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БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ 
ОРГ АНЪ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗЪ 

ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Редакторъ БОЖИДАРЪ СТОИЧКОВЪ 

ГОДИНА XXXIII СЕПТЕМВРИЙ-ОКТОМВРИЙ 1941 КНИЖКА 7-8 

Вс,ь1(,а година Бълzарс1'иятъ туристичес1'и съюзъ и.ма своя редовенъ съборъ, на 

1(,Ойmо се дава отчетъ за извършеното и се начъртава новата програма за работа 

презъ следващата година. 

Тазгодишниятъ съборъ бrь отреден1, да се еъстои въ последнитrь дни на августъ 

въ политrь на голrь.мата българс!.а планина Пиринъ, въ гр. Банско, като се освети и 

най-голrь.мата българс!.а планинс1'а хижа - новопостроената хижа „Бъндерица• въ 

едноименната долина на Пирина. 

Условията на деня, обаче, възпрепятствуваха изнасянето на то;т тридесеть и 

четвърти по редъ съборъ на туриститrь. И за съжаление. Защото mъ1'.мо сега се 

налагаше една размrьна на .мисли и едно по-тrьсно сътрудничество .между всUЧ1(,U 

туристически деятели въ Царството съ огледъ на правилното насочване и провеж• 

дане на голrь.митrь начинания, които предстоятъ на Българс1(,UЯ туристичес1(,u съюзъ 

въ новитrь зе.ми, така щедро надарени отъ природата съ планински очъртания. 

За тия зе.ми се слагатъ голrь.митrь въпроси за завладяване, изучаване, популяри

зиране, застрояване и .маркиране на планинитrь. 

За тия зе.ми се слагатъ и организационни въпроси - за възобновяване на туrт

стическитrь срrьди, за създаване на нови клонове, за опознаване но - -•. .,.,.,,,. 
~i всебългарската идея за туризъма и съ красотитrь на 

''< ra),fl') r.Jl.1/ШflЛIJ да. rP 1111/JVl"~nп 
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Хубава е нашата Пиринъ-планина! 
Какви високи в~,рхове, покрити цtла го

дина съ снt.гъ ; какви зелени долини, какви 
страшни борови гори, какви дивни хубости ! , 

Лt.те по ония ти широки пасища ттъn:ытъ 
вакли стада, мучатъ гойни крави, цвилятъ лъс
каво-влакнести коне, пуснати на свобода; а 
овчарскиятъ кавалъ пищи нtкж.де, та ог лашава 
долини и усои и весели цtла планина ... 

А бистри хладни поточета весело скачатъ 
отъ стръмнитt. урви, лж.катушатъ изъ миризли
витt. долини и сладко, сладко шумятъ, сякашъ 
че пt.ятъ нt.що... Качишъ ли се хе тамъ на 
снt.жния връхъ, дето се въвира въ небето, 
то ще видишъ на далеко и на широко други 

долини и планини; и Струма, и Вардаръ, и крас
нитt. картини на Македония ; а на югъ върхо
ветt. светогорски, задъ тt.хъ - Бt.ло-море; а 
погледнешъ ли нагоре - ще видишъ Бога 1 . . 

Хубава е, хубава е, пустата Иринъ-Пиринъ 1 
Но ние ще и идемъ на гости зимаска, когато 
еж страшни нейнитt. зимни вt.явици, нейнитt. 
снt.жни бури и фъртуни. Tt. бучатъ като адъ 
и засипватъ пж.тища и долове съ дебели прt.спи. 
Тя тогава прилича на едно гробно царство. А 
гладни глутници вълци сноватъ по бt.лия снt.гъ 
и очитt. имъ свt.тятъ въ нощната тъмнота. 
Тежко на пж.тника, който се е изгубилъ ноще 
ы:>ъ тая планина и при такава буря! 

• '":~ р ~. ':>/"'\Q']:... 



Ржбътъ съ Елъ-теnе 8 Пнрннъ 

Д-ръ ВЛАДИМИf'Ъ ЖИДОВЕЦЪ 
Извънреденъ nратеннкь н пъnно,., ... ,,.1,енъ мннн

стьръ на Независимата хърватска д ... r\Кава 

Пиринъ и Велебитъ I Така еж далече и 
все пакъ така близу ! Пиринъ, тоя вtковенъ, 
леrендаренъ Пиринъ, сроденъ е по своя 
духъ и по своето значение съ нашия, хърват

ския Велебитъ. Защото Пиринъ е, подобно 
на Велебитъ, хайдушка планина. Тя е плани
ната . . . планината на храбритt, планината 

Настоящата статия е написана отъ видния планинарь, 
хърватския пълномощенъ министъръ въ София Д-ръ Жи
довецъ, едновременно за .Български туристъ• и .Хър
ватски планинарь •. Въ последното списание тя ще излtзе 
подъ надсловъ .Пиринъ - Българскиятъ Велебитъ•. 

Сн. Г, Ст. Георгневъ 

на ония, които обичатъ живота и толкова 
неизмtрно го обичатъ, че еж винаги готови 
за справедливия и красивъ животъ да да

датъ своя животъ, своя огънь, този огънь, 

който и занапредъ ще гори у вtчния пла

мъкъ, у вtчния животъ на тtхния народъ. 

Презъ 1939 год. съ нtколко другари 
пребродихъ цtлия Велебитъ - отъ юrъ 
на северъ. Тогава бtше края на седмата 
година отъ възстанието на усташитt въ 

Велебитъ, но народътъ помнtше ония дни 
като да еж били вчера. 
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Презъ вечеритt, когато огъня въ о,. ни
щата съскаше и освtтляваше съ своя пл-а. 
мъкъ нашитt лица, народътъ ни разпра • 
вяше за ония велики дни. Разказваха ни за 
събитията. За живитt и мъртвитt, за онtаи 
които бtха пролtли своята кръвь. Разказ
ваха ни за авtрствата на сръбскитt жан
дарми надъ беззащитното население, като 
старци, жени и деца. За колитt, въ които 
еж седtли сръбскитt жандарми и за които 
били привързани хората. Tt трtбвало да 
тичатъ следъ колитt. Тичали петь, десеть, 
двадесеть километра, докато най-после из

немогвали и падали, а следъ това колата ги 

е влtкла кървави, разкжсани. А онtзи въ 

колата еж ликували и съ камшика -еж го

нtли конетt да тичатъ още по-живо. На

шата кръвь леденееше. Стискахме ажби и 
мълчахме. и чакахме.ч 

И Пиринъ би могълъ да ни разкаже за 

борбата срещу сърбитt - за горчивинитt 
и кървитt, за страданията и надеждитt. 

