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НАШЕТО СПИСАНИЕ 

Тридесеть и две години е излизало. И винаги е било добро. Винаги 

е било cr, времето си. Било е подr, уредбата на лица cr, най-разнообразно 
призвание, omr, най-различн,о общество, cr, най-различни планинарски схва
щания; всrькоzа обаче, то се е развивало подr, знака на единr, знамена

тель, а именно опознаване и оценяване на бr,лzарската земя, по-частно 

на планината, и чрезr, това насаждане на обичь и почить кr,мr, mrьxr,, 

И днесr, ние виждаме планинитrь ни вече обходени и опознати; по

вдr,хновенитrь ги застроиха и описаха. 

Лrьтното опознаване на планината поради желанието и за зим

ното il обхождане и разучаване - сr,здаде се скиорското странствуване 

по план.ината. Тrьзи nr,кr, които mr,pcrьxa нови п,ктища изr, нея, туриха 

начало на катерачеството и на зимното планинарство. 

Туристическитrь домове, вr, сr,седство на zрадоветrь, отст,кпиха 

мrьсто на хижитrь, а последнитrь на заслонитrь - вr, планината започна 

да се mr,pcu и височината, вr,рха. 
Отдrьлнитrь откжслечни описания на разни излети отстжпиха 

мrьсто на документарнитrь статии, а после и на цrьли монографии по 

разни планински вr,проси. Достигна се и до обемисти и всестранно раз

вити трудове вr,рху нашитrь планински масиви. 

За всичко това zолrьмr, дrьлr, има списанието ни „Бr,лzарски ту

рист&". То е поемало всички идеологични начинания на туристическото 

ни движение; то ги е популяризирало; то ги е затвr,рдявало. Br, врr,зка 
cr, тази си задача и този си смисr,лr, спиоанието ще излиза и занапред&, 

като относно поредбата на материала то ще запази днешната си 

форма до края на годината, следr, което, благодарение на предвидения 
бюджет&, ще може да му се даде новr, видr,. 



СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

ЦН е разпратило презъ м. септем
врий до съюзнитt клонове окр;у,жни No.Jlio 
2 и 3 въ връзка съ прожектирането на 
rтланинарския филмъ „Борба за Хималаи
тt" и организационната, излетна и про
свtтна дейность на съюзнитt клонове 
презъ есеньта и зимата. Обръща се вни
манието на съюзнитt клонове, колкото и 
неблаrопр:1ятни да еж засега условията 
за обществена работа, да засилятъ своя
та пропаганда и се постараятъ да привлt
катъ нови членове въ редоветt на БТС. 

*** 
Подалъ е оставка членътъ на ЦН, 

д-ръ А. Пиперовъ, поради заминаване въ 
чужбина. Неговото мtсто е вече заето 
отъ първия подrласникъ, Ал. Лефтеровъ. 

*** 
Съюзниятъ секретарь, Ив. Ивановъ, е 

извиканъ на 75 дневно обучение въ вой
ската. ЦН е опредtлило за неrовъ за
мtстникъ до завръщането му съюзниятъ 
подпредседатель Г. Драгоевъ. 

*** 
Централното настоятелство на БТС съ . 

общава на сюзнитt клонове и всички ту
ристи, че r. Найденъ Памукчневъ, завеж
дащъ пропагандата при Съюза, ще прави 
всtка сжбота, на 14 ч. и 10 м. седмиченъ 
туристически преr ледъ по радио София, 
въ който да се даватъ кратки рапортажи, 
сведения за туристическото дtло, хижитt 
и излетнитt маршрути у насъ, съвети 
къмъ туриститt, вести отъ чужбина и пр. 

ЦН е решило да направи възможни 
улеснения на добруджанци, които ще по
сстятъ въ продължение на една година 

съюзнитt хижи и спални. 

*** 
Поради несигурното време и поскжп

вr..нето на печата и хартията, ЦН е ре
шило тази година да не се издава съюз

ния календаръ, макаръ че подrотвител

н:эта работа по него е твърде много на
преднала. 

*** 
ЦН е решило конференцията на пред

седателитt на съюзнитt клонове да бжде 
свикана презъ м. февруарий 1941 година 
и да се занимае, както съ промtнитt въ 
съюзния уставъ и правилници, така и съ 

нъкои други организационни въпроси. 

*** 
Въ връзка съ освещаването на юби

лейния заслонъ „Иванъ Вазовъ" Ц. Н. е 
поднесло разкошенъ адресъ на акционер

ното дружество „Гранитоидъ", което е 
подпомогнало БТС и дупнишкия клонъ 
,,Рилски езера" при построяването на за
сJюна и е подпомагало винаги Съюза и 
съюзнитt клонове въ тtхната строител
на дейность. 

*** 
ЦН е представило въ Министерството 

на народното просвtщение своето стано
вище по проекто„закона за организиране 

на българската младежь, който проектъ 
ще бжде разrледанъ въ едно отъ пър
витt заседания на Народното събрание. 

клоновъ животъ 

П е р н и ш к и я т ъ к л о н ъ „Г о л о 
бърдо" е отпразднувалъ на 21 селтем
врий тържествено патронния праздникъ 
нн хижа „Селимица". Присжтствували еж 
много туристи отъ Перникъ и околнитt 
градове. За значението на праздника еж 
говорили председательтъ на клона r. инж. 
Броксъ и председательтъ на С. К. К. r. 
Ив. Хр. Ламбовъ и др. 
Клонът ъ „П и ри н ъ" - Банско, 

съ гол·вми усилип и ценната материална 
подкрепа на Ц. Н. е завършилъ първия 
етапъ отъ маркировката на Лиринъ, а 
именно: Раз.1оrъ - х. ,,П. К. Яворовъ" -
Баюва дупка - Кончето - Елъ-тепе. Въ 
гр. Разлоrъ е поставена rолtма разпре
дtлителна табела, а самата маркировка е 
направена отъ rолtми и солидни табели, 
бопдисани двуцвtтно. Сжщиятъ клонъ е 
направилъ поправки и боядисване теле
ното вжже на „Кончето". 
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Рус е н ски я т ъ к л о н ъ „П р и с т а" 
развива усилена организационна излетна 

дейность. Въ район:э. на клоновия заслонъ 
„Надежда" еж залесени 90.000 акациеви 
дръвчета. Общината въ село Кула е от
пуснала на клона 30 декара мtсто, кжде
то ще бJr'iдe построена новата клонова хи
жа. Подrотвителнитt работи на послед
ната се извършватъ усилено. 

С о ф и й с к и я т ъ к л о н ъ „П л а н и -
не ц ъ", следъ лагеруването на група пла
нинци въ Пиринъ и активното си участие 
въ Бургаския съборъ и всички следсъ
борни излети, продължава съ усилено тем
по своята _ изл~тна и организационна дей
ность. Устроени еж масово посетени из
лети до Мальовица, Рупитt, Ржжана пла
нина, Лакатникъ, Черни връхъ, Грънчарь, 
Белмекенъ и др. Понастоящемъ клонътъ 
усилено довършва строителнитt работи 
при своята хижа „Планинецъ" въ Вито-



ша, за което сж изразходвани до сега 

надъ 130.000 лева. Клонътъ започва свои
тt есенни идеологични сказки, а по-късно 
ще се изнесе голtма планинска вечерь. 
Ду п н и ш к и я т ъ к л о н ъ „Р и л с к и 

е з е р а" е отпразднувалъ тържествено на 
4 и 5 августъ традиционния праздникъ на 
хижа „Скакавица". Присжтствували сж 
много туристи отъ града и околнитt кло
нове. 

Варненски я т ъ клон ъ Де в не н
е ки из в о р и" презъ изтеклото лtто е 
уредилъ въ салонитt на Морското кази
но художествена фотографна изложба, съ 
снимки на професора отъ Мюнхенския 
университетъ r. д-ръ Еллеръ, представля
ващи бита и природата на България. Въ 
присжтствието на много официални лица 
и граждани, ИЗJiожбата е била открита съ 
речь отъ съюзния председатель r. д-ръ 

Божко Ковачевскн. 
По покана на KJioнa, r. проф. д-ръ Ел

леръ е изнесълъ отъ негово име ск1зка 

съ диапозитиви, на тема: ,,Б ъ л r ар и я 
в ъ картини". 

* 
На Вараенската иеждународна излож · 

ба, клонътъ „Девненски извори" е взелъ 
участие съ свой о т д t л е н ъ щ а п д ъ и 
въ специаленъ салонъ е изложилъ макета 

на хижата „Князъ Симеонъ Търновски" и 
50 художествено изработени табла отъ 
най-красивитt кжтове на България. 

* 
Чепеларскиятъ клонъ „Чилъ 

те п е" е устроилъ презъ м. августъ въ 
курорта Пампорово „Голtма вечерь на 
ПJJанината", посетена отлично отъ тури
ститt и лtтуващитt тамъ граждани. При 
рtдка тържественость и стечение на 
около 1.500 туристи отъ Асеновrрадъ, 

Смолянъ, Чепеларе, Райково, Устово и 
дµ., клонътъ е отпразднУвалъ на 4 ав
густъ праздника на хижата си „Студе
нецъ". Произнесълъ е слово клоновиятъ 
председатель r. Ив. Бойчевъ. Изнесена е 
успtшно туристическа вечерь и въ Чепе
ларе. 

* Новооснованиятъ клонъ „М и л е в а 
скала" въ гара Сараньово е уредилъ 
въ краткия си организационенъ животъ 

3 излета и една забава, всички добре по
сетени отъ членозетt и гражданството. 
Клонътъ продължава своята интензивна 
дейность. 

* 
Приетъ е въ редоветt на БТС новиятъ 

клонъ въ с. Рила, Дупнишко, който ще 
носи името „Елени връхъ". 

ПОКОЙНИЦИ 

Поминалъ се- е единъ отъ дейни
тt членове на Габровския клонъ на БТС. 
, Узана" - Д-ръ Иванъ В. Българиевъ 
на 34 годишна възрасть. 

- Основательтъ на клона „Руйче" на 
БТС. - гр. Златоrрадъ, Георги Нико
ловъ Рачковъ, се е поминалъ следъ дъл
го и мжчително боледуване. 

- Въ началото на септемврий т. г. 
клонътъ „Белмекенъ" е загубилъ единъ 
отъ сътворителитt си - r. Тодоръ Пе
невъ. Покойниятъ е билъ председатель 
на клона отъ 1912 до 1922 год. 

- На 13 септемврий т. г. е загиналъ при 
злополука Любенъ Генчевъ, дълrоrоди
шенъ членъ на Централното настоятел
ство на Софийския клонъ на ЮТС - ,,Ви
тоша" и на управата на Българския ал
пийски клубъ. 

КНИЖНИНА 

Водачеството въ организирания ту
ризъмъ. 

Подъ горния надсловъ, излtзла е отъ 
печатъ сказката на г. Ив. К. Козловски, 
въ специална брошура въ четири хиля
ди екземпляра, при минималната цена 

2 лв. Въ нея е помtстенъ цененъ мате
риалъ за идеологията на туризма, уреж

дането и изпълнението на излетитt и пр. 
Брошурата е посветена на Туристическо
то д-во „Планинецъ" и се намира за про
дань въ канцеларията му, ул. Позитано 
6, отворена вtка вечерь отъ 6 до 8 ч. 

Тя е препоржчана съ окржжно отъ 
Централното настоятелство на всички 
клонове отъ БТС. Поржчки се изпълня
ватъ съ наложенъ пJiатежъ. Чистиятъ 
приходъ отъ брошурата е отстжпенъ въ 
полза на строежа на хижа „Планинецъ" 
въ Витоша. 

30 години „Узана". Юбилеенъ сбор
никъ на клона отъ БТС „Узана" - Габ
рово, който се издава по случай 30 го
дишнината на клона и освещаването на 

хижа „Узана". Въ една отъ следнитt 
книжки на списанието ще дадемъ от

зивъ за сборника. 

Българска седмица, rод. I, бр. 6, изда
ние на нtмски езикъ за пропаганда въ 
чужбина. Посветена е цtла страница на 
българския туризъмъ, като сж дадени 
три статии отъ юиблейния сборникъ на 
БТС и единъ интересенъ фотомонтажъ 
отъ красиви снимки изъ българскитt 
ш1анини. 

,,Български радио-прегледъ" - седмич
ю1къ за нова общественость, култура и 
радио-програми, подъ редакцията на 
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Есто Везенковъ, Д-ръ Зах. Захариевъ и 
Боянъ Болrаръ. Покрай интересния въ 
всъко едно отношение материалъ, вест
никътъ застжпва и отдълъ „Спортъ и 
туризъмъ", въ който ще намиратъ мъсто 
~кички прояви на БТС. 

40 години туризъмъ въ България. 
1&99-1939, стр. 144. - Юбилейно изда
ние на Българския туристически съюзъ. 
Цена 100 лева. 

Това е едно изящно и въ истинския 
смисълъ художествено издание, което 

заедно съ последнитъ годишници на 
Българския алпийски клубъ, показва се
риозното отношение на бълrарскитъ ту
ристи · и планинари къмъ нашата млада 

туристическа книжнина. 

Книгата е въ rолъмъ форматъ, бога
то илюстрирана съ чудесни снимки и ре

продукции отъ картини на наши имени

ти планински художници и съдържа 

следнитъ ценни статии: Духъ и идеоло
гични насоки на българския туризъмъ -
отъ Иванъ Раевъ; Сръдна-rора въ reo-
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rрафията, историята и планинарството -
отъ Павелъ Делирадевъ; Алеко Констан
тиновъ - отъ проф. Б. йоцовъ; Култур
ното овладяване на бълrарскитъ планини 
- отъ r. Ст. Георrиевъ; Иванъ Вазовъ 
и българската природа - отъ Г. Кон
стантиновъ; Защита на природата и ту
ризма - отъ Павелъ Кебърле; Планина
та отразена въ българското изкуство -
отъ проф. Василъ Захариевъ; Планина
та въ българската литература - отъ Н. 
Филиповъ; Границата на планинския кли
матъ въ България - отъ Киро Т. Ки
ровъ; Нашата строителна дейность -
отъ Арх. r. Скордевъ; Четиридесеть го
дини - отъ Пъю Пъевъ. 

Въ сборника е отразена творческата 
мисъль и д'hлото на бълrарскитъ тури
сти. Низката цена, на която се отстжпва 
на клоноветъ, дава възможность той да 
добие широко разпространение. Този 
сборникъ е потръбность за всъки кул
туренъ членъ на БТС. 

Д-ръ Ив. Попивановъ. 



Бургасъ Манифестацията преди Конгреса 

КАКВО СЕ КАЗА НА 32-ИЯ СЪБОРЪ НА Б. Т. С .... 
Тридесеть и вториятъ кщ1гресъ на 

Б. Т. С, състоялъ се на 27, 28 и 29 юлий 
въ Бургасъ бъ необикновено тържество 

за българския туризъмъ . И наистина, то

зн конгресъ, включващъ и отпразднува

нето на четиридесетгодишнингта отъ 

основаването на Б. Т. С. бъ привдъкълъ 

въ крайбрtжния rрадъ повече отъ 1500 
души съборяни отъ цълата страна. Нъ

кои клонове бъха представени групово. 

Така отъ Варненския клонъ бъха дошт1 

около 200 души, отъ Поморийския - око

-~о 80, отъ Самоковския-около 40 и т. н. 

Бурrаскиятъ клонъ „Странджа" се отсрз

ми въ посръщането. Отъ ·гарата бъ обра

зувана манифестация, начело съ военна 

иузика, до центъра на града, кждето ту 

риститъ-съборяни бъха приветствувани 

стъ кмета на града д-ръ Пръвчевъ и отъ 

мъстния туристически клонъ чрезъ г-нъ 

Драгановъ. · На тъзи приветствия отго-

вс,ри прочувствено подпредседательтъ на 

Б. Т. С., народниятъ представитель д-ръ 

Божко Ковачевски. Следъ това се обра

зува нова манифестация до Морската 

градина, гдето председательтъ на Съюза, 

г. Ив. Раевъ, положи вънци на паметни

цитъ въ Алеята на възраждането. 

На следния день Министрътъ на пра

вссждието, г. Митаковъ, отъ името на 

правителството откри туристическитъ 

тържества по случай тридесеть и втория 

редовенъ съборъ и четиридесетгодиш

ния юбилей на българския туризъмъ. По 

поводъ на това, той раздаде отъ името 

на Н. В. Царя ордени за заслуга на след

нитъ лица: г. г. Павелъ Делирадевъ, инж. 

Хелмутъ Броксъ, арх. Петъръ Дограма-

джиевъ, Павелъ Кебърле, д-ръ Петър ь 

Козаровъ, Асенъ Меджедиевъ и Василъ 

Чардаклиевъ. 
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Председательтъ на Б. Т. С. многоува

яц1емиятъ г-нъ Иванъ Раевъ започна, от

кривайки заседанията, така: 

-,,Великиятъ Богъ, б'!:\лгарскиятъ Боrъ, 

когато създаваше своя избранъ народъ, 

l(Oraтo създаваше българското племе, по

грижи се да му даде начини за само

упазване, погрижи се да му даде срtд

ства за всtкакъвъ културенъ напредъкъ 

и първата му грижа бt . да му' даде све

титt ; братя Кирилъ и · Методий, чийто 
духъ, чийто даръ опази българския на

родъ презъ всички изпитания, презъ кои

то той мина презъ вtковетt. Даде вели

кия Симеонъ на гениалната българска 

държавность, да знае бълrарскиятъ народъ 

пр,езъ цtлото си историческо развитие Що 

е д_ържава, какъ се rрадятъ нейнитt rpa--_ 
ници, какъ се rрадятъ нейнитt устои. Дз
де1 ни и великото изпитание - 5-вtков

ното робство. Но бързо следъ това вну

ши своята благость - даде на великия 

Царь Освободитель и на цtлото интелиrен

тнр руско общество отъ онова време, ве

лика любовь, детска любовь къмъ мънич

кия поробенъ български народъ. И въз

правихме се гордо отново въ историята. 

Името на България, на мила България, от

ново зае своето мtсто срtдъ европейски

т-t народи. По-младитt поколtния еж не

посрtдствени приемници на усилията, на 

добродетелитt на своит-в родители отъ 

оная първа епоха, когато се изrрадиха 

устоит-в на младото българско княжест

во. Непоср-вдствени свидетели сте и сме 

на он-взи динамични усилия, безподобни 

въ културната история нз европейското 

чов-вчество, съ които бълrарскиятъ народъ 
само за 50 години зае достойно своето 

мtсто вср-вдъ всички останали цивилизу

.вани и културни народи. Кажете въ коя 

область българскиятъ гений не се прояви 

съ сила, съ размахъ, съ всичката своя 

творческа възможцость; дали не въ наука

та, дали не въ музиката, дали не въ лите

ратурата, дали не въ останалитt творчес

ки възможности на ЧОВ'ВШКИЯ духъ - на

вс-вкжде бълrарскиятъ гений е съ силенъ 
размахъ. Той даде постижения за това 

кжсо време, на които ни завиждатъ. 
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Но, Бог·ь, бълrарскиятъ Боrъ, въ 
своит-в грижи всестранно да се раз

вие бълrарскиятъ народъ, му даде и Але

ко Константиновъ. Още робското чув

ство не б-вше заглъхнало, а тр-вб

ваше новата българска държава съ но

вит-в свои граждани да задълбочи, да 

разшири и осъзнае, да развие до крайна 

възможность своето чувство на любовь 

къмъ родината. - Алеко нам-ври форму

лата: ,,Елате българи, опознайте несрав

нимо хубавата българска природа и чрезъ 

_това ще я обикнете, чрезъ това ще ста

нете истински чада lПl родната 11емя, ще 

ста_нете съзнателни, добродетелни rраж· 

да ни на българската държава." Такъвъ 

лозунгъ подхвърли Алеко. Подеха го не

rовитt_ другари, но сждбата, злата сждба 

и тукъ била решила малко по-иначе 3а 

~втора на тази формула. Малко време, 

година-две, следъ като той изведе 300 
души на Витоша, той тр-вбваше да падне 

жертва - дали случайно и.1и нарочно, 

историята ще има да отсжди този въп

росъ. Не заглъхна, обаче, неговата идея. 

