора, фауна и 
природни бележитости) ще трtбва да предвиди гло

би и наказания за нарушителитt, а ка.о изпълни
телни органи ще е необходимо да се постави при

родна или „ планинска охрана", каквато срtщаме въ 
повечето страни на запад1,. Въ Германия напри
мtръ сжществува при Австро-Германския Алпи!!ски 
Съюзъ планинска охрана - Bergwacht, субсидирана 
отъ държавата, чиито органи се състоятъ отъ пла

тени и почетни лица, облечени отъ закона съ пра

вата на редовната полиция. Tt носятъ особенъ отли
чителенъ знакъ и легитимация и се rрижатъ за при

лагането на закона за Закрила на Природата; тt 
rлобяватъ, съставятъ актове на нарушителитt и пр. 

Тая охрана у насъ ще трtбва да бжде подчинена на 
нtко!! държавенъ институтъ, нс1примtръ на лtсни
че!!ствата, които отъ своя страна ще даватъ ходъ на 

съставенитt актове и пр. 
За професиона1шитt билкари да се предвидятъ 

особено строги наредби и санкции. Преди всичко 

необходимо е да се концесионизира даването право 
за беридба на лtковитt цвtтя и билки, както това 
става въ другитt страни. 

Дава се известенъ ра!!онъ съ опредtлени гра
ници - ,, концесия за събиране лtковити растения" 
(срещу заплащане въ полза на Съюза за Закрила на 
Природата) на известенъ предприемачъ-билкаръ за 
една година. Въ продължение на 5-6 и повече го
дини следъ това, обаче, въ сжщия ра!!онъ се за

бранява безусловно събирането на каквито да било 
цвtтя, а се дава другъ ра!!онъ, докато се осемени и 
и възстанови първия отъ Съюза за Закрила на при

родата. 

До влизането на закона въ сила предлагамъ да 
се направи следното: 

1. Всtки клонъ отъ Б. Т. С, да назначи изъ 
своята страна нtколко съзнателни, енергични и бу- · 
дещи респектъ членове, на които да възложи презъ 

Преображенския монастиръ при Търново. 
(Снимка отъ аеропланъ) 

празднични дни да обикалятъ посещаващитt се из
летни обекти въ района, като съ добри думи и съ-· 
вети да предупреждаватъ излетницитt за запазва
нето на природата отъ опустошение и загрозява

ния, пожари, да не кжсатъ планински цвtтя и пр. 

Може да имъ се даде нtкакъвъ отличителенъ знакъ, 

който ще се носи на видно мtсто, или пъкъ удо

стовtрение, издадено отъ Ц. Н. Презъ зимния се
зонъ сж.щитt ще предупреждаватъ и връщатъ не

опитнитt и не добре екипирани туристи около изход
нитt пунктове за планината, особено при лошо време. 

2. Да се поставятъ предупредителни табла око
ло изходнитt пунктове къмъ из11етни обекти, въ кои
то да се обърне вниманието на посетителитt да не 
кж.сатъ безогледно и въ rолtмо количество цвtтя, 
да не чупятъ и сечатъ младитt дръвчета, да не 

кладятъ огньове, да не замърсяватъ водата, да не 

стрелятъ и не търкалятъ камъни по склоноветt, да 
не загрозяватъ природата съ книжни и други оста

тъци и пр. 

151 



3. Предъ министерството на народното про

свtщение да се настои, щото учителитt отъ основ
нитt училища, гимназиитt и прогимназиитt да дър
жатъ поне 2-3 пжти годишно беседи на учени• 
цитt. си въ горнята смисъль. За цельта да се при
rотвятъ обширни агрументирани изложения. 

4. Предъ министерството на земледtлието да 

се направятъ енергични постжпки за ограничаването 

на броя на кОdитt чрезъ въвеждането на голtмъ 

данъкъ на сжщитt и задължителното въвеждане на 

оборното хранене. Да се отмtни сегашната прак
тика за обирането на шумата на дърветата презъ 

есеньта. 

5. Б. Т. С. заедно съ пещерното дружество да 
се заематъ съ запазването поне на най-хубавитt и 
интересни пещери отъ окончате11но разрушение, 

като имъ се зазипатъ входоветt и се поставятъ врати 
и катинари; входа да бжде достжпенъ само съ во
дачъ срещу малко заплащане. 

6. Да се държатъ на всtкжде въ различнитt 

организации сказки отъ членоветt на Б. Т. С. и Ю. 
Т. С. върху закрилата на природата, да се разпро
страняватъ брошури и хвърчащи листове въ тоя 
духъ. 

Азъ ~:~tрвамъ, че гореизброенитt предупреди
телни мtрки ще допринесатъ доста за це.пьта, ако 

~е приложатъ и изпълняватъ добросъвестно. 
Нека всtки отъ насъ туриститt да влtзе въ ро

лята на покровитель и закрилникъ на природнитt 

хубости, нека всtки я защитява отъ загрозявания и 
опустощавания и тогава нtма да имаме нужда ни 

отъ закони, ни отъ глоби, ни отъ „охрани". 

Инж. Х. Броксъ 

ПРИРОДf\Тf\. 

За туриста не е безинтересно да знае какво 
представлява отъ себе си природата и да има едно 
пълно и нtлостно понятие за нея, въ връзка съ не

говата генетика. За това, въ следващитt редове, азъ 
ще направя едно бtгло и..:торическо изследване на 
понятието „природа", тъй както то се е появило, 

развивало и стигнало до насъ. Отъ това за туриста 
ще стане по-ясна философски, обстановката въ ко
ято се движи и значението, което въ съгласие съ 

своя духъ, трtбва да й отдаде, Защото туризмътъ 
не е философска школа, което поставя последовате

литt въ каналъ на мислене - напротивъ, той само 

з1~вежда човtка въ природата, поставя го въ кон
тактъ съ нея и му дава свободата да възприема, ми

сли и схваща така, както той е способенъ, въ зави

симость отъ своята психологическа структура. 