Пиринъ издига въ небето стотина вър
хове и стотина езера за да запази онова, 

което е най-хубаво, най-бистро и най-чисто. 
Онзи чието сърдце е чисто и който търси 

, красотата, ще бжде иамжченъ отъ стръм
нинитt на Пирина, но ще намtри красотата 
Върховетt на Пиринъ еж високи, а обла, 
цитt прекрасни. 

Вtтрове, облаци, мъгли се нахвърлят1 

върху него, Д!( го сринатъ, обаче то/ 
стърчи непокатлимъ и неуяавимъ. 

Привечерь, на връщане, аабелязахъ 
какъ неговитt дивни върхове се появяваха 
преаъ мъг литt и облацитt и какъ се иа
диrатъ надъ тtхъ. Изглеждаха невtроятно 
високи. Така изглеждаха дори и за ония, 

които бtха научени да гледатъ високо. 

Хората, които живtеха тукъ бtха на
учени да се борятъ съ буритt; да пааятъ 

своя домъ и своята родина. Никога бъл
гарскиятъ духъ не е падалъ. 

Никога, дори и преаъ най-черното турско 

робство, борцитt отъ Пиринъ не еж изгуб
вали храбростьта и надеждата. 

Из-ь масива на Сиврн-тепе 8 Пирин• Сн. Те11чаров-.. 



д-Р'Ъ Жидовецъ, аташето 110 печата при Хърватската 
легация г-нъ Моснеръ н г-нь Колчаговъ отъ Банско 
подъ Епъ-тепе съ погледъ къмъ Тодоринъ връхъ 

Пиринъ е видtлъ разложкото и крес

ненското възстание nрезъ 1878 rод., когато 
тия краища останаха, поради английска 

вина, подъ турцитt, 

Преsъ 1903 год. отново тукъ се пролива 
кръвь въ възстание срещу турцитt. Село 
Бtлица е запалено, а Ради Тодевъ, именитъ 
войвода и борецъ, окрж.женъ отъ хиляди 

турци въ Рила, води храбро борбата съ свои

тt тридесеть вtрни другари. Триста души 
турци падатъ и накрая, к::>rато имъ се свър

шва храната ,. · .. J .нщиитt, войводата се 
~амоубива заедно съ нtколцината останали 

живи четници. 

Банско, въ подножието на Пиринъ, е 
родно мtсто на Отца Паисия, българскиятъ 
няроденъ будитель, на Неофитъ Рилски, 
игуменъ на Рилския манастиръ, първиятъ 
педаrогъ и географъ. 

Едва nрезъ 1912 год, Пиринскиятъ край 
се освобождава отъ турско иго. Но борбата 
на неговитt борци още не е свършена. Сега 
тt трtбва да се борятъ за освобождението 
на останалитt българ-:ки краища, попаднали 

подъ сръбско и гръцко иго. 

Пиринъ е билъ свърталище на Гоце 
Д1,лчевъ, на револющонера и голtмия 
поетъ Яворовъ. 

Въ Банско е живtла и храбрата и не
забравима Мара Бунева, а така еж.що и 

много други видни борци за свободата на 
Македония. 

Характерътъ на хората и на цtлия на
родъ се опредtля отъ условията на земята, 

въ която живtяп-. Горянцитt еж храбри, из

държливи, работливи, може би планината, 

може би тази цивна uланина е допринесла 
за тtхното народностно осъзнаване. Може 
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Момнн1t двор1t 8 Пнрнн1, 

би хората, които живtятъ около нея, еж. 
взели нtщо повече отъ нея. Всtкога има 
връзка между човtка и природата. Така 

здраво еж. мислили и ония велики борци, 

които еж погребали своитt мъртви дру

гари въ Пирина. Тамъ е гробътъ на леген
дарния борецъ Тодоръ Александровъ. 

Така еж.що и въ нашия Велебитъ се 
срtщатъ гробове на усташки борци. 

Въ Пиринъ се намира планинарската 
хижа Велебитъ. Македонскитt борци еж. 
и дали това име. Нека и въ нашия Веле
битъ се съгради достойна планинарска хижа, 

която да носи името Пиринъ. 
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Сн. Рунтово 

Действително вашиятъ Елъ-тепе е връхъ 
на буритt, защото и тогава, когато го по
сетихме, цtлиятъ бtше обвитъ въ облаци и 
мъгли, гонени отъ неспиренъ вtтъръ. Вt

търътъ ни шибаше въ лицата, мъглитt ти
чаха край насъ докато се възкачвахме по 

стръмната пжтека к'I.::.::'"'- "trnвия лобъ. На 
върха бtше хладно, въпрtки нашето здр.аво 
облtкло. 

Чакахме да се разведри, но само отъ 
време на време за мигъ вtтърътъ разкжс
ваше облацитt и мъrлитt и ни разкриваше 
прекрасенъ изгледъ къмъ съседнитt вър
хове отъ цtлия дtлъ на Елъ-тепе. 



Следъ това, насъ отново ни загръщаше 
гжстата мъгла. 

Елъ-тепе искаше да ни покаже, сега ко· 

като го познахме, своя истински нравъ. 

Другъ пжть той ще ни покаже и своята 

красота. 

Върхътъ на вtтроветt, върхътъ на бу
ритt ни показа само своята страхотность, 

своята стихия, своята мощь. Елъ-тепе е вър
хътъ, въ който се разбиватъ и разпиляватъ 
вtтроветt, буритt, страститt. 

Човtкъ може да обича природата не 
само за нейната хубость, не само за чуд

_нитt мисли, които му нашепва ; той я обича 
и поради една вжтрешна необходимость -
за нашия животъ, за нашата душа. 

Менъ ми се струваше, че тоя връхъ на 

вtт роветt и буритt ни разказва какъ чо-

Подарената възспомена
тепна nnочка на СофнА
ското туристическо дру

жество .дпеко„ отъ х-ър-

вtкъ трtбва да се бори съ вtтроветt, мъ
г литt и неволитt. Студено, ледено, неот~ 
стжпчиво и храбро. · 

На вtтровития Елъ-тепе си спомнихъ за 
приятеJ1итt и другаритt, които погинаха въ 

войната, за ония, които ги нtма вече, за 
ония, които страдатъ. 