Въ 99-та година (1899 r.) на 20 юлий 7 
негови другари отъ онзи кржжокъ, съ 

който той обикаляше манастирит-в и дру

ги красиви м-вста, седемь наши седмочи

сленици, между които г. Козаровъ подеха 

идеята и следъ смъртьта на Алеко да се 

осжществи неговия заветъ. Турнаха осно

витt върху ония начала, които Алеко 

б-вше създалъ на новата туристическа ор

ганизация въ България. Пакъ бълrар

скиятъ народъ и българската държава 

допълниха една празднина въ своето 

ц-влостно културно развитие. Турнаха 

здраво начало на едно здраво и ху

баво дtло. Малко на брой, но силни 

духовно, в-врващи въ идеята, б-вха пър

вит-в носители на туризма у насъ. По

срещнати съ усмивания, съ ирония отъ 

много страни, тt, съ гега въ ржка, съ 

своит-в силно позеленяли костюми, краче

ха гордо. Привл-вкоха нови привържени

ци, докато това д-вло се разрастна въ 

днешнитt, разм-ври. Ние довършваме 60-
rодишнината на своя народъ. Ние мо

жемъ да спимъ и вънъ отъ хижата, ние 



знаемъ хладината на Рила, ние знаемъ 

сiшчеститt покриви на нtкои естествени 

заслони, можемъ да се подслонимъ и 

тамъ. Хижитt-заслони бtха създадени за 

българския народъ, за ония, които трtб

ваше да се кръщаватъ въ хубавата идея 

на родния туризъмъ. Давахме въ rрадо

ветt центрове на култура и просвtта. Да

дохме нашитt хубави туристически домо

ве и _ хижи. Давахме при маркировки пж

теки, давахме чешми, давахме спални, да

вахме културна просвъта на своя народъ. 

Всичко онова, което туристътъ събираше, 

своитt впечатления, той трtбваше да из

ложи въ литературна форма. Създадохме 

библиотека, научно издигната отъ нашата 

срtда - Павелъ Делирадевъ - rолtмъ 

туристически труженикъ, който съ слово, 

съ перо, ще остане и на българското 

гражданство и на науката, и който даде 

примtръ, какво значи когато съ една 

упорита воля туристътъ си постави за за

дача да направи известни постижения. Да

ваме списание; 32 години го издаваме, из
дадохме и сборникъ. 

Най-после, дадохме ви нашитt сърдца, 

нашата обичь къмъ родъ и родина." 

* 
Откри приветствията министъръ Ми

таковъ: 

- ,,Считамъ се особено щастливъ, че 

менъ се падна rолtмата честь да бжда на

товаренъ отъ Негово Величество Царц и 

отъ Министерския съветъ да привет

ствувамъ отъ тtхно име, а Cli'iЩO и отъ 

мое име, това юбилейно тържество на 

бълrарскитъ 1уристи и поздравя ХХХII-ия 

редовенъ конrресъ на Българския ту

ристически съюзъ, като му пожелая спо

койна и ползотворна дейность. 

Туризмътъ днесъ представлява единъ 

rолъмъ фактъ, както въ националния, та

ка и въ международния животъ. 

Благодарение на вродената въ всички 

нн любовь къмъ майката природа, бла

годарение на повишения интересъ къмъ 

историческитъ и археологични паметници 

и ценности, благодарение, главно, на усъ

вършенствуванитъ съобщителни и пре-

возни сръдства, туризмътъ въ наше вре

ме е взелъ едно необикновено развитие 11 

е поставилъ своя отпечатъкъ почти вър

ху всички прояви на обществения, дър

жавенъ и международенъ животъ. 

Бълrf!.рскиятъ туризъмъ е единъ отъ 

най-младитt. Благодарение, обаче, на 

енергията и постоянството на своитt пър

ви деятели, на вашитъ общи и организи

рани усилия, въпрtки всички мжчнотии, 

които неизбъжно тръбваше да срtщнете 

по Пli'iTЯ си, той можа да достигне едно 

сравнитеJ1но rолъмо развитие и да заеме 

видно мъсто между туристическитъ орга

низации въ свъта. На вашитъ инициативи 

и общи усилия се дължатъ маса улесне 

ния и подобрения, които се направих<1 

в1, течение на нtколко само години въ 

областьта на туризма и на туристическо

то дъло въобще. Създадоха се условия за 

по-лесно отиване до по-забележителнитъ 

мtста на нашата страна и за възможно 

по-приятно прек::,рване тамъ на nосети

телитt. На васъ се дължи и това, дето 

215 



днесъ България има толкова планински 

хижи, домове и заслони и още много 

други упжтвания и индикации. 

Вашата организация допринесе твърде 

туризъмъ безпрепятствено да разгъне 

своитъ мощни криле и до най-отдалече

нитъ кжтове на майка БъJiгария и да 

внедри и въ последната българска хижа 

много за опознаване на нашата страна оная любовь и готовность къмъ само-

отъ насъ самитъ. 

Вие допринесохте сжщо не малко и 

за опознаване на нашата страна отъ чуж

денцитъ: тъ идватъ, обикалятъ пашата 

страна и си отиватъ съ ония чувства къмъ 

жертва, на които еж се крепили и ще се 

крепятъ могжществото и бJiагополучие

то на българската държава и на бъJiгар

ския народъ. 

Въ очакване на тия хубави дни, азъ 

Освещаване знамето на Бургаския клонъ „Странджа•• 

нея, които само една страна като нашата 

може да вдъхне на всъки, кой10 я при

бJшжи, който види нейната природа и се 

срещне съ нейното мирно, трудолюбиво и 

гостоприемно население. 

Днешното тържество, прочее, не е са

мо едно тържество на Вашата организа

ция, то е сжщевременно едно национално 

и културно тържество. 

Това Ваше праздненство съвпада съ 

единъ отъ най-важнитъ моменти въ на

шата политическа история. Дано Богъ 

благосJiови очакванията ни да се сбжд

натъ, дано неправдата, която бъше така 

жестоко извършена спрямо насъ най-по

сJiе да бжде премахната, та свободенъ и 

успокоенъ, българскиятъ народъ да се ОТ· 

даде на миренъ трудъ, на стопанско и 

културно творчество, къмъ които той е 

тъй много привързанъ, .а бъш·арскиятъ 
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ви поздравлявамъ още единъ пжть, като 

ви пожелавамъ отъ все сърдце, на васъ и 

на вашия съюзъ, да доживъете още мно

го и още по-славни такива дати. 

Ца живъе Негово Величество Царь Бо

рисъ 111, първиятъ туристъ и Върховенъ 

покровитель на Туристическия съюзъ, 

rюдъ чието мждро царуване тъй щастли

r.о крепнатъ и се развиватъ всички кул

турни и народопо,1езни начинания. 

Да живъе туристическа България!" 

Прочувствуванъ, г-нъ Иванъ Раевъ 

отговори: 

- ,,Българското правителство днесъ 

ни изпрати своя представитель да ни 

поздрави за всички наши постижения. 

Не е ли това най-убедителното, най

силното доказателство, че Български

ятъ туристически съюзъ презъ цъ-



.1ата своя 40 годишна дейность е вър

вtлъ по правъ пжть? И днесъ завър

швайки единъ периодъ отъ своя истu

рически животъ, Българския туристиче -

ски съюзъ се изправя предъ общество и 

държава и заявява - ще вървимъ и за

напредъ по този Пlhть, защото той е спа

сителенъ, защото той е безусловно поле

зенъ за народъ, родъ и държава. Ние мо

лимъ само за едно: дайте ни възмож

ность по-скоро да основемъ, да създа

демъ клонове и тамъ дето още нtма?" 

При този отговоръ на председателя, 

кс•нrресното събрание затвърдн духа си 

на в'fiодушевеность, довtрие и доволство. 

Този духъ се подсили още повече, когато 

величавата фигура на митрополитъ Евло

rий взе думi\та: 

- ,,Изпълнявайки повелята на своя 

д1,лгъ, азъ отъ иметп 101 родната 

Света църква н отъ свое име под

Нilсямъ на всинца ви най-сърдечни при

вети и ви желая благоденствие по случай 

днешното двойно праздненство: Съюзно

то 40-годишно благотворно сжществува

не и освещаването на бургаското тури-

етическо знаме. Днешното културно праз

дненство е културно праздненство не са

~ю ваше, драг"! туристи, но и на всички 

родолюбиви българи, защото Български

sпъ туристически съюзъ е обществено 

признатъ и отъ отговорнитt фактори 

справедливо оцененъ като една отъ мощ

нитt родолюбиви организации у насъ, за• 

ради високия духъ на племенно родолю

бие и заради светитt чувства на привър

заность къмъ родната земя, заради бла

городното въздействие върху българска

та младежь. Ето въ продължение на 40 г. 

хиляди туристи съ присжщия имъ 

идеализъмъ, проникнати отъ съзнането 

за голtмото и възпитателно въздействие 

на тtхната организация, неуморно рабо

тятъ за обикване на родината, за създа· 

ване на трогателна солидарность, истин

ско другарство между българската мла

:;.ежь, за възпитаване и закаляване на во · 
J, нта, облагорпдяване на сърдцата, зак;.

J1нване на физ}lческото, мораJiно и ду 

шевно здраве. 

К1то IH! сърадзамъ за блестящия ус

пtхи, който се постигна въ края на 40-та 

съюзна юбилейна година, съ душевна мп

литва ви пожелавамъ дtлото ви да пре

бжде въ здраве и крепкость и чрезъ об

щуване съ чистата и девствена природа 

да закалявате въ · себе си необходимата 

за добрия гражданинъ твърда воля и 

смtлъ духъ, да закалявате въ себе си 

необходимата за добрия гражданинъ вt
ра въ Бога и упование въ него и да 

внедрявате въ душата си здраво чув

ство на родолюбие, на беззаветна любовь 

къмъ народъ и родина. Вашето събрание 

тукъ протича подъ знака на единението 

и благомислието. Нека вашата родолю

бива организация да крепне и расте отъ 

сила въ сила и да пребжде като единъ 

мощенъ факторъ; нека покол·внията по

следватъ вашия примtръ и щюдължатъ 

вашето дtло и да съдействуватъ да се 

твори благоденствие и величие на Бы1-

гария. Здравtйте!" 

След'ь това взе думата г. подподков

никъ Гръбдевъ, който отъ името на r. 
Министра на войната поднесе приветствия 
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шата радость е толкова по-rолtма, че седатель r. Раевъ, който дойде на нашия
отъ дълги години Университетътъ е сле- конгресъ, за да изрази желанието и воля

дtлъ съ нескривана симпатия установява- та на нашитt по-възрастни другари за, 

нето, закрепването и възхода на Българ- · едно съвмtстно творчество изъ плани
ския туристически съюзъ, чиито органи- нгта и града, и докато тtзи връзки еж 

зации по цtла България еж разнасяли не здрави ние сме силни и нищо не може да-

само знания и култура, но с;,, насаждали 

постепенно постоянна любовь - · възтор

жена, безгранична и творческа любовь 

къмъ нашата родина". 

Сега r. Раевъ заяви, че има думата 

представителя на нашата най-млада, срод

на организация, на Юношеския туристи

ческн съюзъ. 

- ,,Идвайки да поздравя отъ името на 

хилядитt юноши туристи, обединени 

подъ зеленото знаме на IO. Т. С. вашия 

32-и редовенъ конгресъ, азъ не извърш

намъ само единъ актъ на внимание или 

на куртоазия, която нtма мtстото си въ 

нашитt срtди, а ставамъ изразитель на 

чувствата на синовна преданность и ту

ристическа обичь къмъ най-близката н 

скжпа за насъ организация - Българския 

туристически съюзъ. Идвайки тукъ, азъ 

правя втората roJ1tмa крачка къмъ една 

нова ера въ живота на дветt близки, най

близки, въ българската общественость 

организации. Първат::1 крачка направи пре 

ди 10 дни многоуважаемиятъ вашъ пред-

ни победи." 

Вмtсто обичайния благодарственъ от- . 

rоворъ, съюзниятъ председатель rоспо

динъ Иванъ Раевъ цtлуна младия ту

ристъ. 

Даде се думата на председателя на 

Българския алпийски клубъ rосподинъ В. 

Радевъ: 

- ,.Изпратенъ съмъ отъ 72 - мата члено

ве на БАК за да Ви предамъ т'i;хнитt> 

бурни планински поздрави и да засвиде

телствувамъ тtхната вtчна симпатия и 

ГО Jl'ВМа почить къмъ Д'ВЛОТО на вашия и 

на нашия БТС. А.зъ смtтамъ, че нtма да 

изпълня достойно това мое задължение; 

ако високо и честно не заявя тукъ, че ако 

и ние, скромнитt български алпинисти, 

жънемъ нtкакви успtхи, това се дължи 

на обстоятелството, че всички ние сме 

откърмени въ вашата срtда". 

Следъ това поднесоха съответни при

ветствия rосподинъ П. Францалийски, ка

то представитель на Съюза на юrослав

с1штъ планинарски дружества; r. Гри
rоръ Златаровъ - отъ името на Съюза1 



,,Юнакъ"; r. Матей х. Петровъ - пред

ставите.% на общинскитt служители. По

следваха приветственитt слова на пред· 

ставителя на Дружеството на запаснитt 

подофицери, на женското дружество „Ми

подофицери, Н3 Женското дружество „Са

мосъзнание", на Ловното дружество Бур

гасъ, на Съюза „Отецъ Паисий", на Ин

спектора по организиране на nрофесиигв 

и др. 

Следъ прикJ1ючв2.не на приветствията, 

г. Раевъ прочете И}1ената на провъзгла

сенитt, въ връзка съ 40 годишнината на 
БТС, почетни членове на последния. За 

такива се провъзгласиха заслужилитt на 

туристическото ни движение дейци, Ге

<Jрrи Ст. Георгиевъ, проф. В. Захариевъ, 

арх. Генчо Скордевъ, Стефанъ Поповъ, 

Киро Кировъ, Павелъ Кебърле, инж. Ди· 

митъръ Вълчановъ, Янаки Малиновъ. 

nроф. Ст. Петковъ, Димитъръ Кокош

ковъ, ПавеJ1ъ ФранцаJiийски, Асенъ Мед

жидиевъ, инж. Х. Броксъ, Дончо Чакъ

ровъ, Костадинъ Назъровъ, Илия Зур

ковъ и др. 

Като последенъ моментъ отъ офици· 

элната часть на конгреса бt оставено че

ствуването на бай Иванъ Ламбовъ .- Съюз

ниятъ председатель, r. Раевъ, започна 

така: 

- ,,Драги бай И в а н ъ Л а м б о в ъ, 

<·nоредъ проrрзм?.та следва сега твоп 

редъ. Предвидено е твоето чествуване за 

25 годишна неnрекжсната, вtрна, редов

на, искрена, пълна съ себеотрицание дей

ность, като членъ на Контрош1ата коми

сия при Централното настоятелство на 

БъJ1rарския турисrически съюзъ. 

Драги бай ИваР.ъ Ламбовъ, всички съ· 

бсряни те познаватъ отъ дълги години. 

Всички съборяни знаятъ какво значи 

~·поето „вето", когато кажешъ ти нtкому, 

че нtма пр~шо на толкова и толкова де

легати, а има само на толкова и толкова 

д,:леrати. Мнозина си ги оrорчавалъ съ 

1ова свое ,.вето". Двадесеть и петь годи

ни ние сме вижд1J1Н твоята фигура, на

ведена надъ нашитt цифри; 25 години на
ш1пt касиери при появата на твоята фи

гура понtкога малко сж се смущавали аъ 
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твое присжтствие, но ти си билъ винаги 

на своето мtсто, защото сериозно си rле

далъ на тази своя обществена служба. 

Наистина обществена служба. 

Драги бай Иванъ Ламбовъ, ти навс-1',· 

к1r.де другаде би получилъ пенсия сега. 

Какво да 1 и дадемъ Зi! тази 25 годишна 
rвоя искрена, сърдечна служба въ наши

тъ редове? -- Само нашата благодар-

1юсть, нашата признателность. 

Нека Боrъ те поживи още толкова rо

днни да служишъ на тази идея, която ти 

още отъ най-млади години възприе аъ 

съзнанито си и . сърдцето си. Все пакъ 

единъ мзлъкъ, много скроменъ, много 

малъкъ реаленъ подаръкъ на нашата 

признателность е това пръстенче, което 

да имашъ като символъ на признател

ность - символъ, че ти и занаnредъ си 

свързанъ съ нашето движение''. 

Видимо развълнуванъ, Бай Иванъ Лам~ 

бовъ отговори съ сJ1едната речь: 

- ,,Презъ изтеклит-в шестдесеть и две 

1·одини свободенъ животъ на нашата мла

да държава, назr:,tха и се родиха не мал

ко дати, годишнини и юбилеи, които бе

Jiежатъ пжтя на нашия материаленъ и 

културенъ напредъкъ. Шесть десетилt

тия, които въ сжщность Cli'i миrъ въ ИСТО· 

рията на народитt, показаха nредъ очи

тt на културния свътъ, че бъJLrарското 

п.~еме е способно за творчество, за дър

жавенъ строежъ, за възходъ въ всичк:1 

области на човtшкия животъ, и ние, кои

то сме свидетели на този творчески про· 

цесъ, които видtхме какъ отъ единъ по

робенъ народъ се оформи една млада, 

пълна съ енергия и възможности държа

ва, чувствуваме и виждаме този творче

ски пжть като една разорана и разрабо

тена целина, въ която никнатъ плодове 

на работливия и честенъ български на

родъ. 

Щастлиrзъ се считамъ, че имамъ този 

погледъ къмъ нtщата, че мога да при

сжтствувамъ нэ. двешния юбилеенъ тури

стически съборъ, при лазурния бръrъ на 

нашето Черно ~юре, кждето завършватъ 

небеснитt върхове на родния ни бэ.лканъ 

н заедно съ васъ - по-млади и мои 



връстници, въодушевени бъ.~гарски тури

сти - да се радвамъ на едно сюi'iпо и све

щено дtло въ нашата общественость. То

ва обществено-морално и националн:)-ВЪЗ

питателно дtло, което незабравимиятъ 

АJ1еко завеща като свой веJiичественъ па-

- метникъ на идващитt български поколt
ния е дt.лото на организиранитt, туристи. 

В,rожилъ въ неговигв начални основи мои

тъ начални основи, моитt скромни въз, 

можности и сили и азъ на свой редъ го 

чувствувамъ така близко и сюi'iпо до 

сърдцето си, за да се чувствувамъ щаст

;:ивъ като неговъ ратникъ, като скроменъ 

зидаръ въ изграждането на една величе

ствена сграда, подъ сводоветt на която 

сме събрани днесъ и като добри братя 

живtемъ дни на радость и гордость за 

единъ изпълненъ общественъ и национа

ленъ дългъ. 