Природата се схваща твърде разнообразно отъ 
разнитt хора, но все пакъ малцина биха могли да 
кажатъ какво собствено разбиратъ тt, въ единъ 
цtлостенъ видъ, подъ термина "природа". Думата 
,,natura", което отговаря точно на думата „природа" 
е отъ латински произходъ. И понеже, ние имаме тая 
дума безъ да cNe вземи участие въ влагането на из
вtстно съдържание въ нея, най удобно е да се прос
леди процеса на промtнитt на съдържанията, които 
еж се влага1ш съ течение на времето, и както ка

захъ, съобразно себе си, да възприемемъ известно 
положение отъ гинетиката на това понятие. 

Огъ начало съ „natura" се е означавало произ
лизането животъ отъ животъ, раждане. Този първи 
смисълъ е много характеренъ и е отъ значение за 

следващитt съдържания на понятието, защото и до 

днесъ, въ болшинството случаи, подъ „ natura" се 
разбира нtщо живо. Въ последствие, когато отъ 
взаимоотношението на латинската и гръцката кул

тура се е явила необходимостыа да се облече поня

тието за околния миръ, когато ни заобикаля и ко-
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гато ние сме въ състояние да осъзнаемъ съ сетивата 

си, съ латински терминъ, за най-подходящъ е сче

тенъ термина „natura". По този начинъ, отъ актъ 
на създаване, отъ актъ на едно жизнено яв.11ение, 

.natura • придобива смисълъ на околния миръ. И 
само благодарение на това, че първоначалното съ
държание на понятието бt тъй силно подчертано, 

та11 дума можа да се издигне до положението да 

изразява вселената въобще. 

Още по-после, когато материалистичната фило
софска школа се раздвои на психологично-обясни
телна и механично-обяснителна, въ термина „natura" 
почнаха да влагатъ две противоположни съдържания 

- едното, което предполага животъ и другото 

което го отрича. 

Съ течение на времето, въ първитt дни на 
християнската религия, когато се появи неоплато

низма, ,,natura" доби още единъ смисълъ, а именно 
че тя е копие, отражение на Първо1с1зточника, на 
Божеството и като така е нtщо, което не може да 
претендира Л'а б.жде действителность. 

Християнството, което въ първитt свои дни 
още, успt да завладtе цивилизования свtтъ и да го 

въ голtма степень подчини, се обяви противъ много 
човtшки прояви и даже понятия. Едно отъ тtхъ бt 

и понятието „природа", тъй като въ него не можаха 

да съзратъ онзи голtмъ смисълъ, който му бt да
денъ въ началото. Даже явиха се учения, които 
проповtдваха че природата е нечестиво творение, 

че тя е дяволско дtло. Макаръ че тогавашната офи
циална църква осжди това учение, все пакъ тя не 

допущаше занимания съ природни обекти. Считаше 
се че отричането отъ природата е първото условие 

за духовно развитие. И не само това : философътъ 
Скотусъ Еригенъ напр., вменява грtхъ всtкиму, 
които се възхищава отъ хубоститt. на природата. 

Ясно е колко противоположенъ на тури~ма е 



този възглгдъ, който на времето си е ималъ много 

последователи и мнозина еж · търпtли гонения въ 
името на природата. Схващането че човtкъ е единъ 
преходенъ елементъ въ природата, че той не при

надлежи къмъ нея и че само поради грtхопадането 

си е принуденъ да живtе въ нея, чакащъ своето 

освобождение, доби широка гражданственость. По
лека- лека „natura" отъ изразъ на външния осезаемъ 
свtтъ стана противовесъ на човtшкото естество и 

човtкъ биваше увещаванъ да я избtгва. Така, съ 
течение на времето, почна едно отнасяне къмъ нея, 

което я въ голtма степенъ олицетворяваше и въ 

съзнанието на хората тя се явяваше едва ли не като 

личность. 

По закона за противодействието, щомъ едни 

отричаха природата явиха се и хора, които пъкъ я 

схванаха като сжщество, което заслужава обичь. 
Явилиятъ се християнски мистицизъмъ създаде обратъ 
въ схващанията. Природата стана „божествена". 
Всtки, бленуващъ единство съ Твореца, считаше че 
най-правия пжть ;<ъмъ него води. презъ природата. 

Почнаха се възхищения и химни, които изразяваха 
вtрата, че природата ни показва какъвъ е образа 
на Бога, че тя е „ божия книга". 

Този преходъ въ схващанията, който обърна 
природата въ отражение на Твореца, е симптомати

ченъ. Той позволи и на ония, които отричаха Бога, 
да провъзгласятъ природата сама за божествена и 

ненуждаеща се отъ Богъ. Тя може всичко, защото 

тя е всичко. Въ последствие даже се почна една 

борба противъ църковното схвзщане на природата 
· и много книги отъ XVIII в·l,къ, еж съ противоцър
. ковни, по отношение вtрата въ Бога, тенденции. 

И този моментъ, отъ който се почва обоже
ствяване на природата, е важенъ. Тя се поставя 

надъ всичко, защото й се приписватъ елементи на 

първична субстанция. Така природата е обожавана 
и отъ мистично вtрващитt и отъ материалистично 

търсещитt. 

Множеството перипетии, които понятието „na
tura" е минало съ течение на историята ни дава да 

разберемъ кол'ко усилия е проявилъ човtшкия духъ 
и колко страдания е вложилъ той въ тоя споръ 

презъ вtковетt. Най-разнообразнитt съдържания на 
понятието, които еж имали свои поддържници въ 

всtко време, не ще съмнение, ги иматъ и днесъ, тъй 

като човъчеството никога не е, и нtма да б,кде еди-
11омислено даже и по най-простата проблема, а камо 
ли въ подобенъ случай, отъ разрешението на който 
се опредtля и самия мирогледъ на индивида. 

Днесъ сжществуватъ хора, които се отнасятъ 
съвсемъ безкритично, съ голtма доза наивитетъ 

къмъ природата. Тия хора никога не се запитватъ 
110 своя починь, какво разбиратъ подъ думата „ при
рода". При тtхъ всичкитt схващания въ историче
ския и генетическия процеси, се явяватъ въ съвu

купность, преплитатъ се, противоречатъ си и създа

ватъ най-разнообразни представи. Едни отъ тия 

хора се чувствуватъ самостоятелни въ отношенията 

си къмъ природата ; тt черпятъ отъ нея жизненость, 
енергия, оптимизъмъ и прекарвать живота си въ 

буренъ устремъ. Други отъ тtхъ пъкъ възприематъ 
дадена доктрина, довtряватъ й се слtпешкомъ и ни
кога не се замислятъ да я разкритикуватъ. За всички 
тия хора всичко се изчерпва съ факта, че приро

дата ни е дадена, че ние я възприемаме. Повече 

нtма нужда отъ мислене въ това направление. 

