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поr ЛЕДЪ НАЗАДЪ 

Твърде .много честна .мисмь и твърде гол,ьмо въодушевление тр,ьбва ifq, с,к 
вложили нашит,ь първи по вре.ме дейци въ основит,ь на д,ьлото, cr, чието изграж
дане еж се заели cr, небивала за вре.мета преданость и съ рtьд1со безкористие. 
Не бива да забравя.ме и битовит,ь ни и социални условия omr, онова вре.ме, не 

бива да забравя.ме и общия фонъ, върху който се развиваше обществениятr, ни 
животъ, разяжданr, отъ въ пмния смисмr, на ду.мата груби партизански ежби. 
Са.ма чов,ьци cr, духа на Бачо Киро, Алеко, Вазовъ можеха да uлtатъ с.м,ьлостьта 
да зоватr, сыражданит,ь си не uъмъ върховет,ь на бюр01сратичес1щт,ь стълби, 
а 1сыtъ върховет,ь на планинит,ь, гдето да очистятъ см,ьстит,ь си, · да 
очистятъ смдцата си и да се върнатr, при себеподобнит,ь още по-чов,ьчни. 
Само преизпълнени cr, llcmuнcкo и чисто гражданско родолюбие българи · Сz-к 
лtогли да посочатъ новия за тогавашнит,ь времена пжть, по ,сайта врод"е
ната инстинктивна привързаность 1съмr, родната земя да се развие вr, едно 
съзнателно и трайно чувство. Са.ма истински граждани съ ясни разбирания 
за ролята на социалното чувство въ чов,ьшкото общежитие Сz-К могли да 
вкаратr, първичния, инстинктивенъ нагонъ у чов,ь,са и у българина къмъ природата 
въ организационни рамки и талtъ той да се култивира, да се облагороди, пра
вилно да бжде насочванъ и рационално използуванъ. Затова и семето, пос,ьто 
отъ т,ьхъ, за та1съвъ сравнително кжсъ периодъ отъ време даде такава богата 
жетва, затова и т,ьхнит,ь приелmици, по-н.овото п01сол,ьние дейци, до ри и да 

искаха, н.е .можеха вече да се отклонятъ отъ набелязания пжть и върв,ьха, вър
вятъ и до днесъ все по него. Затова природопоклонничеството и планинарството у 
насъ надви тъй бързо робското и филистерско отношение къмъ него на мнозин
ството отъ онова вре.ме и стана лtасово явление въ нашиfl животъ, затова и 

организацията ни лtожd презъ сжщия този периодъ на какви ли не политически 
и социални превратности да .мине благополучно лtежду Сцила и Харидба, да се 
опази omr, вс,ька,сви влияния, да си остане съ чисти р,кце, cr, чисти помисли да 
служи изц,ьло на общото добро, да служи на другит,ь. Та нали ц,ьлото ни ,Jtа
териално творчество, оценявано вече на десетки лtuлиони, е предзначено са.ма 
за другит,ь: за родъ, народь и държава? Нали ц,ьлата ни дейность протича 
все подr, знака на общото добро и добруване? И слава Богу, една отъ н.ай-гол,ь
мит,ь ни придобивки, съ която можемъ да се поздравuлtъ на юбилейния ни ,сон
гресъ по случай четиридесетгодишнината на нашето д,ьло, е тази, че организа-



цията ни усть да се наложи и да бжде правилно оценена и отъ общественостьта, 
и отъ държавата ни, и дори вънъ отъ отечественит,ь граници. Ние и.ма.ме вече 
ясно опредtьлено .м,ьсто и ясно опредtьлена роля въ нашия общественъ животъ, 
нашето и.ме е тачено и ще бж.де още повече тачено, ако и занапредъ запази.мъ 
предимно идеалистичната си и безкористна особитость. Не ние са.ми, а дру
zит,ь ни нарекоха елитна орган из а ц и я - фактъ, който само .може да 
радва съзнанието на всички, които еж се потрудили и еж дали, що еж .могли, 
да стигне.мъ до тази особена честь да носи.мъ това и.ме. Дългъ е на всички наши 
приемници да запазятъ тази придобивка и да я разширятъ. 

Презъ днит,ь на юбилейнит,ь ни тържества, изправени гордо върху грама
дата на нашия .мораленъ и .материаленъ активъ, съ чиста съвtьсть поради честно 
и добре изпълненъ общественъ дългъ ще се яви.мъ предъ всички и ще даде.мъ смtьтка 
за извършеното отъ насъ., ще посочи.мъ при.м,ьръ, какъ трtьбва да се използу
ватъ обществени срtьдства, какъ трtьбва да се одtьлотворява една идея и какъ 
трtьбва да се използува общественото дов,ьрие. Презъ сжщитtь дни ще заяви.мъ 
предъ ЦIЬЛЪ народъ, че ние служи.мъ преди всичко не.му, ще даде.мъ да се разбере, че 
ние не с.ме общность, чийто членове .могатъ да бждатъ обединени около каква и 
да е идея и безъ вжтрешни духовни връзки, а с.ме едно истинско културно об
щество. Ще заяви.мъ, че ние, днешниm!Ь организирани туристи с.ме носители на 
благородната амбиция, завещана ни отъ предишнит,ь две покол,ьния, да продъл
жи.мъ така щастливо започнатата отъ нашит,ь предшественици св,ьтла стра
ница въ историята на българската общественость, въ историята на българската 
интелигенция. 

Не ще изпълни.мъ, обаче, своя дълzъ на културни чов,ьци, ако презъ сжщитrь 
дни не отправи.мъ искрена признателность къ.мъ всички работници, отъ най
гол1Ь.мия до най- .малкия, които еж вложили своя духъ и своит,ь сили, за да се 
изzради и оформи днешната сграда на нашата туристичеаса солидарность, не 
ще изпълни.мъ своя дългъ до край, ако не си спо.мни.мъ знайнит,ь и незнайни, за
гинали въ полето на честьта и въ обятията на роднитrь планини, другари и 
не и.мъ пожелае.мъ съ благоговейна почить „вtьчна па.меть• . Са.ма така ще запа
зи.мъ връзката .между .миналото и днешното, само така ще даде.мъ добъръ при
.М!ЬрЪ на бж.дещето, което ще запази еж.щата идейна и духовна връзка, и са.ма 
така погледътъ ни, обърнатъ днесъ назадъ, утре ще се носи пакъ напредъ за нови 
дtЬла и за нови придобивки. 
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ИВАНЪ РАЕВЪ 

Председатель на БТС 



АЛЕl<О КОНСТ АНТИНОВЪ 



СТРАНИЦИ ОТЪ МИНАЛОТО 

ПОКАНА*) 

У .моляватъ се софийскитrь любители 
на българската природа да заповrьдатъ въ 

недrьля, на 27 августъ, на Черния-връхъ на 
Витоша, дето точно въ 12 часа презъ ден.я 
ще се открие заседанието за съставянето 

на еданъ клубъ на българскитrь туристи. 

Поканата се отнася до всички любители, 

навършили 20-годишна възрасть. 

Отъ нrьколко любители пешеходци. 

Глупости! - ще кажатъ нtкои наши 

велемждри държавници и политикани, при

викнали да се движатъ само въ сферата на 

висшата политика и да вършатъ само велики 

дtла. 

- Луди хора! - ще кажатъ разкисна

литt и преждевременно сбабенитt вtчни по

сетители на кафенетата и академиитt. 

- Блазt имъ ! - ще рекатъ съ въздиш

ка т.:1я, на които природенъ недостатъкъ, бо

лесть или нещастенъ случай е ~;~одкосилъ но

зетt или е разклатено <,бщото състояние на 

здравето имъ. 

- Браво! - ще извикатъ всички жизне

радостни сили на българската сто,,ица, всич

ки тия, които еж умели да се ползуватъ най

добре отъ свободното си време и еж търси

ли душевенъ покой и чисто наслаждение въ 

дивната прелесть и поражаещоrо величие на 

нашата чудна природа. 

Не помня, Вазовъ или друrъ нtкой е на

п исалъ: .,Господа, изучете България, за да я 

обикнете". Е, вtрвайте Бога, нtма по,света 

истина отъ изразената въ тия думи. Изучете 

България ! Но богатствата и хубоститt на 

България не се изучаватъ по rеоrрафически

тt карти, нито съ разходкитt на фаllтонъ 

по гладкитt шосета, нито отъ прозорцитt на 

желtзничнитt вагони. Тия пжтища еж опи

томени, тt еж вече изучени и по тtхъ се 

вече движи оть Западъ къмъ Изтокъ циви

лизацията съ всичкитъ и прелести и мерзо

сти. Не тукъ, не, а въ девственитt лесове, 

въ едва пристжпнитt скали, въ дооблачнитt 

върхове, около въчнитъ снъrове, при гор

нитt езера, до островръхитъ тронове на ди

витt кози, при жилищата на сърнитt и еле

нитt и мноrократнитt екове - тамъ, тамъ е 

хубавата, дивната, омайната майка България. 

Тамъ замиратъ страститъ и тревогитt, тамъ 

се успокоява душата и едно нtмо съзерца

ние пълни съ блаженство сърдцето ти. Отъ 

върховетъ на Мусала, Попова-шапка, на 

Елени-връхъ, на Черни-връхъ иска ти се да 

имашъ единъ гръмотевиченъ rласъ, па да 

викнешъ: .,Братя, напустнете навреме ва

шата жажда за злато, вашата жажда за 

власть, вашето суетно стремление за пър

венство, вашето ядовито перо, напустнете 

мекитъ постилки, излtзте изъ димнитъ кафе

нета, изъ прашнитъ улици, напустнете за нt

колко дни града и дойдете тука, на тази ви

сочина отъ 2500 м., изпитайте поне за крат

ко време едно истинско чисто наслажде

ние и вие ще се преобразите, вие ще ста

нете по,добри, по-здрави, по-уравновесени, 

по-жизнерадостни. 

Съ радость посрtщаме инициативата на 

нъколко любители на българската природа за 

основаването на единъ туристически клубъ. 

Ползата отъ такъвъ клубъ е очевидна : чле
новетt му, crp) пирани въ дружеството, ще 

възбуждатъ и поддържатъ взаимно любовь 

къмъ обиколки на живописнитъ мъстности 

изъ България; ще се· запознаватъ съ стра
ната; ще се правятъ описания за разходкитъ 

и мъстноститt; между членоветt, безъ съм-
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нение, ще има лица научно подготвени, за 

да изследватъ флората, фауната, минерал

нитъ богатства, етнографията, геологинта, гео

графията; ще се държатъ сказки за българ

ски или иностранни интересни пжтуванип, за 

да се възбужда съревнувание и надпревар

ване между членоветъ ; клубътъ може да 

дава сведения и да бжде полезенъ за тия, 

които желаятъ да посетятъ нъкои мъста, за 

да добиятъ право и тъ да станатъ членове. 

Клубътъ, като се усили, може да има свой 

орrанъ, въ който ще се описватъ пжтува

нията и изследванията на членоветi; му и ще 

се пропагандира отварянето клонове или от

дълни такива клубове и изъ другитъ грацове 

на България. Клубътъ ще може да препо

ржчва на правителствата нъкои мtрки за уле

снение на пжтуванията и предупреждение на 

заблюдаванията изъ непроходими и непри

стжпни мtста. Ще се устрояватъ конкурси 

и общи разходки и прочее. 

Малко оригинална, наистина, но е прекра

сна идеята на инициаторитt да свикатъ за

седание на Черни-връхъ на Витоша. Който 

не може да се покачи поне на Черния-връхъ, 

той не заслужава да бжде членъ на клуба. 

Този клубъ ще има за образецъ алпийскитt 

клубове. За такива опитни пешеходци като 

r. r. Ив. Вазовъ, Ив. Грозевъ, Д-ръ Молловъ, 
Д-ръ Мирковъ, Д-ръ Даневъ, Ем. Ивановъ, 

Д-ръ Ив. Шишмановъ, Д-ръ Кръстевъ, Д-ръ 

Ив. Георговъ, Д-ръ Георrиевъ, Д-ръ Чер

венивановъ, Вл. Селджобалиевъ и за всич

китt почти членове на ловджийското друже

ство ще бжде една играчка да се изкачатъ на 

Витоша и на тия почгени господа преди 

всичко прилича да се явятъ като основател

ни членове на този клубъ, който ще пренесе 

rолtма полза и удоволствие не само на чле

новетt му, но и на цtлото общество. 

Единъ практически съветъ за тия, които 

не еж още посещавали Черния-връхъ и же

лаятъ да се явятъ въ недtля при откриване 

заседанието. Който за пръвъ пжть се качи 

на Витоша, трtбва непремънно да има во

дачъ. Водачи винаги се намиратъ по празд· 

ничии дни въ всичкитъ села на политt на 

Витоша. Плаща имъ се отъ 2-3 лева. Може 
да се възлиза съ конь отъ селото Владая и 

Княжево. Тtзи два пж.тя еж най-лекитъ, но 

е дълго разстоянието до Черния-връхъ. За 

конь се плаща отъ 4-8 лева. За пешеход

цитъ най-кжсиятъ пжть е презъ с. Драга-
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левци, а най-удобниятъ презъ с. Желtзница, 

само че това село е доста цалечъ отъ София. 

Последниятъ пжть води безъ заобиколки 

право на Черния-връхъ и тукъ не е нуженъ 

никакъвъ водачъ. Въ всtки случай, съ конь 

или пеши, трtбва още сжбота вечерь да се 

отиде въ селото, отъ което ще се въ:~лиза, 

Най-приятно е възлизането, ако се почне 

два часа преди изrрtване на слънцето, за да 

може изrрtвътъ да ви свари на известна ви

сочина, дето е сравнително по-прохладно и, 

следователно, по-леко за ходъ. Нъма съмне

ние, че е още по-приятно да видишъ отъ 

самия връхъ какъ изrръва слънцето, но това 

удоволствие моrатъ да си доставятъ само 

опитнитъ туристи. Провизии трtбва да се 

взематъ отъ града. Облъклото трtбва да бж

де леко, но е необходимо запасъ отъ дебела 

дреха, а още по-добре шалъ (пледъ), който 

може да служи за постилка и за завивка, 

споредъ нуждата. Опитни водачи : за презъ 
Владая търсете Димитъръ Мариновъ, презъ 

Княжево - Коста Комитата, презъ Драrа

левци Ангелко Болеринътъ, презъ Бистрица 

- Ангелко и пр. 
Тия господа, които се намtрятъ въ не-

дtля, по 12 часа, на Черния-връхъ при от

криване на заседанието, ще бждатъ основа

телни членове. 

Колко е желателно да не се отнесатъ не-

брежно и високом1Jрно бълrарскитъ туристи 

къмъ тази покана. А пъкъ столичнитt вест

ници се умоляватъ да бждатъ тъй добри и 

напечататъ поканата. 

София, 22 авrусrъ 1895 r. 

НЕВъРОЯТНО, НАИСТИНА, 

НО ФАКТЪ: 300 ДУШИ НА 
ЧЕРНИ-ВРЪХЪ *) 

При онази Мамоповска епидемия за съ

ставяне всевъзможни акционерни дружества, 

която бtше се разбушувала изъ нашата сто

лица и rрозtше да обхване всички слоеве 

на обществото, при онази гешефтарска 

страсть за купуване и спекулиране съ разни 

акции, която бtше заразила и млади, и ста

ри и бt обърнала ,каднит1, погледи на всич

ки къмъ банкитt и банкерскитt кантори, 

- трi,бваше да се намtри нtкой да се про

викне: .Ей, българино, стой, бе, кжде си се 

л~пналъ, не о хлъбъ единомъ живъ будетъ 

человtкъ •.. • и като ги отбие, поне времен
но, отъ пжтя на Златния Телецъ, да охлади 



колко-годе страстыа, която бъ погълнала ми

с1штъ и желанията на множеството. Бълrар

скиятъ народъ проживява сега единъ инте

ресенъ психологически моментъ, предизви

канъ отъ безсъвъстното и крайно обидното 

за националната ни честь поведение, което 

държа сръдноевропейската преса по поводъ 

станалитъ у насъ напоследъкъ събития . Кръв

нитъ обиди, нанесени на народа ни, удариха 

истински патриотическата му струна и го 

накараха да се стресне и да по'!не да се 

,.Нев1;роятно, но фактъ " .•. 

сплотява, вънъ отъ партийнитъ интереси, на 

общата национална по'!ва, като за отпоръ, 

за противовесъ на външното влияние, на 

външната експлозтация. Ето съ какво се 

обяснява внезапно изникналата епидемия за 

сдружаване. Но нека се не лъжемъ, че на

ционалното 'lувство у нась е кой знае колко 

укрепнало. Гъркътъ обича Гърция, защото 

всtка педя мъсто въ неговото оте'!ество му 

напомня за славни истори'!ески събития, на 

които свидетели еж и до днесъ сжществу

нащи паметници на висока култура. Швейца-

рецътъ обожава своята Швейцария, защото 

всъкой кжтъ отъ неговото живописно оте

чество привли'lа посетители и му принася 

сръдства за сжществуване. Ние - защо да 

си правимъ илюзия - не можемъ да се по

хвалимъ като rърцитъ съ славна история, 

нъмаме паметници, които да даватъ храна на 

националната ни rордость. Защото да заrра

бишъ една изящно изваяна колона отъ нъ

кой гръцки храмъ, да я дотътришъ до Тър

ново, да я забу'lишъ съ главата надолу и 

Черни връхъ - 1895 r. 

при това накриво, да заровишъ хубавитъ ор

наменти, да издращишъ надписитъ и вм-всто 

тъхъ съ букви, подобни на йероглифи, напи

шешъ: "Uарь всъмъ Бълrаромъ и Гъркомъ•, 

едвали съ такъвъ подвиrъ ще докажешъ ви

соката си културность. Но ако нъмаме слав

на история като гръцката, ние имаме чудна 

природа като швейцарската. Славното минало 

никакъ не топли сега бедния гръцки народъ, 

а пъкъ живописната природа топли, храни и 

облича швейцарцитt. Ние не умъемъ да це

нимъ и не сме привързани страстно къмъ 
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нашата хубава природа, Защо? - Защото не 

я знаемъ, защото живописната природа не 

се изучава нито въ кафенетата, нито въ кръч

митt. Въ кръчмитt и кафенетата, всрtдъ 

одушливия димъ, подъ влияние на наркотиче

скитt и спиртливи питиета и озлобенитt га

зети ще постоянствувашъ да въздишашъ ба

бешки, да сквернишъ хубава България съ 

стереотипнитt фрази: .а бе, българска ра

бота•, .българи-диваци, не ги ли знаешъ", 

.,българйя-дивотия" ••• А пъкъ то нито Бъл

гария, нито бълrаритt изобщо еж диви, а сме 

диви и простаци ние, които знаемъ само да 

хулимъ, за да се покажемъ, че ужъ много 

сме видtли и много знаемъ ..• 
Ето горе-долу какви размишления паве-

потенциална сила, намtрете здравъ импулсъ 

и я превърнете въ жива сила". Тази мисъль 

е изказана отъ мене много по-рано, когато 

рисувахъ нtкои отрицателни черти на бъл

rаритt, плодъ на изкълченъ патриотизъмъ 

- но тогава съмъ я изказалъ почти ин

стинктивно, а сега съмъ честитъ, че тази ми

съль се потвърдява. Въ поканата имаше и 

следната фраза: .Нtма съмнение, че е още 

по-приятно да видишъ отъ самия връхъ какъ 

изrрtва слънцето, но това удоволствие могатъ 

да си доставятъ само опиrнитt туристи•. 

Знаете ли какъвъ бtше резултатътъ? -
Около четиристотинъ души презъ Драrалевци, 

презъ Беглеръ-чифликъ, Бистрица, презъ 

Княжево, плъзнаха презъ нощыа срешу не-

Черни връхъ - 1939 г. 

доха пишещия тия редове на мисъль да на

пише оригиналната покана за черни-връхъ, 

която се появи миналата седмица въ подлист

ника на в .• Знаме". Идеята за подобна по

кана изникна въ единъ тtсенъ кржrъ отъ 

любители на българската при рода. Ефектътъ, 

който произведе поканата, надмина стократно 

всtкакви очаквания. Сега, следъ като бtхъ 

честитъ да видя цtлъ панаиръ на самия 

връхчецъ на Витоша, мога смtло да допълня 

цитираната чужда фраза: ,,Господа, изучете 

България, за да я обикнете" и да прибавя: 

.Господа, изучете всестранно българския на

родъ и вие ще го обикнете; въ него се крие 
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дtля по rърдитъ на Витоша и при изгрt

ването на слънцето триста души бtха на 
Черния-връхъ ! Е, право да си кажа, туй бла
городно надпреварване ме порази ! Карти
ната, която представляваше Витоша въ с.ж

бота презъ нощьта, бtше до такава стелень 

величествена, щото се отказвамъ даже опитъ 

да правя за описваието й. Онзи въодуше

венъ, фанатически устремъ къмъ небесата, 

чрезъ хиляди препятствия, онова стремител

но катерене по храсталаци, по камънаци на 

десетки наелектризирани групи, развtтото на

рочно приготвено знаме, звуковетt на една 

военна тр.жба, всрtдъ пламналитt тукъ тамъ 



огньове, онази фантастичесна картина, освъ

тена феерически отъ пълната луна ... Госпо
динъ Вазовъ, Вие бъхте очевидеuъ - опи

шете тази поразяваща съ своето величие кар

тина. 

За съжаление, за rолъмо съжаление, вре

мето на разсъмване се развал,1: вtтъръ1ъ 11 

студътъ разгониха твърде рано сбранитъ на 

Черния-връхъ туристи, но при всичко това, 

всъкой очевидеuъ, даде е живъ, ще помни 

пан а и р а на Черния-връхъ. 

Началото е неимовърно блъскаво. Cera 
остава да се учредимъ. Нека всички основа

телни членове (всички, които бъха въ недъля 

на върха) и всички граждани, които желаятъ 

да се запишатъ за действителни членове, да 

заповъдатъ на 2 септември!!, въ 6 часа ве

черьта, въ салона при фабриката на Бр. Про

шекови и тамъ: 1) ще се прочете списъкътъ 
на заnисващитъ се и ще се допълни съ не

записващиm се ?снователни членове; 2) ще 
се открие подписка на действителни членове; 

3) ще се избере времененъ комитетъ за из
работване проектъ за уставъ и за облtкло 

на бълrарскитъ туристи и 4) ще се предло

жи, споредъ сезона, една нова разходка за 

*) И дветъ работи еж печатани въ сп. 
• Български туристъ", год. VI, кн. 6. 

желаещитt. {Умоляватъ се столичнитъ вест

ници да напечатагь безплатно тази покана). 

Не се ли интерt:сувате да знаете като ка

кви еж тия 300 души, които на 27 авrустъ 
бъха на Черния-връхъ. Ето : 110 чиновници, 
25 студенти, 15 учители, 20 ученика, 1 О сло
вослагатели, 10 търговци, 6 адвокати, 6 кун
дурджии, 4 печатари, 3 офицери, 3 запасни 
офицери, 4 топографи, 4 книговезци, 4 про
фесори, 3 аптекари, 3 лtкари, 2 кафеджии, 

2 кръчмари, 2 прошенописци, 2 механици, 

2 дърводълци, по едннъ : литераторъ, стено
графъ, rостилничарь, войникъ, книжарь, пред

приемачъ, скулпторъ, пенсионеръ, архитектъ , 

отговоренъ редакторъ, златарь, терзия, ху

дожникъ, бояджия словолитникъ, 2 бивши 

министри, 3 селяни, 4 жени и множество 

безъ означени занятия. Освенъ това, има 

лоне 50 души, които не успi;ха да се запи

шатъ. Оrъ 250 души записани, около 150 еж 
отъ Северна България, 50 отъ Южна и 30 
отъ Македония, Осrаналитъ еж отъ Побруд

жа, Бесарабия, Турция, Сърбия и нi;колко 

иностранци. Люболитенъ фактъ: при всичко, 

че нtкои погръшно се записаха като софи

янци, пакъ отъ София имаше само 28 души, 

когато отъ Свищовъ, наnримъръ, имаше око

ло 25 души . 

г „Бьлzарано, пожелай ми живото и 

здраве, за да имамъ възможность да 

вдии-tа завесата, която раздrьля zрад

ския животъ ото омайнитrь прелести 

на нашата дивна природа а ти ще се 

влюбишо въ тази природа, както никой 

юноша никоя не е любило". 

А. Констан_тино:J 
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Изъ ,Рупитъ~ Сн. П. Боевъ 

МИСЛИ И СПОМЕНИ 

О1ъ Н. Галчовъ 

Какъ неусtтно минава времето! Каточе 
бtше вчера, когато веднага следъ войнитt 

- група млади хора, обичаши планината, се 

събрахме, за да обмислимъ какъ да възро

димъ . организацията и дtлото на Българско· 
то туристическо дружество - по-късно -
Български туристически съюзъ. А ето 

вече получавамъ покана да напиша спомени 

за изтеклитt близо 20 години български ту
ризъмъ - следъ войнитt. 