А да се изпълни единъ дългъ къмъ 

Родината и къмъ човtчеството това е въ 

сжщность осъзнаването на човtшкия жи

вотъ. Защото да обичашъ природата, да 

обичашъ безбройнитt красоти на нашата 

Родина, да работишъ за преуспtването 

на една идея, на една организация, която 

има за цель не личнитt облаги и преход

ЮJта суета, а се стреми да направ11 тtзи 

хубости и красоти достжпни и разбрани 

отъ всички наши братя - това значи да 

бli'iдешъ съзнателенъ туристъ. Каква по

хубава, по-привлtкателна и обществено

полезна цель може да . си постави единъ 

гражданинъ отъ това, нарсдъ съ съзна

нието да работи за материа.шото, да 

тr.ори и културно преуспtване на соб

ствения си народъ? 

Водимъ отъ тtзи разбирания, азъ при

гърнахъ съ любовь идеята за опознаване 

на нашитt родни планини. Десеткитt го

дини, които прекарахъ до ;цнешенъ день 

въ скрома работа за развитието. на бъл

гарското туристическо дtло, ми даватъ 

куражъ да гледамъ съ свtтъ.1ъ погледъ 

въ неговото бждеще и въ очакваното 

свtтло бж,11еше на нашия народъ. И до 

днесъ, както и преди четиридесеть го

дини, за менъ нtма по-радостни и по-см11-

с.1ено изживtни дни отъ тъзи, когато 

възкаченъ, макаръ и въ прек,,юнна вече 

възрасть, на нtкой гордъ самотенъ 

връхъ, погледна зеленитt ниви, тучнитъ 

ливади и девственитt гuри и почувству

вамъ първичния гласъ на майката-приро

да, шепнеща въ ранната утринь своя вt

ченъ заветъ - радвай се на бащината си 

земя, извоювана преди дванадесеть яъка 

отъ Аспаруха, поставена наредъ съ най-

к~ лтурни народи отъ Борис а и Симеона, 

sa да бжде въ утрешнитt дни още по

щастлива и заслужено велика! Не е ли 

тuва живота и цельта на всtки истински 

гражданинъ, на всtки истински бълга

-рннъ, на всъки български туристъ? 

Азъ съмъ поласканъ отъ вниманието, 

което моитt приятели, моитt сюi'iпи бъл

гарски туристи ми указватъ въ днешния 

щастливъ за менъ день. Подаръкътъ, кой

то ми дарявате днесъ и 119лучениятъ отъ 

Негово Величество орденъ кат-о заслу

ЖИJiъ туристъ, ще ми бждатъ най-скжпи 

дарове въ живота. Това внимание, обаче, 

за менъ е дважъ по-сю,шо като единъ 

примtръ и насърдчение къмъ тtзи, кои-
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'ТО идватъ следъ насъ, защото дtлото на 

.нашия туризъмъ крачи къмъ възходъ. А 

всtки възходъ, за да бжде неспиренъ и 

.за да не срtща прtчки и разочарования, 

.се нуждае преди всичко отъ ратници, пре

дадени къмъ идеята и дtлото, съ жела

·ние за творчество и съзнание за изпъл

:нението на поставения общественъ дългъ. 

Зная, че тия наши приемници не ще лип

сватъ, че ще б<Уiдатъ, може би, повече 

отъ насъ, че ще работятъ може би съ по· 

-вече енергия и въодушевление. Къмъ 

·тtхъ, азъ отправямъ своя бащински съ-

-ветъ, моето другарско пожелание - да 

бждатъ добри, съзнателни и вtрни тури

сти, да продължатъ дtлото ни съ още 

по-rолtмо достоинство, за величието на 

'Туристическа България, за преуспtването 

на българския народъ и неговата държа
ва, за която е предопредtлена по-радост

-на сждба и по-свtтло бждеще. 

Да живtе нашиятъ почетенъ председа

·тель Негово Величество Царь Борисъ 111! 
Да живtе цtлокупниятъ български на

_родъ! 

Да живtе българскиятъ туризъмъ!" 

*** 
Въ следнитt заседания на конгреса се 

·постави на разглеждане оповестения дне

-венъ редъ. Въ връзка съ отчета дадоха 

обяснение всички членове на Централно

-то настоятелство. По-особени дебати пре

.дизвика предложението на Тодоръ Тодо

ровъ, за създаване на единъ фондъ за 

.материално творчество, чиито срtдства 

.да се набиратъ посрtдствомъ установени 

·вноски отъ страна на клоноветt. Другъ 

.единъ парливъ въпросъ бtше този за 

!Jриемането на БАК въ редоветt на БТС. 

.Дневниятъ редъ бt проведенъ съ взема

нето на съответни конгресни решения. 

Коиrресътъ се закри тържествено, ка-

1т, въ изготвената по този поводъ резо· 

• 1юция, следъ обичайнитt констатации, се 
изказаха следнитt пожеJ1ания: 

,, ... Въ приносъ на ку.чтурния градежъ 
-на нацията и държавата чрезъ едно пла

ново поддържано, закржглено и цtлостно 

·туристическо дtло и организация, трtбва 

преди всичко да се създаде специалния 
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законъ за туризма въ България, съ

rJ1асно изработения отъ Б. Т. С. проектъ . 
Така най-после, по примtра и на други 

1султурни страни, и 'у насъ ще се регла

ментира туристическата дейность, а тури

стическата организация ще заеме съот

ветното държавно-обществено мtсто. 

Наредъ съ това общо уреждане съ 

закона, положението на туризма и насоч

ване развитието му, необходимо е да 

се подпомогне и подкрепи дейностьта на 

организир:шия туризъмъ, съ следнитt на

временни мtроприятия: 

а) Министерството на желtзницитt, 

респ. Дирекцията на Б д. ж. да разреши 

намаленията, които се даватъ за пжтува

нt до 125 клм. и за по-голtми разстоя

ния, специално за организиранитt тури

сти и тtхнитt излетувания и чрезъ това 
да се осигурятъ излетитt и до по-далеч

ни планински обекти. Сжщо да се дава 

за въ бждеще, при п;у;туванията на тури

ститt по конrреситt и излетни събори 

на БТС, намаление ½ отъ намалената та
рифа по Б. д. ж. Така ще се отмtни и 

едно пренебрежение и несправедливо от

насяне къмъ изключителната по родолю

бие дейность на организиранитt въ БТС 

туристи. 

б) Въ най-близко време да се уреди 

въпроса съ оземяването на хижитt, т. е. 

съ узаконяване сервитутнитt права на 

Съюза и неговитt клонове надъ тtхни

тt хижи, лtтовища и заслони. Така ще се 

уреди, подобри и поощри още повече хи

жестроенето въ нашитt планини. 

в) Да се свържатъ хижитt съ теле

фони до най-бщ1зкитt клонови седалища . 

r) Да се подпомогне· отъ държавата, 

съ срtдства и материали, продължението 

на предприетата отъ Съюза специална 

маркировка и се осжществи въ скоро 

време по всички наши планини . 
д) Да се премахне акциза и специал

нитt налози върху билетитt за забави 

и др. п., изнасяни отъ клоноветt на БТС, 

за да имъ се даде, чрезъ скромнитt имъ 

приходи, възможность да осжществятъ 

високоценното си турстическо творче

ство ... " 



И КАКВО СЕ КАЗВА ЗА 32-ИЯ СЪБОРЪ НА БТС 
ВЪ БУРГАСЪ 

Отъ Цоню Гирrановъ 

Прекрасно свежо утро, 27 юлий 1940 r. 
Ло небето нито едно облаче. Влакътъ 

изкача отъ тунела и пристига на гарата. 

Туристки съ пъстроцвtтни кжси тури

стически рокли и туристи съ кжси га

щета или съ голфове, навлизатъ бързо въ 

препълнената съ народъ трета класа. 

В.~акътъ потегля и устието, презъ кое

то се промъква Янтра за да започне 

своето фантастично криволичене около 

старата българска столица, екна отъ 

„Балкани, вдигайте се" . . . Следъ малко 

всички обръщаме oчl'I къмъ 21.-1фитеа

тралния видъ на вълшебния градъ. Виж

дали сме го безбройно мн1го пжти, но 

пакъ ни се иска да го видимъ ... тол
кова привлtкателенъ е той. 

Стигнахме на билото на Балкана. Га·· 

ра Кръстецъ, съ обширна градина, а то

ку до самата гара будка, въ която се 

продаватъ най-вкусни баници. Всtки ис

ка да си купи и вкуси отъ тtхъ. Навtр

но продавачътъ имъ нtма криза, тъй 

като изнесенитt количества се прода

ватъ само за 4-5 минути. 
Спускаме се стремглаво по южния 

склонъ на планината. Трtсъкътъ на ко

лелата се увеличава при преминаването 

на шесттt тунела. Забележителната ос

морка остава задъ насъ, преминаваме 

Явровецъ и се отзоваваме на желtзо

ш;;тния вжзелъ Джбово. 

Малко следъ дванадесеть часа присти

га влакътъ, който ще ни откара въ Сли

венъ. Разполагаме съ доста свободни мt

ста въ малкитt вагони, чиито врати еж 

странични. Влакътъ потегля и съ неосо

бена скорость преминава покрай доста 

кокетни гари и спирки, около които има 

кокетно подредени градинки и учи.~ища. 

Откъмъ гара Твърдица виждаме на дъ

ното в. ,,Чумерна", първенецътъ на Елен

ския балканъ. 

Пристигаме на гара Зимница - го

-~tмъ желtзопжтенъ центъръ. Слънцето 

продължава да пече. Влакътъ, който ще 

ни отнесе по-нататъкъ пристигна съ пет

десеть минути закъснение. Отъ него се 

показаха главитt на много туристки и 

туристи. Едно продължително „Ехооо" 

процепи въздуха. Между познатитt се 

размtняха продължителни поздрави. 

Мнозина ни викаха „Елате при насъ". 

Минаваме покрай просторното Страл· 

джанско блато и покрай островърхитt 

или обли, но · съвсемъ голи, височини 

около Айтосъ. Бай Иванъ Ламбовъ още 

отъ тукъ почна да събира документитt 

за делегатитt, за да се улеснялъ. При

с1 ига ме съ около единъ часъ закъсне„ 

ние на Бургаската гара. Следъ нtколко 

минути се нареждаме по четирима и бо

дро закрачваме следъ една военна музи

ка. Встрани по улицитt, по прозорцитt, 

по балконитt - навсtкжде отрупано съ 

многоброенъ народъ, който видимо се 

възхищаваше не отъ стройнитt редици на 

туриститt, защ~то тt не бtха много 

стройни, а отъ бодрия имъ видъ, отъ 

пъстритt имъ облtкла и отъ тtхното 

дt.ло. Продължително и възторжено 

,,~·ра-а-а-а-" посрtщаше и изпращаше от

дtлнитt групи. Спрtхме предъ велико

лепно устроена и декорирана арка. Вър

ху една маса се качи кметътъ на града и 

произнесе своето приветствено сJюво. 

Той пожела другарството, сплотеностьта 

и единението да бмдатъ нераздtлни на

ши съпжтници, за да можемъ въ скоро 

време да бродимъ и въ „другитt" бъл

гарски земи. Това пожелание предизвика 

продължително и мощно „Ура". То пад

на като искрица въ барутъ. 

Председательтъ на мtстния клонъ 

изказа сжщо своитt приветствия. Той 

пожела гоститt на събора да прекаратъ 

весело, а делегатитt сериозно ... Едни
тt и другитt да се радватъ на безкрай

ниа морска ширь и на прекрасното си

ньо небе. 

На трибуната се качи познатиятъ на 

туриститt, симпатиченъ туристически 
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дсецъ, д-ръ Божко Ковачевски. Съ бав

ни, но много отмtрени слова той изтък

на колко безгранично голtма е любовь

та на туриститt къмъ родната природа 

и какъ тt съ радость насаждатъ тази 

любовь у българския народъ. Той отбе

ляза резултатитt отъ четиридесетго

дишната организаторска туристическа 

дейность и завърши съ думитt „ДошJIО 

е вече време да получимъ Добруджа, 

Бtломорието и ... " Нескончаемо и бур
но „Ура" процепи въздуха, а музиката 

изсвири националния химнъ. Ето нtкол

ко свидни думи, чието произнасяне бу

ди възторrъ, надежда, сила и сълзи отъ 

умиление. Народътъ жадува за своето 

обединение. 

Жалкото е, че при приветствията и от

говорътъ имъ липсваше единъ какъвто и 

да е високоrоворитель и това, което сека

за, можа да бжде чуто отъ съвсемъ or-

Мальовишко езеро 
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раниченъ кржгъ хора. ЖеJ1анието да има 

високоговоритель не е продиктувано отъ 

суетната грижа за шумъ (него ние оста

вяме за други, които се считатъ за при

звани въ тази область), а за да ни раз

бератъ всички, че творимъ и създаваме 

съвършено безшумно. 

Начело съ музиката, внушителната 

манифестация продължи до морската 

градина, гдето се положи вtнецъ върху 

бюста на Ботйовъ. Отъ тамъ се каза на 

туриститt да идатъ въ бюрото на квар

тирната комисия, да подирятъ квартири

тt си. Всички бързаха за тамъ ..и колкото 

повече бързаха, толкова повече обърква

ха работата на комисията. Стараеха се 

комисаритt на всtкиго да угодятъ, но 

кой е кривъ, че предварителнитt съоб

щения за гоститt не имъ били дадени на 

време и че полученитt поне малко та
кива не бtха успtли предварително да 
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подредятъ. Нуждно е севлиевци да уре- капелмайстора Пав. Стефановъ. Почна 

дятъ курсове за разквартируване на ту

ристи. 

Отзовахъ се съ моя добъръ другарь 

бай Леонъ Филиповъ въ хотелъ „Кон

тиненталъ", близу до гарата и пристани

щето. Впрочемъ, почти всички хотели еж 

на това мъсто. Интересното е, че по-rо

лъмата часть отъ хотелитъ носятъ чуж

ди имена: Континенталъ, Империалъ, Па

рижъ, Лондонъ, Савоя и пр. Види се при

станищниятъ градъ съ гвзи наименува

ния се е опитвалъ да привлъче чужден

цитъ. Впечатленията ми еж, че хотелиер

с1вото и въ Бурrасъ има нужда отъ чув

ствителни подобрения. Нашиятъ хотелъ 

още отъ входа си личеше uтъ какво е 

качество. 

* 
Сутриньта, на 28 юлий, следъ закуска 

и разходка по пристанището, се отпра

вихме за сборния пуктъ, отгдето се 

образува манифестация. 

Опредъленото за тръгване време 

мина. Даваха се различ11и команди зс1 

Т(Jъrване, но нъмаше музика. Привлича

ше вниманието новото знаме, първо по 

рода си за възрастнитъ туристи. Следъ 

молебена симпатичниятъ даритель Ас. 

Минковъ предаде знамето на председа

теля на клона Драгановъ, а той отъ своя 
страна го · предаде на знаменосеца Чер

венковъ, който каза, че ще го _пази, като 

зеницата на окото си . . . Трикратно ура 
възвести идването на знамето въ редове

тъ на туриститъ. Започна нова манифе

стация отъ площада до сградата на Тър

говската камара. Опитътъ на единъ ту

ристъ да накара нъкои туристи да вър

вятъ „въ кракъ" почти не усп·вваше. 

Отзовахме се въ просторенъ и добре 

уреденъ салонъ. Първитъ нъко,JJко реда 

отъ стоJюве бъха оставени за официал

ннтъ лица, но като че ли на всъкиrо се 

искаше тамъ да се настани и по-късно 

6-Ьха нуждни досга усилия, докио се 

намърятъ мъста за тъзи лица. 

Тържественото заседание се от!<ри съ 

народния химнъ и химна на Царя, изпъл

нени отъ мжжки хоръ, дирижиранъ отъ 

концертна часть, великолепно изпълнена 

uтъ мжжки и женски хорове. Следъ това 

председательтъ на Центр. н-во· Ив. Ра
евъ произнесе слово за четиридесеть го

дишното творчество на българския ту

ризъмъ. -Неприну деностьта, искреностьта 

и преданостьта, съ които той говори, под

купиха отбраната аудитория. Дълото и 

мощьта на туриститъ· израстнаха въ очи

тъ Н3 всички присжтствуващи. Миньор

ното изложение за добродетелИ1 ъ, които 

туриститъ насюкдатъ у българския на

родъ, ни заСJ1ужено поласка. Бъr.JJO се 

подчерта отъ rоворитеJiя, че обществе

ностьта въ туристическия rрадежъ била 

най-сиJ1но изразена въ Враца. Тукъ, ние 

старостоличанигв, създателитъ на пър· 

вата мону~rентална туристическа сrрадэ, 

се почувствувахме пренебрегнати, тъй 

като и нашата общественость ни помогнэ 

да изградимъ преди 29 години нашия 

домъ въ историческата мъстность „Царе

евцъ ", но понеже нашиятъ строежъ вече 
е отдавна извършенъ, види се, не може 

АН служи като удаченъ примъръ ... На
в-tрно сме попаднали въ давность. Ние 

знаемъ колко добъръ е съюзниятъ пред

седатель и не мисJ1имъ, че той умишлено 

ни е изтървалъ. Общественостьта вече е 

внимэ.телна на много мъста къмъ дъло

тu на туриститъ и това тръбва искрено 

дс1 ни радва. Председательтъ обяви съ

бора за откритъ и покани представителя 

на Н. В. Царя и на правителството r. Ми
таковъ, министъръ на Правосждието, да 

поздрави съборянитъ . Той, министрl?ТЪ, 

подчерта, че д·влото на туриститъ е отъ 

национална и международна важносп, и 

че туриститъ еж тия, които запознаватъ 

чужденцитъ съ нашата родина и имъ съз

даватъ улеснения, които високо се ценятъ 

отъ държавата. Той предвеща близки н 

щастливи дни за българския народъ. Ду

митъ му се изпратиха съ бурни ржко

плъскания и ура. Следъ това той предаде 

височайшитъ награди на нъколко заслу

жили туристи. 

Поднесоха се поздравления отъ мно

го организации. 
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Всичю1 поздравления бt.ха nрекрасни 

и чистосърдечни, по ония поднесени отъ 

Стефанъ Станчевъ, отъ имет,1 на чита

.:ищния съюзъ и мъстното читалище, 

бt.ха великолепни по стилъ и по съдър

жание. 

Председательтъ при отrоворитв си 

бt. много щедъръ откъмъ цtлувки, само 

че не ги прилагаше тамъ кждето трtбва. 

Види се много е стtснителенъ. 

Настжпи единъ важенъ моментъ 

чествуване двадесеть и петь годишната 

дейность на бай Ив. Ламбовъ, като членъ 

отъ съюзната ynpaIJa. Предъ насъ бt чо
вtкътъ, който въnрtки бtлата си брада 

и мустаци, притежава неизчерпаема тури

стическа енергия и когото виждаме да 

участвува въ много важни туристически 

събития или излети. Поздравителнитt 

думи отправени къмъ него отъ Цен

тралното настоятелство и отъ разни дру

ги туристически организации бtха една 

заслужена морална награда, която бt 

допълнена отъ нtкои съ материаленъ 

даръ. Нека дt.лото на бай Ивана бжде 

отличенъ примtръ за тtзи, които идатъ 

с.11едъ него на туристическото поле. 

Следъ обtдъ бюрото на събранието 

се конституира и се изслуша великоле

пснъ рефератъ за „Странджа планина" 

отъ Г. п. Аяновъ. Недостатъчно позна

тата у насъ плашrна бъ onиcai-«1 въ увлt · 
кателенъ и ПОJ\робенъ сти.1ъ. 

Появи се на естрадата ба~1 Иванъ 

Jlамбовъ и направи докладъ по редов

ностьта на делегатитt. Всичко въ редъ. 