Но и при най-ледения вtтъръ трtбва да 
се върви напредъ. 

Дали нtкога еж били тежки и сждбо
носни буритt? - Трtбва нtкжде мирно, нt
кжде неотстжпно, ледено да се крачи по 

онзи нашъ пжть, на който Хърватско до
живt своето освобождение, а България -
връщането на своитt земи. 

Пиринъ и Велебитъ еж символи на на
шата борба, 

:ватскнт1i планинари 
по случа11 посеще„ 

ннето имъ въ Бълга
рия n реаъ 1939 година 
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КОГА ТО ДВА НАРОДА СЕ РАЗБИРА ТЪ И ОБИЧА ТЪ 

Презъ 1939 г. Българскиятъ туристи
чески съюзъ отпразднува четиридесеть 

годишнината на своя творчески животъ 

всрtдъ българскитi; планини и всрtдъ 

българската общественость. 

Най,искрено сърдеченъ и задушевенъ 

отзвукъ това наше праздненство намtри 
тогава всрtдъ хърватскитt турис1·и И пла
нинари. Tt не се задоволиха само съ 

протоколнитt телеграми и поздравителни 

писма, не - това бt твърде малко за 
тtхъ. Tt поже.11аха лично да ни преда

датъ своитt приятелски чувства къмъ 

насъ и къмъ българитt изобщо, лично 

да ни стистнатъ дtсницитt и да ни по

желаятъ успtхи и за въ бждеще. Поже
лаха и го сториха, въпрtки голtмитt 
прtчки, които имъ правtха отъ Бtл
градъ, както ни бtха изповtдали въ 
едно отъ своитt писма. И така презъ м. 
августъ, въпрtки всичко, въ София при
стигна като гостенка на Съюза една дру
жин~1 отъ 29 елитни загребски планинари 
(адвокати, инженери, учители, учителки и 
др.), членове на Хърватското планинар
ско дружество. Водачъ и бt известниятъ 

хърватски планинарь М. Ч. Донесоха прия
телството си, сърдцата си и цененъ мате

риаленъ даръ - голtма бронзова посре

брена емблема на тtхния съюзъ, цtла 
обвита въ коприненъ хърватски трицвtтъ 
и съ съответенъ надписъ (какъ ли еж. я 
крили отъ сръбскитt жандарми презъ 

време на пжтуването ?), Въ програмата 
на тtхното гостуване у насъ бt предви
дено между другото цtлата дружина да 

се изкачи на в. Мусала. 

• 
На балканския първенецъ Мусала 

нашата дружина се събра на купъ, за 
да може водачътъ й да разясни где какво 

се вижда отъ тукъ. А въпроси се сипtха 
единъ следъ другъ. Личеше ясно по ли-
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цата и погледитt на гоститt доволство
то имъ, че сме ги довели именно тукъ 

- на този наистина царственъ връхъ. 

Проявяваха живъ интересъ къмъ всичко. 
И друrитt посетители и тt скоро раз
браха, че нашата дружина е съставена и 
отъ хървати и ето отъ всички страни ни 

заобиколиха, смtсихме се, започнаха об
щи разговори. Нtколцина български ту. 
ристи отведоха другаритt ни къмъ за

падната стена на наблюдателницата и имъ 
показаха границата между България и 

онtзи тамъ. 

- Така не може, така не бива, ви
каше единъ левентъ български младежъ, 
не бива повеGе да търпимъ тази позорна 
граница, теглена отъ варвари посрtдъ 

живото тtло на единъ народъ. Не бива 
повече да понасяте и вие тежкия яремъ, 

наложенъ ви отъ некултурни „братяк. 
Дайте си ржцетt и да сключимъ съюзъ, 

за обща борба срещу поробителитt, вие 
отъ тамъ, ние отъ тукъ да заработимъ 
единодушно и дейно, съ всичко съ как

вото можемъ да допринесемъ да се очи

сти това вредителско гнtздо на Балка
нитt, Нека си подадемъ ржце надъ тtхъ, 

надъ тtхнитt глави и да дадемъ обетъ, 
че не ще се успокоимъ, докато не по

стигнемъ това. 

Гръмко и продължително ура се из
тръгна изъ гърдитt на всички мусален- · 
ски гости въ оня день - и българи и 
хървати. Ехото му се разнесе далечъ по 
рилскитt в1:рхове и долини. Двамата во

дачи дълго бtха носени на рлще по върха. 

Така се сключи тогава българо-хър
ватски съюзъ, сключи се на свещено, 

близу до Бога мtсто. И Богъ чу мо1шт
витt на шепа представители на двата на

рода-мж ченици и изпълни тtхнитt честни 

и чисти въжделения. 

ИВАНЪ РАЕВЪ 

• 



Северната стена 

• 
Елъ-тепе 

Д-ръЛЮБЕНЪ 

ТЕЛЧАРОВЪ 

~Утре ще се измъкнете отъ долината на Радовишката рtка и щомъ 
изкачите северозападнитt склонове на Малкия Аfl-rидикъ, предъ васъ ще израстне 
една чудно хубава планина, една планина, каквато до сега не сте виждали". 

Тия думи ~и бtха казани отъ единъ старъ монахъ въ Рилския манастиръ, 
когато го запитахъ какъ се отива на Пиринъ планина. Коститt на монаха отдавна 
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почиватъ въ влажната почва на Рилска
та долина, но думитt на рилския калу

геръ авучатъ още въ ушитt ми. Бtхъ ща

стливъ да видя "чудно хубавата планина" и 
въ момента, когато за пръвъ пжть аърнахъ 

отъ склоноветt на Парангалица облtнитt 
отъ червената свtтлина на аалtаа чукари 

на карета, иаживtхъ едно чувство, което и 

до днесъ не мога да забравя. Годинитt 
протекоха една следъ друга и разбрахъ, 

че не съмъ само ааъ омагьосаниятъ отъ 

планинския свtтъ на Пирина; раабрахъ, че 
и много отъ страницитt на живота ми ще 

бждатъ прошарени съ цвtтоветt на неrо
витt скалисти склонове, както и че едва ли 
ще дойде деньтъ, въ който ще бжда пре
ситенъ отъ спомена за него. 