Други хора пъкъ се замислятъ върху с.жщность
та на природата и, идвайки до известно положение 

си създаватъ убеждения, които се изразяватъ въ 
едно твърдение, твърде убедително. Tt си пред

став;1янатъ подъ „природа" една идея за всеобемность, 

въ която се заключава цtлия физически и духовенъ 

миръ и по тоя начинъ ставатъ изразители на мо

нистични сващания - че природата е всичко. 

Трета група хора схващатъ природата като 
нtщо лишено отъ универсалность. За тtхъ приро
дата е само онова, което сетивата могатъ да ни да

датъ. Въ противовесть на това сжществува и единъ 

другъ миръ, който човtшкитt сетива не възпрематъ, 

лищенъ е отъ пространственость и е такъвъ на ;1ич

ностыа, на изкуството, на свободата и пр. Тия два 
мира получаватъ контактъ и синтезъ въ човtка. 

Следъ това, макаръ и бtгло разглеждане на 
въпроса, което ни дава представа за неговия исто

рически ходъ, генетическо развитие и възможностыа 

за схващане, ще се спремъ още малко и то за кратко 

на понятието .природа", като се абстрахираме отъ 
това, какво съдържание му се влага отъ разни 

страни. Ще зачекнемъ специално отношението на 

човtка къмъ природата. Тукъ еж въ наличность 

две схващания. Едното е, че човtкъ, като интелектъ 

превъзхожда околния миръ, че ако сега още не е въ 

състояние да· го обясни въ неговата цtлость, утре 
това ще стане, и второто - че природата обгръща 

човtка и че той никога не ще може да я опознае въ 

нейната всеобемность . Две схващания, два \\fИрогледа, 
които даватъ съвсемъ противоположни възможности 

за дейностыа на човt1-;а. 

За да завърша, нека кажа че съ горнитt редо 
ве азъ нtмамъ за цель да насочвамъ въ нtкоя фи

лософска школа, а искамъ само да изложа сжще

ствующитt до днесъ схващания за природата, която 

туриста трtбва да познава като идея или обстановка, 
за да може съобразно своитt главно психични осо

бености, да създаде такива отношения съ нея, които 
ще му осигурятъ едно спокойствие и възможности 

за работа. 
И ту«ъ азъ съзирамъ широтата и свободата на 

туризма като идея и движение - че дава възмож

ность на различни по схващания и духовенъ уровенъ 

индивиди, всtки по своему да иска оrъ природата 

онова, което той смtта, че ще може да му даде, безъ 
да е принуденъ да подчини индивидуалитета си на 

схващания, които н t.ма да му позволяватъ да б.жде 
една свободна личность. 

Тотю Брънековъ • 
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ПьВЕЦЪ Hf\ ПЛf\НИНf\Тf\. 

Природата е най-богатата съкровищница на ху
бости. Но тя ги открива не на всtкоrо. Тя ги крие 
въ своитt дебри и на тtхъ мо

же да се полюбува онзи, който 
възлtзе до тtхъ. Защото само 
тамъ - горе, въ приоблачнитt 
висини, при вtчнитt снtгове, 
при синитt езера, въ девстве

нитt гори, при бtлопtнеститt 
потоци, въ дълбоката тишина на 
планината еж. чуднитt хубости 
на природата. Но и тt еж. скрити 

отъ човtшкото око. Само онова 
око, що е открито за дивната 

Божа хубость може да имъ се 

възрадва истински. 

На тази истинска, света, сър

дечна радость еж. плодъ таблата 
на голtмия майсторъ. И наистина 
К. Щъркеловъ е възторженъ 

обожатель на природнитt красо
ти, сърдеченъ пtвецъ на ш,а

нината. 

Таблата отъ кж.тове на род

ната природа, що К. Щърке
ловъ бtше изложилъ въ по- Мусала 
следната си изложба cъrptxa 
сърдцата на мнозина и извикаха благодарность 
въ всички що обичатъ природата. Защото предъ 
неrовитt дивни акварели ,Мусала", .Елени-връхъ", 

Елени-връхъ К. Щъркеловъ 

„Мусаленско езеро" човtкъ спира за дълго око и 

не се отдtля отъ тtхъ. Bi. тtхъ се прозира силуе-
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та на Мусала, ту забуленъ въ мж.rли, ту :покритъ 
съ снtгове, а долу спокойнитt води на неговитt 

езера; .Елени-връхъ" извиква 

у васъ шума на бързитt пла
нински води и картината оживt

ва предъ васъ; отъ .Рилския 
монастиръ• лъха тишината на 

Божия храмъ; .лонгоза" ни от
крива единъ отъ многото пре

красни кж.тове на романтичната 

гора по рtка Камчия; отъ всt

ка негова картина, чрезъ чуд

ната яснота на неговия изразъ, 

и~никва прекрасната хубость на 
природата. Чувствува се, че ху

дожникътъ има едно възвишено 

и чисто чувство на възторгъ и 

просвtтление предъ природата. 

И неrовитt акваре;,и извик

ватъ сърдечната радость въ всич

ки любители на природата и ис
крена благодарность на всички 
туристи. 

Между нашитt художници 

има мнозина, които търсятъ и на

к. Щъркеловъ миратъ вдъхновение за работа 

въ природата и ни даватъ ве

ликолепни картини. Да си спомнимъ за изложбата 
на Б. Деневъ, за неrовитt табла отъ живописното 
Търново, чуднитt Бtлоградчишки скали и зелени 

Лонгоза К. Щъркеловъ 

Етрополски ливади I А юбилейнитt изложби на Ат. 
Михова и Иончевъ Крискарецъ, що отъ 25 години 



ни даваrъ въ своитt табла хубоститt на Витоша и 
Рила I А радирунгитt ни Захариева и Морозова ! 
Наредъ съ тtхъ идатъ и Францалийски, Криловъ 

и др. 