Следъ него се яви Тод. Ив. Тодоровъ 

т. е. ,,Госъ" - телеграфенъ адресъ. Той 

говори на тема „Бждещето мэтернално 

творчество на Б. Т. С. Иска човtкътъ си

стеменъ строежъ, планоiJО строителство и 

пари: по 1000 и по 2000 лева отъ клонъ. 
Енергично протестира срещу професио

нални организации, които строятъ хижи 

B'l· планинитt. и ни измtстватъ отъ на

шитt обекти. Въобще той на тази тема 

често говори и все пакъ нtщаrа не осо

бено много еж се промtнили. Оттули си 

той солницата и посоли ония клонове, 

които имали страхотно голъми приходи 
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отъ своитt. спални и хижи и които малко 

давали за хюкестроителния фондъ. 

Всички съборяни се отправиха следъ 

това за киното, гдето се прожектира 

филма „Борба за Хималаитt". Въ про

дължение на около два часа бtхме сви

ДЕ:тели на великия човtшки стремежъ да 

върви все по-нагоре и по-нагоре за да 

проникне до недостижимитt тайни на 

природата. 

* 
На следния день, 29 юлий, започ

наха разискванията по отчета и по строи

те.лството. Изказаха се мнения да се раз

ширятъ въ списанието сведенията изъ 

живота на отдtлнитt клонове; други по

искаха нови хижи да не се строятъ, а да 

се разширятъ и подобрятъ сегашнитt., 

трети искаха одобряване на отчета безъ 

особени разисквания. Митко Пантелеевъ, 

нали си е човt.къ на перото, ратува за 

културното творчество, което трtбвало да 

предшествува материалното. Личеше, че 

бt нtщо неспокоенъ, понеже често си 

n<тодръпваше панталонитt нагоре. Ха· 

джиевъ, като спецъ по смtткитt, говори 

за счетоводство и касата, Пипероnъ -
зз списанието, Драгоевъ - противъ не· 

организирания туризъмъ. Въобще раз

искванията минзха мирно и тихо и резо

люцията по отчета, изработена нещо отъ 

Есе. Хлtбаровъ, бt приета единодушно. 

Понеже делегатитt много се „измо

риха" даде се отдихъ, който стана при

чина да се свика „короненъ съветъ" око

ло бждещия съставъ на Центр. н-во. Ди

риrентъ бt Б. Ковачевски, а концертмай

сторъ Д. Кокошковъ. Нареди се бюле
тинката, но при гласуването Алековци 

не свириха въ хармония. Това тt си пра

вятъ по старъ навикъ. 

Развиха се разисквнния около хиже

строителството. Реши се конференция отъ 

председателитt да разгледа този въ

просъ, да го реши, а съборътъ да го 

у1·върди. Тогава ще се опредtли клоно

ветt какви вноски ще правятъ за мате

риалното творчество. 

Следъ това, безъ особени разисква

ния, п_оради майсторски докладъ на ре-



д~ктора Пиперовъ, се мина къмъ увели

чение абонамента на списаниет,> съ петь 

лева. 

Реши се съ акламации следниятъ 

съборъ да стане въ Банско. При разглеж

дането на тази точка се прояви необик

новено голtма благотворителность отъ 

клоноветt. Надпреварваха се нъ даване 

безвъзмездни помощи за клона „Елъ

тспе", за да доизгради своята хижа „Бън

дерица". Рtдко е имало по-реаленъ бе

легъ на съзнание за строителство. Дано 

обещанитt суми се пратятъ на клона, да 

не се свършва само съ словесно състе

зание. 

Изборътъ мина спокойно. Спечели 

,.правителствената л~ста". Другата, как
вато не се предполагаше, че ще има, взе 

малко гласове. Съжаляваме за ония, кои

то,· по едни или други причини, напускатъ 

Централата, но имаме вtра и въ тtхни

тi, замtстници, че и тt достойно ще из

пълнятъ дълга си. 

* 
Напустнахме заседателната зала успо

коени, че сме свършили добра работ<1. 

Останахме, обаче, недоволни за гдето 

Главната дирекция на желtзницитt не 

смtе да ни нареди въ категорията на 

най-полезнитt културно-просвtтни ор

ганизации и не ни дава намаление, как

вото дава другаде. Навtрно нtкой, който 

разглежда нашитt справедливи искания, 

си слага много тъмни очила, та не му е 

,ще ясно, че н~мъ се дължи преди всичко 

достжпа и опознаването на нашитt 

родни планини. Вtрваме, че очилата ще 

се промtнятъ. 

Вечерьта, въ разкошния салонъ на 

прекрз.сното ~юрско 

Fечеря за же.~аещитt 

бата бt великолепна. 

казино, се устрои 

съборя!с!и. Уред

Окото се радваше 

Р.а непринудената и пъстроцв·втна обста

~ювка. Лицата на всички изразяваха ра· 

дость. 

Излtзлиятъ вече отъ Центр. настоя

те1,ство Ив. Раевъ пожела на своя при-· 

емникъ Ковачевски да работи тъй, както 

е работилъ до сега, съ сжщата преда

ность и достоинство. Ковачевски се опи- , 
та да каже, че предстоящия товаръ ще е 

голtмъ, но бt доста успокоенъ. 

Говори бургаскиятъ областенъ ди

ректоръ г. Козаровъ. Неговитt думи бt

ха умtрени и сърдечни. Голtмъ и едъръ 

човtкъ е. Не знамъ дали не е по-едъръ 

отъ Плtвенския областенъ директоръ. 

Сжщественат~ разлика помежду имъ вt

роятно е тази, че бургаскиятъ подкупва, 

когато говори, а за плtвенския ти се 

струва, че при говореното, а ха, посtга 

да ти потегли ухото. 

Свърши официалната часп, и почна 

неофициалната. Излtзе Мойсей Сжбевъ 

съ своитt забележителни декламации, н-в

кои отъ които бtха по-дълги отъ вели

китt пости. Знае си урока човtка и всич

ки го зtпахме съ отворени уста. Почнаха 

ржченици. Тукъ вече сърдцето на „бив

шия" председатель Ив. Раевъ се раз

играва. 

* 
На следния день всички си разотидоха 

успокоени, че еж свършили резултатно 

свс,я туристически дългъ. Презъ събор

нитt дни Бургасъ бt необикновено госто

приеменъ. Туриститt отъ „Странджа" 

проявиха особенъ контролъ по ресторан

титt, хотелитt и другаде. Дали еж могли 

да откриятъ кой какъ съзерцава морето 

не знамъ. То не б-в спокойно и Пожар

лиевъ напраздно се опита да го усмири. 

Довиждане въ Банско! 
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Отъ Ц. Цанковъ 

(Продължение отъ бр. 4-5 и край) 

Пжтьтъ къмъ Мухча се извива между 

буки-гиганти, спуска се въ долове, заси

п:ши съ шума, подъ която шумятъ и се 

спускатъ надолу по стръмнитt долове 

маш<и игриви поточета. 

Тукъ ние навлtзохме въ единъ отъ 

най-девственитt кжтове, кждето кул

турниятъ и нсеможещъ човtкъ още не е 

усп·вJIЪ да развали дtлото, създадено 

така съвършено отъ великата майстор

ка - природата. 

Унесени въ весели разговори, неу

сtтно стигнахме и Каменна присоя. Ка

кво хубаво име на мtстность и при това 

чисто българско. Повечето отъ наиме

нуванията на рtки, мtстности и др . , 

01,.оло Пирдопъ еж български. Това се 

обяснява съ факта, че презъ робството 

rрадътъ е билъ народностенъ и вtрски 

центъръ на селищата отъ Пирдопската 

долина и турското влияние не е успtло 

да го засегне. 

Втората ни почивка бt на Пульовъ 

кладенецъ. Тукъ трtбваше да направимъ 

и закуска. 

Пульовъ кладенецъ се намира на най

долния край на обширната по)1яна Мух

ча (името и произлизало отъ „мухи") . 

За днешния день трtбваше да изми

немъ още много пжть и затова, макаръ 

и съ тжга, напустнахме рано извора. По 

росната и необятна поляна запъплихме 

къмъ Габрова. Минахме покрай множе

ство низки могили, безмъJ1вни паметници 

на далечно приятелство между човtка и 

гората . 

Красивъ и загадъченъ е този тъй мал

ко известенъ край. Отпреди много сто

лtтия и презъ всички вtкове неговата 

сждба е била пълна съ превратности и 

поличби. Физиономията му често се е 
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нзмtняваJ1а. Мtнили еж се и неговитt 

обитатели. Едно е останало само трайно

гол t мат а любовь и нераздtл

ната дружба между хората и 

гората. А намиратъ се и сега хора, 

които се опитватъ да отрекатъ това вtч

но приятелство, дори да развtнчаятъ 

тъй хубэвия и одухотворенъ образъ на 

гората, създаденъ отъ народното ни и 

лично творчество. Пtснитt на народа, 

пъснитt на Ботйова, на Каравелова, нз 

Вазова и Яворова, лишени отъ образа на 

гората! Мжчно може да си представи чо

въкъ какво би останало отъ това богато 

и признато отъ всички творчество, ако 

махнемъ отъ него омайния образъ на 

гората. 

Ще припомня само единъ стихъ отъ 

народната пtсень: 

„Гора ле, гора зелена 
пжтя ми не е отъ тука, 

ала отъ тука ще мина, 

че имашъ сtнки дебели 
и бистра вода студена 

А само тази пtсень ли е посветена 

на гората? 

Въ смутни времена, при нашествие на 

врагове, при болести, на кого народътъ 

т::~ка спокойно е повtрявалъ сждбата си 

- не е ли пакъ на майката-закрилница 

- ·- гората? 

Народното въображение е свързало та

зи привързаность къмъ гора и планина съ 

любовьта на овчаря къмъ вили и само

диви. А не е ли това магията на гори и 

rшанини, която е обладавала волния ов

чарь? И тжжната пtсень на медения ка

валъ не е JIИ мжката му да изрази завла 

дtлото го чувство, да изкаже ония нераз

гадаеми тайни, които той е схващалъ . и 

разбиралъ? 



По тtзи мtста презъ 1443 r. христи
япе,ката войска на поJiско-маджарския 

краJiь ВладисJiавъ III, предвождана отъ 

маджарския деспотъ Янко Хунияди, кой

то вtроятно е биJiъ rJiавнокомандуващъ 

на съединенитt славянски войски, е на

п~·авиJiа опитъ да заобикоJiи укрепенитt 

отъ турцитt Траянови врата, за да се 

спустне къмъ Пловдивъ и нанесе реши

теJiенъ ударъ на противника. Въпрtки 

добре скроения воененъ планъ, турцитt 

усtтили и укрепи,1и върховетt на Срtд

на гора, като направили rолtми просtки, 

у~;репителни ваJiове и др. и обходътъ, 

ю,кто и воденото тукъ сражение не ус

пt.~и. За неуспtха на тази битка спомоr

налъ много и зле избраниятъ сезонъ. 

Било е презъ зимата, точно .по Коледа. 

Отъ друга страна, християнската войска 

се е била доста отдалечила, продово.~

ствието, поради липса на пжтища, е ()ило 

прекжснато и сJiедъ претърпtния неус

пtхъ войскитt еж се оттеглили. 

Отъ тогава вtроятно еж останаJiи 

укрепитеJiнитt ваJiове и изкопи по биJiо

то на Срtдна-rора тукъ, по пжтя за по

юшата Конска. Населението нарича -rия 

укрепления Митиризитt. Отъ тогава на

вtрн0' еж останали и имената на мt

стноститt: Чешко пoJie, Маджаръ тепе и 

др. въ ОКОJIНОститt на Пирдопъ. 

Бtхме изминаJiи вече Мухча и навJ1t

З(>хме въ една прекрасна горска алея. 

Г а б р о в а ! - На самото било ма,жа 

весе.~а полянка, скжтана срtдъ гигантски 

буки и габъри. 

По тази поляна едвR се забелязватъ 

група низки могили. Историцитt ги · смt

татъ за стари траки{1ски гробища. 

Въ това самотно и тихо мtсто имаше 

толкова спокойствие, толкова поезия въ 

тази свtтла естествена грздюrа нз ,Iрев

н11 покойници! Човtкъ навJiиза вжтре, 

завладtнъ отъ чувство на страхопочита

ние и възхищение. 

Какво можеше да ни открие вълну

ващето очарование на тtзи старинни, 

тъй прости и тъй трогателни гробници? 

А пръснатитt по тtхъ цв·втя и сtнки? 

-- Въ тtзи скромни гробове почивах.з, 

може би, знатни първенци, които еж во

дили въ победна брань своитв войни и 

c;,r, царували надъ дивитt и непристжпни 
гори. 

Пакостна ржка на иманяри често сму

щава тtхното спокойствие и разравя 

скжтанитt въ земята тайни. 

Ето насреща в. Братия. А онtзи кж

щички, надъ които трепти обtдната ма

раня, еж КоJiониитt. Надолу е прекрас

ната долина на Медетъ. Тамъ е Панагю

рище. Ами Родопитt - виждате JIИ какъ 

тъ еж се изправили като тъмна и нераз

решима загадка? Можете ли разграничи 

до кжде свършватъ тt и отъ кжде почва 

островърхата Рила, чийто назжбенъ про

филъ ръже небесната ширь? Облаци се

га засланятъ нейнитt върхове. 

До насъ е Балrурникътъ. Това е 

единъ доста rолъмъ rранитенъ блокъ, 

на който личатъ издълбани четири дуп

ки, две по две разположени една надъ 

друга. 

Най-горната отъ вдJiъбнатинитъ е 

най-голtма. Отъ нея излиза едно улей.

че, което я свързва съ по-долната. Сж

щото се повтаря и при другия чифтъ 

вдлъбнатини. Тtзи дупки много напом

нптъ на хромеля (долната часть) на ржч

на воденица (балrурникъ). Отъ тамъ и 

наименуванието на този стариненъ па

метникъ - Балгурникътъ. 

Отъ проучванията, които видни на

ши археолози и историци еж правили, 

се установява, че подобни камъни, как

вито се сръщатъ и другаде, се опре

дълятъ като религиозни камъни, които 

('i'\"i СJIУЖИЛИ за реJIИГИОЗНИ обреди. 

Съседството на този жертвеникъ ст 

групитъ моrиJiи, които видъхме на Габ

рuва и Мухча, придава на сжщия осо

бено значение. Групитъ или сеJш;цнитt 

могили еж останки отъ старитъ траки 

и то вече отъ по-късна епоха, свързана 

съ по-усъвършенствувания начинъ на 

живъене, когато човtкътъ е билъ отсед

нliлъ и се е занимавалъ съ скотовъдство . 

Като се знае, отъ една страна, че 

тракитъ еж предимно горски жители и, 

отъ друга - че ПО ПОJ!ЯНИТ'Б Габрова и 
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Мухча се намиратъ селищни могили 

(наброявани повече отъ 80), много близ
ко до ума е, че този жертвеникъ е слу

жилъ на околнитt селища за споменатитt 

цели. Нtма значение дали вдлъбнатинитt 

въ камъка еж изкуствени, издълбани съ 

човtшка ржка, или естествени. 

Мtстото, кждето се намира жертве

никътъ, е най-високото въ околностьта 

и въ съседство съ хубава поляна и из

воръ край нея - какво по-хубаво и по

удобно мtсто за чествуването на бога 

Дионисий. Култътъ на този боrъ на раз

точителното и сластно веселие, заетъ 

отъ старитt гърци, е билъ много на по

чить у тракитt. А знайно е, че светили

щата на Дионисий еж били по върхове

тt на високитt планини. 

Мtстото, дето се намира Балrурни

ка, макаръ и най-високо въ околность

та, не представлява нtкакъвъ завър

шенъ връхъ, а една площадка - рав

накъ, както го наричатъ тукъ, която 

народътъ зове -съ поетичното име 

„Здравчилъка". Нtма по-подходящо име 

стъ това. Навлизаме въ Здравчилъка. 

Колко примамливо е пжтуването изъ ед

ра гора, кждето слънчевитt лжчи не мо

гатъ да проникнатъ направо, а тtхната 

свtтлина се прецежда презъ хилядитъ 

вtйки и листа и добива синьо-темену

женъ цвtтъ, тъй присжщъ на храмо

ветt, съ тtхната тайнствена тържест· 

веность. 

Отъ всички страни Здравчнлъкътъ е 

заграденъ съ стръмни спусъци. А долу 

н·hкжде, дълбоко въ долината, каточе въ 

недрата на земята, реве и се мt.та рt.ка 

Бобьовица. Североизточната страна, най

стръмната, е обрасла съ елова гора -
Чамлъка. 

Не си спомнямъ день по-богатъ на •1е

из.~шчими възторзи отъ днешния. Душа

т . t ни днесъ празднува най-дивния 

праздникъ на гората. Ние дори не се 

чувствувахме подготвени за неизчерпае

митt. очарования на този день, прека

ранъ изцt.ло въ пленъ на гората. 

., 

Рила Гробътъ на Гошо Стоименовъ 
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Ропотамо Сн. М~ронски 

КАКЪ ОТИДОХМЕ ДО СТРАНДЖА 

Отъ Божидаръ Стоичковъ 

За да допълнимъ представитъ си по 

българскитъ планини, тръбваше да ви

димъ и Странджа. Така поне решихме, 

съпжтникътъ ми и азъ, когато презъ па

лещия за черноморието августъ се запm

тихме отъ _ Созополъ за турската грани
ца, съ начертание да следваме неотклон

но и крайбръжието. 

Седемь ни бъха свободнитъ дни. За 

JГова време предвиждахме да стигнемъ 110 

крайбръжието вр. Папиятъ, най-голъмо

то възвишение на българската Странд

жа (550 м.), а оттамъ презъ вжтреш

ностьта да се доберемъ до изворитъ на 

Царската рtка, по чието корито да с~ 

смъкнемъ на бръга. Тукъ, при свободно 

време, смътахме да се позабавимъ до за

връщането си въ Созополъ. 

* 
Пър11ия день замръкнахме на носъ Св. 

Агалина. Отъ Созополъ ногеглихме къс

но следъ объдъ, тъй като тр·tбваше да 

натоваримъ раницитъ, пъкъ и се налага

ше да узнаемъ кжде се намиратъ слу

чайнитъ извори и кладенчета по това 

безводно крайбръжие. Главната причина 

обаче бъше, че съшi'iтникътъ ми реши да 

излъзе познатъ съ много лътовници, на 

които тръбваше да обяснява накжде сме 
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тръгнали, какво ще търсимъ по този ад

ски пекъ изъ това безводно крайбрi,жие 

и пр. и пр. 

Днесъ, вториятъ день, ни предстоеше 

да догонимъ загубеното отъ вчеJа)а. За

това палатката бi, събрана още преди 

изгрi,въ слънце. Пр11ведени подъ те

жестьта на раницитi,, ние следвахме край

брi,жието, откривайки плажове, каквито 

не съмъ срi,щалъ по цi,лия нашъ черно

морски брi,гъ - дълги, чисти, въ затво

рени тихи и плитководни заливи. 

Тукъ морето съ брi,га си иде да за

пълни оная представа, която човi,къ, от

растналъ въ равнината или планината, е 

ималъ като малъкъ за него, а именно: 

много дълбоки и широки заливи, разпо

ложени като правожгълници единъ до 

другъ, въ единия !{рай тихи, въ другия 

постоянно развълнувани, съ най-разно

образни по цв-1,та и строежа на пi,съка 

ш1ажове, ограничени откъмъ сушата съ 

дюни; съ брi,гъ ос-1,янъ съ безброй сж

щества отъ морския миръ и съ още по

rол-1,мъ брой предмети, чужди за морето. 