Не вtрвамъ нtкой, който е посетилъ Пи
рина, да се е въздържалъ по нtкакви съ

ображения да не наднича отъ единъ езеренъ 
вtнецъ въ другъ или да е иабtгвалъ да 

драска кожата на ржцетt си въ варовитата 
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Сн. Эагоровъ 

• 
Георгнйца - Пнрннъ 

скала на карета, но зная, че повечето отъ 

моитt приятели въ онова време, следъ 
единъ иалетъ на Пирина, седмици наредъ 
биваха обхванати отъ мисъльта по тая пла
нина, а ранитt по колtната дълго имъ на
помнtха за планинскитt странствувания. 

• 
Настжпиха години, въ които бt просто 

грtхъ за любителитt на природата да не 
еж посетитш Пиринъ. Тогава високо надъ 
огромнитt огньове, запалени отъ туриститt 
въ долинитt въ къснитt вечерни часове, 
все по-често и по-често можеше да се ви

дятъ посетители далечъ на западъ отъ карета 

- до връхъ Пиринъ, както и всрtдъ най
рtдко спохожданитi, дtлове на Синаница, 
Стражитt, както и на източната Каменица. 
Страхотнитt разкази за "Кончето" на Кар
стовото било бtха станали вече ирония, а 
презъ желtания парапетъ на карета започ
наха да надничатъ ~ече и ученичкитt отъ 

прогимназиитt .. 



Карстовото било на Пнрннъ Сн. Д-ръ Кла уе 

Смtтамъ, обаче, че съ това не се достигаше 
върха на интереса, който публиката отправяше къмъ 
легендарната планина, Оня, който посещаваше Пи, 
ринъ лtте си даваше тържественото обещание да 
го посети и зиме. Дори първитt прояви на разши
ряване зимното планинарство въ Пирина събуди 
страхъ въ романтично настроенитt посетители, да 

не би особениятъ интересъ и хубавитt снtжни дни 
на бtлия Пиринъ да култивиратъ духа на спорт
ната суета въ истински романтичнитt долини на пла

нината. Пиринъ, обаче, бt една българска планина, 

която не бt видtла още безогледни спекуланти, за 
да се украси набързо съ зж.бчата желtзница и дан
синги. 

Единъ следъ другъ залtзваха днитt на роман

тичното зимно планинарство на Пирина и въ отвес
нитt склонове на планината се явиха нови съпжт
ни ци на посетителя. Това бtха вж.жетата, коткитt, 

пикелитt и гвоздеитt. И преди още слънцето да 

поздрави съ първитt си лж.чи заледенитt стени, 
шумътъ на желtзото огласяваше тихата смъртно

сту дена утринь. Въ тия именно моменти плани
нарьтъ бt тласканъ все още отъ романтично-есте
тични подбуди. Непознаващъ още добре начинитt 

за владtене на зимната височина въ планината, той 

изведнажъ се срtщаше съ единъ твърде сериозенъ 

nротивникъ, какъвто бt Пиринъ зиме. Ето защо, 
не веднажъ капризитt на властелина подтикваха 

ентусиазъма на младия български планинарь. И ето 

че у последния се зароди желанието да победи су

ровата ледена височина. Не мога да кажа, че именно 

Пиринъ е изиrралъ у насъ най-важната роля въ 
създаването на стремежа къмъ победа на отвеса и 

cнtra, но положително Пиринъ ни е далъ най-добрата 

поука за мощьта на зимната при

рода и стихия. Още низко долу, 
преминавайки върху множеството 

СВ11tчени лавини, планинарьтъ бt 
своевременно респектиранъ. Въ 
стремежа за завладяване отвеса, 

погледътъ му най-напредъ се спрt 

върху стенитt на „Казана" и „Ку
тело" и тукъ, обаче, каменитt 

лавини и величината на отвеса не 

позволиха на първо време особено 
широкъ полетъ на въображенцего. 

Въ ролята си на питомци на тая 
именно епоха, ние стояхме съ ча

сове съ бинокълъ въ рж.ка да про
учваме гигантския отвесъ. При всt

ко ново идване въ Пиринъ ние но
сtхме все по-богати опити отъ дру
ги скалисти отвеси на Родината 
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върху зжберитt на нашия пюбимецъ. Kyil· 
тивиранъ не само въ предtпитt на Цар
ството, но и върху европейскитt велика

ни, стремежътъ къмъ подчиняване ледената 

височина' намtри въ хребетитt на Пирин
ския карстъ най-добрия отъ своитt обекти. 
Въ тоя моментъ ентусиазмътъ бt тол
кова rопtмъ, че зимното завладяване на 

карстовата височина бt извършено въпрt
ки всички най-лоши условия на планината 

и атмосферата въ единъ мраченъ 

зименъ день rрохотътъ на снtжнитt 

надвеси върху Банския Суходопъ оповестя
ваше зимната победа на планинаря върху 
непокжтнатия до тогава въ ледена обста
новка карстовъ хребетъ. 

Въ тоя моментъ израстна и идеята за 

наеt-опасното зимно предприятие въ българ
ския отвесъ - Казана. Тоя обектъ изживt 
обаче една твърде интересна история, въ 

резуптатъ на която и до днесъ остана като 

единъ зименъ пробпемъ въ родното пла

нинарство. Въ момента, въ който бълrар
скитt планинари подготвяха съ ентусиа

зъмъ зимното завладяване на северната сте. 

на на Елъ-тепе, една фантастична история 
относно едва пи не непреодолими спънки 

въ тая стена при есеннитt й условия, съз
дадена и разпространявана у насъ и въ 

чужбина отъ двамата алпинисти Мозълъ и 
Ауеръ, разколеба · намtрението за едно 
зимно нападение на мощния 500 метровъ 
отвесъ. Първата провtрка, обачt>, направена 
презъ спедващето лtто въ тая стена, раз-

обпачи мита на фантастичния rероизъмъ 
на използувалитt всички наши познания от
носно характера и условията на стената 

Мозълъ и Ауеръ. Остана да се направи ,1 

зимното изкачване на Казана. Но пред

приетиятъ сжщата година опитъ върху за

ледената Северна стена на Епъ-тепе свър
ши едва ли не катастрофално спедъ нt

колкочасово изкачване до срtдата на отве

са, поради смъкване на лавини, предизви

кани отъ внезапното влошаване на времето. 