Редъ причини не ми позволяватъ да се 
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задълбоча въ толкова ценнитt за мене спо

мени и преживявания. Ще се огранича съ 

съвсемъ бtrли чертици, които да припом

нятъ на младитt поколtния за пжтя, изми

натъ отъ други преди тtхъ. Та когато ви

дятъ, че Бълrарскиятъ туристически съюзъ 

е вече мощна и зачитана отъ обществото и 

държавата организация, когато прелистятъ 

създадената туристическа литература и ко

гато съ самоувtреность и спокойствие въз

качатъ нtкой заледенъ връхъ на планината, • 



а привечер.ь се приютяватъ въ топлата пла• 

нинска хижа - да си спомнятъ, че всичко 

това не е дошло отъ само себе си, а е круп

но дtло на поколtнията преди тtхъ, изгра· 

депо съ упоритъ трудъ, съ rолtма любовь 

къмъ планината и съ беззаветна обичь къмъ 

България и нейния народъ, които единстве

но еж били предъ духовния имъ взоръ, ко

гато неразбрани, даже и подигравани отъ мно

зина - тt съ фанатична вtра и съ несло

мимо въодушевление еж градили дtлоrо на 

туристическа България, 

Четиридесеть години не еж малко въ жи• 

вота на една обществена организация, И съ 

право Българскиятъ туристически съюзъ 

днесъ празднува своето пълнолtтие. Други 

ще напишатъ спомениrt си за туризма преди 

во!lнитt. Азъ искамъ само да нахвърля бtrли 

спомени за развоя на съюза следъ 1918 r. 
По това време безпжтица бt обзела цt

лата ни интелигенция, Политиканствуващата 

младежь се увличаше въ лtвичарството и от

ричаше всtкакво положително творчество. 

Предивоенното настоятелство на друже

ството се оттегли доброволно и на годишния 

съборъ въ София тоrавашниятъ председатель 

д-ръ Петъръ Козаровъ изказа пожелание -
млади туристически дейци да поематъ рж

ководството на дружеството и да го водятъ 

къмъ възходъ. 

Нtма да забравя първата среща на мла

ди, ентусиазирани туристи, които се събраха 

около кржглаrа маса на бирария "Червенъ 

ракъ" по починъ на тогавашния председа
тель на клона „Алеко Константиаовъ • -
Илия Антоновъ, Мнозина отъ насъ се срt

щахме тогава за първи пжть. Тамъ бtха, 

освенъ председателя - още и д-ръ Крумъ 

Дрончиловъ. д-ръ Пtю Пtевъ, Димитъръ 

Сжселовъ, Василъ Христовъ, д-ръ Иванъ 

Велковъ, художникътъ Василъ Захариевъ и 

пишещиятъ тия редове-

Трtбваха хора за работа; трtбваше да се 

състави едно ново Ilентрално настоятелство, 

което да отговори на пожеланията, изказани 

отъ r. Козаровъ, Още тогава се размtниха 

мисли за бждещата програма на де!lность, 

по която бtхме еднодушни. Набtлязана бt 

и листата на бждещото настоятелство, която 

отпосле дружествениятъ съборъ одобри. Ново

то настоятелство изложи програмата си още 

въ заседанието на събора; да се издава но

во илюстровано списание. Български туристъ" 

въ голtмъ форматъ; да се В'J-,ЗСrановяrъ бър

зо заrлъхналитt клонове, които бtха оста· 

нали едва десетина съ всичко около 600 ду· 
ши членове; да се засили излетната де!lность 

и да се започне преди всичко строежъ на 

планински хижи. 

Зачестиха срещи въ дружествената кан

целария на ул .• Солунъ • № 23 въ кжщата 
на ба!! Иванъ Миневъ, нашиятъ почетенъ 

членъ, Трtбваше да се започне отъ нищо, 

Илия Антоновъ имаше лични връзки съ ту

ристи въ провинцията, То!! пишеше неумор

но лични писма до тtхъ и ги молtше да въз

обновятъ клоноветt; да записватъ членове 

и да разпространяватъ п Български туристъ •• 
Нашитt дейци въ провинцията се отзоваха 

съ ентусиазъмъ и работата закипt. 

Организационната де!lность даде бързи 

резултати: за 2-3 години клоноветt станаха 
около 30 съ 2,500-3,000 члена, а списанието 
се просто поглъщаше. Срtдствата не стиг

наха. Всички работtха безвъзмездно. Даже 

списанието се носtше въ пощата отъ члено

ветt на настоятелството. Ентусиазъмътъ за 

рабща бtше голtмъ. 

Д-ръ Пtю Пtевъ и д-ръ Иванъ Велковъ 

се заеха съ редактиране на списанието, а 

художникътъ Василъ Захариевъ се зае съ 

неговитt илюстрации.Нtма да забравя наби· 

тата фигура на Димитъръ Сжселовъ, който 

най-енергично настояваше за създаване на 

хубаво илюстровано списание въ голtмъ фор

матъ, И когато друrитt се колебаеха - дали 

ще успtемъ съ изданието - то!! удряше съ 

юмрукъ по масата 

хубавото списание 

и пакъ повтаряше, че 

ще създаде и голtма 

туристическа организация; че пропагандата е 

първото и най-силно срtдсrво за това. Сж

щиятъ съ голtмо въодушевление, насто!lчи

вость и упоритость работtше да се строятъ 

туристически хижи въ планинитt - тамъ 

горе подъ самитt върхове, а не въ покра!l

нинитt на rрадоветt, като салаши. Младиятъ 

доцентъ отъ Университета д-ръ Дрончиловъ 

даваше своитt ценни съвети на ученъ, за

познатъ основно съ културната дейность въ 

планинитt. Илия Антоновъ, избранъ като 

председатель на дружеството, бtше обеди

нителна личность съ несломима воля за ре

ализиране решенията на настоятелството. 

Всички работtхме при пъш1а хармония, свър

зани съ тtсно планинзр·ско другарство и 

приятелство. 
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Предстоеше да се преработи основно 

уставътъ на дружеството; да се измtни вж

трешниятъ редъ на организацията; да се съз

даде приемственость на дружественитt на

стоятелства, приемственость, която въ по

следствие да даде отлични резултати за до

.брата и планомtрна дейность на Съюза и 

неrовитt клонове. 

Оше въ първитt години се замислихме 

и за изясняване идеологията на съюза. Мне

нието на всички бtше единодушно: БТС е пла

нинарска организация; нейното поле на дей

ность е планината. Но чрезъ планината ние 

искахме да се работи за България. Не 

• се измtни името на Съюза, той остана .Бъл
гарски туристически съюзъ •, за да се запа
зи връзката съ миналото и защото това име 

вече бtше известно въ обществото, 

Още въ първитt години следъ войната 

се заработи трескаво за постройката на пла

нински хижи. Първия примtръ дадоха дуп

нишкитt туристи, които издигнаха планин

ската хижа .Скакавица" презъ 1922 година. 
Веднага следъ това т1,хния примtръ послед

ваха софийскитt туристи, които само въ 

две години изградиха хижата-паметникъ 

.Ал ек о" - на Витоша, а следъ тtхъ ор
rанизиранитt туристи въ провинцията раз

браха отъ опитъ незамtнимата полза отъ пла

нинскитt хижи при лtтни и зимни излети 

- и въ течение само на 10-15 години пла
нинитt се покриха съ туристически хижи : 

най-напредъ въ Юrо-западна България -
Рила, Витоша, Осогово, а по· късно Стара

планина, Родопитt, Пиринъ, докато днесъ 

БТС брои надъ 42 готови планински хижи 

и заслони, извънъ новостроящитt се, извънъ 

домоветt и планинскитt метеорологически 

станции. 

Нека спомена тукъ, че навсtкжде, кж

дето нашитt клонове имаха за председате

ли дейни туристи и едновременно добри об

шественици, тt успtха бързо да организи

ратъ усилията на туриститt, както и шед

ритt помоши на rраждансп.юто и само въ 

2-3 години изникваше нtкоя хубава хижа 

въ сърдцето на планината. Така, имената на 

Георги Боrдановъ и д-ръ Иванъ Лабутовъ 

ще бждатъ завинаги свързани съ изграж

дане на хижа .ска к а в и ц а" и туристиче
ския домъ въ Дупница ; починътъ за хижа 

• А л е к о" се дължи на Илия Антоновъ и 
Василъ Хрисrовъ, чи~то дtло други после 
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продължиха; безъ Миланъ Киселички хижа 

.. О с о r о в о" едвали щtше да сжществува, 
а безъ Павелъ Францалийски и Димитъръ 

Кокошковъ връхъ Мусала може би още нt

маше да бжде украсенъ съ хубавия си пла

нински домъ; Кокошковъ по-късно взе по

чинъ за изграждане и на редица високопла

нински заслони въ Рила; на Иванъ Злата

таревъ се дължи изграждането на хижа 

,,Юмрукъ·чалъ" и нр. и пр. 
Ние туриститt можемъ смtло да заявимъ, 

че личностьта е винаги играла решителна 

роля за утвърдяване на нашата организация, 

за изграждане на планинскитt ни хижи и пр. 

Още въ на9алото, наредъ съ строежа 

на хижи, се наложи по-пълно изясне

ние на нашата идеология като планинар

ска организация и се поведе жива проnа

г11нда въ тази насо·ка, като по-случай 25-rо
дишнината на дружеството презъ 1~24 го· 

дина се публикуваха и обстойни статии по 

този въnросъ въ сборника "Туризъмътъ въ 
България·. 
ЦН не считаше ходенето въ планинитt 

като самоцель и затова се стремtше колкото 

е възможно да разшири и задълбочи кул

турната дейность на Съюза въ планината. 

Ние се водtхме отъ_ началото, че и с ти н -
скиятъ туризъмъ не е въ краката, 

а в ъ r л а в ат а. И затова ЦН заработи 

трескаво въ защита на родната природа и 

природнитt паметници, за създаване на на

родни паркове, а еж.що даде примtръ и за 

извършване на залесявания. 

Заедно съ естественици, ловци, лесо

въди и др. културни дейци, създадохме Съ

юза за защита на родната природа, който 

допринесе много въ тази насока. Най-после 

издигнахме метеорологически наблюдателни

ци въ планинитt, като съ това дадохме 

своята скромна дань и въ изграждане на 

българската наука. 

Така задълбочили и осмислили вече сво

ята дейность, ние бtхме поканени отъ срод

ни намъ организации въ чужбина, които це

нtха нашето творческо дtло, и основахме 

заедно съ тtхъ Асоциацията на славянскитt 

туристически дружества, а по-късно и Меж· 

дународния съюзъ на алnиl!скитt друже

ства. По този начинъ добихме признание 

отъ наши и чужди за народополезното ни 

дtло. 

Разбира се, не може да се каже, че Съю· 



зътъ е миналъ безъ вжтрешни борби, но тt 

бtха по-скоро поради идейни различия; напр., 

по въпроса да влtзе ли Съюзътъ въ Конфе

дерацията за физическо възпитание и дали 

да се подчини на Закона за физическото 

възпитание, Но тия въпроси съ течение на 

времето се изживtха отъ организацията 

безболезнено, защото се разглеждаха не съ 

оrледъ на личноститt, които застжпваха про

тивни становища, а само съ оrледъ на до

бре разбранитt интереси на българския 

3. Сеrашниятъ периодъ, презъ който 

Съюзътъ се домогва съ основание да добие 

признание и отъ държавата за своя общо

народенъ характеръ и за своята полезна за 

държавата творческа дейность, като това 

признание се изрази въ създаване на отдt

ле~fъ законъ за туризма, чрезъ който да се 

подпомогне и материално БТС, 

Многолика е културната и организационна 

дейность, извършена отъ Съюза презъ из

теклитt 40 години, но азъ нtмамъ възмож-

туризъмъ. ность да се спра на тази толкuва обширна 

Дейностьта на Съюза презъ изтеклитt дейность, колкото и да е тя интересна и 

Благословенъ трудъ подъ I lир11нъ 

40 години може да се раздtли на три пе

риода: 

1. Периодъ преди войнАтt, когато уси

лията еж били насочени въ популяризиране 

на туристическитt идеи всрtдъ обществото 

- тогава още съвсемъ нови и непознати 

- и въ привличане членове въ орrани-

зщията. 

2. Периодъ следъ войнитt, когато се 

изяснява туристическата ид~олоrия, задълбо

чава се културната дейность на Съюза, а 

сжщо се изгражда и доста гжста мрежа отъ 

хижи въ планинитt. 

Сн. Д. Рунтовъ 

поучителна. Ще кажа само, че малки и rо

лtми, знайни и незнайни - скромни тури

стически дейци, които нtмамъ възможность 

да спомешt, съ своята безкористна, твор

ческа дейность изнесоха на плешитt си rо

лtмото дtло на Съюза, за което ние всички 

имъ дължимъ сърдечна блаrодарность. 

Накрай, мисля, че можемъ да извлtчемъ 

и една поука отъ досегашния животъ на 

БТС, Можемъ да се запитаме : коя е тай

ната на неговия непрестаненъ възходъ, на 

неrовитt успtхи? 

Споредъ моето скромно мнение, БТС 

успt, защото: 
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а) -уясни правилно своята дейность като 
планинарска ; 

б) привличаше въ редоветt си куJIТурни 
и честномислящи граждани - безкористни 

дейци, които съ идейно единомислие развиха 

упоритата творческа дейность въ област11та 

на туризма; 

в) издигаше изъ срtдата на истинскитt 
туристи - като ржководители - личности, 

които да обединяватъ подъ знамето на ту

ризма не само организиранитt туристи, но 

и цtлото гражданство ; 

г) стремtше се да разширява непрекжс· 
нато културнитt и народополезни задачи на 

организацията ; 

д) и най-после ценtше личностьта у ту
ристическитt дейци и имъ отдаваше винаги 

заслуженото внимание,- като посочваше за 

Пиринъ - Долината на р. Дамяница 
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примtръ тtхната творческа дейность, да~ 

вайки имъ и отличия за заслугитt, 

Сега нашата организация е крепка и не
уязвима вжтрешно и външно, тя е зачитана 

и ценена отъ всички. Но нека пожелаемъ и 

въ бждеще да не се забравятъ причинитt 

за досегашния успtхъ, за да вървимъ къмъ 

все по-голtмъ и по-голtмъ възходъ, 

Ние - дейцитt отъ по-старото поколt

ние - съ нескривана радость наблюдаваме 

сегашната дейность на Съюза и се радваме 

на голtмитt му успtхи, Ние благодаримъ 

отъ сърдце на всички сегашни дейци за 

тtхната много ценна дейность и имъ по

желаваме не само да увtнчаятъ дtлото на 

Съюза съ създаване на специаленъ законъ 

за туризма, но и да постигнатъ ецно още 

по голtмо и тtсно обединение съ другитt 

туристически организации и по-специално 

съ Юношеския туристически съюзъ. 

Сн. Д. Рунтав~ 



ПЪРВИЯТЪ БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХИМНЪ 

Отъ Д-ръ П. l{озаровъ 

П-всеныа и музиката еж бшш винаги 

спжтници на пешеходеца. T'II облекчаватъ 

хода и скжсяватъ разстоянието. Това важи 

особено за групи при по-дълги преходи въ 

полето, каквито бtха първит11 излети на 

софийскит-в туристи. Защото тогава за оти· 

ване до Витоша нtмаше сегашнит-в превозни 

ср-вдства и тр-вбваше да се ходи пешъ до 

Княжево, Владая, Драгалевци, та дори и до 

Бистрица. 

Първоначално при такива случаи си слу

жехме съ познати наши народни п-всни въ 

маршовъ тактъ (Ти, моме, ти, моме •.• Тихъ 
бtлъ Дунавъ и др.). 

Това наложи още въ началото да си съз

дадемъ собственъ туристически маршъ -
химнъ. Съ тая задача бtхъ натоваренъ азъ 

въ качеството ми на подпредседатель на 

БТД. За целыа се обърнахъ най-първо до 

моя близъкъ сродникъ, покойниятъ профе

соръ по български езикъ д-ръ Беню Цо

невъ, който, освенъ ученъ, б-вше и поетъ

литераторъ, като го помолихъ да направи 

опитъ за създаването на такъвъ. Той се от· 

зова съ rотовность на поканата ми и написа 

следния текстъ съ подписъ Б (Беню), напе
чатанъ въ сп .• Български туристъ", год. I, 
бр. 8, стр. 114, като се п-веше по гласа на 

познатото Ботйово стихотворение „ По чувства 
сме братя ние съ тебе" : 

.,Ние сме бодри и пъргави туристи, 

Съ веселъ погледъ и съсъ мисли чисти. 
:Ходимъ, бродимъ по гори и долини. 
По джбрави, скали и планини. 

Какъ еж мили игри за юнаци, 

Тъй еж мили намъ гори и храсталаци, 

Стръмни риди и планини високи -
Въ тtхъ да ходимъ дружно безъ посоки, 

Дай ржка си, български юнако ! 
Азъ отъ Витошъ, ти отъ връхъ Пирина, 

Другъ отъ Рила - да си стиснемъ яко 

Ний д-всници въ Струмската долина 1 

Обихождай, българино драги, 

Вредъ по нашата хубава държава : 
Съ ходъ и съ пtсни и съсъ думи бJiаги 

Се любовь и дружба уякчава 1 

Ний сме, братко, славни обиходци, 

Дружно бродимъ планини и потоци 

И съсъ пtсни въ весела дружина 
Хвалимъ нашата хубава Родина ! 

София, 14. 8. 1902 г., преди об-вдъ." 

Тоя пръвъ туристически маршъ - химнъ, 

ако и вече забравенъ, се п-в дълги години 

при нашит-в излети и сега, по случай юби

лея, азъ го припомнювамъ, като откривамъ 

и името на автора му. 

Следъ него поетътъ Кирилъ Христовъ 

написа своя химнъ, сжщо печатанъ въ сп. 

,,Български туристъ", rод. 1903, стр. 41, 
който биде компониранъ по-късно за хоръ 

отъ учителя по п-вене Ив. Константиновъ и 

се наложи досега като официаленъ такъвъ 

за всички туристи. 

г Дейцитrь от'Ь миналото изzрадиха 
настоящето на Б'Ьлzарския туристиче

ски С'ЬЮЗ'Ь. Да им'Ь блаzодаримь и да про

д'Ьлжи.М'Ь изzраждането на неговото 

~деще ! _ ___ _ ____ _J 
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,,БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ" 

Оrъ Д-ръ Б. Ковачевски 

Четиридесетrодишниятъ юбилей на БТС за

варва списанието нБълrарски туристъ• въ 

неговата 31 годишнина. Макаръ че живо

тътъ на списанието върви паралелно съ об

шата дейность на БТС, то има по-кжсъ свой 

животъ, тъй като въ него намиратъ много

кратно отражение военнитt години. 

Още първото ржководство на БТС е съз

нало нуждата отъ печатна пропаганда и не

гово дtло еж .Позивътъ къмъ любителитt 

на българската природа", както и сборни

кътъ отъ реферати, четени презъ годината. 

Нуждата, обаче, отъ постоянна разгласа на 

туристическитt идеи всрtдъ още непознава

щото дейностыа на Съюза българско обще

ство, както и за прtка връзка между ржко

водството и съмишленицитt, е била съзната 

още отъ първото настоятелство на БТД. Пър

воначално, до създаването на собствено спи

сание, нашитt другари еж намирали приемъ 

въ списанието .Родина·, кждето еж помt

стени и първитt туристически статии. Три 

години следъ основаването на дружеството 

излиза първиятъ брой на списанието • Бъл
гарски туристъ• - на 15. III. 1902 r. Неrовъ 
пръвъ редакторъ е дълrоrодишниятъ пред

седатель и почетенъ членъ r. проф. Алексан
дъръ Теодоровъ-оаланъ. Въ първия брой ре

дакторътъ е набелязалъ идейнитt насоки на 

списанието въ • Възвание къмъ българското 

общество". Върху ролята на списанието ува

жаемиятъ професоръ въ своитt спомени 

• Преживяно·, въ юбилейното издание • Ту
ризъмътъ въ България", пише следното: 

"Български туристъ• основахме като органъ 

на Туристския съюзъ въ България. Въ 

него имаше да се отразява развоятъ на ту

ристската мисъль и сила въ нашето оте

чество и дейностыа на всички съюзни кло

нове. Тамъ отдtлни членове можеха да изла

гатъ своитt изучвания на въпроси, свързани 

съ туристското дtло у насъ и въ свtта ; 
да принасяrъ свои наб.1юдения и заключения 

изъ пжтуването по България, изъ условията 

на нашия rрадъ и село за туристскй ус

пtхъ, за привличане на пжтници, за умно

жею1е на приходи отъ срещи на пжтувачи 

българи и чужденци. А на съюзната управа 

се даваше мtсто да строи членоветt на от-
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дtлнитt клонове въ една цtлость, да ги 

упжтва въ разумно упражнение на турист

ския спортъ, както за лична облага, така и 

за полза на отечество и народъ; да ги запоз

нава съ туристиката нъ чужбина и да ги по

учава въ способи за улеснение на пжтуването 

къмъ всички достойни за спохаждане у насъ 

поля и гори, долове и висове, творею1я на 

българина и на българската природа•. 

Съ тtзи си редове редакторътъ е набеля

залъ съ rолtма вещина и туристически усtтъ 

пжтя на туристическия идеенъ орrанъ. 

Първоначално списанието излиза като 

малка, скромна брошура и се изпраща без

платно на членоветt. Редовно всtки месецъ 

то разнася туристическата идея изъ цtла 

България. 

Колебанията въ живота на Съюза нами

ратъ отражение и въ самото списание. За

почватъ се забавяния, двойни книжки, па 

дори годишнина отъ две книжки. Кризата 

презъ 1904 и 1905 г. е скоро превъзмогната 

и отъ 1906 r. списанието започва да излиза 

редовно всtки месецъ. Четвъртата и петата 

годишнина редактира д-ръ Хр. Пиперовъ, а 

шестата съвмtстно съ Сотиръ Д. Скрински, 

който и продължава редакторството вече са

мостоятелно отъ седмата до десетата годиш

нина. Следватъ като редактори Ст. Ив. По

плуковъ и Борисъ Наследниковъ до навърш

ване на дванадесетата годишнина, последната 

преди rолtмата война • 
Войната нарушава живота на туристиче

ското движение и едва следъ нея, когато 

започва единъ новъ подемъ на туристичес

кото движение, се замисля издаването на 

списанието. 

С. Д. Скрински редактира списанието до 

събора въ София. Въпрtки проявения песи

мизъмъ на XIV съборъ, нtколко души поде
матъ идеята за продължението на списанието. 

Неговиятъ редакторъ д-ръ Ив. Велковъ, при 

ценното сътрудничество на д-ръ 11. Пtевъ, 
Д. Съселовъ и проф. В. Захариевъ, осигуря

ватъ редовното излизане на списанието. Пра

вятъ се коренни промtни въ форматъ, съдър

жание и илюстрация. Д-ръ Велковъ редак

тира списанието почти 1 О години и неrовъ 

замtстникъ презъ септември!! 1930 г. става 



д-ръ Б. Ковачевски, който редактира списа

нието до края на 1935 г. Следващитt три 

години се списватъ отъ Стефанъ Поповъ, 

при когото списанието промtня формата и се 

правятъ нови подобрения особено въ илю

стрирането. Понастоящемъ редакторъ на спи

санието е Георги Драгоевъ. 

Започнато въ твърде скромни размtри, 

постепенно въ сrJИсанието се отдtля повече 

внимание на материала - той става хуао-· 

жествено изисканъ. Наредъ съ това му вж

трешно подобрение, обръща се сериозно 

внимание на художествената му външность 

и илюстрованостъ, за да стигне до днешния 

си видъ. Едно сравнение между първата и 

неговата тридесетъ и първа годишнина ни 

сочи най-яркu осжществения напредъкъ. И 

всичко това е резултатъ на общи усилия на 

орrанизиранитt туристи - да осигурятъ не

говия пласментъ - и на труда, умението и 

амбициSJта на неговитt редактори - да под

насятъ все по-хубаво списание на своитt съи

дейници . 
• Български туристъ" въ своята триде

сетъ и първа годишнина отразява най-ярко 

не само развитието на БТС като организа

ция, но и идейното укрепване на сжщата . 
• Български туристъ" дава най-ясно пжтя, 

който е изминатъ въ идеологичното схващане 

на туристическата идея, схващане, което 

особено въ последнитt години, благодарение 

на страницитt на списанието, можа напълно 

да се изясни. Едновременно списанието е 

било най-добъръ пропаrандаторъ и нему се 

.цължи въ не малка степень направеното за

воевание въ всtка областъ на туристическото 

движение въ Бълrар11я. Все чрезъ него из

растнаха и въ самата срtда на туриститt 

писатели, които разкриха хубоститt на бъл

гарската природа. Въ него намираше и от

ражение всtки новъ успtхъ на материал

ното строителство на съюза. Той бtше и 

връзка между ржководство и rrоследователи. 

Богато илюстровано, то разкриваше ежеме

сечно на своитt читатели кжтчета отъ дивни 

хубости на българската природа. 

Нека изкажемъ сърдечна благодарность 

на всички негови прtки ржководители - ре

дактори - починали и живи, и на тtхнитt 

най-близки помощници-сътрудницитt. Нека 

блаrодаримъ и на всички организирани ту

ристи за тtхната морална и материална под

крепа. 

Да вtрваме следъ досеrашнитt постиг

нати успtхи, че списанието, паралелно съ 

общата успtшна дейность на БТС, ще отбе

лязва непрестаненъ успtхъ по отношение на 

съдържание, илюстрации и печатъ и ще бж.

де незамtнимъ друrарь на всички организи

рани туристи, както и живъ пропагэндаторъ 

на туристическата ицея всрtдъ българския 

народъ. 