При толкова хубави табла отъ българската при• 
рода, се повдига въпроса не би ли могло да се уреди 
една планинарска изложба у насъ. 

Такива - туристически изложби - еж. уреж• 

дали други страни. ';Миналата година унгарскиятъ 
туристически съюзъ J бtше \ уредилъ една изложба 
въ Буда-Пеща. Уреждани еж били такива и въ Фран
ция и Австрия. 

У насъ една инициатива въ това отношение би 
била първа и сигурно би пожънала успtхъ. Върху 
това би могло да се помисли и се стори нtщо. 

в. 

ХИЖИ - ЗАСЛОНИ Hf\ ВИТОШf\. 

Витоша е твърде негостоприемна зиме. Буритt 

и виелицитt не веднажъ еж. настигали изъ пж.тя 

за хижитt туристи и тt съ много усилия еж. се бо-

Заслонъ .Острова" въ деня на освещаването. 

рtли дорде се добератъ до подслонъ. Нtколко го
дини вече пбtлата смърть" вземаше жертви. Тtзи 
нещастия се дължаха покрай лоша екипировка и сла

бость на организма на излетницитt, но и на липсата 
на заслони по сравнително дългия за зиме пж.ть до 

хижитt. Това особено се отнася за пж.тя до хижа 
.Алеко", който е особенно изложенъ на силни вt
трове. Въ редицата на взетитt мtрки - туристи

ческа просвtта и туристическа стража, дtлото на 

.Алеко" отъ това лtто иде да отговори най добре на 
тази нужда: построенитt две хижи - заслони по 

пж.тя за хижа пАлеко", даватъ възможность за дви
жение на етапи и заслоняване при бури. 

Още презъ пролtтыа управлението на соф. 

клонъ отъ Б. Т. С. пАлеко" взе инициативата за по
строяване по пж.тя отъ Драгалевския монастиръ до 
хижата на дветt хижи - заслони. Дtлото е вече за

вършено; въ недtля, 15 ноемврий стана освещава

нето имъ. Първата е построена на единъ заветъ 

близо преди да се стигне голtмия Бистришки завой 

на шесето, тамъ, дето нtтърътъ духа най- силно, и е 

наречена „Синитt камъни". Втората е построена въ 
мtстностыа „Острова", на мtстото, гдето бъше тру
довашкия лагеръ, до шосето и подъ гората, преди 

да се стигне хижа „Алеко". 
Тържественото освещаване на хижата се из

върши въ недtля, 11 ч. пр. пл. при втората хижа отъ 

драгалевския свещеникъ и въ присжтствието на по 

вече отъ 50 души туристи и скиори, въпрtки про
ливния дъжnъ. Поздравления бtха поднесени отъ 
страна на Ски-клуба, пловдивскитt туристи Ю. Т. С., 
соф. клонъ „Витоша", д · вата „ Фонфонъ" и "Едел
вайсъ" и др. 

Подпредседателыъ на клона г. А. Букореш
лиевъ благодари за поздравИ1t и изказа 6J1агодар-
1;1,ость на дарителитt Стефанъ Паланковъ и Езра 
Иосифъ, както и на Столичното полицейско комен
данство за указанитt услуги, следъ което се устрои 

общъ другарски обtдъ на хижа „Алеко•. 
И дветt хижи еж. доста голtми, вжтре съ на

рове, пернишки печки и пр. И въ дветt еж склади• 

рани вж.r!шща на брикети за гориво. Всtка сжбота 
и недtля тt ще бждатъ отоплявани непрекж.снато. 

На хижа „Алено" следъ освещаването на спаси

телнитh хижи . 

• 
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ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Съ тази книжка списанието завършва ХХШ-та си 
годишнина. Редакцията се постара да направи всичко 
възможно да изпълни конгреснитъ решения относно спи
санието и да даде единъ разнообразенъ материялъ и илю
стрира списанието съ много снимки. Редакцията е доволна 
че въ това отношение нейнитъ усилия намиратъ одобре
ние отъ голtмъ брой туристически дейци и ще продължи 
презъ следующата година работата въ сжщия духъ; ако 
нъкои читате1ш има да направятъ нъкои бележки относно 
списанието, редакцията съ благодарность и внимание ще 
ги прегледа. Тя прави апелъ къмъ всички миналогодишни 
абонати да подновятъ абонамента си и всички направятъ 
усилиn да запишатъ нови абонати. Да се обърне осо
бенно внимание на записване абонати читалища, учени
чески библиотеки и частни лица и учреждения. Ако къмъ 
всtки 5 абонати се прибави още 110 единъ, редакцията 
ще може да даде и нъкои приложения - черни или uвът
ни - като премия. Къмъ това да насочимъ всички усилия! 

* 
Берлинскиятъ професоръ и голtмъ приятель на бъл-

гаритъ Or С. Kassner въ едно писмо до Ц. Н. изказва 
своето възхищение изобщо отъ списанието и особенно 
отъ последния - девети брой - посветенъ на авиация 
и туризъмъ. 

* 
По решението на съюзния съборъ, при съюза е уч

реденъ комитетъ, който ще има задача да популяризира 
построllката на метеорологичната станция на връхъ 
Мусалла въ време на полярната година и събиране на 
нужднитъ суми за изrраждан~то и 

Комитета е отправилъ следното окржжно до всички 
клонове: 

.Нуждата отъ метеорологически наблюдения, наблю
дения които ще ползуватъ както нашата стопанска цей

ность така и науката е общо призната. Още повече, че 
презъ идущата година, наречена полнрна, се орrанизир

ватъ строго научни метеорологически изследвания, които 

ще оохванатъ както по::юситъ и полярнитъ области, така 
и други области съ сравнителни по-голtми надморски ви 
сочини; такава область за Балканския полуостровъ се 
явява Рила съ в. Мусалла. 

По въпроса за полярната година Б Т. С. има стано
вище изразено въ специална резолюция взета въ градъ 

Елена. 
Ето защо Ц. Н. ще вземе активно участие презъ т. 