• 
Ето единъ примtръ, даващъ ясна пред-

става за това, което може да научи единъ 

планинарь в:ь тоя стихиенъ планински свtтъ 

на Пирина. Дали между първото зимно 
изкачване на Елъ-тепе и зимниятъ опитъ 

·върху Северната му стена, Пиринъ е далъ 
нtщо на българското планинарство? - Из
вънъ мноrобро!tнитt зимни кръстосвания на 
планината, станувания въ скалитt и твър

де рискувани изкачвания, въ Пиринъ бъп

rарскиятъ планинарь, заедно съ изкуството 

и техниката, научи да почита планината и 

да се пази отъ капризитt и. Рtзката про

мtна въ настроенията на тази планина -
може би единъ природенъ стражъ - съз
даде отъ Пиринъ именно онова, което ние 
хората желаехме да разрушимъ въ неrо -
неговата непримиримость. 

И нека му запазимъ тази непримиримость. 
Нека внимаваме при нашето културно вмt
шателство. Така Пиринъ ще бжде завинаги 
най.доброто училище за нашия планинарь . 

Гробището на Ба нско 8 Вдъното Пнринъ Сн. Телчаровъ 



Б-ъндеришки чукар'Ъ 8 Пирин-ъ 

ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВЪ 

Доскоро преобладаваше убеждението, че 

пиринската планинска група, като географ
ско понятие, изпълва пространството меж

ду срtднитt и долнитt течения на рtкитt 
Струма и Места, отъ Предtлския проходъ 

за да се убедим

верни отдtли еж 

съ внушителни • 
сокитt пояси, п 

по-низкитt части 

и Разложката котловина на северъ, дори до разчленения колк< 

Бtло море на югъ. Напоследъкъ нtкои по- ставатъ по-заОбЛI 
нови изследвания внасятъ доста съмнение безводни, съ низки 

върху основателностьта на тоя възrледъ и отъ малки котловиь 

като че ли подкрепятъ повече схващането, централното било на .... ,ския l1ириiгь ~е 
че множеството орографски единици, които ра-.звива преди~!'f отъ северозападъ къмъ 
се включватъ въ рамката на така очъртания _ юrsизтокъ, докато билото на Алиботушъ-. 

огроменъ трапецъ, не ще да f.l: ~ь такава Китка планина (отгдето почватъ южнитt 

тtсна зависимо~ть Пf!W'жду си за да обра- разклонения на групата) следва приблиэи
.:у:..".ftъ една цtлость. Днесъ изглежда по- телна посока отъ иэтокъ къмъ эападъ на 
вtроятно, че тtзи планински индивиди не едно протежение отъ около 30 км., т. е. noit
cж свързани съ голtма вж.трешна и външна ти перпендикулярно на главния пирински 
общность, тъй като различията помежду гребенъ. 

имъ се отнасятъ не само до строежа и reo- • Още презъ 1920 г. проф. Ж. Радев" 
ложката възрасть на тtхното планинообра- (Природна скулптура на високитt бълrаr 
зуване, но особено и до външния имъ об- планини) бt изтъкналъ, че Пцр.м 
ликъ и разположение. седловина (1430), която от-· · 

Достатъченъ е само единъ профиленъ Пиринъ отъ останалитt ' 
.погледъ върху релефа на пиринската група се дължи на нtкаквс, 



ната на това мtсто, а на простата причина, 
че тукъ именно става см,ьна на мате

риалит,ь, И наистина, въ отлика отъ цен
тралното пиринско било, чиято я.11.ка е пре-
1,tимно гранитна и гнайсова, Алиботушъ-

.1тка планина, която се издига напрtчно и 

1срtдно на югъ отъ още по-низката 
~ка седловина (1000 м.), е типично 

·а планина, съставена главно отъ 

i мраморизирани варовици (проф, 
цитираното вече съчинение и 

Бончевъ - Петрографско-ми
·чия въ Македония, Сб. Бан, 

JO). Чужди изследователи 
мислятъ, че тtзи мрамори 

1ровици еж много стари, 

скални материали още 

-11и даже въ алzонско 

тьхъ не се ср,ьщатъ 

·. Древниятъ произ
"Ка планина се пот-

ожество старинни 

идове и ендемити 

въ, които не се 

lиринъ или дру

\), Н. Стояновъ -
планината Али

,ф. университетъ 

,рtновски - Една 

ина въ Българска 
-1тка - сп. Учили
.; Г,К.Георrиевъ-

1 може пи да бжде 
·iна, сп. Просвtта, 
о отъ това нtкой 
ь предположението, 

·: заедно съ него и 
пиринскиятъ rpannt,, (Ж млади, може би 
мезозойски, а може би и още '!Р,-мпади 
скални материали (проф. Д-ръ В. Г. Радt:'в-о, 
Стр. Димитровъ, Д-ръ Е. Коенъ), а самото 
пъкъ ороrенетично дооформяване на Пиринъ 
планина е станало чрезъ нtколкокраrни 
мощни надигания, тепърва презъ горния 

плиоценъ (Д-ръ Хербертъ Луизъ, Д-ръ Д. 
Ярановъ ). Отъ друга страна изяснява се 
още, че Апиботушъ-Китка планина пред-

·--'lява северното бедро на една грамадна 
,-<1 . ядката на която образуватъ раз-

10гъ малки планини Шарлия и 
о: по-наюгъ се развиватъ 

планинитt отъ еж.щата система : Боздагъ, 
Сминица (или Змийница) и ПърнарJ.аrъ (въ 
нtкой по-стари карти и трудове погрtшно 
именувани Бунардагъ), за които още Ами 
Буе бt отбелязалъ, че еж съставени пре
димно оть варовици и доломитъ, подобенъ 

на тиролския (Г. Н. Златарски - Геологията 
на България). 

Но извънъ научнитt съображения, които, 
трtбва да се признае, не почиватъ върху 
достатъчно сигурни фактически основи и 

по които даже не сжществува единомислие 

между ученитt, въ пъпна подкрепа на те
зата, че името Пиринъ планина трtбва да 
се свързва само съ най-високия алпийски 

отдtлъ на системата идва и винаги трез
вата народна топонимия, Още въ зората на 

историчното развитие съ името Орбелосъ 

(не Орбе11усъ) е означаванъ само този най
високъ отдtпъ, а южнитt по-низки разчле
нения еж носели отдtпни имена, както и 

сега (Сенгелова планина или Ченrелъ даrъ, 
Стърrачъ, Черна гора или Карадагъ, Шарлия 
или Врунди балканъ, Смt~ница или Змий
ница, Капакли планина, Драмски и Сtрски 
Боздагъ. Цtлата тази зона безъ височинитt 
Кушница или Пърнардагъ и низката край
брtжна верига Символонъ оросъ или Чиста 
въ турско време се е наричала още „Де

мирджи коли" или „Демиръ копи•, което 
значи „жепtзодо5ивна об.11асть"). 