Г Страницитrь на „Български турист~ 
винаги с;к отразявали прелеститrь на бъл

гарската природа и любовьта на орга-

Lзиранитrь туристи къмъ тп,х:ь. _J 
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ТУРИЗЪМЪТЪ ВЪ В. ТЪРНОВО 

Отъ Ц. Ст. Гирrановъ 

Градътъ Велико Търново, по чийто наре

чие е организирана съвременната българска 

писменость и граматика, е онзи културенъ 

центъръ, въ който преди повече отъ триде

сеть и седемь години се тури началото на 

туристическото дtло, въ което великата 

идея на Щастливеца Алеко намtри най-ши, 

роко приложение. 

Въ началото на 1902 г. единъ отъ осно

вателитt на родния туризъмъ, г. АлексаR

дъръ Теодоровъ-БалаRъ, е писалъ писмо до 

тогавашния учите11ь Моско Московъ да ос

нове туристическо дружество въ старата бъл

гарска столица. На 3 мартъ 1902 r. Московъ 
успtва да събере въ салона на читалище 

.Надежда• около петдесеть души, на които е 

говорилъ върху ролята на туризма. Размt

нятъ се мисли и се избира комисия въ съ

ставъ: М. Московъ, Стоянъ Н. Коледаровъ и 

Василъ Оrняновъ, която да изработи про
екто-устава на бждещото дружество. Коми

сията свършва своята ·работа на 14 мартъ, а 
на 17 сжщия месецъ учредителното събра

ние одобрява устава. Първото настоятелство 

се е състояло отъ: председатель М. Московъ, 

секретарь Стоянъ Н. Коледаровъ, касиеръ 

Димитъръ Н. Багриловъ и съветникъ Боню 
А. Даваджиевъ. 

Свиканото на 29 май 1902 г. общо събра

ние е решило дружеството да се нарича 

• Трапезица". Uелыа на дружеството е 
била да запознае членоветt и гражданитt съ 
града и околноститt му; да запазва стари

нитt, да залесява около града, да набави 

,qодки за плуване по Янтра, да култивира 

другарски чувства и да чете туристически 

беседи. Една оrъ първитt му съвмtстни ра
боти съ общината е била да се почистятъ 
улицитt, площадитt и старинитt на града, 

за да можемъ по такъвъ начинъ по-добре да 

бждемъ представени предъ външнитt посе
тители, особено чужденцитt. Сжщевременно 

дружеството е поставило въ окрайнинитt на 

града пжтепоказатели за околнитt градове, 

съ обозначение на километритt до тtхъ. Но

вооснованото дружество се съгласява да из

несе втория туристически съборъ, който се е 

състоялъ на 3 юний 1902 година. Състояли 

еж се само четири излета и за пръвъ пжть е 
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пжтувано по Б. Д. Ж. съ 50 % намаление. 

Инвентарътъ се е състоялъ отъ единъ шкафъ • 
за дванадесеть лева, две черни дъски за об

явления, три фотографически снимки и три 

пжтепоказатели. Още сжщата година, по ис

кане на Uентралното настоятелство, уставътъ 

е билъ попълненъ и измtненъ, като за под

председатель бива избранъ Василъ Оrня

новъ, а за съветникъ Василъ Русчевъ. 

Презъ 1903 r. еж засадени повече отъ 

1250 дръвчета между двора на каззрмата и 

р. Янтра и еж устроени излети до Абоба, 

Тр1шна, Минитt и Дрtновския манастиръ. 

Презъ 1904 r. е започналъ напълно анеми

ченъ животъ съ рискъ дружеството да бжде 

разтурено. Презъ 1905 r. то 11аживява енер

гиченъ животъ, пъленъ съ идеи и творче

ство, Още на 2 априлъ 1905 г. е избрана 

комисия отъ Недtлко Г. Марковъ, Дим. Н. 

Багриловъ и Дим. Стеревъ да изработи п ж

т е в о д и т е л ь на града и околноститt му. 

Тогава се направятъ пжтеки за всички 

исторически сгради по .Царевецъ" и „Тра

пезица" и се туря началото на безплатни 

ученически и тур и с т и че с к и спа л ни, 

като за организирането имъ, дружеството 

дава петдесеть лева, а останалитt петдесеть 

лева дава известниятъ туристически деятель 

Георги С. Козаровъ. Презъ 1905 r., на 15 
декемврий, когато туриститt даватъ своя 

пръвъ туристически балъ, военната музика е 

изсвирила въ читалище ,Надежда" за пръвъ 

пжть туристическия химнъ, съчиненъ 

отъ Кирилъ Хоистовъ и композиранъ отъ 

Иванъ Константиновъ. 

Презъ 1906 г. подъ редакцията на Недtл

ко Г. Марковъ започва отпечатването на 

пълния и много хубавъ п ж т е в о д и т е л ь. 

Тогава се поставятъ табла на гаритt Тър

ново и Горна Орtховица съ изгледи отъ В. 

Търново. Спалнитt еж имали вече 20 легла. 
Започнало е енергично залесяването на „Uа

ревецъ" и ,Св. Гора• около паметника. Още 

презъ 1905 r. дружеството е направило алеи 
и пж.теки въ тази гора. Членоветt на дру

ж~ството еж достигнали до 80, отъ които 8 
еж били жени, а останалитt мжже. 

Презъ 1907 г. пжтеводителыъ е билъ от

печатанъ въ 4,000 екземпляри. Това крупно 



дtло, първо по рода си въ нашата страна и 

въ туристическата литература, е било реали

зирано благодарение неимовtрнитt грижи 

на Недtлко Г. Марковъ, Леонъ Филиповъ, 

Георги С. Козаровъ и Димитъръ Антоновъ, 

които не еж жалили ни трудъ, ни срtдства. 

Тогава се отпечатваrъ и 500 карти на В. Тър
новския окржгъ. Поради решението на Елен

ския клонъ отъ БТС да построи хижа на 

в. ,, Чумерна•, решава се да му се подарятъ 
сто пжтеводителя, отъ продажбата на които 

забележителнитt за дружеството. Тогава то 

е станало най-любимата и най-популярната 

организация въ старата българска столица. 

Всtки е бързалъ да стане неинъ членъ. То

гава бива издадена въ 5,000 екземпляра бро
шурата „Ученишки пжтувания" и би

ва уредена въ павилиона . на градската гра

дина rолtма т у р и с т и ч е с к а . и зл о ж б а 
съ фотографски снимки изъ цtла Бълга

рия. Поправятъ се всички пжтеки и пжтища 

по ,Царевецъ• .• Туристическата пжтека" за 

В. Търново - Туристически домъ • Трапезица" 

да вземе пари, за да почне да . строи. Дру

жеството прави енергични постжпки да се 

построи шосе въ дtсно отъ р. Янтра къмъ 

манастира „ Св. Троица", като стигне до с. 

• Сергювеuъ и прш,арва пжтеката, която води 
отъ Земедtлската банка за гара Трапезица. 

Имало е ;~:еветь излети, отъ които единъ до 

Варна и доуrъ до в. Чумерна. Удостоени еж 

били съ специална благодарность за проя

вена туристическа дейность Леонъ Фишi

повъ, Г. С. Козаровъ, Рафаилъ· Поповъ, Ди

митъръ Антоновъ и Киро Воденичаровъ •. 
~одина1а 1908 е станала една отъ ·най-

гара Трапезица е била къмъ своя завършекъ. 

На 2 септемврий 1908 година В. Търновсl<и

ятъ общински съветъ е решилъ да се от

стжпи на туристическото дружество на без

платно и вtчно ползуване историческата мtст

ность .Царевецъ •. Този актъ на внимание е 
билъ наложенъ отъ rолtмата и полезна дей
носrь на дружеството. На тази историческа 

мtстность тогава еж засадеюr около 7,000 
борови дръвчета по планъ и организация на 

дружеството, като еж помагал.и лесничеи и 
горски инспектори. Направенъ е опитъ да се 

основатъ у че н и ч е с к и ч е ти, но той е 



пропадналъ, поради противодействието на то

rавашнитt училишни власти. Членоветt еж 

достигнали до 126, отъ които 13 жени. Презъ 
тази година се изнася въ В. Търново осми

ятъ туристически съборъ. 

Презъ 1909 r. еж станали доста промtни 
въ състава на настоятелството на дружест

вото, но все пакъ то е проявило доста по

лезна деятелность. Презъ тази година то е 

направило много фотографски снимки на 

забележителни ул1щи, църкви, сгради, памет

ници и други изъ В, Търново, изъ околности

т11 му и изъ с. Арбанаси. Отъ rtзи снимки 

19 еж били подарени на общината, която е 

помогнала съ сръдства. Клишетата отъ тtзи 

снимки се пазятъ и сега въ клона. Лицата, 

които еж опредtляли кои сгради, мtста и 

пр. да бждатъ фотографирани, еж били Ле· 

онъ Филиповъ, Борисъ Деневъ, Георги С. 

Козаровъ, Димитъръ Н. Баrриловъ и Ив. С. 

Вителовъ. Тогава еж организирани туристи

ческата, залесителна, археологическа, забави

телна 1i за усилване гостуванията комисии, 

които еж имали свои стареи. Сжщата годи

на еж организирани и с п а л ни въ с. Ар· 

банаси подъ уредбата на Киро Воденичаровъ. 

Състоялото се на 4 априлъ 1910 г. общо 

събрание решава да се построи на мtст

ностыа .Царевецъ" дом ъ, въ който да се 

приютятъ канцеларии'l.'Ъ ва дружестwто и 

тtзи на останалиrt спортни организации въ 

града. Първото дарение отъ сто ле в а то

гава е направилъ Леонъ Филиповъ, а Г. С. 

Козаровъ е обещалъ да даде всички цигли. 

Изорани еж били две комисии, едната да 

събира пари за строежъ, а другата да го ор· 

rанизира. Л. Филиповъ и Г. С. Козаровъ еж 

членували въ дветъ комисии, въ които еж 

влизали Ив. Хр. Гайтанджиевъ, Е. Марти

новъ, капитанъ Петъ ръ Молловъ и Д. Баrри

ловъ. За този . строежъ тоrавашниятъ Князъ 
Н. U. В. Фердинандъ I е подарилъ 500 лева 
и е далъ съгласието си да се направи стро· 

ежътъ. 1 lрезъ годината се е избралъ строи

теленъ комитетъ, обаче строежътъ не билъ 

_почнатъ, тъй ;като строителниятъ сезонъ е 

миналъ и не е било решено кой проектъ да 

се изпълни, дали този на Леонъ Филиповъ 

или този на Г. С. Козаровъ. 

1 
На 17 априлъ 1911 r. общото събрание, 

следъ оживени разисквания, е решило х и. 

ж а та да се строи по планове, изработени 

оrъ Леонъ Филиповъ. На 25 юлий 1911 r., 
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върху изоставениrt основи отъ започнатата 

да се строи преди това мжжка гимназия, на 

онова мъсто, откждето на 22 септемврий 1908 
година се обяви независим о ст ь та на 

България, се поставиха основитъ на славна

та туристическа хижа, п ъ р в ат а тур и -
с т и ч е с к а с r р а да в ъ Б ъ л r а р и я. До 
края на строителния сезонъ хижата е била 

само покрита, недовършена, между другото, 

и по липса на сръдства. Все пакъ тогава 

в.-търновци еж проявили забележителна по

жертвувателность. Съдействието на Постоян

ната комисия, на общината, на военнитъ, 

чийто началникъ на гарнизона, полковникъ 

Кирковъ, тогава е председателствувалъ дру

жеството, и на мнозина граждани е помоr· 

нало доста въ строежа. Този строежъ, обаче, 

не е станалъ причина да се занемари оста

налата туристическа дейность. Устроени еж 

били много излети, спалнитъ еж били орга

низирани пакъ, а членовет1; еж достигнали 

до 215, отъ които 38 жени. Давала е своята 
материална помощь по това време и свtщо

ливницата. 

Поради rолъми промъни въ състава на 

настоятелството и поради войната презъ 

1912 г. дtлата на дружеството еж ржково

дени изключително отъ Леонъ Филиповъ и 

Йор. Константиновъ. 
Станалото на 1 юний 1913 г. rолtмо и 

катастрофално земетресение нанася rолtми 

ра~рушения въ недовършената хижа. Тъзи 

разрушения се поправятъ презъ 1914 r., ко
гато се завършва и една стая, въ която се 

настаняватъ за пръвъ пжть легла за учени

ческиrt спални. Презъ 1915 r. еж направени 
подоветъ, таванитъ, вратиrt и прозорцитt. 

Тогава е направена и мазилката. Презъ 

1916 г. еж поставени врати и прозорци на 

салона, койт0 първоначално е служилъ като 

гимнаt-тически салонъ за мжжката гимназия, 

а следъ това става реквизиционенъ складъ 

до 3 септемврий 1917 г., ·. когато гимназията 

наново го наема за гимнастически салонъ. 

До 1921 r. дружеството не отбелязва нищо 

особено въ своя животъ, поради крайно не

спокойниrt времена и събития. Презъ тая 

година се сключватъ заеми отъ седсмь граж

дани, начело съ Леонъ Филиповъ и дълrътъ 

на дружеството общо достига до ~9.600 л. 

Въ салона еж поставени два подпорни стъл

ба, боядисватъ се вратиrt и прозорциrt и 

почватъ да се даватъ следоб1щни забави, отъ 



приходитъ на кuито се покрива rолъма часть 

отъ дълга. Тогава е направена стълбата за 

таванскитъ спални. 

Презъ 1922 r., благодарение енергичното 
застжпничество на покойния д-ръ Стефанъ 

Сарафовъ, се настаняватъ въ спалнитъ на 

дружеството осемдесеть легла и почва орга

низирането за изнасяне на петнадесетия ту

ристически съборъ, който стана на 24 и 25 
ма!! 1922 r., когато стана и освещаването на 
завършената вече хижа-домъ. Въ много ту

ристически клонове, следъ като изнесатъ 

нъкоl! съборъ, животътъ позамираше. Не 

остана чуждо на тази болесть и търновското 

дружество. Тя, обаче, не трая дълго. Избра

ното временно настоятелство на 28 януари!! 

1923 r. тури смъткитъ въ редъ и подготви 

благоприятни условия за изпращането на 21 
алрилъ 1923 r. редовно и постоянно настоя
телство. То започна най-интензивна дейность. 

Тогава се получиха завещанитъ отъ д-ръ Са

рафовъ 20,000 лева, 19 картини и фотогра

фии и библиотеката му безъ медицинскитъ 

съчинения. Дружеството почна да се осво

бождава отъ дървенитъ легла, взети за из

ползуване, и почна да набавя свои. Тоrаваш

ниятъ началникъ на гарнизона, сега запасенъ 

генералъ и министъръ на вжтрешнитъ рабо

ти и народното здраве, r. Никола Недевъ, 

разпореди да се подарятъ на дружеството 

29 желъзни болнични легла. Тъ станаха ос

новата за снабдяване на дружеството съ соб

ствени легла. Членоветъ достиrатъ до 313, а 
спалнитъ биватъ посетени отъ 1805 души. 

Презъ 1924 r. започна усиленото набавя
не съ мобили и за около 20,000 лева се ку
пиха водопроводни тржби за прокарване во

да на .Царевецъ•. Дружеството вече разпо

лага съ свои 102 одеала, 59 сламеници и др., 
а така еж.що съ 21 маси и 21 столове. Всич

ко това се посrиrна благодарение отпустна

титъ помощи отъ Постоянната комисия, об

щината и нtкои граждани. Членоветъ дости

rатъ до 414, спалнитъ еж посетени отъ 3355 
души и приходътъ отъ тъхъ е 28,000 лв. Мо
билитъ достиrатъ до цифрата 68,000 л. Презъ 

1924 г. клонътъ издаде нъколко броя оrъ 

своето списание ,Търнов ски туристъ•, 

Фабриката • Трапезица" за шевни конци, 

благодарение на тогавашния си директоръ, 

инженеръ Исакъ Фридманъ, подари на дру

жеството 10 желъзни кревати. 
Презъ 1925 r. се набавиха нови 20 же-

лъэни кревати и се довърши една отъ 110-

строl!китъ задъ самата хижа. Благодарение 

на r-жа Елена Консулова-Вазова, дружеството 

получи цълата колекция отъ 43 картини и 

фотографии на покойния д-ръ Ст. Сара

фовъ. Г-жа П. Славкова подари цълата би

блиотека на покоl!ния си съпругъ. Презъ м. 

октомврий еж.щата година започна строежътъ 

на водопровода отъ моста на р. Янтра при 

квартала .Св. Троица• за хижата. Благода

рение на Янко Стоенчовъ, тоrавашенъ ми

нистъръ на блаrоустроl!ството, на дружест

вото ни се отпущатъ 20,000 левва, съ които 
се изплащатъ водопроводнит1; тржби. Абона

ментитt на • Български туристъ • презъ тази 
година ставатъ 241, членоветъ 389, излетитъ 
23 и се дава помощь отъ 1000 лева на Елен
ския клонъ за довършване хижата на • Чу
мерна •, осветена лрезъ 1926 година. 

Презъ 1926 r. водопроводътъ бива завър
шенъ. За пръвъ пжть на историческия .Uаре

вецъ" се прокарва вода. Това е едно крупно 

събитие въ живота на клона. Набавиха се 

нови 41 желъзни кревати и се построиха два 
павилиона: • Независимость • предъ хижата и 
,.Царь Кадоянъ •, недалеко отъ пжтя за на

блюдателната кула (Балдуиновата). Салонътъ 

се пребоязисва и се изработва рамка и за

веса за сцената. Започна се довършването на 

кулата. Мобилитъ еж вече за 121,0lJO лв., а 
недвижимитъ имоти за около 1,200,000 лева. 
Членоветъ достиrатъ до 435, отъ които 333 
мжже. Излетната деl!ность е била особено 

много засилена. Презъ тая година се напра

виха на клона доста rолъми дарения. Презъ 

м. септември!! хижата бt посетена отъ забе

лежителния руски писатель В. Ив. Неми

ровичъ-Данченко, който тогава изказа мно

го прекрасни слова за старата българска сто

лица. 

Презъ 1927 r. се отпразднува по най-тър
жественъ начинъ двадесеть и петь годишния 

юбилей на дружеството. По липса на сръд

ства започнатата кула на хижата не се до

вършва. Членоветt достигатъ до 445, безъ 

недобори, а абонатитъ на списанието еж 312. 
Излетната деl!ность е била оживена, чисти

ятъ приходъ отъ спалнитt достига до около 

48,000 лева. 
\Презъ 1928 r. бива изработена голъма, 

270/420 см., гипсова карта на БЪJJrария отъ 

нашия дарителенъ, почеrепъ и редовенъ 

членъ Леонъ Филиповъ, коl!то за този трудъ 
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не е жалилъ ни срtдства, ни време. Наба.' 
вени еж много чаршафи, калъфи за спалнитt; 

получени еж отъ Евгения и Теодора ИJI. Пет

кови ценни библиотечни книги; приготвена 

е паметна книга за събиране важни мнения 

съ подписи на известни хора ; купени еж 

отъ народния музей и отъ фотографа Брон

фенъ доста ценни фотографии и еж наба

вени пожарогасители. Презъ тази година се 

разшири освtтителната мрежа вънъ отъ хи

жата. Отъ единъ чужденеuъ се направиха до

ста фотографски снимки, на които неrа

ти11итt еж собственость на дружеството. Чле

новетt достиrатъ до 457, абонатитt до 317. 
Въ спалнитt еж били зарегистрирани 4,260 
пренощувания. Презъ тази година Министер

ството на народното просвtщение отпустна 

помощь отъ 25,000 лева, а Постоянната ко

мисия 15,000 лв. Тtзи помощи помогнаха за 
изплащане на направенитt при Търновската 

популярна банка дългове, На Горно-Орtхов

ската гара бt поставено табло, изпратено отъ 

Централното настоятелство, съ изработени 

отъ клона ни снимки за В. Търново и окол

ноститt му. Такива табла имаше две: при 

входа на Народната банка и друго при входа 

на Популярната банка. 

Презъ 1929 r., благодарение на Коста х. 

Радоновъ, се изработиха повече отъ Е сто 

снимки на В. Търново и околноститt му. 

Разполагаме съ неrативитt имъ и съ диапози

тиви за прожектиране. Между това и друже

ството си набави и хубавъ фотографски 

апаратъ. На двата балкона се направиха ци

ментови парапети, като на онзи надъ глав

ния входъ се издигнаха хубави колони по 

планъ и ржководство на Л. Филиповъ. По

правена бt чешмата и стълбата при нея. 

Членоветt бtха 461, абонатитt 308. Чисти
ятъ приходъ отъ спалнитt бt достиrналъ до 

72,200 лева. Излетната дейность бt на нужд
ната висота. Пръвъ и за пръвъ пжть се под

писа въ паметната книга Н. В. Борисъ Ш, 

Царъ на бълrаритt. Състоялиятъ се въ Ло

вr.чъ туристически съборъ е провъзгласилъ 

нашия клонъ за първенецъ по туристическа 

дейность презъ 1928 r. Отъ 15 авrустъ 1929 
r. се откри въ двора на хижата метеороло
гическа станция. 

Ецно отъ важнитt събития презъ 1930 r. 
е довършването на кулата. Членоветt до

стигнаха до 475, а абонатитt до 310. Презъ 
тази година се донесоха при хижата всич-
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ки подарени презъ 1928 r. материали отъ 

срутената при земетресението мжжка гимна

зия. Презъ тази година бtха посадени много 

храстовидни дръвчета изъ двора на хижата 

и по .Uаревецъ". Просвtтната и туристичес

ката дейность еж били на ну5!<дната висота. 
За районенъ туристически аrитаторъ бt из

бранъ Иванъ Вълчановъ. 

Годината 1931 бt година на rолtма криза, 
поради стопанското и финансово разстрой

ство на народа ни. Направи се единъ злопо

лученъ опитъ съ разиграването на лотария. 

Членоветt намалtха на 414, а абонатитt на 
266. Кризата и честитt дъждове дадоха чув
ствително отражение върху приходитt и дей

ностыа на клона. 

Презъ 1932 г. по време на агитационната 
седмица се отпразднува 30-rодишниятъ юби

лей на клона ни. Дружеството, за да засили 

приходитt си отъ забавитt, закупи единъ 

голtмъ и мощенъ радио-апаратъ и построи 

специална мозаична площадка за танцуване. 

Презъ тази година, благодарение на r-жа Ва

силка Хр. Тереева, се получи отъ наследни

цитt на покойния Христо Тереевъ една 

спалня-гарнитура отъ виенски мебели и др. 

домашни потрtби, които еж rолtма необхо

димость и украса на хижата ни. Ремонтираха 

се спалнитt на тавана и се направиха десеть 

масивни пейки за ползуване отъ посетите

литt на .Царевецъ", Абонатитt намаляватъ 

на 2Q6, а членоветt tHa 360. Това се дължи 
на rолtмата стопанска и финансова криза. 

Приходитt отъ спалнитt еж били около 

72,000 лева чисто. 

Презъ 1933 r., както и нtколко години 
подредъ преди това, е проведена доста ожи

вена просвtтна дейность, но все пакъ чле

новетt намаляватъ на 285, а абонатитt на 

184. Презъ тази година се уреди окончателно 
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ри ч е с к а и з л о ж б а въ нашата хижа, благо

дарение дарението отъ 5,000 лева, направено 
отъ Л. Филиповъ. Излетната, дейность, по

ради лошитt климатически условия, е била 

сравнително лоша. Министерството на благо

устройството е отпустнало помощь отъ 5,000 
лева, а това на просвtщението 10,000 лева. 

Презъ тази година на клона ни се завеща 

отъ r-жа Тереева една дюкянска сграда. 

Въпросътъ за собственостыа на тази сграда 

и за валидностыа на завещанието се движи 

изъ сждилищата. 



И презъ 1934 г. броятъ на членоветt на

малt на 252, а абонатитt на 150. Открива 
се за използуване спалнята на терасата подъ 

скалитi, съ 30 легла. Дружеството ни поста

ви още две пейки за общо използуване, на

правени съ срtдства, подарени отъ В. Васи

левъ, а Д. Н. Багриловъ ни даде акции отъ 

д-во .дервентъ" за 60,000 ,1ева. Тъ, обаче, 

еж значително обезценени. Презъ тази го

дина излетната дейность е била на нуждната 

висота, а така сжщо и просвtтната. 

Презъ 1935 г. излетната дейность е била 

още повече засилена. Изнесени еж доста ин

тересни сказки, нtкои отъ които съ свtт

ливи картиии. Приходитt отъ спалнитt, следъ 

чувствителна криза, показватъ значително за

силване. Направи се новъ складъ върху пър

вата тераса. Той може леко да бжде приспо

собенъ за спалня. Членоветt еж увеличени на 

271, а абонатитt еж били 149. Лотарията, за
почната по-рано, 61; ликвидирана. По настоя
ване на дружеството общината поправи часть 

отъ пжтя за хижата. Членоветt еж били 272, 
а абонатитt 162. 

Въ края на 1936 1·одина ' членоветt еж 
били 272, а абонатитt 147. Презъ еж.щата го
дина клонътъ е подарилъ на ЦН 14 интересни 
снимки отъ В. Търново, изработени отъ сто

личния фотоrрафъ Бончо Карастояновъ. За

страховкитt на движимия и недвижимъ имотъ 

на дружеството еж били за лева 1,794,000. Въ 
края на 1936 r. е изработенъ правилникъ за 

реда при забавитt. 