Тr,ка тукъ ние срещнахме брi,гъ, даващъ 

видъ на антична мозайка отъ най-различ

ни по голi,мина, строежъ и багри миди и 

охлюви; видi,хме всевъзможни водорас

ли; нам-1,рихме и най-разнообразни пред

мети - отъ цi,J1a лi,ва гръдь на разру

шена гемия до здрава бутилка съ вдлъб

натъ надписъ на свi,товно известна кж

ща за спиртни напитки. Туl{ъ се натък

нахме и на онова цвi,те, НИl{нi,ше изъ са

митi, п-1,съци, за което моятъ съпжтникъ 

знаеше, че вирi,е може-би на две м-1,ста 

въ свi,та и чийто кремавъ цвi,тъ издава 

нарl{отиченъ миризъ. 

Всичко това, въпрi,ки тежкото при

движване по п-1,съка, ни правi,ше п1r,тя 

неусетенъ и ние незабелязано стигнахме 

устието на Царската рi,ка. 

Ако не 6-1,хъ знаелъ, че тази именно 

p·l;!(a е Царската, тя сигурно щi,ше да ми 
направи по-гол-1,мо впечатление. Мi,ст

ното население я зове Ропотамо или Кар

гамъ. 

Устието на ръката 6-1,ше широко около 

за ос1r,ществяване на цельта ни, а имен

но да следваме крайбрi,жието. Развълну

ваното море изглежда не бi, позволило 

никому отъ рибаритi, или излi,тницитi, да 

се опжти насамъ - н-1,маше никаква лод

ка, никакъвъ човi,къ. Сега доби още по

гол-1,ма изпъкналость изНiжналата у 

менъ още при пжтуването съ „Евд1,кин'' 

успоредица между морето и планината по 

стношение тъхната мощь - че въ ш1ани

ната обикновено човi,къ се чувствува 

rосподарь, докато въ морето той ·: вина 

r и съ чувстват.) на подчиненъ, подведпм
ственъ. Не 6-1,ше, обаче, време за Тdкива 

размишления и азъ предпочетох'!, да не 

го сподi,лямъ съ съп1r,тника си. 

Да преплаваме рi,ката бъше лесно, но 

l{al{Ъ ще пренесемъ тежкитi, раници? 

Тръгнахме по рiшата; тя ставаш~ все по 

широка - НИКаl{Ва ВЪЗМОЖНОСТI, 33 пре

минаване. Следъ единъ ч:;съ хо,11ъ, пиех

ме обратно. Пакъ сме на бръrа. Сега мо

ятъ съпi'i'iтникъ направи откритието. На

правило му впечатление, че морето на 

стотина метрз навжтр~ и то въ видъ на 

обржчъ около устието н.1 рi.шат;:~ е твър

де зелено -- ::>начи плиткп. Ведн::~гз се 

решава, че това п·редставляпа наносъ отъ 

Царската рi,ка. По редица съображения и 

обстояте.1Iства менъ се пащи дз следвамъ 

тоя наносъ или п ·J·П~'ав1 да наr,гl;ря 

бродъ изъ морето. :.аъ се дърпахъ, но 

така ми се било случиш, . . Значи нъма 

време за губене. Тръгвамъ, воденъ отъ 

зе.~ената ивица изъ море r.1, ката съблю

давамъ дълбочината на пжгя да не б;,,де 

ПО·ГОЛЪМd отъ МИШ\\1-1'1':, ми, защотп пъкъ 

t,тъ друга страна се бi, слvчиJ1.> сырини

кътъ ми да бжде и малко по - низъкъ. 

Четиридесеть минути разузнаване и 

бродътъ бъ намt.ренъ. Прп връщането 

си търсъхъ мислено да набележ8 т<·чния 

пжть, l{ато изхождахъ отъ разни J\ърне

Т::!, височини, устиетп на са:Vtатз ръка 

и др. 

По гащета, всичко прибрано нъ рани

цитi,, а последнитъ прикрепени надъ гла

витъ, поехме по начер11нап ш,;ть. Опера

цията бъше сложна. Съ най-~!а.1кота от-

4 метра, предостатъчно да ни попръчи клонение влъво или нл:'!,сно рискувахме 
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да измокримъ всичко - и <16.пtкло и хра

на. Но случаятъ искаше да стиrнемъ 

благополучно. 

Разведрени отъ спОJIУЧJJивото приклю

чение или по-право отъ продъю1шгелния 

престой въ водата, ние бОJ\РО продыr

жихме пжтя си. Вмt.сто ПJ!Jжове, з::~ 

брt.rъ сега имахме гористи хъJJмове. 

Тукъ нискостъблениятъ ,.(жбъ е единстве

ното наслаждение, което :~ридана на rор

ритt. отекчителна однообразпость. 

Оставяме крайбрt.жието и чав:1и.~аме 

въ гората. Цельта ни е .:i:1 избi;гнемъ 

Масления носъ. Последниятъ е много 

провлtченъ нав,r;тре въ морето; ;.~едва

нето му ще забави много движението ни, 

пъкъ по бptra като че ли пt.маше Пil'iТЬ

склоноветt. бt.ха гористи и стръмни_ Та

ка поне се извинявахме предъ самигt. 

насъ за осакатяване, на маршрута ни. 

Съ пресичането на гористия носъ, 

предъ насъ се открива рt.дка картина -
за.[Iивъ до заливъ съ срt.дно високи бръ

rове, наредени единъ до друrъ съ общо 

очертание на подкова и на всt.ки единъ 

отъ издаденитt. малки носове кацнали 

червенитt. кжщурки на нt.кое заселище. 

Въ дъното, задъ тt.хъ се издиrатъ гра

мадни гористи хълмове - самата Стран

джа. И всичко като че ли имаше по-до

бъръ видъ, само защото поrледътъ се 

спира именно отъ тия хълмове. А какво 

ли щt.ше да бжде ако край това море се 

издигаше нt.кой планински великанъ, чии

,о поли да еж зелени, а чийто върхове да 

с,;,; бt.ли ... Докато моятъ съп,r;тникъ ме 
занимаваше съ тия въпроси, мисъльта 

ми все си витаеше около една хубава 

чешма, съ обИJша и студена вода, тъй 

като презъ цt.лия день не бt.хме пи.11и 

нищо и устнитt. ми бt.ха заприличали на 

изпопукани бt.ли цървули. 

Вечерьта сме въ Кюприя, сега При

морско, първото по редъ заселище, кое

то се нарежда въ подковата. Спретнато 

селце съ единственъ поминъкъ вжrли

щарство. Т_ака дълго очакванитt. отъ насъ 

комари изглежда да еж вече на лице -
тукъ кжщитt. имаха мрt.жи по прозор· 

цитt.. Ето защо и първата ни грижа бt. 

съответно да се имунизираме . . . спо

редъ мt.стнитt. народни разбирания. 

Следъ вечеря решаваме веднага да по

теrлимъ за Царево, предвидъ rолt.митt. 

дневни горещини. Последното отстои на 

19 клм. отъ Приморско. Тръгваме къмъ 

21 часа. П,r;тьтъ прави рt.дко впечатле

ние. Много живописенъ, е, но все пакъ 

си остава пжть, даже и когато има лун

но освt.тление. Въ началото се при

държа къмъ крайбрt.жието, а следъ това 

при Дяволското · езеро, л,r;катуши навж

тре изъ гората. Тукъ нека кажа, че при 

вида на това езеро, съ право носt.ще име

то си, всt.ки би трепналъ, даже и онзи, 

който се смt.та, че не разбира отъ 

романтика. Пжтьтъ ro пресича въ нача
лото му чрезъ дълъrъ дървенъ мостъ. 

Тукъ, въ обстановката на тая ношь и 

при наличностьта на здрави нерви, чо

вt.къ сигурно би стоялъ съ часоnе за да 

гледа неопредt.лено въ тинестата вода, 

безъ да си дава смt.тка за това. 

Минаваме презъ селата Китепъ и Ло

зенецъ на нt.колко стотш-1ъ метра няв1;,;

тре отъ крайбрt.жието. Оставатъ ни още 

три 1шJ10метра до цельта, :10 на lб клм., 

следъ като тоя день имахме в~че 15 часа 
ходъ, решаваме, че ни е много, отбива

ме се влt.во, като за разлика отъ !iЪрви

тt. нощи, не сме много придирчиви къмъ 

условията на мt.стностьта. 

Събуждамъ се въ единадесеть. Ще се 

задуша. Въ палатката ·- сжщинска пещь. 

Вмt.сто съпжтника си, до менъ намирамъ 

две дини. Докато да размисля за въз

можноститt. по тая странна промt.на, ето 
че той, по-ранобуденъ, но и по ·нахаленъ 

отъ менъ, пристигна съ още една дння 

подъ мишци. 

Дали съ укоръ или съ възхищение го 

погледнахъ - не помня. Знамъ само ед

но, че му дадохъ пълно право за '1 ,.Jва, че 

съ нищо не билъ виновенъ, гдето презъ 

нощьта сые се разположи,~и въ единъ 

бостанъ. 

Три километра оставатъ Д.J I t;ip~вo, 
но до пристигането ни тамъ, часътъ ста

на четири. Наложи се и три пжпt да се 
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окжпемъ. Съпжтникътъ ми смътmilе, че 

тая наша отпадналость се дължи на го

лъмитъ горещини, но менъ ми се струва

ше, че по-скоро причината тр·[,,бва да се 

търси въ обилната сутришнз з;шуска. 

Въ 16 часа сме въ llapeвu. Хубаво 

градче съ още по-хубаво прист·шище, 

съ солена вода за пиене и съ ,т\н.)пшщи 

,,Живиятъ плетъ „ на Царената р'Вна 

отъ Стара-Загора изключитешю. и~1а д<'

же и колония отъ поменатия градъ, коя

то предпочита да използува водитt, и ча

къла на пристанището, отко,1кото ве.;ш

колепнитъ плажове въ съседстпо нз град

чето. Изглежда, че градовет 1, . •тъ вж

трешностьта на България мъ.~чаJшво ci'I: 
си подълиJ1и морскитъ лt.товища II то 

съответно на своето значение и нме. Има

те Варна за софианци, Созо1юлъ за п.~ов

дивчани и Царево за старо-загорци. 

Надъ самото Царево, върховет·в Го

.11ъмъ и Малъкъ Папиятъ. Решава~1е вед

нага да потеглимъ - изглеждi! да c;\'i на 
динъ часъ ходъ, а азъ едва задушавамъ 

у себе си налегналото ме чувство на по-
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раженство. И когато загубихме и 11;v;те

ката, не можахъ повече да издържJ и 

ръзко заявихъ, че се връща;1ъ. 

Напраздно моятъ съпжтникъ ~1е уве

щаваше да продължимъ, като ми изваж

д2ше на длань двадесеть житейски фи

лософии - че за всъки край се иска по

гоJ1·вми усилия, че последнитъ пета,ще-

l 

Сн. Д-ръ Телчаровъ 

сеть минути еж решаващитt., че човt.къ 

накрая се оценява и пр. и пр. Азъ, из

глежда, бt.хъ непоколебимъ въ мързела 

си, защото действително се върнахме. 

Сутришната закуска бt.ше пакъ дини, 

при все че този пжть нt.маше извинение

то да сме попаднали случайно въ нt.кой 

бостанъ. Запасили се добре съ „тая rуаз

новидность на водата" (разбира се тш1· 

кова, колкото ни издържаха плещитt.), 

ние потеглихме презъ вжтрешностьта на 

Странджа за с. Веселия. Тукъ разпитахме 

за изворитt. на Царската ръка. Събраха 

се всички отъ селото за да ни обясня

ватъ. Всt.ки ни означаваше различно

мt.сто съ различно наименувание. Добре 



че опитътъ ни бъше научилъ да разпит

ваме населението, безъ много да се пол

зуваме отъ неrовитъ сведения. 

Три часа лутания изъ най-различни 

гори ~ низки, високи, на всъки случай 

винаги r1Бсти. Най-после изоставихме пж

теката и тръгнахме по едно сухо ръчно 

кори:то и то въ обратно направление. 

Поне така предполагахме, тъй като въ 

тия еднообразни гористи хълмове, трудно 

можеше да опредълимъ кжде се нами

раме. 

Бъхме решили да слъземъ на край
бръжието по течението на ръката, но ръ

ката я нъмаше. Отъ всъки връхъ, отъ 

всъко било се правъше вни.мателенъ пре

ГJ1едъ на безброй преплетенитъ една въ 

друга водосливни линии, на които въ ни

кой случай не можеше да се опредъли 

посоката на оттичането. При това, вода 

никжде. 

Тукъ пораженството го оставихме на

страна, защото мисъльта за нощуване 

изъ тия тъмни гори не бъше особено 

примамлива ... 
И намърихме ръката. Открихме я по 

дветъ редици сочни високи дървета, 

които се виъха въ една отъ тия безброй 

долини и които опредъляха rраницитъ на 

коритото и. Бъше интере~но. Тия две 

редици дървета, издигнали се високо 

надъ всички други, като че ли бъха 

стражъ за хорскитъ погледи. И наистина, 
ю1 мъста не можеше да се открие нищо 

задъ тъхъ, такъвъ живъ плетъ пред

ставляваха тъ за своята майка - ръката. 

Въ самото начало тя едва тече и има 

много малко вода. Следъ това става дъл

бока повече отъ човъшки бой, обаче отъ 

застояла, тинеста вода. Тукъ вече ръката 

става непроходима. Единственитъ три 

брода (Домусъ-гечитъ, Калдъръмъ-ге

читъ и Дулапъ-гечитъ) 1) се знаятъ отъ 

цълото население въ околностьта. Ли

лиитъ, за които толкова се приказва, 

не еж въ Царската ръка, но въ единъ 

нейнъ лъвъ ржкавъ, въ мъстностьта Кал

дъръмъ-течитъ. Въ това отношение Кам-

1) Гечитъ на турски ще каже нъщо 

като бродъ. 

чията е много по-богата и по-разнооб-· 

разна. Какъвто видъ на тропическа ръка, 

дава Камчия съ своя rлухъ ржкавъ, пре

пълненъ съ тръстика и лилии, Ропотамо, 

не го дава, при все че тt. не могатъ. 

много да бждатъ сравнявани. 

Следъ едночасовъ ходъ, ръката се· 

разширява до 10 м. Толкова е спокойна, 

че хвърлената сламка за дълго не се при

движва отъ мъстото на падането си. 

По лt.вия брt.rъ на ръката бързо се· 

свличаме къмъ морето. Нъмаше много· 

време за наблюдение, а още по-малко за 

съзерцание, тъй като часътъ бъше вече· 

4 сл. об:, а пъкъ нощьта не биваше да 
ни свари въ това свърталище на кома

ритt.. Наближаваме кладенчето на Цар

ската ръка. До тукъ бъхме стигнали на 

отиване, търсt.йки бродъ презъ ръката„ 

Това кладенче е единственото, което, 

срещнахме съ действително сладка вода. 

И вече предвкусвахме сладостьта на во-· 

дата, когато предъ насъ се изпръчи нъ-· 

какво си непроходимо тресавище, грани

чаще съ самата рt.ка. Чувството ни бъше

на хора, които предъ прага на своитъ. 

успъхи сръщатъ почти непреодолими 

пръчки и които пустнали вече въ ходъ. 

всичкитъ си сили, не намиратъ доста-· 

тъчно воля у себе си да откриятъ новия, 

спасителния пжть. Ние не можехме пъкъ. 

и да спремъ тукъ; и започнахме опититъ„ 

Но още съ първитt. крачки, колъната ми, 

се изравниха съ нивото на лепкавата. 

черна каль. Наложи се връщане - значи 

отдалечаване отъ кладенчето. Настрое

нието ни падна, престанахме и да при

казваме. Въроятно и двамата си ми

сJ1ъхме за кладенчето, следъ като презъ. 

цt.лия този зноенъ день не бъхме сло

жили капка вода въ устата си. 

Преди да стигнемъ края на тресави

щето, видъхме стжпки на четвороноги, 

въроятно отъ биволи, които го преси

чаха напръчно. Оставаше още малко де,, 

заобикалянето на мочурището, но раз

сждихъ: щомъ като тия тежки четворо-

1юги не еж потънали, то и ние ще може 

да преминемъ. Но тамъ гдето биволитъ 

еж затъвали едва 20 см., ние затъвахме 
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надъ колt.нетt.. Изглежда, че Clfi били по

~1ов1ш отъ насъ, освенъ ако нt.какъвъ 

специален'L физически законъ като четво

роноrи, не ги подпомагаше въ това отно

шение. 

Благодарни бt.хме, че се отзовахме 

цi;лостни оттатъкъ мочурището, при все 

че тая операция ни бt. оплескала до уши 

.въ каль, а отъ друга страна, ни струваше 

.неимовt.рно много усилия. 

Следъ кратъкъ престой на кладен

че1 о, продължихме, като оттукъ изоста

вихме коритото на ръката. Близо поло

винъ часъ, боси, се движехме по едни 

дюни, които всжщность бt.ха цt.ли пла

нински възвишения. Тукъ ни свари и за

.лt.зътъ на слънцето. 

* 
Късно следъ полунощь сме на носъ 

.св. Агалина. Построихме палатката 

на сжщото мt.сто, на което я б·вхме 

,опънали на отиване. Два часа сънь при· 

близително. Събуждамъ с~. Въ палат

ката гъмжи, като че ли сме въ кошеръ

пчели. Съпжтникътъ ми продължаваше 

:все още да ме рита, ругаейки по мой 

адресъ, че ако продъю1(авамъ да спя 

живъ ще бжда изяденъ. И за доказател

.с1 во показва ржцетt. и лицето си. За-
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палвамъ клечка кибритъ - устнитt. му 

станали като первази, очитt. му се при

творили отъ мехури. Истинктивно поч

вамъ и азъ да опипвамъ лицето и рж

щ,тt. си. Намирамъ у себе си твърди топ

чици, а не мехури. Изглежда, че групата 

кръвь у моя съпжтникъ реагираше по

JiОШО къмъ отровата на комаритt., за

щото когато палатката бt. свалена, за да 

избt.гаме по-нататъкъ, всички вдълбнати 

ч:,сти по лицето му се бt.ха запълнили. 

Лицето му приличаше на пълна месечина. 

Азъ се задоволихъ само съ особения 

родъ брадавици, които обаче носt.хъ за 

споменъ дълго време следъ това. 

Тая нощь бt.ше злочеста. Два пжти 

разваляхме палатката и бt.rахме напредъ . 
Така се и съмна. 

Сега бt.хме на хубавия Кавашки 

ш1ажъ. Този день го прекарахме тукъ на 

почивка. Полагаше ни се следъ снощ

ната ожесточена и неравна борба. 

На другия день се смъкнахме въ Созо

полъ. За разлика отъ отиването, сега 

моятъ съпжтникъ по никой начинъ не ис

каше да се вестява предъ познатитt. си 

тукъ, защото сега сигурно ще трt.бваше 

да имъ обяснява, какъ и защо сж го изя

ли комаритt. ... 



Куминитt. - Витоша Снимка Караджовъ 

РАДИО-ПРЕДАВАНЕТО ОТЪ ЧЕРНИ ВРЪХЪ 

Отъ Георги Драrоевъ 

Преди 40 години единъ rолъмъ бълrа· изграждането на едно обществено движе

ринъ, вJ1юбенъ въ правдата и красотата, ние, което съ своитъ придобивки въ гра
пожела да имъ служи всеотдайно, като да и планината, допринася извънредно 

rи направи постоянни съпжтниц11 на своя 

ЖJ,fВОтъ. Предъ оJпаря на правдата той 

с.•южи живота си, покосепъ отъ тогаваш

нитъ наши жестоки политически борби. 

На красотата и красивото той даде ценна 

дань туристическото движение въ 

страната ни, което бъ достатъчно да 

обезсмърти името му. Алеко Константи

новъ съ основание днесъ се счита родо

начаJ1никъ на организирания български 

туризъмъ, защото съ с.~оrю и дъло той 

СJIОЖи начало,·о на влъчението къмъ бъл

гарскитъ планини у насъ. 