Редомъ съ това неможе да се отмине и 
друга особеность. Докато въ народното 
съзнание южнитt разклонения на пирин
ската група винаги еж обособявани като от
дtлни планински единици съ самостойни 

имена, иъ сж.щинския Пиринъ такова номен
клатурно разграничение не се срtща. Тукъ 
А.жществуватъ само имена на върхове, ри-

ове, долини, езера и мtстности, а не и на 

ttnи ппаниiit'i!!_Отдtли. Мtстното население 
и досега подъ името Пиf;itif:'-и ~пи Перинъ 
планина разбира само най-високия отд1;лъ. 
И както не е допустимо възъ основа на 

повръшната съчлененость на Рипа съ Ро
допитt и съ Пирина да наричаме Родопитt 
- Източна Рила, или пъкъ Пирина -
Южна Рила, така не би било оправдано 
да смtтаме Алиботушъ-Китка планина и 
следващитt на юrъ планински разклонения 

като Юженъ Пиринъ, само поради връз-



ката имъ съ високия Пиринъ чрезъ низ
китt Папазчаирска и Парилска седловини. 

Най-после въ подкрепа на сжщата теза 

може да се приведе и единъ очебиенъ кар
тографски фактъ. Въ всички стари и по-нови 
географски и топографски карти, включ
ващи и нашата область, името Перимъ 
дагъ юш Пиринъ (Перинъ) планина е сло
жено ~инаги само върху най-високата, ал

пийска часть на групата, напълно въ съгла

сие съ народната топонимия. И наистина 
името, което е така тtсно свързано съ 

едиnъ орографски напълно засебенъ пла
нински организъмъ, чийто най-характеренъ 

белеrъ е типичната дилувиално-ледникова 
морфология, неможе да включва и други не
значителни планински групи, у които лип

суватъ напълно подобни белези, само поради 
привидната имъ външна връзка. 

Отъ изтъкнатото е явно, че името Пиринъ 
планина не е генерично понятие, което обхва
ща редица планински единици, съ различенъ 

строежъ, произходъ и морфология. Поня

тието пиринска група или система отъ това 

гледище се покрива напълно съ името Пи
ринъ планина безъ да обхваща по-широко 
съдържание, защото тази rолtма планина 
сама вече се състои отъ множество планин

ски отдtли, свързани съ единна тектоника, 

стратиграфия и особено богатство на форми, 
резултатъ споредъ общеприетитt схва
щания на нtкогашното дилувиално заледя

ване, Съответно на това трtбва да се при
знае, че понятията пиринска група или сис

тема и Пиринъ планина се отнасятъ до 
единъ и сжщи обектъ, очъртанъ въ горнитt 
ограничени рамки, първото - като научно 

географско понятие, второто - като обще
употрtбимо име. 

Ала високиятъ Пиринъ е ималъ странна 
сждба въ миналото. Макаръ и нtмъ свиде
тель на кървави исторически събития въ 
далечното и по-близко минало неговото име 
не се споменава въ литературата презъ те

чение на повече отъ 20 вtка, продължа
вайки да живtе само въ пламенното въобра
жение на околното население и въ неговото 

богато фолклорно творчество, Не така е 
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било, обаче, съ южнитt планински разчле

нения. Тt.хната по-rолtма достж.пность, пн
томность и блнаость до морето винаги имъ 

е обезпечавала по-голtма историческа н 

културна навестность. 

Доколко н въ по-ново време Пиринъ 

планина, сама по себе си, е привличала 
малко внимание, показва и факта, че въ 
Иречековата история на Българитt (1876), 
чийто начални страници еж. посвtтени на 
единъ обширенъ географски прегледъ на 
бълrарскитt земи, за тая огромна планина 

се казва дословно само следното : ,, Надъ 
планинската крепость Мелникъ (по гръцки 
Меленикосъ, 400 м.) се издига съставена 
отъ гнайсъ и гранитъ, дълго покрита съ 

снtrъ Пиринъ планина (по турски Перимъ 
дагъ, у старитt Орбелосъ 2,700 м.)". Много 
по-късно Пиринъ стана предметъ на по
оживенъ интересъ въ нt.кои учени срtди, 
които тъкмо въ неговата девствена неиа

вестность откриха нова и съвсемъ непозната 

до тогава область за научни изследвания. 
Отъ тогава аачестиха и специа,1нитt тру
дове върху тави планина на чужди и наши 

учени. 

Въпрtки това, Пиринъ планина като гео
графско понятие още продължава да бж.де 
много Jl!Злко позната както у насъ, тъй и въ 

чужбина. Името й не се срtща нито въ единъ 
отъ енциклопедичнитt речници на европей· 

скитt народи, а което е още по-странно 

и въ rолtмия речникъ на българския езикъ 

отъ Найденъ Геровъ (1,900). Въ най-ново 
време отбелязва едно щастливо изключение 
нtмското издание на Брокхаузовия енци-
клопедиченъ речникъ. · 

Въ Касъровия български енциклопеди

чен:~, речникъ(т. 1, стр. 728, 1899 r.) еж.що 
еж. дадени кж.си и не дотамъ точни сведе

ния за нашата планина (височината на Елъ 
тепе е показана 2950 м. ? !). Сж.щото еж. 
сторили и братя Данчови въ най-новата 
българска енциклопедия. Но макаръ пос
ледната да се появи превъ 1936 r., когато 
височиннитt отношения въ Пиринъ бtха 
вече напълно установени чрезъ официални 

ивмtрвания и публикации (Статистически го
дишникъ на Царство България за rодинитt 
1934, 35, 36, и т. н. стр. 5), височината нэ. 
първенеца Елъ-тепе (по официалното из
мt.рване 2915), авторитt. посочватъ споредъ 
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една погрtшно отчетена кота въ картата 
на Пиринъ отъ д-ръ Луизъ 2918 вмtсто 
2920 м.). 

Въ първото издание на единствения гео
графски речннкъ на България, отъ Ж. Чан
ковъ (1918) сведенията за Пнринъ еж. твър
де неточни. Tt по всtка вtроятность еж. чер
пени отъ Орохидрографията на Македония 
отъ В. Кънчовъ, въ която Пиринъ е изобра
зенъ по невъзможенъ начинъ. Елъ-тепе въ 
това издание е покаванъ съ чудовищната 

височина 3681 м. ( стр. 230). Много· по
вtрни еж. даннитt за Пирина помtстенн въ 
второто издание на тоя речникъ (1939 г.). 