Излетната дейность презъ 1937 година е 
била особено много засилена. Просвtтната 

сжщо. Клонътъ взе живо участие въ осно

ваването на ученическата туристическа чета 

въ с. Цtрова кория. Членоветt еж останали 

254, а абонатитt на списанието 147. 

Презъ 1938 г. се отбелязва особено засил
ване на клона. Членоветt достиrатъ до 313, 

а абонатюt 160. Реализирани еж 28 офици
ални излети съ 686 участници. Агитационната 
седмица се провежда съ необикновено го

лtмъ успtхъ. Спалнитt отбелязватъ сжщо 

добри резултати. Получиха се разни мебели 

отъ домакинството на покойния бившъ членъ 

Конст. х. Славчевъ. Бt направенъ пжтьтъ 

отъ Съчената скала до дворната стълба на 

хижата съ срtдства на клона. 

Годината 1939 не е завършена, но все 

пакъ презъ нея дружеството можа да застели 

съ камъни площада предъ дворната стълба на 

хижата и да направи модерни и удобни от

ходни мtста и умивалници за мжже и жени 

Този строежъ струва, повече отъ 83,000 лева. 
Съ радость трtбва да отбележимъ, че презъ 

тази щастлива година клонътъ получи по за

вещание отъ запасния rенералъ Рашо Геор

rиев'Ь виqа съ 23 декара обработваема земя 
До тукъ дадохме кратки бележки, безъ 

нtкои характерни белези, изъ живота на ед

но отъ най-старитt туристически дружества 

въ страната. Хората, които еж били начелu 

на тази мощна за старата столица организа

ция, еж работили неуморно съ съзнанието, 

че изпълннватъ своя свещенъ дълrъ към'Ь 

туристическата идея и къмъ Родината. Презъ 

този 37-rодишенъ периодъ клонътъ е под

държалъ най-тtсни и редовни връзки съ 

Централното настоятелство на БТС, вземалъ 

е участие въ всички обществени инициативи 

н нерtдко е бивалъ начело на такива. Отно

шенията къмъ Юношеския туристически 

съюзъ, особено въ последнитt нtколко годи

ни, еж били най-искрени и еж почивали на 

най-тtсно и сърдечно сътрудничество. 

Всички туристи отъ старата българска 

столица, обаче, знаятъ, че тtхното дtло не е 

завършено и че тtмъ предстои още огромна 

туристическа работа. Tt ще изпълнятъ своя 
дълrъ не по~малко достойно отъ своитt пред

шественици. Пожелаваме имъ успtхъ. 
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ДоЛОТО НА КЮСТЕН.llИЛСКИТо ТУРИСТИ 

Отъ М. Киселички 

Голtмиятъ подемъ на туристическото 

дtло следъ последната война засегна и Кю

стендилъ, чието будно гражданство не остана 

глухо къмъ подетия наново зовъ на 

Щастливеца - да опознаемъ и обикнемъ 

Родината си. 

Поставенъ въ географско положение 

всрtдъ лабиринтъ отъ планини - Осогов· 

ската, Конявската, Рила и тия отъ Краи

щето, макаръ голtма часть отъ последнитt 

по силата на »мирнитt договори" да бtха 
насилствено откжснати, Кюстендилъ, съ оста

налия си планински свtтъ, представлява 

интересенъ туристически обектъ. 

Отъ гледна точка на горното ; отъ чув

ство на съзнание за положително обществено 

творчество ; отъ необходимость за каляване 

волята, духа и физиката на новитt поколt

ния, за внедряване нова вtра за по-свtтли 

бжднини на Родината ни, изградени съ сили, 

почерпени отъ винаги ободряващата бъл

гарска планина - кюстендилци - на брой 

19 души, по покана на Uентралното настоя

телство на БТД - образуваха на 1 мартъ 
1922 година Кюстендилското туристическо 

дружество • Осоrовецъ", впоследствие преи· 
менувано - клонъ »Осогово" отъ БТС, като 
избраха настоятелство съ председатель 

Йорданъ Захариевъ, бившъ директоръ на 
смъсена гимназия. 

Първитъ години на младото дружество 

протичатъ нъ организационна дейность -
записватъ се членове измежду срtдитt на 

чиновници, учители, търговци и др. свободни 

професии. Уреждатъ се често излети, посе

щавани отъ членове и гости. 

Сжществуването, обаче, на много други 

културно-просвtтни дружества въ града, 

които следъ войната се пробуждатъ къмъ 

новъ животъ, кждето членуватъ и членоветt 

на туристическото дружество, не дава въз

можность на последнитt да съсрtдоточатъ 

усилията си въ дейность само въ туристи

ческото дружество, поради което неговата 

дейность е почти наравно съ тази, проявя

вана отъ друrитt дружества въ града ни. 

Освенъ това, особеното положение на 

града ни следъ вой·ната - бидейки срtдище 

на многобройни бtжанци отъ Македония и 
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Босилеrрадско, отклоняватъ до rолtма сте

пень вниманието на туристическитt дейци 

и въ грижи за бtжанцитt, 

Въпрtки това, обаче, дружеството про

сжществува до 1925 година, когато се по

дема инициативата на юношитt туристи -
за построяване туристическа хижа въ Осо

rовския балканъ. 

Тази идея за материално творчество въ 

планината се прегръща съ любовь отъ чле

новетt на туристическото дружество, които 

съ ентусиазъмъ и упоритость безшумно от

правятъ своитt грижи и внимание за ней

ното реализиране. Веднажъ поставена зада

чата за изпълнение, тя дава импулсъ за ор

ганизаuионенъ животъ въ дружеството, като 

членовстt му нарастватъ до 103 души. Съби
ратъ се срtдства, извършватъ се подrотви

телнитt работи и на м. юний 1927 r., при 

стечение ю1 много членове и гости - се 

полага основниятъ камъкъ на хижа „Осо

гово • на мtстностыа • Плавилото" въ Осо· 
rовския балканъ. Почва интензивна работа 

по строежа. По мжчителния пжть отъ града 

до строящата се хижа, праздникъ или дtл

никъ, презъ деня или нощьта, пжтуватъ чле

нове на дружеството, наrърбили тежки ра· 

ници, за да бждатъ тамъ въ планината, за 

да предлржатъ своитt сили при градежа на 

хижата, Идватъ и предлаrатъ своитt сили и 

мнозина гости - приятели на планината, 

за да се увtрятъ, че действително се стр9и 

хижа-домъ въ планината, която ще дава си~ 

rуренъ подслонъ на бродника туристъ и из

ненадания отъ буря уморенъ пжтникъ. · 
Много трудъ и усилия, грижи и любовь 

отдаваха дейцитt по строежа на хижата и 

само надеждата за очакваната радость отъ 

съзнателно изпълнения дълrъ - отъ резул

татно завършената задача - ги вдъхновя

вяше и укрепваше въ силитt имъ, за да от

минаватъ съ мълчание честитt подигравки, 

каквито мнозина - ненарушаващи спокой

ствието си въ града, отправяха къмъ тtхъ: 

. • . "щуриститt пощурtли - хижа въ пла

нината ще правятъ; хора безъ работа" и т . н. 
Упоритостыа, обаче, на хората, калени 

всрtдъ планината и обичащи я, наддtлt надъ 

всички трудности и хижа „Осогово", почната 



презъ м, юни!! 1927 г., бt завършена и 

осветена презъ м. юлиt! 1928 г., следъ за

криването на конгреса на БТД въ гр. Кю

стендилъ. 

Презъ 1928 r., м. юли!!, дружеството 

успtшно организира съюзния конгресъ, по

сетенъ масово отъ туристи - делегати и 

гости. 

Все по сжщото време излиза отъ печатъ 

геоrрафскиятъ очеркъ • Осогово· отъ из
вестния туристически деецъ - г. Павелъ Де

.11ирадевъ, за чието специално внимание къмъ 

нащата родна планина »Осогово· кюстендил
ското дружество го провъзгласи за почетенъ 

членъ. 

За строежа на хижата и изнасянето на 

съюзния конгресъ бtха необходими и поло

жени много усилия, което презъ следнитt 

години даде отражение въ дружествения жи

вотъ. Умората всрtдъ неговитt членове по

степенно намали неговата активна туристи

ческа дейность, което продължава почти до 

1936 r,, безъ, обаче, да намали интереса 

къмъ новото току що завършено дtло -
построената хижа. Грижитt на настоятел

ствата и нtкои членове се насочватъ по• 

стоянно къмъ нейното окончателно доуреж

дане и завършване ; обзавеждатъ я съ пру

жинени легла, бtльо, одеала, вжтрешна водна 

инсталация, телефонна връзка съ града и др, 

удобства, съ което тя - хижа „Осогово" -
заема първо мtсто всрtдъ останалитt хижи 

въ насъ, като дава всички удобства на свdитt 

посетители туристи и гости отъ града и 

другаде. 

Следъ построяването на хижата, по на

стояване на дружеството предъ съответнитt 

мtста - започна залесяването съ борова 

култура околноститt на хижата, които презъ 

1938 r. достиrатъ надъ 300 декара залесено 

пространство, съ изгледи ежегодно да бжде 

увеличавано до пълното аалесяване на цtлия 

водосборенъ басеинъ на водитt за rp, Кю
стендилъ, 

Освенъ горното, пакъ по настоявания и 

грижи на дружеството, се просtче новиятъ, 

широкъ, удобенъ пжть отъ гр. Кюстендилъ -
хижата къмъ с. Червена ябълка и Предtлъ. 

Преэъ 1936 година, когато дружеството 

намалява членския си съставъ до 49 души 
въ настоятелството се избиратъ млади чле

нове, които съ нови сили и ентусиазъмъ 

тласватъ развитието на дружеството на

предъ, като въ дейностыа на дружеството 

се отбелязва увеличение на броя на члено

ветt - стигатъ цифрата 127 души, закрепва 
финансово, засилва излетната дейность, обза

вежда и поддържа постоянна канцелария и др. 

При дружеството презъ 1938 r. се учре

дява фондъ за туристически домъ, въ който 

се набиратъ срtдства . 

Сложенъ е въпросътъ за разширяване на 

хижата, което ще се постигне чрезъ при

строяване и общо преустройство презъ ид

ния строителенъ сезонъ 1940 r. 
Интересътъ всрtдъ членоветt къмъ об

щото туристическо дtло и частно това па 

кюстендилското туристическо дружество е 

повишенъ. 

Предстоящо е маркирането на главнитt 

пж.тища въ Осогово по правилата на общата 

съюзна маркировка. 

Отъ основаването си - дружеството ви„ 

наrи е посещавало съюзнитt конгреси и 

реа.,изирало мноrодневни следконrресни из

лети изъ Рила, Пиринъ, Витоша, Стара-пла

нина, Срtдна гора, Родопитt и др. планини, 

Макаръ и да работи въ единъ откж.снатъ 

край отъ гледна точка на туристически обектъ, 

Кюстендилскиятъ клонъ „Осогово" отъ БТС 
въ своя 18-годишенъ животъ е проявявалъ 

една многостранна туристическа дейность, 

която заслужено трtбва да го постави въ 

първитt мtста всрtдъ клоноветt на БТС, 

особено що се отнася до неговото мате

риално творчество въ планината. 

Хижата, залесяванията, пж.тьтъ и др, по

стижения - дtло на задружни усилия на 

кюстендилскитt туристи - красноречиво rо

ворятъ за горното. 

На челно мtсто стои туристическото дру

жество и въ редицата на многото културно

просвtтни дружества въ града ни, тъй като 

членоветt му еж изпълнили достойно и 

съзнателно своя общественъ дълrъ на бъл

гари, калени всрtдъ стихията на планината 

и обичащи своята Родина. 
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ИЗЪ И СТО РИЯТ А НА ТУРИЗМА ВЪ ГР АДЪ СЛИВЕНЪ 

Отъ r. Гюлмезовъ. 

Историята на туризма въ Сливенъ не е 

обширна, но затова пъкъ е свързана съ тра

диции отъ далечното минало. Неговото на

чало трtбва да се търси изъ далечнитt стра

ници на отечествената ни история, но офор

мяването му започва едва следъ освобож

дението ни. Като всtко нововъведение въ 

нашия общественъ животъ, и той изживt 

пжтя си не безъ болки, не безъ конвулсии 

до закрепването му, както днесъ го виждаме. 

Но такъвъ е законътъ за еволюцията. Той е 

общъ : всичко велико е започнато отъ мал

кото, отъ нищожното. 

По своето географско положение Сливенъ 

е ималъ и всички условия да развие добро

детельта : любовьта къмъ родината, къмъ 

планината. Близкитt, красиви и леснодо· 

стжпни планини още презъ даr.ечното минало 

еж оказвали своето благотворно влияние върху 

духа на населението му. По-после, презъ ца

руването на И в а н ъ А с е н ъ 11, Сливенъ и 

околноститt му съ своитt 24 църкви и ма

настири еж известни подъ името Малка 

С в е та Гора. При тия църкви и манастири 

еж ставали събори, народни тържества. Тукъ 

еж идвали на поклонение : царе, боляри, вел
можи и народъ оrъ всички краища на ро

дината ни. Така народътъ е опознавалъ и изу

чавалъ земята си. 

До преди освобождението ни Синитt ка

мъни - изобщо планината, бtха познати, и 

то въ твърде ограничени граници, само на 

дървари, овчари, козари, на група смtли 

ловци и на тия, които събираха лишеи по 

скалитt, необходимъ материалъ въ вапцар

ството за онова време. За всички останали 

планината бtше затворена, недостжпна. 

За щастие, между назначенитt въ току

що освободената ни земя учители - чуж

денци, въ Сливенъ попадна познатиятъ на 

българското общество Х. Шкорпилъ, есте

ственикъ, rеоrрафъ, археологъ, а най-вече 

голtмъ любитель на природата. Новоосвобо

дената земя стана второ негово отечество. 

Той я обикна съ цtлата си широка славян

ска душа, преброди я наширъ и надлъжъ и 

работи изключително за нея до последния си 

дъхъ. 

Още съ пристигането му въ Сливенъ 
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като учитель, неговото набито око на ученъ 

схваща, че тукъ въ тоя балкански rрадъ, въ 

планинит'h му, за него се открива широко 

поле за работа. Тихъ, любезенъ, винаги вни

маrеленъ, скоро учительтъ чужденецъ спе

челва довtрието и обичьта на учащи и граж

дани. Запознава се съ известнитt тогава 

ловци - Киро и Николай Топракчиеви, наll

добритt познавачи на Балкана. Тъ му ста

ватъ водачи, а той- нреданъ друrарь. Като 

преподаватель по естественитt науки у него 

се поражда амt\иция да създаде и уреди 

сбирка по естествена история при гимна

зията. Сбирката расте не съ месеци, а съ дни. 

Презъ всичкото си свободно време той е 

изъ планината, ту съ ученицитt, ту съ во

дачитt си. Събира минерали, растения, жи

вотинчета, вкаменtлости. Проучва крепости, 

манастири, събира отъ тъхъ запазенитt цен

ности. Броди изъ пещеритt, проучва стари 

римски селища и пжтища. Разпитва, обяс

нява. Въ желанието си всичко да обясни той 

става любимецъ на всички, които еж имали 

случайностьта да се срещнатъ и запознаятъ 

съ него. 

Така Х. Шкорпилъ посади въ младежьта 

чувството на любовь къмъ ро.аната планина, 

къмъ природата, услуга, която и следъ из

живtнитъ шестдесеть години не можемъ да 

отминемъ незабелязано. Отъ тоя моментъ 

планината, Синитt камъни, не бtха вече 

страшни, недостжпни. Вратитt къмъ тtхъ, 

къмъ природата еж широко отворени за 

всички, въ чийто душа трепти пламъчето на 

любовьта къмъ нея. 

Прослуженитt нtколко години въ Сливенъ 

допринесоха неоценима, богата жетва на Х. 

Шкорпилъ. Той обоrат_и нашата едва зародила 

се научна литература съ ценни трудове, часть 

отъ които еж посветени изключително на Сли

венъ и околностьта му. На него сжщо се 

дължи и първата rеоложска карта на Южна 

България. 

Нека бжде вtчна nаметьта му 1 
Следъ това не е мжчно да си обяснимъ 

защо nионерътъ на туризма, какъвто сега 

разбираме, бtше учащата се младежь. Се

мената, които учительтъ Х. Шкорпилъ посt 

въ душитt на ученицитt, попаднаха въ добра 



почва. Жадната за знание и любовь къмъ 

родината младежь ги възприе и грижливо за

храни въ себе си. Началото на туризма бt 

поставено на здрави основи и днесъ върху 

1ъхъ се rрадятъ туристичЕскитъ постижения 

въ града ни. liu туризъмътъ, какъвто сега го 

познаваме, за онова далечно минало б-в нъщо 

непознато . Имаше само излети въ часове по 

гимнастика или пъкъ съ учителя по есте

ствена история. По-после отъ училището се 

уреждаха излети, но тt не достигаха по-да

леко отъ близкитъ до града села и камено

вжrлени миии. При тия излети учителыъ по 

естествена история описваше минерали, ра

стения, посочваше ридове, по които обясня• 

ваше строежа на земната кора, причинитъ 

за пречупване пластоветъ и пр. А презъ rо

лъмата лътна ваканция ученицитt на групи 

пребродиха родината ни, опознаваха я и на

гледно изучваха отечествената история. От

какъ Балканътъ стана обектъ за излети на 

младежыа, Синитъ камъни бtха сжщо за

владъни и добре опознати. За тtхъ, за ви

сокитъ имъ каменни чела, за девственитъ имъ 

гори, цвътисти полянки и студени извори се 

rоворъше въ училището и всрtдъ семей

ството. 

Къмъ 1900 r. се появи цвътно-илюстро

вана картичка, задгранично издание. За ю1съ 

тя има двойно значение, а именно, че е 

п ъ р в а по р о да с и и издание на току-що 

основаното Туристическо дружество • Ал ек о 
Константиновъ" - ьъ rp. София, и 

второ, че сюжетитъ по нея - Чаталка, Врат

ника, Халката и водопадътъ при Равна ръка 

бъха изгледи отъ Синитъ камъни. Следъ 

това до 1905 r. последователно се появиха 

още нъколко цвътни илюстровани карти -
сжщо съ композиции отъ Синитt камъни. 

Всички тъзи илюстрации бъха първитъ опити 

)la се рекламиратъ красотитъ на Синитъ ка-

мъни. Макаръ и частна инициатива, тъ не 

останаха безъ влияние. Любовыа къмъ род-

пата земя растtше. Неугасимата и искра 

вихрено се разнасяше въ всички слоеве на 

обществото. Неусътно, непринудено се обра

зуваха групи отъ чиновници, ученици, сrру

пираха се семейства и всички тt съ нетър

пение очакваха недълнитt и празднични дни, 

за да литнатъ къмъ царството на орлитt, 

кждето волно да подишатъ чистия балкански 

въздухъ и спокойно да отдъхнатъ изъ вt

ковната гора. 

Така, до 1900 r. група любители изкач
ваха стръмнитt пжтеки на планината. Бро

дъха по rоритt и, катеръха се по недостжп

нитъ чукари. Или съ свъщь въ ржка, .като 

каещи се rръшници", скитаха по rалериитt 

на пещеритt. Младежыа искаше всичко да 

види, всичко да опознае, да научи. 

При тая безгранична, искрена привърза

ность къмъ природата, къмъ нейнитt кра

соти, които младежыа вече познаваше, не 

бъше трудно да се поставятъ основитt на 

туристическо дружество. И презъ 1901 r. 
по инциативата на архитектъ Г. Козаровъ се 

се основа Българското туристическо друже

ство подъ наименование .с и ни камъни" 

въ Сливенъ. А на 25, 26 и 27 май 1903 r. 
- III редовенъ туристически съ

бор ъ бt свиканъ въ Сливенъ. Съборътъ се 

се председателствуваше отъ професоръ Ал. 

Теодоровъ-Баланъ. Отъ тоя моментъ се за

роди, заживt и закрепна туризъмътъ въ Сли-
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венъ, като организация съ · цель, планъ и от

говорности. Макаръ и набързо, неподготвено 

за орrанизационенъ животъ, дружеството за

взе мtстото си въ Туристическата органи

зация на страната ни. Изживt трудния си 

пжть и допринесе твърде мноrо за по-ната

тъшния развоll на туризма у насъ. На него 

се дължи еж.що така и 11остроllката на п ъ р· 

ват а ту р и с ти ч е с к а х и ж а въ страната 

ни. Съ rолtмъ трудъ и жертви за онова 

време - 1902 r., хижата бt изградена на 

около 30 метра севера-западно отъ Орловия 
изворъ и пригодена за нощуване на околп 

40 души. Но . . . настана балканската воllна. 
Хижата бt предоставена на „особнитt • грижи 
на козари, овчари и дървари. Когато презъ 

есеньта на 1913 r. група излетници посетиха 
долината, отъ хижата и поменъ нtмаше. 

Така безъ съвtсть, безъ отrоворность бt 

унищоженъ п ъ р в и я т ъ. в ъ с т р а н а та 

н и п о ч и н ъ з а хи ж е с т р о и т е л с т в о. 

Къмъ края на 1915 r. въ Сливенъ се ос
нова юношеско туристическо дружество -
клонъ отъ ЮТС, съ наименование : Юнашко 
туристическо дружество • С и н и к а м ъ н и•. 

Отъ тоя моментъ въ Сливенъ заживtха две 
туристически дружества. 

Следъ воllнитt дружеството на ЮТС 

прояви животъ, работа. Но това на БТД -
,Сини камъни" замрt. Тая апатия къмъ дру

жества, . къмъ организации не бt проявена 
само въ С11ив.енъ. Като последица отъ дветt 

войни тя наложи своя' печатъ на разло
жение, на безразличие. Но и то се изживt. 
Съ съдеllствието на група любители на пла
нината презъ 1923 година се основа Тур·и
стическо дружество .Б ъ л r арка" въ Сли

венъ. Отъ тоя моментъ въ града ни се очер· 

таха и заживtха две туристич~ски друже

ства съ общи цели и стремежи. 

Дружеството на юношитt заживt по-ин

тензивенъ животъ. Устроllваха се излети, ли· 

тературно-музикални вечеринки - · срещи. 

Презъ лtтото, а именно на 21, 22 и 23 юлиll 
1928 r. въ Сливенъ се състоя XV редовенъ 
конrресъ на ЮТС, на който присжтствуваха 

около 1000 души rости и излетници. Третиятъ 
день отъ конгреса се състоя въ Синитt ка

мъни - мtстностьта Равна рtка, за която 

цель тамъ бtха построени специални палатки. 

На 20 май 1930 r. въ Сливенъ стана пър
вото общо събрание на комитета по по

стройка хижа въ Сливенсю1я Балканъ. На 
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това събрание присжтствуваха представител· 

отъ БТД - клонъ ,Българка," ЮТС -
клонъ • Сини камъни•, и дружество .Лесъ" 

Отъ тоя моментъ дветt туристически дру· 

жества заживъха съ мисъльта - да видятъ 

осжществена идеята за хижа въ масива на 

Синитt камъни. За цельта се състави II ъ р

в и я т ъ в ъ с т р а н а т а н и п ж т е в о д И· 

тель, като се изключи издадениятъ 

п р е з ъ 1907 r. т а к ъ в ъ н а В. Т ъ р н о в с к и я 
к л о н ъ • Т р а п е з и ц а•, на r р а д ъ С л и· 
венъ и околностьта му. Сумитt отъ 

пжтеводителя бtха предназначени за по

строllка на хижа. 

Така безъ нtкаква особна плодовита дell· 

ность прочете животътъ на БТД - клонъ 

,Българка". Съ изключение на нtколко ве. 

черинки, нtколко еднодневни излети друже • 
ството нищо повече не прояви. Новиятъ има 

пулсъ за работа се прояви презъ 1933 r . 
когато се повдигна въпросътъ за постройки 

на учителска почивна станция въ Синитt 

камъни. Но за разрешение на постройката, 

стойностыа на която се пресмtташе надъ 

6-7 милиона лева, необходимо бt преди 

всичко удобенъ коларски пж.ть до мtстото 

на строежа. Тоя въпросъ интересуваше много 

Министерството на народното просвtщение. 

Запитана Сливенската община, нейниятъ отго-

воръ бt кратъкъ, ясенъ и изчерпателенъ : 
пжтьтъ е въ постройка, въ началото на м. 

септемврий т. r. (1933 r). сжщиятъ ще е rо
товъ до мtстото на постройката. А пж ть нt

маше. Имаше само стръмни, тtсни дървар

ски пж.теки. Но това не стресна туриститt, 

любителитt и всички, които милtеха за кра· 

сотата на планината. Дtлото бt общограж

данско. Въ тtхна подкрепа бtха общината, об

щинскиятъ съветъ, икономическото дружество 



въ Сливенъ и цълото гражданство. Голъма 

заслуга въ дълото се пада на r. П. Драrиевъ 
- тоrавашниятъ началникъ на Бургаското 

трудово бюро. Пжтьтъ при вс11чката му слож

носrь въ терена бъ проученъ и работитъ по 

откриването му започнати отъ група аре· 

станти отъ Сливенския окржженъ затворъ. 