н. полярна година, участие което ще говори за нашето 

високо туристко съзнание и ще е дtло което ще издигне 

както имr.то на Родината ни, така ще е и дi;ло съ което 
ще можемъ да се гордtемъ. 

Ц. Н. ведно съ Дирекцията на метеорологията съз
дадоха комитетъ, съ задача да популяризира всрtдъ об
u....еството необходимостыа отъ постройка и подържане 
скромна наблюдателница на Мусалла, като въ последствие 
таи наблюдателница да се разрастне въ пълна обсервато
рия. Отъ наблюдателницата ще ставатъ атмосфсрнитъ 
проучвания. 

Нео5ходимитt суми обаче, било за постройка на 
скромната наблюдателница, било за набавяне необходи
митt самопишещи апарати и инструменти трtбва да се 
с1: бере отъ обществото, понеже държавата не е въ съ
стояние да ни се притече съ материална помощь . 

Помощыа отъ страна на държавата ще се изрази въ 
отпускане необходимитt материали ;;а строежъ. а евен
туално и въ работна ржка за постройката. 

Но за да може по-планомtрно, по-леко и по бърже , 
да стане събирането на срtдствата комитетътъ реши : 

1. Клоноветt сами или съ съдействието на сроднитt 
организации, каквито еж Ю. Т. С., ски клубъ или други, 
да уредятъ забави, сказки, вечеринки или др. като чистия 
приходъ се отнесе къмъ фонда „Постройка наблюдател
ница при Мусала", Началото е турено отъ Старо-Загор-
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ския клонъ .Сърнена гора• - начало, което е крайно 
насърчително. 

2. Комитетътъ отпечати кочанни купони отъ по 5, 10 
и 20 лв., които ще разпрати на клоноветt за продажба. 

3. Клоноветt да разгласятъ, че всtки който внесе 
помощь надъ 200 лв. ще бжде провъзгласенъ за дари
тель и вписанъ въ книгата на дарителитъ, която книга 
ще бжде поставена на видно мtсто въ наблюдателницата . 

4. Комитетътъ отъ своя страна ще уреди редъ под
ходящи сказки, придружени съ свtтливи картини. Тия отъ 
клоноветt, които намиратъ, че би могло да се изнесе та
кава сказка въ градътъ имъ да се обърнатъ къмъ коми
тета. На лицето отъ комитета, което ще изнесе сказката 
нtма да се плаща нищо. 

Чистиятъ приходъ ще се отнесе къмъ фонда. 
Вr.ичко което ще се отнася до Комитета да се из

праща до Ц. Н. на Б. Т. С. съ уговорка за комитета по
стройка „ Наблюдателница при Му сала". 

* 
На тази покана първи се отзоваха Ст.-Загорскитt 

туристи, които еж уредили вечеринка, чистиятъ доходъ 

отъ която - 5000 лв. е полученъ въ Ц. Н. 
За тази отзивчивость на Ст.-Загорскитt туристи Ц. Н. 

и комитета имъ дължатъ своитъ благо.аарности. 

До колко постройката на една метеорологическа на

блюдателница на Мусала се посреща добре отъ общест
вото се вижда отъ жеста на чиновницитъ при Окржжната 
См. Палата въ Ст.-Загора, които сл- събрали помежду си 
и изпратили въ Ц. Н. за целыа сумата 500 лева. 

Централното Настоятелство и Комитета като имъ 
блаrодарятъ, пожелаватъ примtра имъ да се последва и 
отъ другитt дружества и обществени служите.1и. 

* 
Български Туристически Съюзъ, Централно Настоя

телство и Софийскитъ клонове .Ал. Константиновъ •, 
.Еделвайсъ• и .Планинецъ" премtстиха канцелариит1. 
си на ул .• Солунъ" № 55 (до книгоиздателство ,Хемусъ• 
- вжтрешната кжща) . Канцелариитt еж отворени всtки 
день отъ 12 до 12½ по обtдъ и отъ 6 до 6½ вечерь. 

* 
П резъ 1930 r. се издаде практическо ржководство за 

туриста, подъ надсловъ „Водачъ на Туриста". Понеже 
изданието е изчерпано и предъ видъ на това, че то бtше 
посрещнато добре отъ всички туристи, Ц Н. реши, въ 
началото на 1932 г. да се издаде ново издание .Водачъ 
иа Туриста", което ца бжде поправено и допълнено г.ъ 
по подробни сведения _било за излетитt, банитъ, курор· 
титt, старинитt, автомобилнитt съобщения и пр. 

Изискани еж отъ клоноветt да дадатъ всички све
дения, които е необходимо да бждатъ пом-tстени въ ,Во
дача". Отзовалъ се е единствено Старо-Загорския клонъ 
.Сърнена гора" и никой друrъ ! Поканватъ се всички 
клонове да дадатъ веднага исканит1. сведения. 

~ 

Централното настоятелство на Български Туристически 
Съюзъ е приканилъ клоноветt съ едно обширно окржжно 
къмъ по оживена агитационна деllность презъ зимата. 
Единъ отъ rлавнитt въпроси, съ които клоновет-t ще има 
да се справятъ е да разяснятъ въпроса и да подготвятъ 

почвата за обединение съ другитt туристически органи
зации. Обърнато е вниманието за привличане на повече 
клонове било чрезъ сказки и др. агитационни срtдства, 
а по отношение зимния туризъмъ, да се запознае мла

дежыа съ неговата теория. Ilрепоржчва се на всички, 
които биха упражнявали зимния туризъмъ, статията 
.Опасности въ планината" отъ Д-ръ П. Пtевъ, печатана 
въ бр. бр. 3, 4 и 6 на сп .Български Туристъ•, 1931 r. 