Зовътъ на Алеко, отправенъ преди 40 
години отъ Черни връхъ, привлъче хиля

ди поклонници, които непрекжснато днесъ 

зиме и лъте бродятъ изъ роднитъ пла

нини, за да познаятъ и обикнатъ своята 

прекрасна Родина. Голъма часть отъ тъ

зи бродници съзнателно участвуватъ въ 

много за иэграждането на нашата нацио

нална култура. Презъ настоящата годнн::1 

това скромно движение -- Българскиятъ 

туристически съюзъ - скромно отпра.зд

нува своята 40 годишнина, която бъ 

единъ праздникъ за организирания бъл-

1·арски туризъмъ и за всички он взи, кои· 

те ценятъ творческитъ постижения въ на

шия общественъ животъ. 

По починъ на Радио София, подкре

пено отъ Централното настоятелство на 

Българския туристически съюзъ, 40 го

дишнината на организ.ирания български 

туризъмъ бъ ознамен.1·вана 11 съ ед1,,) 

предаване отъ Черни връхъ, което бъ 

много добре проведено на 20 н 21 юлий 
1940 година. 

Техническитt усъвършенствувания, 

конто съпжтствуватъ нашето време, на

правиха хората да приематъ голt~:нтъ 
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.събития като нtщо обикновено безъ да 

-вникватъ въ тtхната сжщность и да от-

-криватъ въ тtхъ нестихващето утвърж-

.дение на човtшкия духъ. За насъ преда

:ването отъ Черни връхъ е едно обикно

вено явление, което ние, като съвремен-

1-1ици на техническото съвършенство, ка

'ГО че ли не оценяваме достатъчно или 

:най-малкото го приемаме като едно съ

битие отъ всtкидневието. Какво ли биха 

-казали онtзи, които преди 40 r;одини из
Rачваха Черни връхъ съ известна неси

гурность за своето завръщане въ града? 

Независимо отъ всички други белези, 

1<оито свидетелствуватъ за го.чtмото раз

Бf:тие и напредъка на туристическото 

.движение въ страната ни, радио-предава

нето отъ Черни връхъ е още едно и то 

·твърде убедително доказателство, че всt

-~ш изминатъ день ни носи нови завоева

·ния въ планината, които сочатъ за пра-

1шлното развитие на движението ни и за 

:неговитt бждещи успtхи. 

* 
,,Драги слушатели, започна говори

"'Гельтъ r. П. Витановъ, обаждаме ви се 

,отъ Черни връхъ, Витоша, отъ каменната 

{:града на Наблюдателницата. Намираме 

се на 2286. метра височина надъ морето 
-на единъ връхъ, който гледа една чет

:въртъ отъ българската земя и е билъ сви

_де1 ель на цtлата българска история. За-

дачата ни е да привлtчемъ и вашата ми

,съль тукъ - високо къмъ българското 

небе и къмъ творчеството, което се вър

ши днесъ въ българскитt планини. 

Ние се изкачихме тукъ заедно съ сто

"'Гици организирани туристи и следъ насъ 

еж поели пжть, може би, още хиляди из-

.летници. Минаваме презъ познатитt 

""ижи „Алеко" и „Рtзньоветt", а други 

еж минали презъ Княжево, Боерица и 

Платото. 

И по-нататъкъ той предава прекрас

ния рапортажъ на r. Есто Везенковъ за 

Витоша: 
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„Ако въ България има планина, която 

съ известно основание - може да се 

нарече люлка на българския туризъмъ, 

тя безспорно е изправилата се надъ со

фийското поле за връзка съ небето Ви

тоша. Това бt сждбата на тази българ

ска планина - да даде първия потикъ за 

похода къмъ върховетt, да събуди пър

витt възторзи отъ красотата на ш1анин

ския свtтъ и да предизвика първото въо

..:~;ушевение отъ самата България. Тъй 

както София е вече немислима безъ Ви

тоша, която отъ единъ далеченъ декоръ 

стана неизбtжность за живота на со

фиянци, така и българскиятъ туризъмъ е 

немислимъ, както въ своето зачатие, такг 

и въ своето по-нататъшно развитие безъ 

Внтоша. Отъ нея се разнесе първия по

зивъ къмъ българитt да тръгнатъ къмъ 

свежестьта на природата, въ нея се по

ставихя основитt на първата туристиче· 

ска хижа; въ нея се роди плахо зимния 

туризъмъ, за да се обърне въ смtло за

воевание презъ бtлитt дни на българ

скитt планини; по нейнитt скали най

първитt катерачи (осмивани както всич

ки други новатори) започнаха да се учатъ 

какъ да се забиватъ куки и какъ може 

да помогне на човtка вжжето. Навсtкж

де, кждето въ живота на бъ.чrарското 

планинарство се е случило нtщо ново, 

може спокойно да се пише: мtсторожде

ние Витоша. 

И който веднажъ е видtлъ Витоша отъ 

София въ пурпура на сутринния изгрtвъ 

или въ нtжностьта на зимната привечерь, 

който веднажъ е зърналъ отъ нtкой 

връхъ на планината самата София долу 

да блещука като свtтящъ рудникъ на 

земно злато, той знае, че надъ София 

има една планина, която никога не ще 

престане да притегля къмъ своитt черто

зи и че подъ нея има единъ градъ, въ 

който стремежътъ къмъ върховетt ни

кога не ще загасне ... 
Ето, единъ старъ лtтописъ разказв,1: 

Въ околноститt на София има до два

десеть и едно мtста за разходка. Мtст

ностьта Кору-багларъ, която се намира 

между Витоша и София, е една отъ най-



прочутитъ мъстности въ турскитъ, араб

·скитъ и персийскитъ земи. Ако пролъrно 

време човъкъ влъзе въ тъзи лозн, мозъ-

. 1<ътъ му се опоява отъ чудеснитt мириз
ми на разновиднитъ цвътя. Най-много 

преобладаватъ вишнитъ. Надъ село БаJJи

Ефенди - Княжев6 - има гжста горз, 

презъ която стрела не прониква, куршумъ 

Снимки 

Драzоевъ 

не работи. Тази гора е красива .:ъ свои-

1'Ъ високи небеса, джбове и топо

ли. Подобни се сръщатъ само въ Бос

на, въ Равненскитъ гори и Черменскит·в 

nланини. Навсъкжде изъ това бранище 

текатъ извори, а пъкъ подъ дебелата сън

ка на всъко високо дърво множесrво 

влюбени и посетители се веселятъ или 

пъкъ се молятъ. 

Днесъ картината е друга! 

Сжбота следъ объдъ. Всъки новъ 

трамвай свл11ча тълпи млади хора, облъ

чени въ пъстри спортни дрехи. Изпече

ни, силни, весели, тъ подминаватъ пивни

цитъ и се пръскатъ за покупки изъ фур

нитъ и бакалницитъ. Върволица отъ ту

ристи се ниже за Бълата вода. Само да 

гс нъмаше това парче пжть отъ Княжево 

до Бълата вода! Разговорътъ нагоре се 

Моментъ отъ радио

предаването 

върти все около него - а общината не 

бърза съ продължението на трамвзя. 

Отъ горе се откриватъ прекрасни по

ляни: легнала е наситена, зръла земя, до

дето видятъ очитъ - все българска зе

мя. Надиплили се на вълни Витоша и Лю

линъ, rръйнали безбройнитъ софийски 

селца, проточили се тъмнитъ залесени пж

тища нататъкъ. Както децата си предста

вятъ свъта, когато четатъ приказкитъ 

тъй изглежда земята отъ тукъ. 

239 

• 



• 

Отъ Бояна погледната, София става 

друга. Полето е по-необятно; ливадит·J,, 

по-тъмни. Надъ Драгалевци, следъ поло

винъ часъ пli'iть се извиватъ интимни гор

ски Пli'iтеки. Гората - стара и мълчалива 

- обгръща отвсli'iде стария Драгалевски 

манастиръ. Надъ нея мощно висне Вито

ша. Широкото шосе за Алеко въ дli'iги, 

възкачва завоя, губи се въ стръмни до

v~ове. Колкото Витоша на Бояна и на Кня

жево е тиха и лесна, толкова е тя тукъ 

потайна и невtрна, навli'iсена и опасна. 

Витоша е многоJ1и1<а и невtрна. 

При Златнитt мостове, съ буйната си 

пъстрота, Витоша напомня полутропиче

ски планини. А надъ Бистрица, тя до

гонва спокойнитt Баварски Алпи". 

* * 
Говорительтъ предава казаното отъ 

г. Инж. Загоровъ, начаJ1никъ на отдtJ1а 
зn горитt и лова при Министерството на 

зсмедtлието и държавю:тt имоти, и 

г. Пеневъ, начаJIНИI<ъ 1-1а национаJшия 

паркъ „Нитоша", за Витоша и за плани

юпt въобще отъ г,1едището на тtхното 

стопанско значение и на редицата мtро

приятия, които се провеждатъ въ тtхъ 

и по специално въ тtхнитt гори. 

Последнитt думи на говоритеJIЯ се 

подематъ отъ веселитt туристически 

пъсни на пристигналитt въ наблюдател

ницата. Жизнерадостната фигура на г. 

Добри х. Янковъ е центъра на това ту

ристическо веселие, което за мигъ е пре

ЮУ.снато отъ съюзния тогава председа

тель, г. Иванъ Раевъ. Случаятъ е удобенъ 

да чуятъ слушателитt нtколко сбити 

с.~ова за дtлото на Българския туристи

чески съюзъ: 

-,,Днесъ на Витоша, благодарение уси

лията и непосилния трудъ и жертви на 

организиранитt туристи се издигатъ по

вече отъ 12 хижи, които осигуряватъ без
опаснотu изкачване на планината и съз

даватъ необходимитt удобства за прият

но излtтуване. Но нtкога не б·вше така. 

БТС издигна назрtли обществени ло

зунги и успt да създаде отъ себе си едно 

•шета народно движение, въ което · нtма 
никакви различия между членоветt. Той 

ГJриканва всички въ своитt редове не въ 

името на нtкакви облаги и привилегии, 

които да тегнатъ върху обществото и 

държавата, а ги призова да служатъ 

честно на дълга си къмъ Родината, жерт

вувайки трудъ и материални сръдства въ 

,!:11ето на общото благо. Така изникна

ха и 11.ашитt хижи и домове - повече 

отъ 60 на брой, въ които БТС вложи надъ 
40 милиона лева. Градени тухла по тухла 
съ личенъ трудъ на членовt:тъ си, финан

сирани съ събиранитt помежду ни лев

чета, тt днесъ еж истински храмове на 

природата и стражъ на национална кул

тура. Нашитt каменни строежи въ плани

ната Cli'i паметникъ на несломимата бъл

гарска воля и упоритъ творчески духъ. 

Който е виждаJ1ъ какъ се гради хижа 

въ планината и какви жертви и работа 

изисква нейното завършване при вtчнат,1 

туристическа оскli'iдица, само той може 

да прецени голtмата ценность на дtлото 

на БТС, предъ коятJ бледнtягъ и циф

ритt на милионитt. Затова ние използу

ваме гостуването на Радиото въ нашатз 

хижа, за да се обърнемъ съ апелъ къмъ 

нсички българи: ценете дtлото на орга

низиранитt български туристи и най-важ

ното - пазете го! Пазете го като очит·в 

си, защото то е една истинска наша на

родна гордость. Всtки има правото да се 

почувствува гордъ като българинъ само 

1 огава, когато е далъ своята дължима 

дань въ преуспtването на това голtмо и 

t1ародополез1ю творчество. 

И къмъ хилядит-в българки и бълга

ри, сърдцата на които вече горятъ въ лю

бовь къмъ родната планина, ние отпра

вяме апелъ да влtзатъ масово въ наши

тt редове, защото само организирания 

туризъмъ осмисля излетуването и носи 

полза за J1ичностьта, обществото и дър-

Нtкога, който тръгваше за Черни върхъ, )1,авата". 

да не говоримъ за Мусала или за Елъ- * * 
тепе, все едно че заминаваше на експеди

ция въ африканскитt джунгли. 
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А когато интересната фигура на г. Мой

сей (;у;бевъ е въ центъра на добилитt 



Снимка Кръшняк'ь Орловецъ - Рила 



настроение туристи, непринудениятъ ту

ристически хуморъ е вече на сцената и 

внася голtмо оживление. Неусtтно пtс

нитt отново заливатъ залата, а следъ 

тt.хъ думата има отново говорительтъ: 

- ,,Драги слушатели, чухте часть отъ 

една туристичtсю~ вечерь на Черни 

връхъ. Такива вечери се уреждатъ много 

често и то изъ всички хижи на нашитt 

11ланини. Витоша, обаче, стои решително 

предъ всички. И, наистина, тукъ човtкъ 

изпитва особени чувства. Нови мисли го 

вълнуватъ всрtдъ тtзи огромни каменни 

блокове и подъ това вtчно и спокойно 

небе. Вtчна планина и вtчно небе, при

т<·жание презъ хилядилtтия на нашия вt

ченъ народъ! Така се обяснява, може би, 

обстоятелството, че интересътъ къмъ 

ПJiанинитt у насъ не е само туристически, 

както не е и само стопански. Планината 

за българина, който е отрасълъ и живtе 

всрtдъ дебриrt и е нtщо повече - тя 

е свързана дълбоко съ историята и кул

турата на българското племе. Най-вид

нитt синове на нашия народъ по единъ 

или другъ начинъ еж подчертавали това. 

Народниятъ поетъ Иванъ Вазовъ въ 

своята Живописна България пише стихо

ве, пълни съ младенческа смtлость: 

Крила, крила да имахъ -
Та щtхъ да бtгамъ ази 

Отъ туй борбище шумно 

На страсти и омрази, 

Та щtхъ къмъ васъ да хвръкна, 

Балкзни горделиви. 

Докторъ Кръстевъ, единъ отъ видни- · 

тt български критици, въ своя статия за 

пli'>туването пише: ,,Мисъльта, че ще Шi'i· 

тувамъ, всtкога е имала за менъ нtщо 

обаятелно, нtщо поетично: все ми се 

струва, че отивамъ въ нtкой тайнственъ 

мнръ, дето ще намtря онова, което на

пусто съмъ дирилъ отъ години, онова, 

което никой не е намtрилъ". 

Запискитt по българскитt възстания 

на Захари Стояновъ, показватъ най-до

бре, какъ планината за българския на

родъ е била символъ на свободата, огни

ще на българската култура. Мълчанието, 

което бt легнало въ равнината, бt нару-

шено отъ бурята, която се разрази въ 

балкана. 

Презъ втората половина на деветнаде

сетия вtкъ се роди една пtсень на новия 

човtкъ, пжтьтъ на когото се опредtляше 

отъ високитt върхове на планинитt - го

рата въ планината се разлисти и бъJ1га

ринътъ съ пtсень на уста тръгна изъ 

пжтекитt, по които бtха вървtли него

вит·t дtди. Въ надвечерието на нашето 

освобождение, балканътъ се or ,rася от ь 

· народната ни пtсень. Той заема нзключн
телно мtсто въ живота на нашит-Ь хай

дути. 

Христо Ботйовъ вижда гората като 

защитница и покровитеJ1ка на uGезпр1ве

нит-в и лишени отъ свобода българи: 

,,Храни гора, таквизъ чеда, 

Дорде слънце въ свtта гледа; 

Дар.де птичка въ тебе пtе, 

Тозъ байрякъ да се вtтрi-,е!" 

Бодрото чувство на българина за бор

ба и освобождение ние откриваме и въ 

народната пtсень: 

,,Мамо ле, мамо, драго ми, 

въ зелена гора да ходя. 

Че аленъ байрякъ да нося, 

Да си дружина събера". 

Народната ни пtсень, пtснитt на Хри

сто Ботйовъ, ,,Горски пжтникъ' и недо

вършената книга „Дневникътъ на плани

ната" отъ Любенъ Каравеловъ, .,:Запис.

китt по българскитt възст,шия", ,, Чети
т-в въ България" на Захари Стояновъ, 

ни разкриватъ копнежитt на бъJ1rарина 

преди освобождението. Вср·tдъ дебрит-в 

на недостжпния балканъ :-1arrштi, д·вди еж 

чертаели rраницитt на свободна и неза

висима България. Не бива да ;;абравяме, 

че първото ни велико народно събрание 

е станало тъкмо всрtдъ ба,1канг. 

Балканътъ, закришшкъ на нашит-в ре

волюционери, оставя дъ.1боки сле1{и въ 

литературата ни. Своя разцвътъ епиче

ската ни поезия дължи на легендитt., 

които се създаватъ около имената 

на тия възстаници, оставили кости по чу

каритt. на балкана. Ива~1ъ Вазовъ и Пен

чо Славейковъ, двата стълба на бъJiгар

ската поезия, жадно слушатъ легендитt. 
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Сн. Рунтовъ Наблюдателница Черни връхъ 

за подвизитt. на българина 11ри Г>rтакъ, 

Бузлуджа, Оборище, Шипка. - , Епопея 
на забравенитt." и „Кърваgа п·вс1::11ь" ще 

останатъ най-вдъхновенитt, откl!,СИ на 

българския епосъ. До т·l;хъ l l'()Ятъ „Х,,й
душкитt. копнения" на Язоровз у1 рuмана 

на· Антонъ Страшимировъ - ,.Роби". Два
ма автори, които макаръ да живt.ятъ въ 

освободена България, чувствуватъ съ не

обикновена сила гнета на поробенитt.. 

Нови преображения на плзюн!ата въ 

българската литература имн сJ1едъ осво

бождението въ романа „Каза,;~арска ца

рица" на Ивана Вазовъ, гдето е описано 

ПОf .iчно единъ излетъ до Черни . нръхъ, 

въ стихотворенията на Кирилъ Христовъ, 

Ракитинъ, Багряна, въ книгитt. 1н1 йор

данъ йовковъ, Константинъ Конст,~нти

новъ, Стилиянъ ЧИJшнгировъ, Анге,1ъ Ка

ралийчевъ, посветени на българскатз зе

мя; планината и гората вече не еж убе

жище за подгонения и прокуденъ , отъ 

кжщата си българинъ, а мt.сто за от

мора, за покой, за избистряне н~1 ми

съльта. 

Планинарството у днешната ~1ладежь е 

само искра отъ тона, което е 11J1амт·l;,ю въ _ 
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душата на българина преди · С'свобожде
нието. За това днесъ - стоимъ ,1и на 

планината, съзерцаваме ли неизгJ1едни

тъ равнини, заслушаме ли се въ тишина

та, ние се чувствуваме сродени съ IIYXЗ на 

ония, които изградиха днешна България" 

* 
Въ ранното утро на 21 юлий, когато 

първитt. лжчи на слънцето позлатиха че

.~ото на Черни връхъ, бодриятъ туристи

чески химнъ призова вниманието на 

всички ради,)Слушзтели къмъ Витошкия 

първенецъ и къмъ българскитt. планини. 