Групата бъ отъ 50-60 души. По-после къмъ 
къмъ тъхъ се присъедини трудова група отъ 

80-100 човъка. Пръчки при работата, както 
морални, така и материални, имаше много и 

отъ най-разнообразно естество. Но тъ бъха 

преодолъни и на 20 с е п те м ври 1! 1933 r. 
къмъ 11 часа преди пладне, първитъ 
автомобилъ и камионетка съ група 

ту р и с ти, л ю би т е л и и r р а ж да н и, и з· 
пъкнаха на историческия Орловъ 

извор ъ. Откриване автомобилния пжть 

дойде да потвърди за лишенъ пж.ть, че ко

гато желанието е силно и сплотеностьта 

здрава, нъма пръчки, които да не бждатъ 

превъзмогнати. И това, което преди 3-4 
месеца бъ мечта - желание, вече бъ фактъ. 

Пжть за автомобилъ по масива на Синитъ 

камъни вече имаше. Презъ въковнитi; гори 

И Ц8ЪТИСТИ поляни на [ И р И Ш а, Чер НИ тъ 
камъни, по които иъкога бродъха широко

роrи елени и тънконоrи сърни, днесъ про· 

бъrватъ автомобили. А rорскитъ усои, които 

ознаваха само рева на звъроветъ, днесъ, 

се огласяватъ отъ гласа на Сf1ренитъ по ко

литъ. 

Новопрокараниятъ пж.ть има и ще има 

rолъмо значение за лътовищния животъ на 

БТС - клонъ .Българка" ·и ЮТС - клонъ 

• Синитъ камъни·. Почти всички обекти за 

бж.дещитъ лътовища по масива на Синитъ 

камъни еж. въ зависимость отъ новопрока

рания пж.ть. Обаче лътовище Карандиля, 

презъ което минава пж.тьтъ, почувствува 

най-вече облагитъ му. Строежитъ по него 

станаха възможни и по-11есно изпълняеми, 

нъщо повече: замисли се построяване на 

хижа въ тая долина, която отъ редица го

дини бъ се оформила като лътовище. За 

чельта съ протоколъ отъ 17. Vll. 1935 г. Спи-

венскиятъ общински съветъ при единодушно 

решение отстж.пи за въчно ползуване 

м i; с т но с т ь та Каран д и ля на БТС -
.Българка• и ЮТС - клонъ .Сини ка

мъни въ Сливенъ. Веднага следъ това се 

пристжпи къмъ изработване на благоустрой· 

ственъ планъ на лътовищеrо. Долината бъ 

парцелирана и парцелитъ раздадени. И като 

резултатъ отъ всичко това въ горния край 

на долината върху огръния отъ слънцето 

ридъ двесъ се издига хижата на сдруженитъ 

туристи въ Сливенъ. 

Така туриститъ отъ Сливенъ поставиха 

основата на собственото си лътовище, всръдъ 

което безъ шумъ, безъ спорове се изгради 

тъй много желаната хижа, чийто освещаване 

стана на 9 юли!! т. r. Сега тъ заслужено ще 
заематъ мъстото, което по право имъ се 

пада въ туристическото движение. Извър· 

шеното досега е залогъ за успъха на рабо

тата, която тепърва имъ предстои за уредбата 

на Карандиля и общо лътовищата въ Синитъ 

камъни. Тъмъ предстоятъ: залесяване обез

лесенитъ ридове, коригиране и поддържане 

въ изправность сж.ществуващитъ пж.теки, а 

еж.що и на главния автомобиленъ пж.ть. На

лага се проучване на Хаl!душката пжтека, 

като стръмнитъ и уклони се намалятъ. По 

тоя начинъ ще се улесни значително съоб

щението на града съ лътовището. Належащо 

е и водоснабJяването на Карандиля съ часть 

отъ водата на Учителската почивна станция. 

Необходима е и маркировка на цълия Сли

венски Балканъ. Hal!·nocлe време е да се за

мислимъ и за постройката на наблюдателница 

въ масива на Синитъ камъни, която ще е отъ rо

лъмо значение за проучване вътроветъ по Из

точния Балканъ. Нека не се забравя, че всъко 

начало е трудно, но затова пъкъ постигна

тит'h съ трудъ постижения еж морална от

плата за жертвитъ, сторени по него. 

Ето накратко пж.тьтъ, по който се разви, 

закрепна и зажив'h туризъмътъ въ Сливенъ, 

съ неговитъ застои, завои и постижения. 

Нека той послужи за поука на тия, които 

и д а т ъ с л е д ъ н а с ъ. 
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ПЛОВДИВЪ И ТУРИЗЪМЪТЪ 

Отъ Д-ръ В. Пi.евъ 

Най-стариятъ rрадъ въ предtлитt на роди

ната, :признатиятъ водачъ въ~борбитt за ду

ховното и политическо освобождение на бъл

гарското племе, покритъ съ мистиката на ми

налата слава,.на духовно и .;_материално вели

чие, съ отворени;обятия посрещна идеята на 

нашия нриснопаметенъ ~учитель АJл е к о за 

да се похвали, че има единъ представитель 

въ втората столица на България, единъ упо

ритъ и преданъ радетель на туристическата 

идея, единъ неуморимъ ратникъ на нейното 

тържество .• Калояновъ връхъ" стана 

единъ отъ главнитt стълбове на Съюза. Ние 

не ще споменемъ за неговото значение въ 

Хижа .Чуднит1; мостове " 

организиране на туристическитt инициативи. 

Скоро следъ основаването на Софийското 

д-во „А лек о• група интелектуалци (дирек

тори, лtкари, учители, инженери, адвокати) 

образуватъ Пловдивския клонъ на БТС, като 

ro именуватъ .Калояновъ връхъ" (на 

името на едноименния връхъ въ Родопитt 

надъ с. Маркова, 12 клм. южно отъ града, 

съ височина 800 м. надъ морското равнище). 
Отъ тогава ето вече 40 години Б ТС може 
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съюзната дейность, добила толкова блtскави 

постижения за Родината. Ще се задоволимъ 

да подчертаемъ само онази роля, която изигра 

въ културния подемъ на нашия хубавъ Плов

дивъ, претърпtлъ въ своето културно разви

тие толкова сътресения и м.жчнотии, бюю по

ради индиферентностыа, съ която се отна

сяше централната власть къмъ неrовитt въ

пиещи нужди, било поради прииждането нt

колкократно на внушителни маси полуrра-



мотни, по-низкокултурни бtжанци, било по

ради стихийни, стопански и природни бед

ствия, които отвлtкоха цtлото внимание въ 

материално възстановяване. 

Презъ цtлия свой животъ .к а л о я но в ъ 

връх ъ • остава една идеалистична органи

зация, която зарегистрира ценни придобивки 

въ културния животъ на П,1овдивъ. Въ рж

цетt все на просвtтени хора, тя наложи тури

стическата идея въ нейната необходимость 

за културния напредъкъ на rолtмия rрадъ. 

Докато излетната дейность бt лична инициа

тива, проаrитирвана винаги съ много позиви 

и агитаuионенъ шумъ, сега отъ 10-15 го
дини съ затаена радость старитt труженици 

се любуватъ на масовото (цtли влакове) из-

. ползуване на праздничнитt дни отъ всички 

слоеве на населението, за да реализиратъ 

единъ nо-близъкъ или по-далеченъ излетъ . 

Една непреодолима спънка еж оскжднитt 

съобщителни срtдства до планинитt и зато

ва се отиваше съ влакъ до близкитt полски 

гари (Кричимъ, Катуница, Садово и др.), но 

съ откриване Асеновградската, Панаrюрската 

и Пещерска линии движението взема още 

по-масовъ характеръ. Не че всички излет

ници еж организирани туристи, но излет

ниuитt еж осмислени, одухотворени съ оче

видния стремежъ за по-близко общуване съ 

природата и докато въ миналото се смtеха 

на насъ, нарамили раницитt съ устремъ къмъ 

върха, днесъ всtки гледа да се похвали съ 

нtкое свое туристическо постижение, говори 

съ възторrъ за своитt излети. 

Нека признаемъ, нашиятъ най-сигуренъ 

методъ за въздействие бt личниятъ примtръ 

чрезъ организиране винаги смислени и кра· 

сиви излети. Безъ злоуnотрtбление съ сво

бодата, безъ пресилване и рискове, винаги съ 

пtсни и смtхъ. Но деятелностыа на .к а

ло я но в ъ връх ъ" не се ограничаваше съ 

това; многото сказки и беседи, изнесени отъ 

негово име, вечеринкитt и забавитt еж били 

винаги пропити съ високъ духъ и настрое

ние. 

Престижътъ на .к ало я но въ връх ъ" 

въ града е безспоренъ. Достатъчно е да 

споменемъ, че когато стана въпросъ за ор-

rанизиране .Дома на културата и просвt

тата •, дружеството ни бt поканено да вземе 
живо участие и способствува за реализиране 

на тази идея, като този домъ обедини дру

жествата на Просвtтния съюзъ, лtкаритt, 

инженеръ-архитектитt, художницитt и арти

ститt. Неrовитt членове еж отъ елита на 

всички слоеве на пловдивското общество, 

това еж най-преданнитt идеалисти. 

Така .Калояновъ връхъ" се сдоби 

съ чудесенъ домъ - .Дома на културата и 

просвtтата •, въ центъра на града, съ добре 
уредени канцеларии, салони за вечеринки, 

сказки, изложби и първокласенъ бюфетъ за 

всички времена. 

Но не по-малко забележителни еж и ма
териалнитt придобивки на „К а л о я н о в ъ 

връх ъ •. Той взема живо участие при из

граждането на Мусаленската хижа, за което 

има братската признателность на Самоковци, 

на Бtлмекенската „К. Панайодовъ•, .Юм

рукъ-чалската. и дори на ловни, каквато е 

.Брянощица". Съ съдействието на Карлов

ския , клонъ строи Юмрукъ-чалския заслонъ. 

Построи уютната и красива хижа • Чуднитt 
мостове• при „Еръ-кюприя•, подъ върха 

„Персенкъ", за да може всtки туристъ да 

посети това чудо на природата, съ което е 

над11рена България. А сега, на 24 клм. южно 
отъ града, върху преднитъ вериги на Родо

питt, въ мtстностыа .Юрукъ-аланъ• (около 

1200 м. надъ м. р.) строих .• Здравецъ". Вър
ху една площь около 200 кв. м. вече еж из
дигнати стенитъ на първия и втори етажи 

подъ р.жководството на настоятелството и хи

жестроителния комитетъ, който замисля вече 

освещаването и. За дома, дветt хижи, засло

на и материалната подкрепа на толкова други 

хижи .Калояновъ връхъ" изразходва близо 

500,000 лева, събрани презъ последнитt 10-
12 години. 

Така дружеството разкри широко пжтя 

за тържеството на туристическитt идеали. 

Събуди ги въ интересъ на гражданството 

къмъ дивната природа на Родината, създаде 

възможность да я опознаятъ, обикнатъ без

заветно и служатъ преданно за културния и 

материалния напредъкъ на България. 
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30 ГОДИНИ „РИЛСКИ ЕЗЕРА" 
Отъ А. Меджидиевъ 

Една измежду най-старитъ и най-дейни

тъ ·културно-nросвътни организации въ rp. 
Дупница е туристическата. Тя е nлодъ на 

rолъмото въздеЯствиr па близката величест

вена Рила-планина. Знайно е, че па 23. VII. 
1899 година се слага началото на органи
зирания български туризъмъ, а Дуnнишкиятъ 

клонъ .Рилски езера• отъ 6'1 С започва сво
ята работа съ учредителното си събрание на 

12. IV. 1909 година. Разnространитель на 

Възрастпитi; туристи бързо бi;ха послед

вани отъ учащата се младежь, която се ор

ганизира въ свое юношеско туристическо 

дружество още въ 1911 година. 
Животътъ на туризма въ Дупница бъше 

много буенъ до войната, но последната спи

ра неговата дейность, когато всички туристи 

тръбваше да дадатъ своята дань на Родината 

въ дни на тежки изпитания. Учениuитt-ту

ристи, обаче, и презъ тъзи страхотни и сжд-

Хижа .Скакавица• 

туристическата идея е Никола С. Додов?.! 

сподвижникъ на Алеко. Животътъ на .Рил

ски езера" започва съ 44 организирани ту

ристи. Дейностьта имъ е била rолъма, завид; 

па и презъ 1912 година изнасятъ Xll редо

венъ туристически съборъ, ,която е билъ 

изразъ на голъмъ туристически . напредъкъ 
изъ рилския край. Това еж първитъ rоди~и 
на българския туризъмъ, когато тсй бързо 

се закрепва изъ различнитi; части на стра

ната, бързо възприеманъ отъ българската 

интелигенция, затова нъкои съ право нари

чатъ туристическата организация елитна. 

боносни дни не спираха своята дейность. 

На 1 августъ 1919 година, когато настж
пиха спокойни дни, радетелитi; за родната 

природа не забравиха своята туристическа 

организация. Тъ възобновиха клона .Рилски 

езера•, който и днесъ стои на предната 

линия въ редоветъ на българския туризъмъ. 

Съ небивалъ ентусиазъмъ се заработва за 
постройката на първата туристическа хижа 

въ България, която на 1922 година събира на 
своето освещаване туриститъ отъ цълата 

страна. Хижа .Скакавиuа• е първиятъ па

метникъ на туристическото творчество въ 



недрата на роднит1; планини. Тя е майката

туристическа хижа въ България, която 

по-късно намъри свои сътрудници - хи

жи и заслони изъ най-красивит1; кжтове 

на роднитъ планини. Нейнитъ пламенни ини

циатори Никола С. Додовъ и Д-ръ Иванъ 

Хр. Лабутовъ не еж вече между живитъ, 

но дtлото имъ ще говори на следващитъ по

колtния за се·беотриuанието, съ което тръбва 

да се служи на българската природа и изоб

що на България. Тази хижа се оказа недо

статъчна да приема поклоннициrъ на Вели

ката Рилска пустиня, което обстоятелство на

ложи постройката на малката хижа прсзъ 

1931 година. Тази хижа-първенецъ е постро
ена при Седемп Рилски езера на 1870 м. 
надморска височина и едвали има български 

туристъ, който да не е миналъ пре.~ъ нея. 

Много добре е обзаведена съ постояненъ 

яазачъ. Тя е вtренъ стражъ на българския 

туризъмъ срtдъ най-величествената българ

ска планина. Тази хижа струва на клона къмъ 

400,000 лева. 
Презъ 1932 година клонътъ изнесе XXV 

редовенъ съюзе1Jъ съборъ, който бtше из

разъ на туристическата мощь и отново под

черта значението на Дупница като туристи

чески центъръ и изходно мъсто за Рила-пла

нина. 

Дейностьта на дупнишкит1; туристи не 

спира до тукъ. Тъ намиратъ, че Дупница тръбва 

да има свой туристически домъ. Съ неимо

върни усилия и ръдъкъ ентусиазъмъ на то

гавашния пр~дседатель, сега покойникъ, Д-ръ 

Ив. Лабутовъ, презъ 1933, 1934, 1935 и 1936 
години се изгради туристическиятъ домъ 

сръдъ най-красивата часть на града - Град

ската градина. Това е величествената сграда отъ 

120 кв. м. и 80 кв.м. тераси, два етажа и наблю
дателна кула, отъ която се откриватъ краси

ви изгледи къмъ града и Рила-планина. Този 

домъ струва на клона 700,000 лева. Има са
лоJiъ и добре обзаведена туристическа спалня. 

Представлява истинска гордость на дупниш

китt туристи и гражданство. Последното ви

наги е давало съ готовность своята широка 

материална и морална подкрепа на туристи

тt, защото еж доказвали своята творческа 

дейность. 

Презъ това лtто клонътъ сложи 250 м. 
телено вжже при 7-тъ Рилски езера, съ кое

то да се улесни преминаването на планината 

презъ зимата и да се свърже хижа .Скака

вица" съ новостроящия се заслонъ въ мъст

ностьта Пазаръ дере. Това вжже струва на 
клона къмъ 10.000 л. 

Всtко лtто, отъ осемь години насамъ, при 

езерото „ Паничище" клонътъ урежда свое 

туристическо лътовище, посещавано отъ де

сетки семейства. Представлява грамадни по

ляю:1, съ голtми борови гори и красиво мал

ко езеро въ сръдата. 

Тази година дупнишкитt туристи изгу

биха своя незамънимъ другарь д-ръ Иванъ 

Лабутовъ. Неговото мtсто за д1,лги години 

ще остане незаето. Но затова пъкъ туристи

тъ и приятелитt му събраха помежду си 

30,000 лева и още тази есень ще бжде сло

жснъ бюстъ-паметникъ при туристическия 

домъ. Това е изразъ на силно развито тури

стическо другарство и признателность къмъ 

дълото ьа родния туризъмъ. 

БТС възложи на клона постройю,та на 

съюзния юбилеенъ заслонъ въ мъстностьта 

.,Пазаръ-дере" въ Дупнишка Рила-планина. 

Дупнишкит1; туристи приеха това съ жела

ние и съ снтусиазъмъ ще го изnълнятъ. Не

говото освещаване ще бжде на юбилеАния 

съборъ. Ето накратко дълата на туристичес

ка Дупница въ единъ периодъ отъ 30 го
дини. Тя записа свtтли страници въ история

та на българския туризъмъ въ продължение 

на три десетилътия въ града и сръдъ дивно 

красивата Рила. 

Тя твори съ небивалъ ентусиазъмъ всиq
ко онова, което допринася за популяризира

нето на красивата българска природа. Затова 

клонътъ издаде свой периодиченъ листъ 

• Рилски езера·, издаде „ Въспоменателенъ 
сборникъ• на клона по слуqай освешаване

то на туристическия домъ на 1937 година. 

За пропаганда отпечаТ11 и брошура .Дуп

ница - лътовища, стопанство и култура" въ 
3,000 екземпляра. 

Върни на своята оби'!Ь къмъ роднип пла

нини, ,.Рилски езера" ще пребждатъ. 
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РАЗВОЙ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ ВЪ 
КАРЛОВО 

Отъ Христо Г. Фърговъ 

Често пжти отъ нашит-в другари гости чу

ваме, какво ние карловци сме по рождение 

туристи. И наистина, ръдко има градъ въ 

България, надъ който тъй близко, стръмно 

и високо да се възправя истинска стена отъ 

планина, както е случаятъ съ нашия градъ, 

сгушенъ подъ крилото на най-скжпата и най

любима българска планина .Бащицата старъ 

Балканъ". И то подъ най-дивната и най-не

пристжпна часть, кждето още отъ преди в-в

кове властвуватъ балканскитъ исполини: Амба

рица, Купенътъ и първенецътъ Юмрукъ-чалъ, 

обвили въ мъгливъ плащъ СВОИТ'В В'ВКОВ'ВЧНИ 

тайни. Тамъ, кждето всъки ручей нашепва 

една легенда, всъка скала сочи на единъ по

двиrъ, всъка пропасть крие една тайна. Тази 

часть отъ родния Балкаuъ, вср1щъ която все 

още живъе споменътъ за стотицитъ и хиляди, 

знайни и незнайни борци за правда и сво

бода, наче.10 съ приказния Кра1ш Марко, 

хвъркатиятъ Филипъ Тотю, славниятъ Па

найотъ войвода съ неговия храбъръ знаме

носецъ и отпосле Апостолътъ на свободата 

Василъ Левски, великиятъ поетъ и револю

ционеръ Хр. Ботйовъ и др. И мжчно ли е да 

се обясни днесъ онова незадушимо желание, 

онзи несъкрушимъ духъ, онази непреклонна 

воля, които проявиха въ недалечното робско 

минало старитt карловци, за да създадатъ 

отъ този почти турски rрадъ сръдище на ма

териална култура и огнище на народното 

свъстяване, откждето излъзоха rениятъ на 

българската революция Левски, първиятъ 

български вестникарь д-ръ Ив. Богоровъ, 

ненадминатиятъ всенароденъ блаrодетель !:в. 
Георгиевъ и плеада народни будители, борци 

за свобода и творци на българската стопан

ска и духовна мощь? Не бъше ли Балканътъ, 

който великодушно отдаваше своитъ богат

ства, своята сила, своя духъ и своята бащин

ска благословия на това свето народно 

Д'ВЛО? •. 
Тъй бъше преди освобождението. Така 

близко и неразривно бъха свързани въ онази 

тъмна епоха планина и народъ ! Свързани за 
борба на животъ и на смърть. И краятъ на 

тази борба бъ освобождението на България, 

когато освободениятъ български духъ наново 
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литна къмъ далечни и свътли простори, а 

роднитъ планив11 за моментъ каточели се 

усамотиха въ мълчанието на своята пред

въчна тайнственость, въ очакване на нъщо 

ново, което идваше, което тръбваше да дойде .. 
А новото, което идваше, бъха новитъ отно

шения, новата дружба и новото преклонение, 

които дължеше свободниятъ вече българинъ 

къмъ своитъ вtковни з11крилници. Това бъше 

българското туристическо движение, вдъхно

вявано отъ безсмъртния Алеко •.. И станаха 
роднитъ планини изворъ на здраве, радость 

и любовь, храмъ на чистата красота и сим

волъ на свобода и независимость ! •. 
Като се иматъ предвидъ изтъкнатитъ по

горе исторически връзки между Балкана и 

Карлово, може смъло да се предположи, че 

нашиятъ градъ, който още въ турско време 

брои измежду своята интелигенция и люде 

добре запознати съ западноевропейската кул

тура, следъ освобождението сигурно щъше 

да бжде поне единъ отъ първитъ, ако ли не 

и пръвъ ратникъ на туристическото движе

ние въ България. Обаче, както е исторически 

известно, карловци изкупиха свободата си на 

много скжпа цена. Близо 800 души, между 

които почти всички духовни и стопански пър

венци, загинаха, завидното благосъстояние 

на единъ цвътущъ 14-хиляденъ градъ изчезна 

почти за миrъ, а поради настжпилитъ нови 

политически и икономически условия Карлово 

доскоро личеше въ списъка на изостаналитt, 

западналитъ, а да не кажемъ и .забравенитъ" 

исторически наши градчета. 

Все пакъ по предание, по задължение, 

та и по необходимость карловци никога не 

скжсаха връзка съ родния Балканъ, защото 

каточели и следъ освобождението тъ един

ствено въ него виждаха , търсъха и намираха 

сили, надежда и упование да издържатъ но

вата и по-страшна борба за сжществуване и 

стопанско превъзмогване. Та нали и сега 

пакъ само той имъ оставаше въренъ закрил

никъ и помощникъ, предлагайки, както всъ

коrа, своитъ неоценими красоти и богатства! 

И наредъ съ овчари, дървари, ловци, рибари, 

билкари и иманяри ние виждаме още отъ 

най-рано време да посещаватъ Балкана и 



люде, които нtматъ никакви стопански от

ношения къмъ него, а идватъ само отъ лю

бовь къмъ красивото, за душевно удовол

ствие, за отмора на тtлото. Това еж тъй на

реченитt .балканджии• или туристи отъ .ста

рата школа", каквито еж и досега всички 

здрави и жизнерадостни карловци, неоргани

зирани още въ мtстното туристическо дру

жество. Забележително е, че още въ 1898 r. 
тукъ имаше вече и наченки отъ хижестро· 

ителство по личнии nочинъ на виденъ кар· 

ловски общественикъ: въ Карловския Балканъ 

се построява каменна сграда, която служи из

ключително за излетуване и лtтуване ... 
Въ отговоръ на позива, издаденъ отъ 

първото българско туристическо дружество 

• Ал. Константиновъ • въ София и отnравенъ 
до всички краища на България за образуване 

на клонове, на 16 май 1902 година въ Кар

лово се основава такъвъ nодъ названието 

„Куnенътъ•, около който се обединяватъ 

почти всички по-издигнати карловци. Новиятъ 

клонъ, освенъ чисто туристически цели и за

дачи, предвижда въ устава си и създаване и 

поддържане на отдtлитt: .украсителенъ, на

сърдчение гостуването, фотографски, вело

сипедски, археоложски и др., изобщо про

грама, явно неизпълнима при тогавашното 

икономическо състояние на западнало и обез

людено Карлово. Следъ двегодишно сжще

ствуване клонътъ заrлъх13а, като все nакъ 

ycntвa да насочи вниманието на своитt чле

нове и карловци къмъ nланомtрна излетна 

дейность за посещение и опознаване истори

ческитt паметници и природнитt красоти на 

Стръмската розова долина и Балкана. И отъ 

тогава до 1913 година наново продължава 

периодътъ на .балканджийството", но вече 

значително по-осъзнато и облагородено. Бал

канътъ става обектъ за маrово излетуване и 

лtтуване. 

Тутакси трtбва да се отбележи, обаче, 

какво nрезъ сжщия nериодъ отъ време, а 

особено къмъ края, поради балканската война, 

мнозинствотu отъ nровинциаляитt туристи

чески дружества не проявяватъ животъ. 

Презъ 1908 r. въ Русе се основа първото 
ученическо туристическо дружество, което 

роди идеята за юношеско туристическо дви

жение въ България. Тази идея прониква 
между ученицитt на Карловската непълна 

гимназия и на 5 октомврий 1913 година въ 

Карлово се основава шестиятъ по редъ клонъ 

отъ ЮТС въ България, подъ название .Юм

рукъ чалъ", който отначало работи почти „не

легално", тъй като отношенията на уч·илищ

ната управа къмъ ЧJ1еноветt ученици еж 

неприязнени. Първитt събрания еж тайни, , а 

излетитt неофициални, но скоро следъ това 

движението се .легализира• и крачи бързо 

напредъ. Тукъ трtбва да се изтъкнатъ и rо

лtмитt заслуги на двамата русенци Христо 

Стояновъ и Хелмутъ Броксъ, които по това 

време като „емигранти• учатъ въ мъстната 

непълна гимназия. 