Пиринъ планина доби по-широка иа
вестность въ срtдитt на българския народъ 
тепърва къмъ началото на днешния вtкъ, 

когато името и се свързва съ македонскитt 

революционни борби. Ала нито великата 
македонска епопея, нито сухитt научни из
следвания не иачерпватъ rолtмото значение 
на тази наша планина, която безшумно и 
мълчаливо презъ вtковетt е играла роля 
на важно поприще въ българската народ
ностна сждба. Но ето че нашата съвремен
ность, въпрtки преситеностьта си съ бури, 

не закж.снt да разкрие една друга нейна 
вж.трешна ценность, иавънъ нейното исто

рическо значение, като й отрежда ново и 

може би още по-блtскаво културно пред
назначение : да стане култъ и мtсто за по

.клонение на младото планинарско движение 

.У насъ. По тоя пж.ть ще се създаде .нова и 
още по-трайна органическа връзка между 

блtстящитt храмове на тави историческа 
светиня и открита душа на българския пла
нинарь, който отдавна вече чувствува и раз

бира планината едНОJJременно и като обектъ 
за естетични съзерцания и приживявания 

.и като историческа легенда и най-после 

.като символъ на свtтлия стремежъ къмъ 

осмисленъ духовенъ животъ. Тtзи нови из
r леди даватъ пълни основания да се надt
ваме, че онова, което историческиятъ про

цесъ не можа да стори презъ вtковетt за 

да разпръсне нашироко нейната извест

ность, ще бж.де направено въ кж.со време 
отъ шеметно развиващето се планинарско 

движение въ нашата страна. 





Снврня съ Поповото езеро 8 Пнрннъ 

Пиринъ I Едно име, което буди възторrъ 
и чиста радость у тtзи, коюо еж посетили 

планината. Една мечта, далеченъ и непо

стижимъ блtнъ за други, които не еж я по
сетили. Едно чудно име, което е родила 

земята ни. Едно име - поема, едно име 
- легенда! -
И като че ли по нtкакъвъ страниченъ 

1еапризъ, като че ли за ирония, най-величе-

си. Эагоровъ 

ГЕОРГИ К. ГЕОРГИЕВЪ 

ствената и поетична българска планина е 
все още непозната, И тамъ дълбоко въ не
драта си, историята и живота си, тя остава за

булена въ тайни и мистика. 

Съ прискърбие трtбва да отбележимъ, 
че въ нашата географска наука Пиринъ 
планина е една непозната область. Наисти
на странно и печално е, но ние имаме по

вече познания за Патагония и Мадаrаскаръ, 
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знаемъ колко жители има Гренландия и 
Тимбукто, а не познаваме най-хубавото тво
рение на земята си. 

Преди всичко ние не знаемъ точнитt 

граници на Пиринъ, И до сега понятието 
Пиринъ като географско цtло не е изясне
но. Отъ десетки години и дори до днесъ 
въ географската ни наука се приематъ за 

Пиринъ планина всички планини между рt
китt Струма и Места южно отъ Рила и 
седловината Предtлъ до Бtло море. И до 

днесъ се втълпява въ главитt на подраства
щитt поколtния въ всички видове училища, 

че Пиринъ планина се простира между рt

китt Струма и Места отъ седловината 
Предtлъ до Бtло море, като за северенъ 
Пиринъ се приема пространството отъ сед

ловината Предtлъ до Парйлската седлови
на, а всичкитt планини на юrъ отъ Парйлска
та седловина до морето се наричатъ юженъ 

Пиринъ. 

Това наименуване е изкуствено, невtр
но, rрtшно, неприемливо, Тази rрtшка на 

географската ни наука трtбва да се попра-
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ви. Веднажъ за винаги трtбва да се опре
дtлятъ и приематъ точнитt граници на Пи

рина. 

За Пиринъ трtбва да се приеме тази 
часть отъ планинската верига между Стру
ма и Места, която се намира между седло
вината Предtлъ и Парйлската седловина, 

т. е. това което преди се приемаше за се

веренъ Пиринъ. Оrраниченъ между седло
вината Предtлъ и Парйлската седловина, 

това е истинскиятъ, сжщинскиятъ Пиринъ. 
Въ тtзи граници ТОЙ е строго обособенъ 
морфоложки, представлява ясно-ограничена 

географска единица. Като отдtлна планина 
той е обособенъ и въ народната номенклатура 

именно въ тtзи граници, Никжде населе

нието не казва Пиринъ на планинитt южно 
отъ Парйлската седловина. 

Планинитt на юrъ отъ Парйлската сед
ловина : Алиботушъ, Сенrельова планина 
(Сенrелски, Сенrеловски, Ченгелски, Сен
rелъ, Ченrелъ планина), Шарлйя съ раз
клонението си Капаклийца, Черна ropa, 
Стърrачъ, Смйница (Сtрски Бозъ даrъ, 



Малъкъ Бозъ дагъ, п()грtшно именувана 
Змийница), Бозъ дагъ, Кушиница (Пърнаръ 
дагъ, стариятъ Пзнчей, погрtшно наричана 

- Кушница) еж съвсемъ отдtлни планини, нt
мащи нищо общо съ Пиринъ. Сами за себе си 
тt еж обособени като отдtлни географски 
единици. 

Трtбва да се отбележи, че Пиринr, плани
на е часть omr, рило-родопския .масивr, или 
още по право отъ македоно-рилородопския, 

или македоно-тракийския масивъ, Планини

тt на югъ отъ Парилската седловина до 
Бtло море еж с.жщо части отъ този ма
сивъ. 

Така, че подr, името Пиринr, тр,ьбва 
да се прие.ме тази часть omr, рило-родоп
ския .масивr,, която е заградена .между 
седловината Пvед,ьлr,, Парилската сед
ловина и р,ькит,ь Струма и Места. Това 
е с;кщинскиятr,, истинскиятr, Пиринr,, 

Границитt на този Пиринъ еж: на северъ 
Градевската рtка, седловината Предtлъ 

(1115 м. и.в.), Разложката котловина сър. Из
токъ и нейнитt притоци Раблова и Бtла рtка; 
на изтокъ долината на р. Места съ пролома 
Тесаница и Момина клисура (дълга около 
30 клм.) и Неврокопското поле-котлови

на; на югъ рtка Мж.тница съ притока и 
Буровица, Парилската седловина (1173 м. 
н. в.), Голешевска рtка и р. llиринска Би
стрица; на западъ долината на р. Струма 
съ Левуно-Петричката котловина, Креснен-

ската клисура (дълга около 25 клм.) и Си
митли-Брtжанската котловина. 