И тогава плътниятъ гласъ на артиста отъ 

Народния театъръ, г. Ас. Темелковъ, про

звуча всрt.дъ скалитt., за да пръсне отъ 

тамъ „Зовътъ отъ планината", който пи

сательтъ, г. А. Каралийчевъ, отправяше 

Еъмъ всички бългнри: 

- ,,Ти, майко, която отваряшъ тая су

тринь прозореца, за да влt.зе слънцето 

въ спалнята на твоитt. невръстни чеда и 

да ги облъхне прt.сенъ въздухъ; 

Ти, който стt.гашъ цървулитi., ,и и се 

гJ1асишъ да идешъ на къра; 

Ти, който складе милиони !{ръстци въ 

Дунавската равнина; 

Ти, който водишъ стадото ;ю вис,жи

тt. поляни на Балкана, Рила, Пиринъ и 

Родопитt.; 

Ти, който газишъ съ запретнати кра

чоли оризищата покрай Марица, вър

шеешъ загария по харманитt. на Тракия 

и берешъ ягоди и домати като рубини; 

Ти, който изпращашъ есенно :•реме 

хиляди вагони съ грозде за трапезата 

на далечния чужденецъ; 

Ти, който вадишъ отъ ПJIЗI-ШНСКИТ'В 

недра черно злато и събирашъ сребро съ 

мрежа отъ водитъ на Дунава и Черно 

море; 

Ти, който си пленникъ отъ Jiюлката де, 

гроба на своята земя, и ходишъ окър

пенъ като пленникъ -

Чуй гласа на твоята малка държава, 

скромна по ръстъ, но богата съ истори

чески подвизи и страдание. Ние се обаж

даме отъ единъ високъ планински връхъ, 

нареченъ Черни връхъ, защото много 

черни години е видt.лъ да размахватъ 



кс1то зJiовещи птиuи криJiе надъ родния 

край. 

Две стоJ1tтия преди Христа, на този 

камененъ хребетъ, к11,.~ет() стоиме ние, 

презъ единъ ясенъ день, пристигна ца

рьтъ на македонцитt Фи.шпъ III Той но
с-вше зJiатенъ ШJiемъ на rJiaвaтa си ·и те

жъкъ мечъ висtше на бедрото му. Ца

рьтъ на македонцитt престоя много дни 

на Черенъ върхъ. Неговитt хора по

С'l'роиха два оJiтаря - единия въ честь на 

оJшмпийския богъ Зевсъ, а другиятъ 

въ честь на СJiънцето. СJiънцето възхож

да надъ бъJirарската земя. То е натопило 

своята руса rJiaвa въ водитt на веJiикото 

СJiавянско море и сега зJiати безконеч

нитt предtJiи. НабJiизо до насъ на за· 

падъ се разкрива н·вкогашната държава 

на войводата Кракра Пернишки. Два пж

ти е достигнаJiъ Василий I Българоубиецъ 
до крепостнитt стени на бtловласия вой

вода и се е връщалъ безсиленъ да на

х1:-лта вжтре. Като зеJiена змия пълзи 

Струма презъ Пернишката котловина и 

се мжчи да излtзе отъ планинския ка

мънакъ. На югъ мощно израстватъ вели

канскитt върхове на Рила - видения отъ 

други свtтъ - далеченъ и нержкотво

ренъ: Мусала, Рупитt, Мальовица, масив

ния старецъ Кабулъ, въ чието подножие 

блtщукатъ небеснитt очи на Рила - ней

нитt Седемь езера. Невидима броди въ 

тая пустиня сtнката на Стареuътъ, който 

преди много вtкове положи основния ка

мъкъ на най-rоJitмия български свtтил

никъ - манастирътъ Свети Иванъ Рил

ски. Още по-далечъ въ синевината се 

диплятъ македонскитt планини. Тамъ, 

кждето се срtщатъ три граниuи - ед

вамъ се мържеJitе върхътъ Тумба. Въ 

неговото подножие, подъ яворитt на Бt

Jiасица, презъ дълбокитt папрати еж ми

нали хиляди ослtпени Самуилов'и вой
ници. При село Вади-очи, сипеитt еж чер

вени. Вtковетt още не еж заличили кър

в2витt следи. На северъ въ хлътналата 

доJшна, като езеро - пълно съ звезди, 

нощемъ гори столицата на третото бъл

гарско царство. Отвждъ езерото лежи 

стариятъ Балканъ, потънаJiъ въ хайдуш

ка дрtмка, протегналъ снага отъ Тимокъ 

до Черно море. Неговитt гори еж пълни 

съ древни манастири и предания; еJiени и 

кошути пиятъ вода отъ изворитt му; 

сJiадко шумятъ бистритt планински по

тоци; звънци на пробудени стада оrJiа

сятъ буковитt гори. 

Този планищ:ки връ){ъ, откждето се 

чува нашиятъ гласъ, събира буреносни 

06J1аци. Отъ хилядилtтия, гърмотевицитt 

падатъ върху него и градушката изсипва 

бtJiи небесни куршуми върху главата му. 

Но неговата каменна глава е вtчна, как

то е вtченъ българскиятъ народъ. 

Ти, майко, която отвори прозореца, 

за да влtзе сJiънцето въ спалнята на 

твоитt синове, ти която съ тревога rJiе

дашъ къмъ бждещето и р;v;ката ти тре

пери, когато прелистяшъ тжжната по

весть на българския народъ - разкажи 

на твоитt невръстни чеда, че и за тtхъ 

ще настан.атъ велики дни и честити го

дини". 

* 
БъJiгарскиятъ туристически съюзъ 

гrрикJ1ючи своята 40 годишнина и отпра
ви своя погледъ къмъ б;v;дещето, коетс 

открива нови дни и нови задачи предъ 

организацията. Благодарение на велико

JJепния починъ на Радио София, досегаш

нитt постижения на организирания бъл

гарски туризъмъ бtха направени достоя

ние на нашето общество и ()ТЪ Черm 

връхъ, к;v;дето нtкога б·вха поставени 

основитt на движението. На ржководите

тилt на Ради;> София, организиранитt 

бъл~;арски туристи и тукъ изказватъ своя

та голtма благодарность, убедени че и въ 

бждеще туристическото движение у насъ 

ще има подкрепата на всички просвtтени 

61-.лгари. 
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ПЛАНИНАРСТВОТО КА то възr ЛЕДЪ ЗА живот А 

Отъ Петъръ Боевъ 

Едва ли има човt.къ, който вървейки 

изъ неравния друмъ на живота, да не е 

приютю1ъ поне една несподt.лена ра

дость въ сърдцето си и да не се е про

стилъ поне съ една отъ съкровенитt. си 

мечти. 

Животътъ дори и на най-щастливия 

човt.къ, винаги се разгъва въ простран

ството между постигнато и желано и 

търси пжгь между жадувано и възможно. 

Едни разрешаватъ това противоречие 

чрезъ отказване отъ желанията, други 

чрезъ увеличаване на възможноститt.. 

Изправен11 предъ този неизбt.женъ 

изборъ, едни се отказватъ отъ идеалитt. 

си и ограничаватъ жеJ1анията си, като ги 

свеждатъ едва ли не до нуждитt. на едно 

чисто био.чогично сжществуване. 

Други, напротивъ, носейки въ душитt. 

си искрата на единъ възвишенъ бунтъ, се 

впускатъ въ упорита борба, въ стихията 

на която жадуватъ да изковатъ единъ 

новъ човt.къ въ себе си и единъ новъ 

свt.тъ - по-добъръ отъ сжществуващия. 

Въ огъня на тая жажда днесъ горяrь 

много сърдца и въ името на тоя идеалъ 

днесъ се жертвуватъ много скli'iпи сm

ществувания. 

И все пакъ и днесъ има много сиви 

човt.шки сli'iщества, които се възхища

ватъ отъ подвига, но предпочитатъ да 

следватъ само интереса си. 

Избрали линията на най-слабото съ

противление, като рli'iководно начало въ 

живота, тt. се примиряватъ безъ болка, 

бсзъ усилие и дори безъ съжаление съ 

това което е и почватъ монотонно да 

въртятъ колелото на живота около 

осьта на лцчната грижа за еснафско бла

гополучие. 

И все пакъ, чрезъ борба или чрезъ 

примирение, нt.ма човt.къ който да не 

желае да скжси разстоянието между 

блt.нъ и действителность, между жела

ното и възможното. 
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Задачата за човt.шкото щастие, въ 

края на крайщата, се свежда тъкмо до 

повече или по-малко спо.чучливото прео

доляване на тая разлик~ 

Изглежда, обаче, че съвременниятъ жи

вотъ, вмt.сто да намалява, още повече 

изостря това противоречие, върху фона 

ни което се разгъватъ всички останали 

лични и социални несъответствия. 

Наистина, цивилизацията, чрезъ нау-

1сата и техниката увеличи материалнитt. 

блага и подобри условият2 за животъ, 

но въпрt.ки това нуждитt. на съвременния 

човt.къ се увеличиха нt.колкократно въ 

сравнение съ възможноститt. за тt.хното 

задоволяване. 

Нt.кога, нашитt. бащи и дt.ди съ го

дини носеха грубитt. шаечни потури, а 

ние днесъ всt.ки сезонъ смt.няваме ко

стюмитt. си. 

Нt.кога, нt.колко семейства щастливо 

живt.еха въ задруга подъ общъ покривъ, 

а днесъ вс·вка м,1ада двойка мечтае за 

,.самостоятеленъ" апартаментъ. 

Но дали срещу така нарастналитъ 

нужди Cli'i нарастнали и възможноститt. 

ни? 

Ht.кora, накипt.лата енергия на мла

достьта се изливаше въ игривитt. звуци 

на българското хоро, а днесъ - въ рум

бата или хорсей. 

Изобщо, въ патриархалния битъ на 

нашитt. предци, като че ли не сжществу

ваха противоречия и тt. затуй въздишат1, 

за „доброто старо време". 

Въ сжщность, обаче, противоречията, 

и особено това между желано и въз

можно винаги е сжществувало, само че въ 

нt.кои епохи то е придобивало особена 

острота, превръщало се е въ трагиченъ 

проблемъ. 

Всt.кога еж правени опити да се пре

одолt.ятъ противоречията въ живота. 

Отъ всички досегашни опити едно е 

ясно: че е невъзможно да се намt.ри 

веднажъ за винаги едно общо разреше-



ние на въпроса и че всtки народъ и 

всtки човtкъ съобразно качествата, кои

то притежава и условията всрtдъ които 

живtе, ще достигне до повече или по

малко сполучливо разрешение. 

Такова разрешение търси и намира 

и планинарството. 

II 
Планинарството като възгледъ за жи

вота има особено разбиране за неговата 

сжщность, стойность, смисълъ и цель. 

Като жизненъ мирогледъ, то има 

особено разбиране за отношението между 

Дженгалъ - Пиринъ 

човtка и подобнитt му и това между чо

вtка и външния свtтъ. 

Въ планинзрството, духъ и материя 

еж цtлостно единство въ служба на жи

вота, за да го направятъ по-смисленъ, по

красивъ и възторжено желанъ. 

Никжде другаде както въ планинар

ството материалното не е такъвъ пре

красенъ символъ на устрема и проявитt 

на духа. 

Въ мирогледа на планинаря материята 

е не само мъртво срtдство, но преди 

всичко градивенъ елементъ за осжщест-

Сн, l<ръшн,rнъ 
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вяване победата на единъ духовенъ по

ривъ. 

Планинарството е не само личенъ ми

роrледъ но и обществено движение, което 

с.~1ужи преди всичко на живота и на чо

в1;ка и затова то тр·вбва да има едно 

опредt.лено разбиране за живота и едно 

опредt.лено отношение къмъ свt.та. 

Но що е за насъ живота? 

За на с ъ, жив от ъ т ъ не t:c най

ц е н н о т о б л а r о, к о е т о п р и т е ж а

в 2 м е, а н а й - д о с т о й н а т а у ч а с т ь 

която преживяваме. 

Следователно за насъ животътъ е една 

сждба, която трt.бва да се преживt.е съ 

всичкитt. свои радостни и трагични мо

менти, съ цt.лата топлота на кръвьта, съ 

цt.лата страсть на чувството. 

Вt.рно с, че rолt.ма часть отъ живота 

ни протича въ грижи за Насжщния, 

БС'ръдъ еднообразието на професионал

ната дейность и тъкмо това ни оставя 

много малко свободно време за радости. 

Вt.рно е, сжщо така, че за да жи

вt.ешъ еж необходими сръдства, а не 

само преживt.Jшци. 

И все · пакъ, тъкмо поради тая истина, 
онова което дава импулсъ и воля за жи

вотъ - това еж преживt.лицитt. и жа

ждата за такива. 

Ако материалнитt. блага еж предпо

ставкитt. и условията за животъ, прежи

вtлицитt. еж неговата ценность, смисълъ 

и цель. 

Каквито цели и задачи да си поставяме 

за постаrане въ живота, трt.бва да при

знаемъ, ч е ж и в о т ъ т ъ с а м ъ п о с е б е 

с и е д е л ь и и д е а л ъ. 

Защото, въ края на крайщата всички 

ыаши цели и задачи се събиратъ въ жи

вота като върховна цель. 

Всичко онова, което е създалъ чов·вш

кия умъ, ЧОБ'ВШКОТО чувство, БОЛЯ и гений, 

намира своето първо и последно оправ

дание въ живота. 

Той е участь, която еднакво свързва 

пещерния човt.къ съ днешния - обит.:1-

ващъ небостърrачитt.. 
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Той е вt.чна сждба, която като неви

димъ токъ протича презъ кржвьта на 

поколt.нията и чрезъ потенциалното без

смъртие се движи като загадъчна сила, 

устремена къмъ бждещето. 

ш 

Планинарството е поздравъ 

на жив от а! 

Т о е в ъ з т о р ж е н ъ з о в ъ н а в с и ч-

К О З Д р а Б О, М О Г Ж Щ О, избликъ 

н а в с и ч к и с в t. т л и с и л и, к о и т о 

живt.ятъ . въ глжбинитt. на чо

вt.шкия духъ! 

Планинарството е най-сил

ния устремъ къмъ вдъхновено 

п р1 е жив я в а не на с в' ъ та, към ъ 

вt.ра въ несъкрушения сми

е ъ л ъ в ъ ж и в о т а. 

То цели постигане на пълнота и един

ство въ живота, то се стреми да сю;,си 

разстоянието между възможно и желано, 

но не чрезъ примирението, а чрезъ уси

лието въ борбата, чрезъ твърдостьта на 

характера и упоритостьта на волята. 

Животътъ е сборъ отъ сили, които 

осиrуряватъ нашето сжществуване. Жи

вотътъ следователно е борба. Планинар

ството е изразъ на живота, следователно 

борбата е негова стихия и неговъ сти

мулъ. Тъкмо за това, планинитt еж есте

ствена срt.да на бор~и, за които устрема 

къмъ върховетt. е предговоръ и импулсъ 

за по-дълбоко изживяване и волево ут

върждаване. 

Затова планинитt. не еж приб'l,жище 

на мирова скръбници и бt.гълци отъ 

незгодитt. или скуката отъ живота, нито 

идилични кжтчета за сантиментални въз

дншки. 

Българскитt. планини всt.кога еж били 

родина на тия, които еж обичали жи

ви а. Планини т t. в и на ги с ж бил и 

с р t. д и ще за хора, дошли там ъ 

да формиратъ ясно едно свое 

у б е ж д е н и е, д а и з к о в а т ъ и з

в е с т ни истини и чрезъ своето 

с л о в о и д t. л о, д а п р е у с т р о я т ъ 

живота въ името на единъ по

в исокъ не само личенъ но и 



общественъ и националенъ 

идеал ъ. 

Въ планинитt животътъ винаги по-буй

но е кипtлъ, тамъ винаги по-вtрно е 

билъ долавянъ неговия смисълъ, тамъ 

по-ясно е посочвана неговата цель и най

сетне тамъ той винаги билъ принасянъ 

като жертва въ името на сюfiпи завети. 

Но планингта не само е играла, но те

първа има да играе своята роля върху 

фона на съвременния животъ. 

Д н е с ъ е н е м и с л и м о е д н о ц t
л о с т но разбиране на жнвота 

безъ планината като жизнена 

арена и безъ планинарството 

к а т о . ж и з н е н ъ м и р о г л е д ъ. 

Оня, който не познава планинскитt 

преживtлици, никога не е позналъ жи-

ф и з и ч е с к и и д у х о в н о ч о в t к а, 
д а м у в н у ш и е д н о н о в о р а з б и

Р а не за ч о в t, к а и с в t, та; то цел и 

да пробуди скрититъ сили въ 

ч о в t, ш к а т ::i п р и р о д а, д а п о в д и г

н е самочувството и върата му 

и изобщо дз направи човtка 

с rr о с о б е н ъ д а с е с п р а в я п о - у с
п t ш н о с ъ с в о и т t, л и ч н и и о б щ е

с т в е н и з а д а ч и. 

Планинарството не е само лич~нъ въз

ГJ1едъ за живота. То е преди всичко об

ществено движение и общественъ миро

г.т1едъ. 

То, обаче, не разрешава противоре

чията между бедни и богати, личность и 

общество, нито урежда въпроса за отно

шението между труда и капитала, гра-

вота въ неговитt най-естествени, непри·· • ждани и държава и т. н. 
нудени и възторжени прояви. Планинарството, обзче, създава усло-

Животътъ, като избJшкъ на физически 

и духовни сили, животътъ като устремъ 

къмъ красота и мощь - ето стихията на 

планинарството! 

IV 
Колкото и да задълбочаваме духов

нитt стимули на ш1анинарството, колкото 

и високо да издигаме неговитt ценности 

надъ плоскостьта на всtкидневието, ние 

никога не го надценяваме, като му по

ставяме задачи, които надхвърлятъ сили

тt му и цели, които еж чужди на сж

щината му. 

Защото за насъ планинарството е 

борба за цtлостенъ, хармониченъ и сми

сJ1енъ животъ, но то никога не е универ

саленъ лtкъ за отстраняване на всички 

пробJ1еми свързани съ живота и човtка. 

Цельта на планинарството 

к а т о в ъ з г л е д ъ з а ж и в от а е м н о

го по - скромна. То цел и да у ле с
н и ч о в t к а д а в и д и н t щ ат а и я в
л е ни ята въ тtхния истински и 

не под п р а в е н ъ в и д ъ; то цел и да 

п р е в ъ з п и т а ч о в t к а в ъ с в t т л и
н ат а на едно ново оношение 

к ъ м ъ с а м и я с е б е с и и к ъ м ъ д р у

г и т t; то ц е ,1 и да прероди и кал и 

вия, разбирания и чувство и като ги 

култивира всрtдъ обществото допринася 

твърде много за изграждането на новъ 

моралъ и за единъ по-съвършенъ 

общественъ поредъкъ, съ по-малко про

тиворечия и неправди. 

Обаче, има противоречия, които пла

нинарството напълно преодолява. Такова 

е напр. противоречието между човtка и 

природата, между личностьта и заобика

лящия я външенъ свtтъ. 

Чов·вкъ преодолява чрезъ планинар

ството това противоречие, като се слива 

съ природата по пжтя на творческото 

вживяване и съзердание и като свързва 

своята сждба съ нейната въчна сждба и 

съ нейния страненъ животъ. 

Въ планината, различието между блtнъ 

и действитеJшость изчезва и се прелива 

въ оная линия, кждето земнитt върхове 

опиратъ въ небесния лазуръ, тамъ кж

дето ние стремейки се съ духа успъ

ваме да ги достигнемъ и съ тtлото си_ 

По този начинъ, физически и духовно 

ние достигаме и завладяваме въ плани

ната онова, което гледино отъ долу презъ 

синия вуалъ на далечината, се е открой

вало предъ погледа ни като непостижимъ 

копнежъ! 
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ОРЕЛЕФЪТЪ НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВЪ 

нtкой който тъй настоятелно да под
канва гражданитt да напустнатъ праш
нитt и опушени дtJшични обстановки и 
се отзоватъ въ чистата омайна Божия 
природа - тъй тайнствена, величествена 

~ :V~ и вtчна. 
: ~ · 1 • Трtбва да признаемъ, че другъ обще-

По починъ и съ срtдства на r. П. Ке
бърле, презъ септемврий т. r., се постави 
на набJ1юдателницата Черни връхъ и ос
вети единъ орелефъ на Алеко Констан-
тиновъ. 