Следъ общата война, първи отъ всички 

дружества въ Карлово се окопитватъ юно

шитъ-туристи. Заnочватъ съ излети, продъл

жаватъ съ утра, вечеринки и театрални пред

ставления (по едно време образуватъ теат

рална трупа, която обикаля околнитt град• 

чета) и цtлиятъ приходъ отива въ новоосно

вяния фондъ за постройка хижа въ Карлов

ския Балканъ, Въ 1922 година този фондъ е 
достатъчно нарастналъ, мъстото на хижата 

избрано и къмъ края на лътото става тър

жественото полагане основния камъкъ въ 

присжтствието на множество туристи и граж

дани. 

По това време БТД и изобщо тури

стическото дtло въ България е въ въз

ходъ - възрастни туристи и юноши, ма

каръ и отдълно, започвзтъ навсtкжде за

дружна работа. Ето защо на Герrьовденъ 

1923 r. възрастнитъ вече юноши-туристи въ 
Карлово, заедно съ много любители граж

дани, образуватъ клонъ отъ БТД подъ име 

• Юмрукъ-чалъ • и, подкрепени безрезервно 

отъ остаяалитъ юноши-туристи, nродължа

ватъ съ сжщата упоритость и устремъ. И на 

Петровдень 1926 r., всрtдъ най-дивата, но и 
най-живописна часть на Карловския Балканъ, 

се извърши още по-тържествено освещава

нето на първата туристическа хижа въ Стара

nланина, въ присжтствието на хиляди еiп'у
сиазирани граждани и туристи отъ цъла Бъл
гария. . . Тази хижа носи името на Балкан

. ския първенецъ - .,Юмрукъ-чалъ•. , ,. ' 
Презъ 1927 година Карловската община, 

преценявайки достойно дtлото 'на карловск~
т'В туристи, сама отстжпва · изосtавена·та~) · и 
грохнала горска барака при в6дЬ.спйВа на 
Малката и Голъ~ата рtки и още сжщата· rь
дина Карловскиятъ Балканъ се украс11ва ''още 
съ една хижа - ,Хубавецъ". .-:, ' ·,,,' 

Презъ прол'Бтьта на 1933 годи.на к'аl)ЛОВ-

. { ~ ~ 
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скитt туристи подематъ новъ починъ -
постройка на туристически домъ въ Кар· 

лово, върху отпустнатото отъ училищното 

настоятелство мtсто край парка на .Евлоrий 

Георrиевъ •, но тукъ се намtсва злокобната 
ржка на невежеството и егоизма - хижа 

• Юмрукъ-чалъ", rордостьта на,туристи и кар
ловци, биде опожарена - изrорt отъ основи! 

И тогава стана нtщо нечувано и 'невиж
дано не само въ Карлово! Карловскитt ту

ристи, следъ като сами уловиха престжпника 

Днесъ най-неrосrоприемниятъ връхъ на Бал

кана е достжпенъ за всички .... 
Тази година въ изпълнение конrреснитt 

решения, подъ ржководството на Централ

ното настоятелство, карловскитt туристи пред

приеха маркирането на пжтя отъ rp. Карлово 
до връхъ Юмрукъ-ча,1ъ. Съ това се поставя 

началото на официалната и окончателна мар

кировка на пжтищата въ Балкана .... 
Днесъ Карло11скиятъ клонъ .Юмрукъ-чалъ• 

оrъ БТС обединява блаrороднитt усилия на 

Хижа "Юмрукъ чалъ" 

и го предадоха на правосждието, затаиха дъл

боко въ сърдца;rа си своята мжка, напрег

наха наново мишци и съ помощьта на кар· 

ловци и туристи оrъ цtла България, върху 

основитt на изrорtлата хижа, само за едно 

J,Jtro построиха нова хижа • Юмрукъ-чалъ •, 
ро-rолtма, по-здрава и по-хубава. , 
' Презъ лtтото на 1936 r., съ материалната 
~одкрепа на Пловдивското туристическо друже
ство карловци осжществиха още една. мечта съ 

~Остройката на ВИСОКОПЛаНIЩСКИЯ ЗаСЛОНЪ на 
връ~ъ, Балкана, ПОДЪ самия Юмрукъ-чалъ. 

120 възрастни членове и 60 юноши отъ сек
цията при мtстното Срtдно техническо учи

лище. Обаче въ сжщото време той има задъ 

себе си моралната и материална подкрепа на 

офИI):Иалнитt власти и цtлото карловско граж

данство, защото неговата 16-rодишна дейность 

е бш~а винаги и отъ всички правилно пре

ценявана. 

Презъ този периодъ оrъ време карлов

скитt туристи, като организация, всtкоrа еж 

били начело и въ първитъ редове за пости· 

rане всички начинания и мtроприятия, це-



лещи културно-стопанското издигане на род

ния градъ. Така: при всички благоустрой

ствени, залесителни, украсителни инициативи, 

предприемани отъ съответнит1; власти, т1; 

първи еж се притичвали спонтанно и непри

нудено да дадатъ своето съд( йствие, а съ по

стройката на хижитt и заслона, маркиране и 

поправяне пжтищата въ Балкана, съ под11ър

жане спални въ града и съ непрекжсната 

писмена и устна пропаганда предизвикаха 

масовото посещение на Карловския Балканъ 

и Стрtмската Розова долина, чиито истори

чески паметници, природни красоти и наци

онални богатства еж вече достойно оценени 

отъ нашенци и отъ чужденци. 

Нtщо повече, по тtхенъ примtръ и при 

тtхно близко участие презъ последнитi; го• 

дини, все въ Карловския Балканъ, се постро

иха хижа • Червенъ кръстъ" и .Военната 

хижа", въ които лътуватъ и отпочиватъ 

бедни ученици отъ основнитt училища, во

еннослужащи, а ПJJезъ останалото време еж 

на разположение и услуга на всички туристи 

и проходящи. 

Най-после все съ моралната подкрепа и 

вещо съдействие на карловското туристиче

ско дружество, отъ десетина години насамъ 

въ близкитt градчета Со11отъ, Клисура и Ка

лоферъ се основаха и затвърдиха нr ви ту

ристически клонове, първитt два отъ които 

вече построиха и поддържатъ хижи по11ъ в. в. 

Амбарица и Веженъ, а третиятъ к11онъ е въ 

строежъ на нова хижа подъ в. Ю.11рукъ 

чалъ ...• 
Тази е, накратко, историята на туристи

ческото дв~жение въ 8-хилядния rрадеuъ 

Карлово, койrо едва отъ нtколко години, и 

все пакъ благодарение на Балкана,*) наново 

стжпва на крака, съ намtрение да следва 

неотклонно заветитt на едно славно истори

ческо минало. 

Накрай, вмtсто да изчислявате сто!!ность

та на туристическитt постижения на кар

ловци въ левове, вложенъ капиталъ, въ де

кари залесени площи, въ ки.юметри марки

рани и поп авени пжтища или въ неоцени

мия съ нищо непосиленъ чав-вшки трудъ, 

см-втаме за най-добре да изтъкнемъ само 

факта, че ржководителитi; на Карловския 

клонъ, още отъ основаването му и до днесъ, 

еж все едни и сжщи лица, преизбирани на

ново всtка година. А като се има предвидъ, 

че почти сжщитi; лица еж били основатели и 

ржководители и на юношеското туристическо 

движение въ Карлово, ще трtбва да се за

ключи, че най-главниятъ двигатель на 26-го

дишната организирана туристическа дейность 

въ Карлово е било, преди всичко и надъ 

в сичко, взаимно-~:о зачитане и дов-врието, 

което винаги е царувало както между самит1; 

туристи, така и между туристическата орга

низация и гражданството. А съ народното 

дnвtрие и приз н ание се по.1зуватъ само 

он-взи организаuии, които си поставятъ явно 

народополезни пели и задачи, съ себеотри

uание ги следватъ и честно и безкористно 

постигатъ и ра·1решаватъ. И това народно 

11ризнание е най-ценниятъ капиталъ на ту

ристическото движение · въ България, най

скжпата наrрапа на всtки български туристъ, 

който искрено и всеотдайно обича прекрас

ната родна земя ! ... 

*) Нt:съмненъ тласъкъ за икономическото 
повдигане на hарлово даде построената въ 

1926 r. обшинска водна електрическа цен
трала - 1050 конски сили. 
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ДоЛОТО НА ПЛоВЕНСКИТо ТУРИСТИ 

Отъ д. Каракашевъ 

Преди тридесеть и деветь години, като 

зарята отъ сияние, стигнаха и въ Дунавската 

равнина първитt пробпtсъци отъ идеитt на 

Апеко. Ппtвенъ, срtдишето на тая равнина, 

макаръ и да му пипсватъ ония красоти на 

родната природа, които биха го издигнали 

до единъ първостепененъ туристически цен

търъ, все пакъ при неговата еж.шествуваща 

природна оf,становка понесе факела на ту

ристическата организация. 

На 20 януарий 1901 година, по инициа

тивата на инж. Въпчановъ, шепа идеалисти 

формирали туристическото дружество въ 

града и презъ месецъ юлий еж.щата година 

утнърдили у~:тава му, По-късно, презъ 1904 
r., Плtвенъ е посрещналъ IV-ия редовенъ 

конrресъ и дружеството по това време е би· 

ло едно отъ първитt по деl!ность. Като въ 

непрекжсната нишка, то е вървtло отъ ус

пtхъ къмъ успtхъ и ежегодно е провеждало 

завидна обществено-културна дейность. . 
Въ ония времена, когато българската ин

телигенция се е лутала като корабъ въ раз

вълнувано море, нашитt съrраждан11 тури

сти, малцина отъ които днесъ еж между 

насъ, надаватъ повикъ за запазване природ

нитt красоти и военно· историческитt па

метници около града. Безъ да жапятъ време 

и срtдства, тt прист,1шRатъ къмъ ограждане 

на паметницитt и попаrатъ rолtми усилия 

за уреждането на първата за времето си ту

ристическа градина въ „ Кайпъка". Тоя рt
дъкъ за времето си идеализъмъ се роди то

гава въ тtхнитt души, за да се пренася като 

свещенъ оrънь отъ поколtние на поколtние. 

На ржка ми еж и първитt сведения за 

излетната дейность. Мtстото, съ което раз

полагаме, не ми дав!l възможность да опи

ша старанията на тия скромни пионери, 

които по цtли дни трtбвало да обикалятъ 

своитt близки и приятели, за да rи изведатъ 

всрtдъ природата на изпетъ. 

Идватъ воl!нитt. Както всtка организа

ция, така и туристическото дружество въ 

Плtвенъ временно преустановява своя жи

вотъ. Въ 1922 година седемь души ентусиа
зирани туристи го възобновяватъ. Отъ тога

ва и до днесъ дружеството е въ непрекж

снатъ възходъ. То изнесе презъ 1927 годи
на ХХ редовенъ конrресъ, сдоби се съ сим

патиитt и кредита на цtлокупното ппtвен

ско гражданство и продължава да върши ти

хо и скромно своето материално и морално 

творчество. 

На южния край на града, въ съседство 

съ великолепието на Скобелевия паркъ, се 

издига кокетна монументална постройка -
домътъ на плtвенскитt туристи - въ ко

ято еж материализирани половинъ милионъ 

обществени туристически срtдства и въ 
която се кондензирва ценниятъ животъ на 

туристическата деятелность въ града. Въ 

близко бждеще на плtвенци предс1ои да по

ложатъ още малко усилия за изграждането 

на една хижа-заслонъ въ Стара-планина. 

Основитt на фонда еж положени вече и 

срtдствата за реализирането на строежа се 

набиратъ постепенно, 

Днесъ кпонътъ .Кайлъшка долина· брои 
около 300 души членове и, смtтаме, . безъ 

преувеличение може да се каже, че е единъ 

отъ първитt клонове на Съюза по своята ре

довность, организация и имотно състояние. 

Утре, когато всички ще чествуваме чети

ридесетгодишнината на епохалното дtло, за

почнало съ Щастливеца и което води въ 

безкрая на грядущитt български покопtния, 

не малко вним~ние трtбва да се отдаде и 

на туристическия Плtвенъ - единъ отъ 

първитt пионери на българския туризъмъ. 

Нека се поздравимъ съ досегашнитt общи 

постижения и пожелаемъ и въ бждеще съ 

още по-rопtма енергия и ентусиазъмъ да 

отиваме все нагоре! 



ОРГ АНИЗИРАНИЯТЪ ТУРИЗЪМЪ ВЪ БУРГ АСЪ 
Отъ Д, Драгановъ 

Съ радость трtбва да отбележимъ, че на

чалото на организирания туризъмъ въ Бур

гас" започва веднага следъ зова на Щастли

в ..ta „Къмъ планината!", отправенъ преди 
-1етиридесеть години къмъ софийскит1, граж

дани за изкачване на Черни-връхъ, 

Идеята на Алеко е намtрила реаленъ 

изразъ между нtколко будни бургаски 

граждани, начело съ инициатора и първия 

председатель арх. Георги Козаров'Ь, които 

презъ 1900 г. основав~Jтъ „ Бургаско тури

стическо дружество·, което бързо развива 
ползотворна дейность и обединява въ редо

ветt си 200 души туристи. Липсватъ ни 

сведения докога е сжществувало дружеството, 

но по всtка вtроятность дветt войни пара

лизирватъ неговата дейность и то престава 

да работи, 

Едва презъ 1922 година ревностни после
дователи на туристическата ипея, по ини

Б:"~тива на заслужилия дружественъ членъ 

и почетенъ председатель Илю Ивановъ, 

основават1~ наново Българско туристическо 

дружество .Странджа", което бива прието на 
следната година на съюзния съборъ за ре

довенъ клонъ на БТС. 

Четири години по-рано, а именно на 1918 r., 
група гимназиални ученици, следъ нtколко

дневенъ излетъ изъ Айrоския балканъ, под

тикнати отъ айтоскитt си другари и изпол

зувайки дошлия въ града туристически орга

низаторъ от1, Юношеското туристическо дру

жество ,Дунавъ" въ Русе, свикватъ въ нача
лото на учебната година учредително събра

ние и основаватъ Юношеско туристическо 

дружество „Росенъ камъкъ" отъ ЮТС. 
Дветt туристически организации разви

ватъ трескав~ дейность. Tt манифестиратъ 
открито предъ бургаското гражданство и 

младежь туристическата идея и въ кратко 

време спечелватъ въ редоветt си нови спо

движници, като всички се отдаватъ въ неу

морна работа за близкото до сърдцата имъ 

дtло. 

Особено трескаво работtше клонътъ „Ро

сенъ камъкъ" отъ ЮТС. Той обединяваше 
въ редоветt си най-дейната, будна и твор

ческа бургаска младеж~, и стана разсадникъ 

на култура, просвtта и трудъ. Въ него· мла-

дежыа бt намtрила пълна възможность 1t 

свобода да даде широкъ просторъ на своята 

мисъль, способность и инициатива. 

„Росенъ камъкъ" е родоначалникъ на 
всички младежки организации въ града ни, 

които взаимствуваха неговата вжтрешна 

форма на организационенъ животъ, дисци

плина и традиции. Съ една дълбока вtра въ 

себе си, по пжтя на самообразованието, са

мовъзпитанието и самоинициативата, юно

шитt туристи отбелязваха ежегодно нови 

завоевания и се наложиха на иначе апатич

ното къмъ подобни прояви бургаско граж
данство. 

Туристическото дружество „Странджа" on. 
БТС винаги ~ работило съвмtстно съ „Ро

сенъ камъкъ при провеждане на разни пу

блични акции, като е подкрепяло живо юно

шиn туристи, Обаче „Странджа" водtше 
анемиченъ животъ, защото му липсваха нови 

струи отъ членове, тъй като въ „ Росенъ 
" камъкъ се задържаха и следъ завършване 

на образованието си много младежи, които 

образуваха т. н. ,,свободна секция". Когато 
презъ 1928 r. .свободната секция" почти 
ищtло мина въ редоветt на „ Странджа·, за 
него започна новъ животъ, защото дойдоха 

дейни и подготвени кадри отъ туристи, на

пълно срастнали съ сжщностыа на нашата 

идея, които съ присжщата имъ енергия за· 

работиха неуморно за издигане името на 

клона и спечелване на нови любители на 

природата за неговитt редове. 

Тукъ му е мtстото да подчертаемъ, че 

разраствr1нето на българския туризъмъ има 

своето научно и психологично оправдание. 

Въ младенческитt години българскиятъ 

туризъмъ бtше таксуванъ отъ съвременни

цитt му като романтична и лична проява на 

неговитt създатели - поклонници на приро

дата. Въ наше време, обаче, животътъ на 

човtка се извънредно много усложнv., то1! 
стана динамиченъ, грижитt за сжществу

ването му, поради редица икономиче

ски причини, едвали не поrлъщатъ цt

лата часть отъ неговата мисъль, сила и · 
воля. Условията на съвременния животъ въ 

всичкитt му разновидности се отразява, без

спорно, пагубно върху жизненитt сокове, 
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които nоддържатъ нашата nсихика и фи;шка, 

тt сломиха духа ни и обърнаха сжществува
нето ни въ безрадостно влачене no жизне

ния nжть. 

И като реакция на това невзрачно сжще

ствуване се надигна сnасителната идея на 

туризма, която зове хората отъ всички со

циални категории „ назадъ къмъ nриродата ", 
къмъ нейната чародейна сила, която един

ствена е въ състояние да обнови и освежи 

организма на днешния уморенъ човtкъ, дз 

Фаръ 

му върне нормалното състояние на душевно 

и физическо равновесие, да му възвърне и 

в'hрата въ живота. 

И така, туризъмътъ стана едно ново, 

силно no съдържанието си движение на 

въздухъ, слънце и радость, едно макаръ и 

временно откжсване отъ ежедневнит'h грижи 

и тласкане чов'hкз къмъ величието и хармо

нията на природата, къмъ приоблачнит'h ви

сини и слънчеви хоризонти, къмъ в'hчния 
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миръ на вселената, кждето всичко е чисто и 

обилно съ свtтлина. 

· Въ резултатъ на това състояние на духа 
на новото време, новото ржководство на 

.Странджа" започнл да урежда системно 
излети, които се nосещаваха масово отъ ор

ганизирани туристи и граждани - любители 

на nриродата. Нашит'h излетни обекти б'hха 

насочени къмъ МQрето и сушата . Пъряи ние 

уреждахме морски излети къмъ хубав1:1т'h 

крайбр'hжни обекти и създадохме любовь 

Сн. Д, Кацевъ 

къмъ родното море, Излетит1, завършваха 

при nовишено настроение, такова, каквото 

само природата е въ състояние да ни даде, 

и съ нетърпеливо очакване на следващия 

праздниченъ день. Може см'hло да се каже, 

че въ неnрекжснатото търсене на нови 

морски обекти ние създадохме първи сла

вата на най-много днесъ посещаваната екзо

тична и надарена съ толкова хубости .Uарева 

рtка" - Ропотамо. По-късно и особено въ 



последно време, благодарение на бързитt, 

удобни и евтини превозни срtдства, нашитt, 

излети се насочиха къмъ изоставената хай

душка Странджа планина, която справедливо 

привлtче вниманието на туриститt съ своитt 

необятни величествени rори и вtчно зелени 

ливади и стана единствениятъ кжтъ за прак

тикуване на туризъмъ въ града ни. 

Голtма часть отъ орrанизиранитt ту

ристи rюсещаватъ ежегодно друrитt бълr:~р

ски планини, които вече много добре позна

ватъ, и непрекжснато създаватъ чрезъ тtхъ 

оше по-голtма любовь и привързаность къмъ 

нашето скжпо д1:ло. 

Днесъ въ "Странджа" има една стегната 
и дисциплинирана група отъ дейни и идейни 

туристи, които еж предано отдадени въ рев

ностна служба на организацията ни и еж 

най-сигурната гаранция, че никога нtма да я 

изоставятъ да западне. 

Uель за нашата работа е била винаги: да 

създадемъ една истинска ку.чтурна органи· 

зация, въ която да се приобщятъ и събиратъ 

желанията, чувствата и стремежитt на лю· 

бителитt на природата, да станатъ вtрни но

сители на туристическата идея и да рабо

тятъ за нейното съвършенство. Ние смtло 

може да кажемъ, че въ града ни нtма друга 

организация, която да се ползува съ такова 

rолtмо обществено довtрие и симпатии оrъ 

всички срtди. "Странджа· заема челно мt
сто между фалангата на останалитt културни 

организации, той е търсенъ при провеждане 

на редица културни мtроприятия, свързани, 

разбира се, съ нашата задача, и взема ак

тивно участие въ всички акции, имащи за 

цель напредъка на Бурrасъ и околноститt му. 

Презъ дванадесетгодишното си сжществу

ване „Странджа" се е живо интересувалъ 
оrъ всички прояви на БТС, като се е ста

ралъ да бжде лояленъ и особено редовенъ 

къмъ Съюза, защото ние добре знаемъ, че 

само така ще може да се очаква спокойно и 

творческо развитие на БТС. 

• Странджа" своевременно даде своя скро
менъ материаленъ дtлъ за изграждане на 

метеорологическата станция на връхъ Му

сала съ прихода отъ уредената „Мусаленска 

вечерь •. Той е полаrалъ всички възможни 
срtдства за пропагандирането на туристи

ческата идея въ rрада, чрезъ уреждане на 

вечеринки, забави, фото-изложби, поставяне 

на видни мtста табла съ художествени 

снимки, уреждане ежегодно на агитационни 

седмици и туристически страници въ мtст

ната преса, която е била особено отзивчива 

къмъ нашитt прояви. Заслужава да се отбе

лежи, че урежданитt забави винаги се рад

ватъ на rолtмъ мораленъ и материаленъ 

успtхъ, което е ценно доказателство за сим• 

патиитt, съ които ни обкржжава бургаското 

гражданство. 

Изобщо къмъ цtлокупната: организа

ционна, просвtтна и творческа дейность на 

БТС, клонътъ .Странджа· има цененъ при
носъ за изграждане на величавото дtло на 

организирания туризъмъ, като близо дваде

сеть години отъ бptra на родното Черно 

море разпространява II насажда съ чувството 

и мисълыа на една апостолска работа въз

вишената идея на българския туризъмъ 

всрtдъ гражданството и младежыа. 

И ние, въпрtки трудноститt, които не

прекжснато преодоляваме, можемъ съ ра

дость да заявимъ, че ежегодно все повече се 

увеличава интересътъ къмъ нашата кауза, а 

това показва, че сме правилно разбрани и 

оценени и че орrанизираниrt туристи и 

всички любители на природата еж приоб

щени къмъ високата ни цель : да служимъ 

вtрно и всеотдайно на нашата майка - при

родата, да обикнемъ и опознаемъ Родината, 

защото само така ще я пазимъ ревниво. 
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„ПРИСТ A"1J - РУСЕ 
Отъ Вл, Георrиевъ 

Образуванъ презъ 1922 година, почти не
поср1щстRено следъ войната, въ наl!-тежкитt 

за племето ни години на материална нище

та и духовна безпжrица, когато въ душата 

на обезвtрената българска интелигенция ник

нtха като rжби следъ дъждъ чужди на нея 

идеи, основателитt на Русенския клонъ 

Наистина, не бtше лека тtхната работа 

въ това направление. Да се борятъ срещу 

тжпото безразличие на обезвtрени хора, въ 

които споменътъ оть ужаситt на войната бt 

още тъй прtсенъ, материалната нищета и 

заrриженость на които отнемаше желанието 

за духовни прояви, изискваше rолtма упо-

Залъзъ надъ Дунава 

„ П р и с т а" отъ Б ТС, въодушевявани отъ 
свtтлия и чистъ идеализъмъ на своя па

тронъ - Алеко Константиновъ, з11работиха 

трескаво, съ ентусиазъмъ, да насаждатъ 

всрtдъ русенското гражданство туристиче

ската идея, да насаждатъ въ душата му чиста

та обичь къмъ родната земя, къмъ бълrар

скитt планини, тъй тtсно свързани съ бита 

и историята на българското племе. 

1) Отъ .Sexanta Pr!sta • - (римското име 
на rp. Русе) - пристанище съ 60 кораби за 
охрана северната граница на Римската им

перия. 
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ритость и непрестанна работа. Но съ цена

та на rолtми морални и материални жертви 

тt преодолtха всички прtчки, за да~ създа

датъ въ разстояние само на нtколко години 

едно движение, което, поради чистотата на 

идеята си и ентусиазма на последователитt 

си, зае завидно мtсто въ обществения жи

вотъ на града и получи неоспоримо обше

ствено признание. 

Идеl!ность, безкористна творческа работа, 

чисто другарство, организационна стегна

тость и дисциплина еж характернитt беле· 

зи, по които туристическата организация въ 

града ни се отличава отъ мноrоброl!нитt 



други обществени такива. Tt еж, които се 

налагатъ като нtщо обичайно за нашия об

щественъ животъ и nечелятъ нови и нови 

uривърженици на туристическата идея. 

Съ своята твърде засилена излетна дей

ность изъ нашитt планини, манастири и 

исторически мtста, съ своята залесителна 

работа, съ честитt си туристически про

яви, като: агитационни седмици, изложби, за

бави, срещи и пр., въ които отношенията на 

завидно другарство и задушевность еж оче

бийни, клонътъ ни си е спечелилъ името 

на една наистина интелигентна и културна 

организация. 