Изискано е отъ клоноветt да изготвятъ свои про
грами за начина, по който ще бжде произведена зимната 



имъ дейность. Поканени еж клоноветъ да обмислятъ сю1б• 
дяването си съ снимки отъ районитъ имъ съ цель за 

уредба на една туристическа изложба, чрезъ която да се 
популяризира още по-добре красивата българска природа 
и се манифестира извършеното отъ туриститъ въ изграж
дането на материалната култура на България. Поканени 
еж всички клонове, които еж поставили витрини съ 

снимки на нъкои отъ ж. п. гари да иматъ грижата за по
държането имъ въ изправность, като по възможность за

мtнятъ СНИМКИТ'В съ зимни таки1Jа, 
Конференцииrъ, иоито се свикваха презъ есеныа, 

нъ\fа да се свикватъ. Ше се уредятъ такива презъ про
лътыа на 1932 година до когато ще се уяснятъ всички 
въпроси относно клоновитъ устави, обединението и пр. 
Презъ зимата клоноветъ ще бждатъ посетени отъ съюз• 
нит-в организатори. За таю,ва еж назначени г. г. Арх. П, 
Доrрамаджиевъ - Враца, Д-ръ Ив. Лобутовъ - Дуп 
ница, Д-ръ Н. Караивановъ - Плъвенъ, Коста Чорба
новъ - Пловдивъ, Ив . Ил. Златаревъ - Карлово, Ив . 
Въ.~чановъ - Търново, Д-ръ Хр . Гюлеметовъ - Ст.-За
гора, Веселинъ Хлъбаровъ - Шуменъ и Тодоръ Тодо
ровъ - Ямболъ. 

Намираме се при едни много трудни условия за кул
турна работа, обаче съ взаимната подкрепа на ц. н. и 
клоноветъ - ще тръбва да се направи възможното цо 
следния съборъ, за разрешаваnето на всички въпроси, 
които ще дадатъ възможность на съюза да продължи 

спокойно своята народополезна дейность. 

* 
Русенскиятъ клонъ е разrледалъ най-внимателно окр. 

№ 538 отправено отъ Ц. Настоятелство до всички клонове 
и е намърилъ за необходимо съ цель за засилilане на 
просвътната дейность въ съюза да направи предложение 

-въ смисъль отъ всички четени· реферати въ клоноветъ 
по единъ еиземпляръ да се изпраща въ Ц. Н. съ 
който да обслужватъ клоновет1,. 

Ц. Н . е намърило за умtстно предложението на Ру
сенскиятъ клонъ. По този случай умоляватъ се всички 
клонове да изпращатъ въ Ц. Н. по единъ екз. отъ всички 
реферати, които биха се чели за напредъ, за да може по 
този начинъ да се създаде една библиотека отъ сказки, 
за обслужване на клоноветъ . 

За всъка получена сказка въ Ц Н. ще се съобщава 
въ списанието. 

* 
Подъ редакто~Jството на дълrоrодишниятъ редакторъ 

на списанието ни - Ив. Велковъ и Кр. Миятевъ започна да 
излиза илюстрованото списание за история, археология, ет

нография и историческа география „ 81,кове". Списанието 
е одобрено и ,1репоржчено отъ М-во на Нар. Просвъ
шение. Абонаментъ за 10 кн;~жки въ голъмъ четвъртина 
форматъ 100 лв Адресъ ул . ,,Шейново" 14. 

Отъ септ. започна да излиза списанието • Чов1,кътъ" 
- медика-биологични беседи. подъ редакторството на 
проф. Д-ръ Вл. Марковъ, проф. Д-ръ Н . Боевъ и проф. 
Д-ръ Ас. Хаджиоловъ. Списанието излиза въ 10 книжки 
при абонаментъ 80 лв. Застжпени еж всички медицински 
отдtли отъ вещи сътрудници. Ацресъ ул. ,,Велико Тър
ново" № 8. 

Редакцията препоржчва и дветъ списания. 

* 
Бургаски клонъ „Странджа". - На 15 ноември се 

състоя общо годишно събрание, на което следъ 
като управителния съветъ и контролната комисия дадоха 

отчетитъ си за изтичащата 1931 г. се провъзгласи за по
четенъ председатель г. Ильо Ивановъ - адвокатъ отъ 
града ни, основатель, пръвъ и дългогодишенъ председа

тель на клонъ „Странджа" отъ Б. Т. С. 
Въ еж.щото събран de се избра новъ У п р а в и т е

л с н ъ съвет ъ: председатель: Д-ръ Илия Бански; под
председатель : Драrомиръ Драrановъ ; секр.-касиерь: Ив. 
Вълковъ; пом. секр.-касиерь: Бориславъ Д-ръ Маневъ; 
домакинъ-фотоrрафъ : Христо В. Наковъ ; зав. излътитъ: 
Панайотъ Ивановъ. 

Контролна комисия: Любомиръ Георrиевъ, 
Кирилъ Таневъ и Христо Шивачевъ. 

* 
Габровскиятъ клонъ .Узана" е проявилъ една ши

рока дейность На 15 май е освътилъ туристическия па
вилионъ, като въ сжщия день е празднувалъ своятъ 20 
rодишенъ юбилей. На 17 авrустъ е положилъ основния 
камъкъ на хижа „Узан&" и въ разстояние на триседмична 
работа на туристи е покрилъ хижата. Ilостроена е на 
115 кв. м. - на единъ етажъ; има две спални стаи, стая 
за пазача, веранда и кухня. Въ фонда за постройката на 
хижата еж постжпили 39.160 лв . Осеенъ та·зи дейность, 
клонътъ е маркиралъ 22 клм. пжтища до върховетъ Буз 
луджа, Св. Никола, Узана и Корита. залъсилъ съ акации 
мъстностыа „Сипеитъ" при Габровскиятъ монастиръ, 
около 2 декара пространство, обзавелъ спалня въ Сокол
ския монастиръ съ 20 легла, направилъ на м . , ,Първа 
поляна" чешма съ басеинъ, въ който развъдилъ пъстри 
риби. На сжщпа мtстность е пnстроенъ павилиона -
дървена постройка на 74 кв. м. Хвала имъ за голt
мата дейность ! 

Пж.тепоказатели поставени отъ Ловечкия клонъ. 

Дупнишкия клонъ „ Рилски Езера• раззв~ва доста 
обширна дейность : 

Презъ м. юний т. г. е уредилъ градинско увеселение, 
посетено доста добре отъ туристи и гражданство. 