Ето какъ r. Кебърле почете своя па· 
тронъ: 

- ,,Паметната бронзова плоча, която 
днесъ освещ:=шаме тукъ и въ която, как

то виждате. сполучливо еж отлъти бла
городнитt черти на писателя-обществе
ннкъ и основатель на Българския тури
стически съюзъ, е предназначена да за

свидетелствува уважението, което ние 

Алековци питаемъ къмъ личностьта на 
Алеко Константиновъ. 

И наистина, има ли измежду стотици
тt български общественици и писатели 
друrъ нtкой, който тъй вдъхновено и 
успtшно да е застжпвалъ това, което 
представлява днесъ нашата програма, 
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ственикъ съ прозрtниечо за значението 
на туризма и ·инициативата на Алеко 

Константиновъ нtмаме. 

Следъ подвизитt на апостолитt за 
свободата, масата на българския народъ 
имаше нужда (между друго) и отъ вода
чи, които да я изведатъ на хоризонтитt 
на българската природа, отъ която на
рода, поради робство, само съ rолtми 
ограничения е могълъ да се ползува и 

да и се радва. 

Такъвъ водачъ българскиятъ народъ 
намtри въ Алеко Константиновъ, водачъ, 
1-:ойто вtчно ще стои начело на едно 
движение къмъ опознаване на бълrари
тt съ роднитt имъ земя, природа и 
битъ; движение още и за индивидуално 
и обществено възмжжаване чрезъ зака
ляване и поддържане на крепкостьта на 

1 т1;лото, духа и добрата воля. 

Какво, обаче, спечелихме ние, Алекnв
ци, въ повече отъ инициативата на Алеко 
Константиновъ? 

Любовьта къмъ природата ли? 

Не! - тя малко-много е въ всtко сж
щество. 

Удоволствието ли да бродимъ волни 
по роднитt планини и поля? 

Не е и то. Стремежътъ на човtка 
къмъ волно странствуване е безъ начало 
и безъ край. 

Ориrиналниятъ, непокваренъ обще
ственикъ тури основата на една органи

зация, достойна за неговитt качества и 
духъ. Мнозина скромни граждани и 
юноши безъ претенция отдавна отдtлятъ 
безвъзмездно време, трудъ и срtдства, 
за да rрадятъ дtлото на нацията. Тукъ 
тt намиратъ една школа за възпитание 
въ обществена работа и школа за изу
чаване природата, която е главенъ из

точникъ на всички материални блага. Tt, 
работятъ и за физическо закрепване на 
децата и юношитt, които еж надеждата 
и бждещето на страната. 

Прочее, по завета на Алеко, трtбва 
да привличаме все повече българи къмъ 
излtтуване въ планинитt. 

Да пребжде неговото свtтло дtло!" 



МАТЕРИАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО НА Б. Т. С. ПРЕЗЪ 1940 ГОД. 

4 ' • 

• j> _ _ 11> ...... ··~" ... -==-fu 
Снимка Шарлаковъ Хижа „Елъ-Тепе" 

Презъ настоящата година, въпръки 
тревожното време, което живъемъ, съюз
ната дейность безъ колебание продължа
ва своя творчески пжть. Калени въ бор
бата съ несгодитъ на планината нашит-в 
другари не се повлияха отъ смутното 

време и завършиха започнатитъ въ пла
нината хижи и заслони. Още нъколко 
хижи и заслони кацнали всръдъ на
шит-в хубави планини, за да дадатъ при
емъ на многото поклонници на планин

ския миръ. Тази година се поздравлява
ме съ следнитъ дъла: 

Хижа „Елъ тепе" въ Пиринъ. По
строена е въ подножието на вр. Елъ
тепе, половинъ чосъ надъ старата хижа. 

Строи се отъ клона въ Банско съ подкре 
пата на Съюза. Хижата презъ ю;стоящата 
година се покри. Остава идната пролъть 
да се довърши. Представлява една масив, 
на сграда съ ,·ри етажа. Ще струва цъ· 
лата къмъ 600.000 лева. До сега еж израз· 
ходвани 300.000 лева. Тази хижа навре
менно се строи отъ клона въ Банско, за
щото идва да задоволи една отъ най-кре, 

щящитъ нужди въ страната. Тази хубава 
пл2нина, която ни открива толкова много 

красоти не можеше да се посети отъ 

всички, които искаха, защото нъмаше мъ
сто за подслонъ. Досегашната хижа съв
семъ не можеше да задоволява тия 

нужди. 

Идната година при изнасяне съюзния 
конгресъ въ Банско ще бжде осветена 
и хи_жата. 

Х и ж а „У з а н а" въ Стара планина. 
_Построена е отъ клона въ гр. Габрово. 
Представлява масивна сграда на три ета
жа. Изразходвани еж надъ 500.000 лв. за 
построяването и. Хижата е окончателно 
доизкарана и има постояненъ пазачъ. На
мира се на 4 часа отъ гр. Габрово. До 
сmщата може да се отива и съ превозно 

сръдство. 
На 8. IX. т. г. стана тържественото и 

освещаване. Присжтствуаха надъ 1.500 
души туристи, между които представи

тели на клоноветъ въ Търново, Стара
Загора и Казанлъкъ. Отъ страна на Ц. Н. 
присжтствуваха подпредседательтъ на 

съюза Георги Драгоевъ, касиерътъ П. Ха
джиевъ и членътъ д-ръ А. Пиперовъ и 
01ъ страна на Контролната комьсия пред
ссдательтъ Ив. Ламбовъ. Следъ служба· 
та, говори председательтъ на KJlOнa Коста 
Пенчевъ. Следъ него поднесоха привет
ствия представительтъ на Ц. Н., Г. Дра-

Хижа ,Узана" Снимка Драrоевъ 
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гоевъ и Иванъ Ламбовъ. Сжщо го
вориха представители на клоноветъ. 

Заслонъ „Козята стена" въ Стара 
планина. Заслонътъ е построенъ подъ 
вр. Козята стена въ Стара планина отъ 
клона въ Плъвенъ.Не е още окончате1шо 
ДL•Вършенъ. Работи се усилено. Заслона 
ще бжде двуетаженъ. За построяването 
еж необходими къмъ 150.000 лева. Този 
згслонъ ще- има голъмо планинарско зна
чение, защото ще позволи на ония, които 

искатъ да обходятъ билото на Стара пла
нина отъ вр. Баба до Св. Никола, да мо
гатъ да сторятъ товз безъ слизане долу. 
Той отстои на 5 часа отъ хижа Амбарица 
и на толкова отъ хижа Царичина. За за
слона ще може да се отива отъ нъколко 
мъста. Презъ Карлово и Троянъ, а така 
сжщо отъ хижа Амбарица и хижа Цари
чина. 

Полагане основния камъкъ се извър
ши тържествено на 8. IX. т. r. Присжт
ствуваха туристи отъ КарJюво, Плъвенъ, 
Троянъ, Тетевенъ и Ловечъ. Всичко око
ло 500-600 души, между които и сеJ1яни 
отъ близкитъ села. 

Следъ службата извършена отъ двама 
свещеници, говориха Д. Каракашевъ, 
председатель на клона въ Плъвенъ, който 
прочете акта за полагане основния ка

м1-къ, представительтъ· на Ц. Н. г. Т. Тодо
ровъ, представители и на другитi, клоно
ве. На това тържество представительтъ 
на Ц. Н. вржчи ордена на почетния съю
зенъ членъ отъ Карлово В. Чардаклиевъ, 
съ който Негово Величество Царьтъ е 
б.наговолилъ да го награди по случай 40 
год. на Съюза за неговата голъма тури
стическа дейность. 

Заслонъ 
"Ив. Вазовън 

Заслонъ Ив. Вазовъ въ Рила-планина. 
На 25 августъ 1940 гад. се извърши 
освещаването на юбилейния високопла
нински заслонъ-хижа „Иванъ Вазовъ" въ 
Пазаръ-дере, Рила планина. Присжтству
ваха Ц. Н. на Б. Т. С. начело съ предее
дателя и около 300 души туристи. 

250 

Сжщиятъ се изгради по случай 40 го
дишнината на Б.Т.С., въ честь и паметь 
на народния поетъ, въ неговата „Велика
та Рилска пустиня". 

Заслонътъ е посроенъ въ Пазаръ-де
ре - Дупнишка Рила - на 2300 м. висо
чина, съ срf.дствата на Централното на
стоятелство на Б. Т. С. при планъ и рж
ководство на съюзния архитектъ Генчо 
Скордевъ. Строежътъ му бъше възло
женъ на Дупнишкия клонъ „Рилски 
езера". 

Заслонътъ костува лв. 190.000, като 
не се взииа подъ внимание безплатно от
пустнатитъ отъ Гранитоидъ циментъ и 
превозъ. 

Съ постройката на тази високопланин
ска хижа става достжпенъ за посещение 

презъ всъко време на годината единъ 
чисто алпийски кжтъ отъ Ри,1а, вклю
ченъ между върховетъ „Дамга", ,,Вър
ло", ,,Калининитъ" и „Поличитъ", както 
и МЖЧНОДОСТЖПНИТ'В ДО преди езера 
,,Кара-гьолъ" и „Градинскитъ". Засло
нътъ ще задоволява и една насжщна 

нужда на скиоритъ, защото „Пазаръ-де
ре" представлява великолепенъ ски
плацъ. 

Заслонътъ е откритъ за ползуване 
и има постояненъ пазачъ. Стопанисването 
на сжщия е възложено на дупнишкия 

клонъ отъ БТС. ,,Рилски езера". 
Той се намира на разстояние 3 часа 

отъ хижа „Скакавица", на 1.30 ч. отъ 
„7-тъ езера", на 1 часъ разстояние отъ 
в. ,,Дамга". На сжщото разстояние почти 
отъ „Калининитъ", ,,Кара-гьолъ" и „Гра
динскитъ езера". 

~планина 

Заслонътъ е сръдопжть за Рилския 

манастиръ, Мальовица, Еленинъ връхъ, 

~'рдини езера, Чанакъ-гьолъ, 7-тъ езера, 

хижа „Скакавица", долинитъ на р. р. Би

стрица, Отовица, Елешница и Каменица и 
може да даде подслонъ на 60--70 души. 



Хижа „Рай" въ Стара-планина. Хижата 
е построена отъ клона ни въ Калоферъ, 
подъ вр. Юмрукъ-чалъ, въ една отъ най
дивнитt части на Стара-планина. Хижата 
представлява двуетажна масивна построй
ка. Изразходвани Cli'i за нея надъ 200,000 
лева. Има 80 легла. Хижата е окончател-

Снимиа Рунтовъ Хижа „Рай" 

но довършена и има постояненъ пазачъ. 

Отъ нея ще има интересни обекти за из
лети. Изкачване на в. Юмрукъ-чалъ, 
къмъ хижа Tli'iжa, хижа Мазалатъ, вр. 
Мазалатъ, вр. Кадемли и др. 

Хижа „Здравецъ" въ Родопитъ. Хи
жата е построена подъ вр. Юрукъ
а.11анъ, отъ клона въ rp. Пловдивъ. Пред
ставлява една масивна триетажна по

стройка. За нея еж изразходвани 450,000 
лева. Обзаведена е много добре: има то
пла и студена вода. Спалнитt еж съ ле
гла. За етроежа на хижата почетниятъ 
чJ1енъ на Съюза Дончо Чакъровъ е по
дарилъ около 200.000 лв. Отъ хижата се 
отива за Бtла-Черкова и отъ тамъ за вр. 
Персенкъ. На единъ часъ отстои отъ 
хижа „Руенъ", презъ която може да се 
слtзе за 3 ч. въ Асеновrрадъ. Хижата ще 
има едно голtмо локално значение, за
щото ще спомогне за развитието на ту

ризма въ гр. Пловдивъ. До сега този 
rрадъ нt.маше бJшзъкъ обектъ за едно
дневни излети. Съ тази хижа ще се за
пълни тази голtма нужда. 

Освещаването на хижата се извърши 
на 22. IX. т. r. Присжтствуваха Пловдив
скш1тъ Митрополитъ Кирилъ, кметътъ на 
града г. Малчевъ и др. официални лица. 

Съюзътъ се представляваше отъ члена 
на Ц. Н. г. Т. Тодоровъ. Следъ службата, 
която се извърши отъ Митрополитъ Ки
рилъ и нtколко свещеници, прознесе 
речь Митрополи_та, представителыъ на 
Съюза Т. Тодоровъ, кметътъ на града r. 
Малчевъ и др. Отговори председатеJ1ыъ 
на клона Ст. Ат:шасовъ, който благодари 
на всички и поднесе художественъ адресъ 

въ знакъ на б~агодарность отъ страна на 
клона на Дончо Чакжровъ и неговата 
госпожа, за заслугитt, които иматъ по 
изграждането на хижата. На освещава
нето присжтствуваха надъ 1000 души. 
Следъ това се сложи народна трапеза. 

За хижата се отива отъ Пловдивъ за 
21/~ часа. 

Хижа-наблюдателница „Фердинандовъ 
връхъ" 2347 метра. Тя е вече готова 
и започва да функционира отъ 1 ноем
врий т. год., когато и ще започнатъ 
официалнитt, метеорологически наблю
дения. Това е третата високопланин
ска наблюдателница въ България (за
едно съ в. Мусала и Черни връхъ) 
и завършва по единъ почти идеаленъ на

чинъ мрежата на високопланинскитt об
серватории у насъ. Тя се реализира бла
rr,дарение инициативата и сътру дничест

ве>то на Централния метеорологиченъ ин
ститутъ и Калоферската културна-пра-

Наблюдателница 
11Фердинандовъ връхъ" Снимка Рунтовъ 
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свътна дружба въ София, както и на под
крепата на общогражданския комитетъ, 
въ който имаше и представитель на Цен
"Тралното настоятелство на Б. Т. С. 
Строителнитъ работи бъха извършени съ 
голъмото съдействие на Калоферския ко
митетъ, начело съ кмета на rp. Калоферъ 
и председателя на тамошния туристиче

ски клонъ „Хайдутъ". 
Плановетъ еж изработени отъ арх. П. 

Калчевъ, а контролата по строежа е из
вършена отъ архитектитъ Г. Скордевъ и 
Д Ярцевъ. 

Поради особенитъ събития, тържест
веното освещаване се отлага за следва

щето лъто, обаче, туристическата стая ще 
бжде достжпна за туристи още тази 
есень. 

Маркировката на Пиринъ. 

Следъ маркирането на Мусаленския 
.дt:.лъ въ Рила и на Юмрукчалския дълъ 
въ Стара планина, Съюзътъ предприе 
маркирането на по-главнитъ пжтеки на 
Пирина. Маркиранъ е пжтьтъ отъ гр. 
Разлогъ за хижата П. Яворовъ, Ржбътъ, 
Кончето, Кутело до вр. Елъ-тепе, като 
преди да с~ стигне до хижа П. Яворовъ, 
.до Върбовския кладенецъ, е поставена 
една табелка за водата, която е последна 
J\O хижата. Сжщо е поставена такава та
белка до езерото Суходолъ, на която е 
отбелязано, че е последна вода до Бън
дерица. Сжщо има табела на Ржба при 
13айова Дупка, която сочи пжтя презъ 
13айова дупка за Разлогъ. Пжтьтъ по Рж
,ба, Кончето и Кутело е маркирзнъ не само 
по самия ржбъ, но по наклона; сжщо е 
маркиранъ не по самото вжже на Конче
-го, но по-надолу. Този етапъ отъ марки
ровката е окончателно готовъ. Поставени 
еж 62 желtзни табелки. Цвtтътъ на ко
.ловетъ е жълтъ съ черно. Табелкитъ еж 
-с,;;що съ жълто и черно, а стрелкитъ и 
nосочака съ червена боя. 
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Началната табела на маркировката - Разлоrъ 

Приготвени еж материалитъ и сега се 
поставятъ за пжтекитъ: 

1. Банско, Почивния домъ, по новия 
пжть до хижа Бъндерица и отъ тамъ на 
вр. Елъ-тепе. Отъ хижа Бъндерица презъ 
Бъндеришкитt езера, Превала до Тодо
ринъ връхъ, Василашкитъ езера, хижа 
Дамяница. 

2. Отъ хижа Дамяница, Василашкитъ 
езера, Превала ·между Дженгала и Ман
гъръ тепе до езерото Папазъ-гьолъ. 

Ще се поставятъ -знаци и на Портата, 
които ще посочватъ пжтя за Тевното 
езеро и за хижа Попина лжка. Сжщо ще 
бждатъ поставени такива на езерото Па
пазъ гьолъ, които ще посочватъ за хи

жа Велебитъ. 

За тази маркировка Съюзътъ израз
ходва къмъ 40.000 лв., плюсъ помощьта 
отъ клоноветъ въ Разлогъ и Банско. 

Мура 



t ЛЮБЕНЪ ГЕНЧЕВЪ 
На 13 септемврий 1940 rод. зэrина при 

~штомобилнз злоп(,лука известниятъ на 

туристическитt ни срtди пшшинарь Лю
бенъ Генчевъ. 

Генчевъ 613 изключителенъ почита
тель на планината и то презъ цtлата го
дина и въ всичкитt и разновидности. 
Той си бt така устроилъ живота, че 
всичко свеждаше до професията си и до 
планината. Когато не бtше на работа, 
бtше въ планината; когато не rоворtше 
за работа, rоворi3ше за планината. Това 
му бtха двата свtта, като често Шi'iТИ 
вториятъ вземаше връхъ. 

Въ планината, обаче, той не бtше са
мо почитатель. Той бtше и строитель. 
Много отъ тухлитt, керемидитt, даже и 
цимента на хижа „Кумата", еж изнесени 
отъ неговия rръбъ. Бtше и идеолоrи
ченъ строитель. Генчевъ е единъ отъ тt
зи, които чрезъ своитt зимни преходни 
излети, дадоха начало на масовото посе

щение на rолtмитt ни планини зиме. 
Генчевъ е единъ и отъ тtзи, които въ
прtки че бtха осмивани, тръгнаха съ 
пикела и rвоздеитt по нашитt планини, 
за да търсятъ „новитt пжтища" по тtхъ. 

Но и .като човtкъ, Генчевъ бtше из
ключителенъ. Той нtмаше неприятели. 
Поне никой не искаше да му бжде та
къвъ. 

Винаги бtше щастливъ и засмtнъ, 
при все че не всичко му се нареждаше. 

На три пжти щtше да загине въ пла
нината. На три пжти се спаси по чудо, 
докато смъртьта го намtри извънъ не
говия блtнъ и то само петь дни следъ 

вtнчзвката му. И тукъ сждбата не се 
оказа много благосклонна къмъ него. 

Генчевъ умира тридесетrодишенъ. 
Лека му пръсть! 

Б. Стоичновъ. 

Jl~t(,(4,~fШ 

Лккj,е,НI(,, 1~ 
( J,eft/U;,) 

_. 15 Щ-• 19/Ь щ. - о.,.,.. 

~Ф••· 1•. 9. ю щ. 
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ИЗЛьЗЛА отъ СРьДАТА НА 
ОБЩЕСТВОТО, U ЕЛ Ь ТА НА 
ВСьКА ЕДНА КООПЕРАUИЯ Е 
ДА ЗАДОВОЛЯВА НУЖДИТь 
НА ТСВА ОБЩЕСТВО. КАТО 
РЕАЛИЗИРВА САМО ОНИЯ ПЕ
ЧАЛБИ, КОИТО И Cr'fl НУЖДНИ 
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СВОЕТО 
ФУНКUИОНИРАНЕ 

Клементина 4 Тел. 2-61-19 
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