Макаръ че градътъ ни е твърде отдале

ченъ отъ планински и туристически обекти, 

благодарение на системната пропаганда на 

нашитt планини и исторически мtста, днесъ 
излетитt на клона се посещаватъ масово. 

Докато само преди нtколко години въ единъ 
по-далеченъ планински излетъ вземаха уча

стие едва десетина души, а често nжти та

кива излети се осуетяваха поради лиnса на 

достатъчно число участници, днесъ на на

шитt планински излети изъ Стара-планина, 

Рила, Родопитt и Пиринъ се отзоваватъ по 

60-70 души. Благодарение на това, че на

малението при пжтуване по БДЖ, което се 

.-ава на орrанизиранитt туристи, е незначи· 

телно и клоновитt излети ставатъ съ ото

буси, въ какъвто случай се разполага съ 

ограничено число мtста, често пжти клонътъ 

е отказвалъ участие въ тtхъ на желаещи, 

поради липса на свободни такива. Това до 

известна степень спъва излетната дейность 

на клона. 

Съ съдействието и подкрепата на Русен

скота лесничейство клонътъ развивt похвал

на дейность въ областыа на залесяването, 

като ежегодно залесява по нtколко стотинъ 

дръвчета въ района на заслона си "На

дежда·, като съ това подпомага и укрепява
нето н1 Дунавския брtгъ. 

Заслонътъ ни „Надежда ·, благодарение 
на близ()стьта си до рtката Дунавъ, хубава-

:1 ';'. 

та и просторна гледка, която се открива отъ 

него, а така сжщо и съ добрия си ски-плацъ, 

привлича все повече и повече посетители 

както лtте, така и зиме и B'L сегашния си 

видъ е станалъ недостатъченъ да задоволи на

растнялитt нужди, поради което клонътъ е 

принуденъ да пристжпи къмъ разширението 

му съ още едно салонче, вестибюлъ и ве

ранда. Централното ни настоятелство е одо

брило вече плана за разширението и стро

ежътъ ще започне презъ пролtтыа на ид

ната година. Близо до заслона клонътъ е 

изкош1лъ кладенецъ, чиято чиста и студена 

вода се използува не само отъ туриститt, но 

и отъ населението въ околностыа. 

За пропаганда на нашитt планини, осо

бено всрtдъ чужденцИ1t, които минаватъ 

nрезъ града, клонътъ ни е поставилъ на пе

рона и въ чакалнята на гара-пристанище нt

колко табла съ хубави планински снимки, а 

нъ отд1шни рамки подъ стъклото надписи 

на нtмски и френски. като, напр.: ,, Пжтни
че, посети планинитt на България и ти ни

кога не ще ги забравишъ • и др. 
,,) 

Съ мtстното есперантско дружество кло-

нътъ ни е образувалъ комитетъ за пропа

ганда на нашитt. планини и лtтовища въ 

чужбина, кждето изпраща сжщо подходяши 

снимки. 

Освенъ това клонътъ взема участие и въ 

други прояви на обществения животъ въ 

града: членува въ Общогражданския коми

тетъ, въ мtстното дружество „Лесъ", дава 
съдействието си при провеждане акцията 

презъ време на „Седмицата на гората" и др. , 
а така сжщо подпомага, доколкото това му 

е възможно, начинания на други съюзни кло

;юве при строежъ на хижи, метеорологични 

наблюдателници и пр. 

Съ тая своя дейность и здрави нацио

нални чувства, съ които еж изпълнени и 

които насаждатъ въ срtдата си, русенскитt 

туристи безшумно даватъ своя приносъ въ 

изграждане културния обликъ на своята ро· 

дина. 
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ТУРИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ ВЪ ПАЗАР ДЖИКЪ 
Отъ И. Илиевъ 

Едва създадено българското царство, за

почва бързо строителство въ всички обла

сти, за да се изгради новата държава съ 

ония изисквания, които й налага съжител

ството съ напредничавитt страни на Ев

ропа. Още отъ най-раннитt години започ

ва строителството и въ общественостьта -
най-разнообра_зна културна и просвtтна дей

ность. За щастие, дейцитt въ · тази насока 

еж преизпълнени съ идеализъмъ, за да мо

гатъ съ твърдость и постоянство да под

държатъ огъня, който въ пос11едствие ще 

бжде засиленъ отъ НОВИТ'В ПОКОЛ'ВНИЯ, Съз

дателитъ на организирания туризъмъ еж 

едни отъ първитъ пионери въ тази насока, 

Искрата бt запалена въ София, но скоро 

тя проблесна и въ провинцията и, кжде по

слабо, кжде по- силно, блещука презъ дълги 

години, за да се преобърне днесъ въ едно 

масово движение, което организира елита на 

българското гражданство въ туристическитъ 

дружества. 

Въ Пазарджикъ организираниятъ тури

зъмъ извоюва теренъ още твърде отдавна. 

Тукъ той завари една будна интелигенция 

-· потомци на борцитt за църковна и по

литическа независимость отъ предосвободи

телната епоха. Не може потомцитt на тия, 

които изградиха 

вестна въ цълия 

ръзба и които се 

български 

Балкански 

бориха съ 

храмъ съ из· 

полуостровъ 

гърцизма, до-

като го изгониха отъ този храмъ; не може 

синоветt на революционеритt, които дадоха 

най-светото - живота си - за освобождение

то на България - не можеше тt да оста

натъ безъ огъ11ь въ гърдитt си и да не се 

въодушевяватъ отъ новитt напредничави 

идеи. Следъ освобождението въ Пазарджикъ 

закипtва животъ около читалището, което 

изгражда монументална за времето си сгра

да ; около женското просвtтно дружество, 

основано преди освобождението още и кое

то по-късно създава професионално училище; 

около юнашкото дружество и пtвчески хо

рове, вербувани главно отъ учителството. 

Въ тази обстановка презъ м, юний 1910 г. 

въ Пазарджикъ се слага началото и на пър

вото туристическо дружество »Славиени 

гори" на името на близка часть отъ Ро-
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допа, владtна презъ второто българско цар
ство отъ болярина Славъ. Иниuиативата идва 
отъ представители на БТД отъ София, 

които идватъ специално тукъ, за да с1,зда

датъ клонъ. Почвата е благоприятна и за

това веднага се създава дружество, клонъ 

отъ БТ Д, което заработва въ тtсенъ 

контактъ съ централното ржководство. Чле

нуватъ още отъ началото 47 члена, преиму
ществено учители отъ мжжката гимназия и 

девическото петокласно училище по това 

време, сждии отъ окржжния и мировитt 

сждилища, офицери отъ гарнизона, чинов· 

ници и пр. Пръвъ председатель е мирови

ятъ сждия Никола Аретовъ, а следъ него пред

седатель става Тодоръ Пеневъ, учитель 

отъ гимназията, който продължава да бжде 

такъвъ почти презъ цtлия животъ на дру· 

жеството. Веднага последното се снабдява 

съ класическия рогъ, който за онова време 

се е смtталъ за характерна туристическа не

обходимость. Започватъ излети, които еж 

имали за цель близки обекти, но не ЛIUI· 

аватъ и ло-далечни такива - Белмекенъ. 

Мусала и др. Дружеството е било популяр

но, което личи отъ създадения животъ около 

него. То дори е устроило своя литер.атурно

танцувална вечеринка. Първата, а после ~ 
общоевропейската война преустановиха и 

неговата дей11ость, тъй като презъ военни

тt години бt замрtлъ цtлиятъ културно

общественъ животъ. 

Следъ свършването на войната обшиятъ 

подемъ на всички сили за новъ животъ, за 

ново строителство засегна и туризма въ 

Пазарджикъ, Инициативата сега се подема 

отъ младитt. На 19. Х. 1919 г, се образува 

въ града ни клонъ отъ ЮТС »Марица". 
Инициативата за това идва отъ Ангелъ Бъч

варовъ, който подготвя почва за основава

нето на дружеството. Новото туристическо 

дружество още отъ първитt дни взема пра

вилна насока въ организация и идеология. 

Характерна е борбата му съ известни спорт

ни срtди да бжде нмъкнато като съставна 

часть отъ образуваната по това време 

спортна федерация въ града ни, давлеmtе 

за което се е упражнявало и чрезъ училищ

нитt власти върху неговитt основатели -



главно учеF1ици. Пръвъ председатель на 

дружеството е Никола Мариновъ, а по

късно става Бадасаровъ. Презъ времето на 

двамата дружеството достига своя най-го

~tмъ възходъ. Покрай излетната дейность се 

провежда и голtма културно-просвtтна та

кава: устройватъ се сказки, утра, забави, 

вечеринки и пр. Презъ 1922 r., по инициа, 
тива на д-вото, при небивалъ ентусиазъмъ 

се поставя начало за чествуване Алековата 

паметь по-случай 25-годишнината отъ смърть

та му, съ излетъ--поклонение до лобно

то мtсто - Алековия паметникъ на 9-ия 

клм. по шосето за Пещера. Отъ тогава тая 

традиция се следва неуклонно всtка година 

съ прекжсване само презъ 1928 r. - годи

ната на голtмото земетресение въ Мариш

ката долина. Това дружество, при различни 

перипетии, продължава и сега своето сжще

ствуване, но въ последнитt години само 

като ученическо. 

Замрtлото презъ войната д-во ,Славиеви 
" . 

гори сега сжщо подновява своя животъ. 

На 9. VII. 1927 r. то е възобновено за новъ 
животъ съ силенъ подемъ главно отъ мла

дитt дейци, които еж дали преди това жи

вотъ на кл. .Марица· отъ ЮТС. Иници
а1орътъ е прокурорътъ по това време въ 

града ни r. Бързановъ. Събранието отъ 25. 
11. 1927 r. е искало да се обяви за учреди

телно, но бившиятъ подпредседатель на 

• Славиеви гори· Никола Йотовъ, сеrашенъ 
Министъръ на правосждието, е настоялъ то 

да бжде обявено за възобновително на еж

шествувалото по·рано д·во, което се е въз

приело единодушно, като новото д-во е пре

именувано „Белмекенъ • съ председатель 
Георги Бързановъ. Отъ тази дата започва 

възходътъ на организирания туризъмъ въ 

Пазарджикъ. Дружеството подновява члену

ването си въ БТС и веднага си поставя 

две главни задачи: изграждане хижа подъ в. 

1:iелмекенъ и издигане подходящъ паметникъ 

на Алеко Константиновъ тукъ, гдето наблизо 

той завърши траrиtJно своя животъ. Днесъ 

и двет·~ задачи еж реализирани: първата отъ 

ЦН на БТС, приnосъ споредъ срtд

ствата си за което даде и клонътъ „Белме

кенъ", втората изключително съ собствени 
срtдства. Паметникътъ на Алеко Констан

тиновъ въ градския паркъ - острова на р. 

Марица - съ своя художественъ архитек· 

туренъ строежъ, дtло на арх. К. Мумджи

евъ, е една истинска отплата предъ духа на 

родоначалника на туризма въ Ьълrария. Не 

е забравенъ и паметникътъ на самото лобно 

мtсто - по инициативата на д-вото е от

чужденъ единъ голtмъ парцелъ, който по

степенно се обръща на паркъ. Ilостепенно, 

зашото мtстото тукъ е голо и безводно и 

на това прокълнато мtсто тру11.но се захва

ща каквато и да било растителность. Тукъ 

всtка година се устройватъ голtми тури· 

етически тържества, вече по инициативата на 

дветt туристически дружества, които еж си 

поставили свешената задача да поддържатъ 

огъня предъ жертвеника на своя първоучи

тель Алеко Константиновъ. 

Днесъ кл. wБелмекенъ" обединява надъ 
160 члена съ непрекжсната излетна и кул

турно-просвtтна дейность. Издиrнатъ до тая 

висота, той си поставя освенъ строителни 

задачи, които се провеждатъ системно, още 

и една нова задача - организиране на со

лидни начала туризма въ Пазарджикъ. За 

тая цель, по инициативата на кл. ,.Белме

кепъ", тази година се създаде гражданска 
секция при клона "Марица" отъ ЮТС 
съ тенденция да поеме ржководството на 

кл. .Марица", при който ше бждатъ орга
низирани школската и извъншколската мла

дежь. Дветt организации „Белмекенъ" и 
.Марица" ще работятъ съвмtстно, докато 
създадатъ една стройна система на туристи· 

ческата организация, въ която всtки пазард

жишки гражданинъ, облъханъ отъ идеитt 

на туризма, ще намtри своето мtсто, спо

редъ възрастыа си. Съ това орrанизирани

ятъ туризъмъ въ Пазарджикъ добива завър

шена форма, за да може да проведе една 

пълна и всестранна програма за възпита

нието на българската младежь и граждан

ство въ любовь къмъ родината и родн~та 

природа; да възпита въ тtхъ навика за ор

rанизиранъ обшественъ животъ и да култи

вира стремежъ къмъ свtтли идеали и възви

шени постижения у подраствашитt поколt

ния. Тtзи усилия на туристическ~1тt друже· 

ства еж оценени и затова тв намиратъ обше· 

ствено признание отъ всички срtди на Па

зарджикъ. 
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МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ НА КЛОНЪ „ВЕСЛЕЦЪ" - ВРАЦА 
Отъ д. Тодоровъ 

Градътъ Враца, разположенъ въ полиm 

на Врачанскня балканъ, е щедро надаренъ 

отъ природата съ красива околность, която 

дава достатъчно обекти за любителя на при

родата. Условията въ града и околностьта еж 

благоприятствували за ранното развитие на 

организирания туризъмъ въ rp. Враца. Още 
въ началото на 191 О година въ града ни е 

било образувано юношеско туристическо д•во, 

Севернитt и западниm склонове и раз

клоненията отъ тtхъ на "Веслеца" еж осtяни 

съ врачанскитt лозя Бърдото •• Веслецъ• е 
свързано и съ легендарния подвиrъ на rолt

мия бълrаринъ Хр. Ботевъ, който на 19 май 
1876 r. организира своитt четници следъ 

сражението на .Милинъ камъкъ" и поема 

стръмния пжть за Балкана, мtстностьта 

,.Вола," надъ село Паволче. Това историче-

.Вратцата" 

а по-късно, презъ априлъ 1902 година, се 

образува туристическо д-во, наименувано .Ве

слецъ •, което още отъ началото влиза като 
ч,1енъ въ. образуваното БТ д. Основателитt 

много сполучливо еж дали на клона името 

., Веслецъ •, тъй като това е бърдото; нам11-

ращо се на североизтокъ отъ града, кждето 

еж изворитt на р. Скжта, наречени .Рtчка• ; 

до тази живnписна мtстность води ху

бавъ туристически пжть, презъ лозята въ 

.Краище", .,Бърбовъ камъкъ• - Рtчка. 
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ско мtсто е друrъ важенъ туристически 

обектъ, кждето сега се издига величественъ 

30-метровъ бетоновъ кръстъ и чиято окол

ность се превръща въ националенъ паркъ и 

мtсто за поклонение. 

Основателитt на Врачанския клонъ и не

rовитt последващи членове и управителни 

тtла еж развива,ш скромна, но непрекжсната 

туристическа дейность и нtкои отъ тtхъ до

живtха и следъ войнитt, като пnчетни чле

нове на клона, да бжцать за примtръ на по· 



младитt. Такъвъ бt стариятъ учителъ Никола 

Алексиевъ, сега покойникъ, такива деятелни 

членове еж. били еж.що и Харалампи Янковъ, 

Чuрбановъ и др. 

Презъ войнитt ююнътъ не е проявявалъ 

почти никаква дейиость. 

Презъ 1920 и 1921 r. клонътъ е наново 

възобновенъ и започва своята усилена ту

ристическа дейность. Съ устройванитt изле

ти до мноrобройнитt излетни обекти : мина 

, Плакалница", връх ъ „Пършевица •, мина 

,Овчи гръбъ•, .Божия мостъ", ,Рtчка", ма

настира ,Св. Иванъ• и най-после до живо

писната и единствена по своята красота пе

щера у насъ ,Леденика •, клонътъ ни събуж
да симпатиитt въ гражданството, увеличава 

отъ година на година броя на св< иrt орга

низирани членове и буди наново родолюбиви 

чувства въ покрусената отъ войниrt българ

ска душа. 

Презъ 1922 r. клонътъ ни изнася въ 

града съюзенъ конrресъ, съ -което още по

вече спечелва обичыа и добритt ~увства на 

сыражданитt. 

Презъ 1922 r. клонътъ ни получава rолt
мото дарение на пещерата ,Леденика" отъ 

бившия и собственикъ Христанчо Матовъ, 

който е провъзгласенъ за дарителенъ членъ 

на клона. 

Презъ 1925 г. на 2 августъ клонътъ полага 
основния камъкъ на своя туристически домъ 

въ мtстностыа • Калето", надъ rp. Враца. Безъ 
всtкакви срtдства, но съ младежка енергия и 

ентусиазъмъ и съ участието на учащи се, вой

ници и граждани, съ щедритt дарения на 

стотици граждани, домътъ бt завършенъ 

презъ 1926 г. и на 8 ноемврий с. r. се осве
ти салонътъ на дома. Това бtше едно rолtмо 

постижение на нашия клонъ. Съградихме 

домъ на стойность близо 1,000,000 лева, rор
дость за клона ни и за врачани. Презъ 

следващитt години клонътъ продължаваше 

да развива трескава туристическа дейность, 

като освенъ урежданитъ редовни излети, за

лесяваше rолитt ридове около дома и така 

се слагаха основитt на бж.дещия градски 

паркъ. Отъ 1927 r редовно всtка година въ 

дома клонътъ урежда своята традиционна ко

ледна вечерь. Следъ председате11ството на 

Асенъ Мумджиевъ, отъ 1927 r. клонътъ ни 

се председателствува непрекжснато и до днесъ 

отъ почетния членъ на БТС, арх. Петъръ 

Доrрамаджиевъ. Негово дtло, планъ и рж.

ководство е и туристическиятъ домъ. Все по 

това време клонътъ взема грижи за затваря

не на пещерата „Леденика •, за запазване на 
красивитt сталактити и сталагмити и за на

правата на стълби отъ камъкъ и бетонъ. Отъ 

10 години при дома е уредена туристическа 

спалня, открита презъ цtлата година. 

Направенитt задължения отъ клона бtха 

спънали временно неговото правилно раз

витие, но отъ нtколко години, благодарение 

на постоянитt rрижи на настоятелството и 

особено на притока на нови школувани чле, 

нове отъ юношенския клонъ, клонътъ ни е 

въ новъ възходъ. Постепенно се увели

чава броятъ на членовет-в. домътъ се по· 

сещава все повече и повече отъ rости 

и излетни rрупи, а пещерата „Леденика" и 

лобното м-всто на Ботева „Вола" привличатъ 

отъ година на година повече излетници, лю

бители на природнит-в красоти, нашенци и 

чужденци. Специално пещерата ,Леденика" 

б-в посетена на н-вколко пж.ти отъ видни чуж

ди професори и студенти. Понастоящемъ 

до си.щата може да се пж.тува и съ автомо

билъ. 

По този пж.тъ на възходъ, увtрени сме, 

че клонътъ ни ще добие все повече пости

жения въ областыа на родния туризъмъ, ще 

съдействува за проаrитирване и съхранение 

на природнит-в красоти, пръснати щедро въ 

Врачанския Балка11ъ - ,Вратцата', .,Леде

ника" и др. 
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АЛЕКО КОНСТАНТИНОВЪ 
Отъ Екатерина проф. Ем. Иванова 

- Я сега да излtзе на сцената 0бtлата 
дама· и да видимъ каквп ще ни изпtе.- И 

той сложи албума, разтворенъ тамъ, кжде

то започваше желаната увертюра. Така той 

ги смtняваше едно следъ друго, замtствайки 

При всtка отъ тtзи три фрази той 

разтваряше страницитt при една отъ rоре

изброенитt увертюри. Когато вече изпъл

нителитt се умориха и душитt се наситиха 

съ духс вна храна , поканихъ rоститt да за-

Алеко въ семеенъ кржгъ 

названията имъ съ духовити фрази: .,Нtма

та отъ Портичи", .Ако бtхъ краль", .Семи

рамисъ• и т. и. съ: .Я да се покаже нtмата 

задъ портата", .Ами какво щtше да стане, 

ако бtхъ кралъ •. И той наблегна на послед
натаf дума, като замtни ь съ ъ. 
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ематъ мtста около масата. Алеко седна до 

леля си и като я погледна ласкано попита: 

- Е, доволна ли си сега, че моятъ планъ 

пропадна, та не заминахъ? Ами я си пред

стави да бtхъ сега въ девственитt лесове 

на Африка и нtкоя очилата змия ме забеле· 



жеше и се метнtше на врата ми ..• - И той 

обви ржка около шията й, за по-голtма нз

r ледность. Леля му направи едно неволно 

движение, кзточе искаше да отмахне стра

шното видение, но веднага го изгледа и ус

покоително добави: 

- Нали се отърва ! 
- Отървахъ се на гърба на оня неща-

стникъ, дето се обеси. 

- Добре, че свърши така - заключи 

л еля му. Тн не забеляза, че въ тtзи думи, 

това бtше едно истинско примирение, поне

же девизътъ му бt: ,,За нищо не жали !" 
У него се затвърди още повече привър

заностьта къмъ близкитt. Той почувствува 

по-ясно, че живtе въ тtхнитt сърдца, как

то живtе и въ тtхната срtда. Бtше се убе

дилъ, че не е съвсемъ кржгло сираче. Тро

гателната заинтересуваность къмъ сждбата 

му, засвидетелствувана, когато го търсихме 

изъ ресторантитt всрtдъ късна нощь, му 

доказа това. Той бtше намtрилъ майка си 

Майката на Алеко (въ лtво) и неrовитt лели 

изразъ на нейната обичь, се криеше жестокъ 

егоизъмъ. Но кой не знае, че любящото 

сърдце се крепи само на егоизъмъ. 

19. ПРИВЪРЗАНОСТЫА НА АЛЕКО 
КЪМЪ БЛИЗКИТЪ МУ РОДНИНИ 

Следъ тая случка, която разстрои Але

ковитt планове за далечно пжтуване, у не

го заговори каточели обратното чувство ....:_ 
къмъ спокоенъ, домашенъ животъ. Може-би 

въ лицето на любимата си леля Анаста. Тя 

имаше сжщата кротка добрина и снизхо

дителность до себеотрицание. Като приба

вимъ хубавата й външность и интелигент

ность - тя имаше всички данни да бжде 

обичана и бtше дошла навреме, за да при

ласкае и да приюти хубавия Алеко. Сестри

тt си той, тъй да се каже, търсtше въ на

шата кжща. Tt оживяваха предъ него, ко

гато той стоеше съ часове при тtхното пи-
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ано, което остана завинаги у дома . Близ

кит'h спомени за т'hхъ паз'hха въ нашит'h 

души най-хубави чувства, които ни възвръ

шаха още повече къмъ скжпит'h имъ образи. 

И сега каточели неочаквано ;разкаяние 

ro б'hше обладало. Сякашъ чувствуваше, че 
не е далъ достатъченъ изразъ на внима

нието си къмъ своит'h близки и роднини. 

Нав'hрно това чувство го б'hше довело пакъ 

у дома, два дена следъ праздненството. 

- Решихъ да опред'hля сжботния день 

за свой „jour fix". Гостит'h ми ше еж стро
го опредълени; Т'Б ще бждатъ само три се

мейства. - И той изброи тритъ семейства, 

съ които общуваше постоянно. 

Алеко бt почувствувалъ желание да създаде 

топла атмосфера у себе си и да направи от1с 

самотната си стая радостно гнъздо. Този 

именно опред'hленъ неrовъ день остави най

мили спомени отъ последнит'h дни на жи

вота му. 

Въ уреченото време, къмъ 6 часа, ние 
всички бъхме вече събрани. Любезнит'h до

макини - чехи, пакъ бъха се притекли на 

помощь, старейки се да предадатъ по

rолъма задушевность на ергенското гнъздо. 

Масата бъше изобилно изпъстрена съ розови 
пръсни жамбони. Ние отъ своя страна б'hхме 

донесли отъ нашата кухня н'hкои любими 

Алекови ястия. Той, обаче, искаше да ни на
прави изненада съ "произведения· на соб

ствената си кухня : видtхме на масата апе

титно наредеfш постни сърми. На нашето 

учудване той гордо отговори : 
- Направени еж по рецептата на единъ 

цариградски майсторъ 1 
Поrледнахъ го въпросително и засмtно 

добавихъ: 

- Да не ги е правила баба Сара (нашата 
готвачка)? 

- Ще ти изповъдамъ истината. Вчера, 

безъ да ме видишъ, влtзохъ у васъ право 

въ кухнята и зададохъ следния въпросъ на 

твоята готвачка: Я ми кажн, бабо, какъ пра

вишъ толкова ю;усни постнит'h сърми? - Тя 

ме погледна сериозно, като вс'hки авторитетъ, 

и лаконически отговори: .Слаrамъ .влади• 

ката• въ тенджерата•. - Загледахъ я въпро

сително и мълчахъ въ недоумение. Тя сви 

едната си ржка на улей и направи движение, 

каточе излива н'hщо и после тайнствено 

придаде : • Като ливна шишето съ зехтина, и 
тъ ставатъ вкусни•. - Открихъ на домаки-
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нята си разковничето и тя ги приготви 

Искахъ да ви направя изненада. И като по

сочи къмъ тъхъ, Алеко скромно добави : 
- Я ги опитайте ! 
Алеко бъше rастрономъ по наследство отъ 

майчина линия и обичаше да навлиза въ 

областьта на кухненското изкуство. Той не 

изпускаше случая да похвали домакинята, 

когато виждаше успъшно разрешение на 

кухненската и задача. Отрастналъ и сроденъ 

съ духа на руския народъ, той предпочи

таше домашния интименъ кржrъ предъ всt

кидневнитt банални събрания изъ заведе

нията съ лека, безсъдържателна атмосфера. 