Въ началото на м. юний т. г. е предприелъ ремонтъ 
на· хижа Скакавица, като е довършена окончателно мал
"ата xuJFca въ която е направена стенна rvтварска печка . 

Сжщата хижа е опредълена само за столова, та по този 
начинъ се избъгва за въ бждаще замърсяването на rолъ 
мата хижа, която остава за почивка и преношуване. Го
лъмата хижа е измазана наново отвжтре и е снабдена съ 
rолtми сол'идни печки. Пренощува се все още на нари. 
Презъ цi,лия лътенъ сезонъ хижата е посетена отъ по 
вече отъ 2000 туристи и гости. 

Презъ лътото клона е успълъ да извърши маркировка 
на пжтя Сепарева-Баня-Хижата-връхъ Дамка съ червена 
боя и пжтя Дупница-Бистришкия водопацъ -Тиха Бистрица 
съ синя боя. Идното лъто ще продължи маркировката до 
самия Рилски монастиръ. 

Праздника на Рила пJiанина и деня на хижа Скакавица 

157 



2 й Авrусть т. r. Илинденъ е отпразднуранъ тържествено 
на самата хижа. Излъзли еж повече отъ 250 души дупни
шки туристи, които еж направили друженъ излетъ до 7-
тtхъ езера и връхъ Дамка. 

Презъ цълото лtто еж направени много официални и 
неофициални излети посетени доста отъ членове и гости . 
Главни обекти на излетитt еж били хижата, Рилския мо
настиръ, долината на р. Отовица, Бистришката долина и пр. 

Отъ 11-й до 14-й септемврий т. r. клона е прожекти
ралъ въ кино Модеренъ театъръ филма .Буря надъ Мон
бланъ" посетенъ отъ всички учащи се и много граждани. 
Чистия приходъ е билъ за касата на клона. На 24 окт. 
клона е далъ танцувална вечеринка въ салона на Пансиона. 
За Нова година клона урежда свойта традиционна тури
стическа томбула съ най-разнообразни предмети отъ ту
ристически и общъ характеръ. 

Отъ 15. окт. клона е наелъ помещение и има вече 
клубъ съ канцелария. 

Ревностнитt членове Д-ръ Боянъ Jlъкарск I и Иванъ 
Бадински еж подарили на клона една аптечка поставена 
въ специално шкафче, съ всички необходими меаикаменти 
съ изказано желание да се остави на хижа Скакавица и 
услужва при нужда всички минаващи туристи и гости. 

Клона изказва на дарителитъ най-rо;1tма блаrодарность. 
На хижа Скакавица има и презъ зимата постояненъ 
пазачъ. 

* 
Казанлъшкия клонъ ,Розова доJ1нна" е уредилъ 

скаска съ диапозитиви за .Рила•, а предстояще е уреж
дането на такава за • Нашит-в монастири •. 

Клонътъ е начърталъ програма за дейностыа си 
презъ зимата, главния въпросъ отъ която е този за по

стройката на хижа • Бузлуджа". 

* 
Ловечкия клонъ ,Стратешъ" брои 80 члена, уре

дилъ е 6 мноrодневни излети и една сказка съ диапози
тиви. Реализиралъ е бюджетъ съ 41 277 приходъ и 37.600 
разходъ. Далъ подслонъ въ спалнята "Стратешъ • на 182 
пренушувания, а въ спалнята .Смtситъ• - 470. 

Поставилъ пжтепоказатели по басейна на р. р, Кра
ьова и. Черни Осъмъ - по пжтекитt за Амбарица-Со
потъ и Купена-Карлово. Новооткрититъ спални въ Стара 
Планина, на 650 м. надъ морето, на кръстопжтя за Амба
рица-Сопотъ и Купена-Карлово. Иматъ 10 напълно об
заведени легла и одъри за 20 излетника Спалнитъ се 
кръстиха - отъ група излетници - хижа "Смtситt" -
това е едно старо държавно здание - служещо за гор

ски кантонъ - сега напуснато, порутено и ремонтирано 

наново презъ пролtтыа на 1931 r. отъ клона, тъй . че 
всичкитъ му стаи, на брой 5 еж пригодени за нощуване, 
като три отъ тtхъ с ж мебелирани напълно. 

Хижа „См1,сит1," въ Стара планина на Ловечкия 
клонъ. 
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Беседка построена отъ Ловечкия клонъ. 

Самоковски клонъ „Рилски туристъ • - е ималъ 
на 11 ноември общо годишно събрание. Избрано е ново 
настоятелство, което се е конституирало така: председа

тель Д. Кокошковъ, rюдпредседатель П. Францалийски, 
секретарь 3. Лесичевъ, касиеръ Г. Бързановъ и съвет
ници Ст. Баръмовъ, Ап. Дрtнски, Цв. Карановъ и д-ръ 
К. Ахренова. 

Презъ текущата 1931 rод. хижа Мусала е била по
сетена отъ около 3000 души туристи. Хижата е отворена 
презъ цtлата година. Предстояще е скачването й съ те
лефонъ. 

* 
Спфийскит1, клонове „Алено Константиновъ " , 

.Фонфонъ", ,Еделвайсъ• и ,Планинецъ" съ Ски-клуба 
уредих:~ и тази година туристически университетъ. Така 
всъка седмица се четатъ реферати. Четоха вече: Н. Гал
човъ - Идеалоrия иа туризма, Д-ръ Р. Рачевъ - Първа 
помощь въ планината, Ст. Поповъ - Психология на пла
нинара, Л. Дишковъ - Напжтствия на скиьора. 

* 
Софийски клонъ „Алеко Константиновъ•. - Подъ 

ржководството на секцията зс1 укрепяване на пороищата 

и залесяването при Министерство на земледtлието и дър
жавюпt имоти, 200 дружествени членове отбиха трудо
вата си повинность въ залесяване на Витоша, въ района 
на хижа „Алеко·. Отъ фонда .Залесяване" настоятел
ството е поржчало въ странство иностранни борови кул
тури (американски, хималайски и други видове), които ще 
бждатъ посадени около хижа „Алеко•, кждето презъ про-
лtтыа ще бжnе устроенъ и ;шпинеумъ. 

- Хижа .Алено", която по едно недоразумение въ 
миналото, още продължава да бжде въ забранена зона и 
се използува само зимно време, е основно ремонтирана; 

сжщевременно се набавиха нови вълнени дюшеци, чар
шафи, одеала, възглавници и пр . Набавени еж въ голъмо 
количество и различни продукти : мармалади, консерви 

рано месо, компоти, бисквити, шоколадъ, кафе и пр. 
Такса за нощувка 30 лв. съ одеало, 20 лв . безъ одеало. 
Членоветъ па Б. Т. С. н Ю . Т. С. плащатъ 50°/0 • Фабри
ката за шоколадъ и захарни издълия .Пчела• е подарила 
единъ слектромоторъ. който ще се използува за елекари
ч еско освtтление и свътлинна сигнализация на хижата. 

- По рещение на годишното събр;шие, настоятел
ството подари отъ името на соф. кл .• Алеко Константи
новъ" на хижа .Мусю1ла" едно rолъмо стоманено кле
пало, което, споредъ мнението на техницитъ, звъни по
добре въ планината, отколкото обикновена камбана или 
плоча. Клепалото, съ което ще се даватъ сигнали презъ 
нощыа и при виелици, за да се ориентиратъ заб,1удили.тъ 
се туристи изъ Рила, въ околностыа на хижа .Мусалла", 
ще бжде поставено на особе1Jо скепе вънъ отъ хижата 



- Въ изпълнение на своята културно-просветна 
дейность настоятелството на клона устройва и тая година, 
съвмtстно съ софийскитt клонове на Б. Т. С. и Българ
ския Ски-клубъ редица сказки изъ областьта на туризма 
и скиорството отъ видни туристически дейци, .~t.кари, 
профе<.ори и общественици. Редътъ и темата на сказкитt. 
ще се съобщаватъ с-;, афиши и чрезъ пресата. 

- Канцеларията на клона се премести нд ул. • Со
лунъ" 55. Справки и записвания всtки день отъ 8-9, 
12-12.30 и 18-19 ч. 

- По инициативата на съюзния членъ Н. Петров
ски и др. съ собственъ трудъ и срt.дства еж построили 
въ Витоша, въ мt.стностыа „ Сврачето' малка вила 
,,Яворъ", която всtки праздникъ е отворена. На органи
зирани членове при лошо време се дава приемъ. Сж
щитt' заедно съ децата си и съ действието на горската 

власть иматъ за цель да залесятъ едно пространство отъ 

10 декара. 

Ст.-загорски клонъ „Сърнена гора• продължава 
да развива добра дейность. Уредени еж презъ лtтото l l 
излети и една изложба съ акварели на художниl\а-туристъ 
Павелъ Францалийски. При клона има фото-служба, която 
има за цель да доставя на членоветt ефтини снимки и 
да пропагандира хубоститt. иа България. Туристическата 
спалня е дала подслонъ на 168 души. Построената оrъ 
клона метеорологична наблюдателница, снабдена съ вси
чки уреди, издигна клона въ лицето на rражданството 

като една народополезна орrанизалия. Изобщо, клонътъ 
се стреми да допринесе, до колко му е възможно за кул

турното и стопанск~ повдкане на населението . 

* Търновскиятъ клонъ „Трапезица" е ималъ из-
вънредно общо събрание на 29 ноем. въ салона на ки
жата, на което покрай направения докладъ по паричната 
лотария и бждаща туристическа дейность, председателя 
Ц. С. Гирrановъ е рефериралъ върху „rp. Търново, като 
обектъ за туристически посещения и мt.рки за привли
чане на посетители". 
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ТЪРНОВСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА 
(КРЕДИТНО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ) 

въ rp. В. Търново 

За телеграми Популярна банка - Телефонъ No 72 

Банката е основана въ началото на 1919 rод. и 
въ края на сжщата година е имала 363 членове. Сега 
числото на членоветъ е 1300. Капитала и фондовет'h 
еж около 5.000.000 лева. Отrоворностыа на членовет1, е 
въ петоренъ разм1.ръ на вложения дъловъ капиталъ. 

Извършва всички служби отъ банковъ харак
теръ. Прави преводи за ц'hла България при най
износни условия, като най-широко използва ВЛОГО
ВИТЪ КНИЖКИ - АКРЕДИТИВИ, по които изпла
щанията се извършватъ незабавно . 

Приема за събиране полици, чекове, купони и 
др. при най-износни условия . 

Има разни видове влогове около 43,000,000 лв., 
а пласментъ около 24,000,000 лева. Изплащането на 
влоrовет1, е напълно обезпечено и се извършва въ 
вс1.какви разм1.ри безъ предупреждение. 

Банката се ползва. съ името на най-стабиленъ 
и добре орrанизиранъ кредиrенъ институтъ въ rp. В.
Търново. Това се потвържа.ава и отъ дов1.рието из
разено къмъ нея чрез ь многото вложители и влогове, 

които е набрала. 

Софийскиятъ нлонъ • Алено Константиновъ" за 
да покрие дълга си по с1роежа на двет1. спасителни 
хижи, които построи презъ м. октомврий на Витоша, 
ще разиграе на хижа „Алеко" срещу Бждни вечерь 
традиционната си предметна лотария отъ 10.000 би
лети по 5 л. съ много печалби: ски, раници, туристи
чески ризи, една палатка .Шкода", туристически 
прибори и пр. 

ПОКАНА 

Къмъ всички туристи и любители на българ
ската природа отправяме покана да се запишатъ 

абонати на XXlV годишнина на 

,,БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ" 

орrанъ на Българския Туристически Съюзъ. 
Списанието ще изл1.зе въ . 10 книж1<и отъ по 16 

страници, rол1.мъ форматъ, на хубава хартия съ 
много илюстрации, при абонаментъ 60 лева. 

Туристи, запишете се абонати на списанието! 

Подкрепете вашиятъ единственъ орrанъ да има 
по rол1.мъ пласментъ, за неговото лично подобрение 
и чрезъ него - за пропагандиране д1.лото на 
българския туристъ ! 

Адресъ: сп. ,,Български турист.", София, ул. 
Солунъ 55 

От ъ Р е д а к ц и я та. 

Придворна Печатн11ца - София 