Веселит'h стари вуйчовци, съ н'hмска кул

тура и привички, бtха изповtдали rръха си 

предъ насъ, че по nжтя се отбиваJIИ на чаша 

бира и винаги закъснtваха. Алеко смtташе 

това за обида на дамит1;, които тръбваше 
дълго да ги чака1ъ, и заяви, че изключва 

нередовнит'h членове отъ компанията на своя 

.jour fix •. 
- Занапредъ вратит'h ми ще бждатъ за

творени за закъснtлитъ - до второ разпо

реждане. Това ще бжде мълчаливиятъ про

тестъ на съпруrит'h, заrдето господата оти

ватъ да се веселятъ безъ тъхъ. 

Трит'h жени, които биваха принудени м 

отиватъ сами у Алеко, приличаха на тритt 

жени-мироносци. Седнали отъ едната страна 

на дългата маса, а той отъ другата - срещу 

тъхъ, очитt му гледаха ласкаво и спокойно, 

безъ да се вrлеждатъ въ душитъ, защото т'h 

се познаваха. Върху устниrъ му срамежливо 

пламваше лека усмивка, която често се плъз

гаше къмъ крайчеца на устата и се разли

ваше въ радостно сияние по лицето му. Ти

хиятъ rласъ на любимата леля Анаста галtше 

душата му и вливаше благовонния елей на 

обичь и примирение. Той я гледаше довър

чиво, както дете майка си. Предъ т'hхъ той 

откриваше душата си и на крилата на въо· 

бражението си ги пренасяше далечъ, въ не

знайни страни. Показваше карти, албуми и 

фотографии и разказваше въ комична форма 

приключения изъ пжтуванията си. *) Отвреме 
навреме прекжсваше думит'h си съ смъшната 

свищовска покана: .зъмъ, яжъ", която е съ 
двойно значение: .вземи•' яжъ и .змия\ 
яжъ. При всичкитъ наши посещения той 

изнасяше все нови и интересни сюжети изъ 

богатия запасъ на преживънитt впечатления. 
*) ·До Прага, Чикаго и Русия. (Следва) 



СЪЮЗНИ ДЕЙЦИ 
Четиридесетгодишнината на Българския туристически съюзъ ни задължава да хвър

лимъ поrледъ назадъ и да потърсимъ имената на онtзи, които ржководиха движението ни 

въ първитt години на неговото създаване, въ rодинитt на общественото му налагане и 

възходъ, както и въ времето на неговата четиридесетгодишнина. Поради невъзможность да 

дадемъ съставитt на ЦН презъ отдtлнитt години, посочваме само председателитt, редакторитъ 

на сп .• Б1олrарски туристъ • и почетнитъ членове на БТС отъ основаването му до юби

лейната година. 

Имената, конто следватъ по-долу, се водятъ оть почетния председатель на БТС -
Негово Величество Царь Борисъ Ш. Още отъ ранни години Негово Величество прояви живъ 

интересъ къмъ д·влото на орrанизиранитt български туристи, който не е престаналъ и 

до днесъ. Този интересъ къмъ нашето дtло се подтиква отъ любовьта, която Той питае 

къмъ красивата българска природа, имаща въ Негово лице единъ отъ най-добритt си познавачи. 

Следватъ имената на съюзнитt председатели, всtки отъ които има своя дtлъ въ из

граждането на Българския туристически съюзъ и се проявява като изразитель на теж

ненията, които еж сжществували въ организацията презъ различнитt етапи на нейното развитие. 

За пръвъ пжть еж събрани на едно мtсто и имената на онtзи, които еж давали насока 

на съюзното списание • Български туристъ" и чрезъ неrовитt страници еж допринесли за 

спечелване на rювече приятели на българската природа и на Българския туристически съюзъ. 

Въ колоната на почетнитt членове еж имената на ония съюзни дейци, които чрезъ 

съюзното ржководство и чрезъ това на съюзнитt клонове осжществиха rолtма часть 

отъ задачитt на организирания български туризъмъ и допринесоха твърде много за ду

ховнитt и материални постижения на БТС. 

I!РЕДСЕДАТЕЛИ НА БТС 

Негово Величество Uарь Борисъ 111 - поче-
тенъ председатель Jta БТС 

Арх. Г. Козаров-ъ 

Проф. д·ръ Ал. Теодоровъ Баланъ 

Д-ръ Христо Пиперовъ 

Божанъ Анrеловъ 

Илия Анrоновъ 

Никела Галчовъ , 

Д-ръ П. Пtевъ 

Иванъ Раевъ 

РЕДАКТОРИ НА СП .• БЪЛГАРСКИ 
ТУРИСТЪ• 

Д-ръ Христо Пиперовъ 

Сотиръ Д. Скрински 

Стоянъ Ив. Поплуковъ 

Борисъ Наследниковъ 

Д-ръ Иванъ Велковъ 

Проф. Василъ Захариевъ 

Д-ръ Божко КовБчевски 

Стефанъ Поповъ 

Георги Драrоевъ 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА БТС 

Проф. д-ръ Ал. Теодоровъ-Баланъ - София 

Д-ръ Петъръ Козаровъ - София 

Стоянъ Н. Шишковъ - Пловдивъ 

Павелъ Жилковъ - Пловдивъ 

Никола Додовъ - Дупница 

С. Стайковъ - Дупница 

Арх. Георги Козаровъ - В. Търново 

Леонъ Филиповъ - В. Търново 

Йорданъ Константиновъ - В. Търново 
Никола Алексиевъ - Вратца 

Атанасъ Цвtтковъ - с. Долна баня 

Георги Богдановъ - Дупница 

Павелъ Делирадевъ - София 

Иванъ Златаревъ - Карлово 

Иванъ Рачевъ - Ловечъ 

Г. Стояновъ - Елена 

Иванъ Хр. Ламбовъ - София 

Илия Антоновъ - София 

Д-ръ Хр. Пиперовъ - София 

Арх. П. Доrрамаджиевъ - Вратца 

Н. Кожухаровъ - Елена 

Г. Гюлмезовъ - Сливенъ 

Жакъ Асеовъ - София 

Димитъръ Кокошковъ - Самоковъ. 

Миланъ Киселички - Кюстендилъ. 

Карлъ Шкорпилъ - Варна 

Пенчо Мушановъ - Дрtново 

д·ръ Урмановъ - Плtвенъ 

В. Чардаклиевъ - Карлово 

Никола Галчевъ - София 

Тодоръ Тончевъ - София 

Василъ Христовъ - София 

Инж. Ив. Ивановъ - София 
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СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Редакцията на сп .• Български туристъ • Мелникъ. Представитель на UH бtше Т. То-
посвети настоящата двойна книжка на м;~на- доровъ. 
;юто на нашата организация - въ връзка съ Конференцията е разгледала въпроситt за 
40-годишнината отъ основаването на БТС и режима въ пиринскитt хижи, маркиранетu 
юбилейнпя съборъ, който трtбваше д~ се на nо-важнитt пжтеки въ Пиринъ, вжжето 
състои въ София на 1-3 октомврий т. г. на .Кончето" и др., по които въпроси еж 

Поради решението на Министерския еъ- юети решения съ огледъ на прилагането имъ 
ветъ, съ което до второ нареждане се за- въ близко бжаеще. 
браняватъ всички конгреси, конференции и * 
с1.бори, Uентралното настоятелство се видt ПQдобна конференция се състоя на 13 ав-
принудено да отложи за неопредtлено време rустъ на хижа .Боерица", на която еж при-
юбилейнин съборъ на БТС. сжтствували представители на всички тури-

* етически организации, които иматъ хижи на 

На 22 септемврий т. r. се навършиха 18 Витоша. 
години отъ смъртыа на народния nоетъ Конференцията се е предсеаателствувала 
Иванъ Вазовъ. Редомъ съ дълбокото чувство отъ r. Лазаровъ, началникъ на софийското 
на почить, което имаме къмъ паметыа на _ бюро по залесяването, и се е занимала съ с;;ед
този великанъ на духа като българи, ние, · нитt въпроси: ограничаване деорнитt мtста 
организиранитt туристи, му дължю1ъ и друго: на хижитt, довършванеtо на пжтя хижа 
почитыа на негови ученици и последователи. Алеко - Каменното здание - хижа Плани-
Защото Иванъ Вазовъ бtше и първиятъ идео- нецъ - Бtлата вода, поддържане чистотата 
логъ на туризма въ България, По неrовитt въ хижитt и около тtхъ и np. 
стжnки и по стжпкитt на безсмъртния Алеко * 
днесъ ние вървимъ стремително напредъ, Освенъ новитt клонове въ Бtла, Пре-

окрилени отъ тtхната безсмъртна любовь славъ, Разrрадъ и възобновениятъ въ Пана-
къмъ роднитъ планини и Родината. гюрище, основани еж презъ настоящата го· 

* дина нови такива и въ Батакъ. гара Бозъ, 
По инициативата на Uенrралното настоя- Софийско, Златоrрадъ, с. Малашевщ1, Со-

телство, на 15. IX. въ съюзната канцелария фийско, Разrрадъ, Желъзничарско д-во въ Со-
се съсrоя конференция отъ представители на фия и rp. Трън ь. Настоятелствата на новитt 
всички организаuии, които имать хижи на ратници въ туристическото движение еж се 

В:поша. Конференцията разгледа обстойно конституирали, както следва: 

въпроса за уеднаквяване маркировката н11 Б ат а к ъ - к л .• Б II т ь о в ц и• : прецсе-
Витоша и реши по принципъ последната да латель Ив. М. Горановъ, подпреаседатель Н. 
бжде извършвана, следъ предварително опре- Йоловъ, секретарь Н. П. Павловъ, касиеръ 
дtленъ nланъ, съ желtзни табели и стъл- К. Ал. Поповъ, домак'lнъ-библиотекарь Е. Ди-
бове, като всички организации. взематъ, спо- митрова; членове: Ал. А Домусчиевъ, Е~. 
редъ възможноститt си, материално участие Янева, Янко Г. Янев1-, А. Вълковъ, Илия П. 
въ изпълнението на плана, който ще се осж- Гочевъ; контролна комисия: А. Ив. Стоиме-
ществи въ продължение на 2-3 години. Отъ новъ, П. Т. Кавлаковъ и А. Божковъ. 
своя страна и кметътъ на с. Княжево, r. Ив. Г ар а Б о в ъ, к л. ..Г. U в t т к о в ъ • : 
Минковъ, който сжщо nрисжтствуваше на председатель К. Митевъ, подпредседатель Г. 
конференцията, обеща съдействието на Кня- Ст. Кръстевъ, секретарь Г. Ангеловъ, касиеръ 
жевската община за осжществяването на това П.· Симеоновъ, домакинъ-библиотекарь П. Ни-
го11ъмо дъло, като даде идеята запазването коловъ; съветници: М. Петковъ, Н. Колевъ 
му да се възложи на органитъ отъ всички и r. п. Кардашки; контролна комисия: М. 
общини край Витоша. Петковъ, А. Митровъ и П. Тодоровъ. 

* Златоrрацъ - кл. ,Ручей": nред-
Презъ втората половина на м. августъ се сецатель д-ръ М. д. Христомановъ, подпред-

състоя съюзенъ задrраниченъ излетъ nодъ седатель Н. В. UаАковъ, rекр.-касиеръ Тома 
главатарството на члена отъ UH д-ръ А. Пи- х. Кирковъ; съветници: й. П. Мутафчиевъ, 
перовъ, при следния маршрутъ: София- Бtл- Г. Н. Рачковъ; контролна комисия: П. А. 
градъ- Загребъ - Залцбурrъ - Инсбрукъ - Черняевъ, Н. r. Шуковъ и Щ. r. Чанковъ. 
Гармишъ-Партенкирхенъ-Uугшпитuе-Мюн- Трън ъ - к л, .,Р у й•: председатель Р. 
ХЕ'нъ-Нюрнберrъ-Пасау-Виена-Буда Пе- Т. Георrиевъ, nодпредседатель Ж. Петевъ, 
ща-София. Групзта отъ 11 души се завърна секретарь М. Ст. Лазарова, касиеръ Т. А. Ми-
въ София на 28 авгус1ъ, следъ като е пре- ланова ; съветниuи: К. х. Поnовъ, Ст. Uо-
минала благополучно набелязания маршрутъ. ковъ, Дора Т. Ахчийска, дом.-библиотекарь 

,;, М. Б. Пtевъ; контролна комисия Р. Ст. Кърд-
На 19 и 20 августъ UH уреди въ Банско жевэ, Ел. Ст. Невлянска и Ас. П. Uвътковъ. 

конференция, на която присжтствуваха пред- ,Български туристъ" пожелава на новитъ 
ставители на съюзнитt клонове въ Банско, ентусиазирани дейци въ полето на туризма 
Неврокоnъ, Свети Врачъ, Бtлица, Разлоrъ и богато творчество. 
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клоновъ животъ 

На 20 августъ т. г. бt ПС1ложенъ основ
ниятъ ка · 1ъкъ на строящия се вече юбилеенъ 
заслонъ на Ьълrарския туристически съюзъ. 
Заслонътъ се строи въ Рила, мtстностьта 
• Пазаръ дере", на 2300 м. н. м. в., отъ дуп
ниш кия клонъ .Рилски езера• и ще носи 
името на нашия нароленъ поетъ Иванъ Ва
зовъ. На тържеството по полагане основния 
камъкъ Сл,. присжтствували надъ сто душ.f1 

организирани туристи и гости; обичайния1ъ 
водосветъ бt извършенъ отъ . архиерейския 
намtстникъ въ Дупница, следъ което е била 
сложена народна трапеза . 

Понастоящемъ строежътъ на заслона бър
зо напредва и до края на месеuъ септемврий 
ще бжде окончателно rотовъ. Удобното по
сещение на Западния дtлъ на Рила е уле
снено отъ скорошното маркиране на пжте

китt хижа Скакавиuа - 6-то езеро, Отовиuа
юбилейния заслонъ, 3.30 часа и х. Скакавица 
- езерата - вр. Дамка-заслона, 4.30 часа. 
Освенъ това дупнишкиятъ клонъ е поста
вилъ между 6-то и 7-то езеро телено вжже, 
което извънредно много ще улеснява излет

ниuитt презъ зимата. 

* 
Клонътъ „Равни чалъ • въ Костенеuъ е 

направилъ водопроводъ съ текуща вода на 

хижа „К. Панай ,Jдовъ •, за което е билъ под
помогнатъ финансово отъ Костенската об
щина съ 5,000 лева, отъ г. инж. Райковъ
София, съ 2,500 лева и отъ клона • Белме
кенъ • въ Пазарджикъ - съ 500 лева. 

* 
Клонътъ • Пиринъ • въ Разлогъ е отпра

зднувалъ, при ,:течението на множество ор

ганизирани туристи и гости, своето тради

ционно праздненство на хижа .п. К. Яворовъ". 

* 
Самоковскиятъ клонъ .Рилски туристъ ·• е 

уредилъ на 13 авrустъ rолtмо тържество по 
случай праздника на Рила, По сжщия поводъ 
е билъ направенъ излетъ до хижа и връхъ 
Мусала, гдето се е състоsrло тържеството, по

сетено отъ множество организирани турис'Ги 

и гости. 

* 
Кюстендилскиятъ клонъ .Осогово" на 16 

юлий е отnразднувалъ тържествено тради· 

uионния си праздникъ .деньтъ на Осогово•. 
Тържеството е станало на хижа • Осогово", 
която е плодъ на дълrоrодишнитt усилия на 
кюстендилскитt туристи и материаленъ из
разъ на тtхната цейность. Тържеството е за
почнало въ 10 часа преди oбt.ltЪ съ моле
бенъ, следъ което е последвало приветствие 

на мноrобройнитt гости отъ страна на кло
новетt-домакини отъ БТС и ЮТС. Между 
другитt официални гости еж присжтствували 

началникътъ на кюстендилския гарнизонъ и 

една рота войници. Предъ последнитt и 

предъ друrитt присжтстнувilщи началникъ1ъ 

на гарнизона е държалъ прочувствена речь 

за з11ачението на туризма. 

Тържествr,то е завършило съ обtдъ, на
родни хора и веселие подъ звуцитt на воен
ната музи~а отъ кюстендилския гарн11зонъ. 

* 
Трима членове на софийския клопъ • Лла

нинецъ" - Василъ Гърличковъ, Стоянъ Фе
келджиевъ и С1авчо Ивановъ, направиха 
пр~зъ настоящото лtто задграниченъ излетъ 
до Германия, гдето еж изкачили нtколко ал
пийски върхове: Клайнглокнеръ, Гросrлок
неръ, а следъ това и Цугшnитце. Изкачването 
на първитt два върха е станало при извън
редно лоши условия, поради бушуващата 
стихиl!на буря. Нашитt. нпанинари, обаче, не 
еж се поколебали да почнатъ горо,~чна борба 
съ бурята и да постигнатъ uельта си. 

На връщане презъ Югославия тt. изкач
ватъ и най-високия връхъ на Словенс~<итt 
алr1и - Триглавъ. 

* 
Врачанскиятъ клонъ .Веслеuъ• 

провеае тая година своята агитационна сед

мица съвмtстно съ мtстния юношески клонъ , 
отъ 14 до 21 май, при с.~едната програма: 
на 13 май въ катедралната църка "Св. Ни
колай" се отс11ужи панихида и молебенъ. На 
18 май се уреди трудовъ излетъ за члено
ве1t на к11она до Туристическия домъ, кж.
дето съ кирки, лопати, ножици и триони се 

работи по почистване на борчетата и други 
посадени дръвчета въ парка около дома и 

изравняване на площадката надъ него, следъ 

което се състоя другарски обtдъ въ дома. 
Агитационната седмица завърши на 21 май 
съ общъ · излетъ до манастира „Св. Иванъ". 
Вечерьта - връщане съ факелно шествие до 
площада • Христо Ботевъ ", кждето се извиха 
кръшни народни хора и председа1елыъ на 

клона, г. арх. П. Доrрамаджиевъ, закри аги
тационната седмица съ rорещъ аnелъ къмъ 

организиранитt. туристи да носятъ високо и 
чисти идеитt и дtлата на родния туризъмъ, 
а rражданитt нечленове да подкрепятъ ту
ризма и станатъ членове на мъстнитt тури

стически клонове. По случай агитационната 
седмица бtха издадени голtми афиши и хвър
чащи листове съ туристичес~<а лозунги, раз

лепвани почти презъ цtлата агитационна 
седмица. 

* 
На 12 юлий т. г. Петровдень, по слу-

чай патронния праздникъ на клона ,Родни 
балкани•, бt извършено и освещаването на 
новата лt.тна спалня и трапезария при хи
жата на клона, Въпрtки ·проливния дъждъ 
сутриньта, хижата бt посетена отъ официални 
гости, много туристи и любители на природата. 

Следъ присп.гането на гоститt., съ лод
китt на пристанищното управление бtха 
произведени гребни състезания между уче-
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ническитt. екипи на морския отрядъ при 
БНМ сговоръ и тt.3и на нъ3растнитъ и гру
пата роднобалканци, членуващи въ отр,1да 

Следъ състезанията бt извършено осве
щаването на новата постройка - лt.тна 
спалня и траnезария-отъ варненския свеще

никъ отецъ Христо Михайловъ и се произ
несоха подходящи речи. Образуванъ бt. и 
хоръ отъ туриститt., което nридаде особена 
тържественость на духовната служба. 

Следъ духовната служба и nриветствиятн 
председателыъ на "Родни балкани" поднесе 
оnредt.лената награда-статуя на победителя 
ученически екиnъ отъ гребнитt състезания 
съ подходяши за случая думи, следъ което 

роднобалканци дадоха обt.дъ на официалнитt. 
гости, който мина много задушевно. 

Новата придобивка, която роднобалканци 
осветиха на Петровдень, е действително една 
кокетнн и удобна постройка, която се явява 

като нова брънка отъ голtмото творческо 
дtло на роднобалканuи, украса за китния 
брt.гъ на родното море. 

Хижа "Родни балкани" съ новата по
стройка заслужаватъ да бждатъ често посе
шавани, тъй като роднобалканци не еж по
жалили трудъ, време и срt.дства, за да на
правятъ отъ този хубавъ кжтъ отъ нашето 
крайбрt.жие приятно мtсто за отмора . 

* 
Положенъ е основниятъ камъкъ на още 

една хижа на Българския туристически 
съюзъ въ легендарния Балканъ. Клонътъ 
,.Хайдутъ• въ Калоферъ при скромно тър
жество е положилъ основния камъкъ на хижа 

• Рай• въ едноименната мtстность, разполо
жена всрt.дъ хубави гори и запазена отъ 
стихийнитt. планински вtтрове. Хижата ще 

се строи съ огледъ да дава подслонъ на око

ло 50 души. 
* 

Клонътъ .Елъ-тепс• въ Банско съобщава, 
че хижитt. му .Дамяница" и :,,Въндерица• въ 
Пиринъ еж окончателно уредени и готови за 
посещение. Въ тt.хъ има отлично обзаведени 
кухни съ топла и студена храна. 

Клонътъ напредва съ строежа на голt.мата 
хижа .Елъ-тепе", като възнамt.рява до края 
на строителния сезонъ да завърши значителна 

часть отъ него. 

* 
Клонътъ „Козя стена" въ Троянъ е обза

вель две туристически спални - една въ 

Троянския манастиръ, гдето за целыа еж от
пустнати две стаи отъ управата на сжщия, 

и другата въ спасителния домъ • Беклемето", 
която отстои отъ самата • \< озя стена• на 
единъ часъ пжть и вече е собственость на 
клона. 

* 
К.qонътъ отъ БТС въ Елена • Чумерна" е 

обзавелъ напълно своята хижа nодъ връхъ 
Чумерна и всtки излетникъ може да намt.ри 
тамъ удобно легло и сърдеченъ туристически 
приемъ. 

* 
На 17 т. м. бt отпразднуванъ за девети 

пжть праздникътъ на хижа .Селимиuа•, из
градена отъ клона въ Перникъ- .Голо-бърдо•. 

На тържеството присжтствуваха множе
ство туристи отъ Перникъ, Радомиръ, София, 
както и селяни отъ околнитt.. се.11а. 

Следъ отслужване на молебена, произне
соха слова председателыъ на клонъ .Голо
бърдо", инж. Х. Броксъ, и подпредседателыъ 
на ЦН д-ръ Б. Ковачевски • 

Праздникътъ мина при голt.ма задушев
ность. 

НАШИ ПОКОЙНИЦИ 

На 24 юлий въ Пловдивъ се е поминалъ 
почетниятъ членъ на БТС 

t 11 а в е л ъ Д, Ж 11 л к о в ъ. 

Основатель на пловдивския клонъ .Калоя
новъ връхъ•, дългогодишенъ неговъ предсе

датель и nочетенъ членъ, скжпиятъ покой

никъ е далъ презъ живота си много отъ 

своята енергия за закрепването на организи

рания турнзъмъ у насъ и специално на ту

ризма въ Пловдивъ. Той оставя следъ себе 
си отличенъ примtръ за подражание на своитt 
млади почитатели - пионери на туристиче-

ското д1;ло въ Пловдивъ и въ България. 
Вt.ченъ покой на незабравимия покойникъ ! 

Въ Свищовъ на 26 юли!! е nочиналъ 

t Ю р д а н ъ В. Н и к о л о в ъ .. 

Виденъ деецъ на туризма у насъ, идеологъ 
и п,1амененъ поклонникъ на родната приро

да, презъ своя животъ той се отличаваше 

между друrарит\; си съ подкупващо добро
душие и вtрно другарство. 

Миръ на праха му! 

СЪДЪРЖАН И Е на брой 7-8: Погледъ назадъ - И11анъ Раевъ; Покана и Невt.
роятно, наистина, но фактъ - 300 души на Черни връхъ - Алеко Константиновъ ; Ми
сли и спомени - Н. Галчовъ; Първиятъ български туристически химнъ - Д-ръ П. Ко
заровъ; .Български туристъ• - Д-ръ Б. Ковачевски; Туризъмътъ въ В . Търново - Ц. Ст. 
Гиргановъ; Дtлото на кюстендилскит1; туристи - М. Киселички; Изъ историята на ту
ризма въ градъ Сливенъ - Г. Гюлмезовъ; Пловдивъ и туризъмътъ - Д-ръ В. Пi,евъ ; 
JO години ,Рилски езера• - А. Меджидиевъ; Развой на туристическото движение въ 
Карлово - Хр. Г. Фърговъ; Дt.лоrо на nлtвенскитt. туристи - Д. Каракащевъ; Орга
низираниятъ туризъмъ въ Бургасъ - Д, Драгановъ; "Приета• - Русе --· Вл. Георrиевъ; 
Туристическото движение въ Пазарджикъ - Ил. Илиевъ; Минало и настояще на клонъ 
,,Веслеuъ", Враца -:- Д. Тодоровъ; Екатерина проф. Ем. Иванова - Алеко Константиновъ; 

Съюзни дейци; Съюзенъ и клоновъ животъ; Наши покойници. 
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