Оrраниttена съ тtзи граници Пиринъ е 
строго обособенъ морфоложки, очъртанъ 
ясно, опредtленъ релефно като географ :ко 
цtло, като географска единица. 

Т,ьзи граници на Пиринr, тр,ьдва да се 
прие.матr, веднажr, за винаги от,ь родна
та ни география, така очr,ртанr, Пиринr, 
тр,ьбва да се наложи, да се вр,ьже вr, 
общественото съзнание, тr,й както е вр,ь
занr, вr, народното смнание. 

Този Пиринъ ще б.жде предметъ на бtг
лото ни описание. 

Пиринъ има посока северозападъ-·юго
изтокъ, съ приблизителна дължина 60-70 
клм. и приблизителна широчина 30 до 40 клм. 
Може да се поддtли на три части : 

1. северенъ (високъ) - между седловината 
Предtлъ и седловината Тодорова поляна; 

2. срtденъ - между седловината Тодорова 
поляна и седловината Попови ливади (Па

пазъ чаиръ) и 3. юженъ (низъкъ) - между 
седловината Попови Ливади (Папазъ чаиръ) 
и Парилската седловина. 
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1. СЕВЕРЕНЪ ПИРИНЪ 

Това е най-интересната часть на плани

ната. Най-високата и грандиозна. Алпий
ската часть на планината. 

По своя външенъ обликъ този Пиринъ 
рtзко се отличава отъ друrитt български 
планини. Главното му било представлява 

една отвесна, огъната, увита стена. Пред
ставлява сжщински гребенъ, на мtста ши
рокъ до ½ метъръ. По това гребеновидно 
било стърчатъ като остри пирамиди, като 

кули и бойници иглести върхове и изострятъ 
още повече изострениятъ му характеръ. 

Това остро, назжбено било въ стрелки е 
преплетено, извезано съ други странични 

зжбести била, съ чудновати по форма цир
куси и тtсни, дълбоки долини, които при
даватъ на планината още по-чудноватъ, 

остъръ и страхотенъ видъ. 

Северниятъ Пиринъ се явява най-стръм
ната, най-непроходимата и най-дръзката 

българска планина. Гледанъ отъ Банско и 
Разлоrъ, този Пиринъ се издига извед-
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нажъ, почти отвесно нагоре на 2,000 м. 

Като че се надига на пръсти, а пирамидал
нитt му върхове като че се стремятъ да 
подпратъ, да пробиятъ небето. Въ северния 
Пиринъ има нtщо много дръзко, властно, 
рtзко, стихийно, увличаще нагоре. 

Този обликъ на Пиринъ е създаденъ 
презъ ледниково (дилувиално) вр~ме. Хиля
дилtтия снtговетt и ледницитt (глетче
ритt) еж дълбали и оформявали снагата му. 
Високиятъ Пиринъ има често ледникова 
пластика, ледникова скулптура. 

Състои се оrъ едно главно било и нt
колко странични била. 

Главното било започва отъ седловината 
Предtлъ (1115 м.), която свръзва Пиринъ 
съ Рила и свършва до седловината Тодо

рова= поляна. Започва съ връхъ Пиринъ 
(2,593·2 м.), наричанъ още Голtма Джин
джерица. Следъ него се редятъ Даутовъ 
връхъ (2,597·5 м.), Окаденъ връхъ (2,687 м.), 
Разложки Суходолъ (2,570 м.), Камени
тица (Разложка Каменица, Баюва дупка) 



съ 2,820 м.,БанскиСуходолъ-2,884 м. (тре
ти по височина пирински връхъ ), Р ж.бътъ
било Кончето, Кутела 2,908 м. (втори по 
височина връхъ въ Пиринъ) и Елъ-тепе 
(2,914·69 м.). 

Елъ-rепе е първенецътъ на Пиринъ. Той е 
втори по височина въ България, а четвърти въ 
Балканския полуостровъ. (Най-високъ връхъ 
е Myca;ia-2,925"4 м., после олимпскитt вър
хове Сколионъ - 2,918 м. и Митика - 2,916 
м. и четвърти Е11ъ-тепе - 2914,69. Елъ-тепе 
може да се нарече Мраморниитъ връхъ, 
връхъ на буритt и мъглитt, или връхъ на 
буритt, мъглитt и свtткавицитt. Едни го 
наричатъ Вtтровиятъ връхъ, а единъ авторъ 
го нарече Бурний. 

Следъ Елъ-тепе се ред.~тъ по билото 
Овинатия (Хвойнатия) връхъ - 2,606 м., 
цtлиятъ обрасълъ въ хвойна ( овина), пс
грtшно смtсванъ отъ туриститt съ съсед
ния до него пирамидаленъ Муратовъ връхъ. 

Следватъ Муратовъ връхъ - 2,669 м. (по
rрtш но наричанъ Овинати ), Кара у литt, в.Бън
деришки чукаръ (2,737 м,), Василашки чу
каръ (2,634 м.), Типица (Типицъ)- 2,646 м., 
Голtмата стена - 2,644 м. (погрtшно на
ричана Горната скала, Голtмата страна), 
Валявишки чукаръ (2,660 м.), единъ бези
менъ връхъ (2,723), наричанъ отъ банска
лии Моминъ дворъ, Кралевъ дворъ (2,684 м.), 
седловината Демиръ капия (2,470 м.), 

в. Джано (Ченгелъ чалъ) - 2,707 м., Ка
диевъ ридъ (2.710 м.), Хамбаръ тепе (2,645 
м.), Черни връхъ (Черновръхъ, Сиплййца) 
-- 2,660 м. и най-южниятъ, последниятъ 
Бойковъ връхъ (2,340 м.), погрtшно отбе
лязанъ въ картитt като в. Василевъ rробъ. 

(Мtстностьта Василевъ гробъ се намира 
по-низко, юrо-западно отъ Бойковъ връхъ ). 
Главното било свършва съ седловината То
дорова поляна (1,650 м.), наричана още То
доровото. 

Отъ главното било се отдtлятъ след
юпt по-важни странични била: 

1. Отъ Муратовъ връхъ се отдtля на 
юrозападъ къмъ долината на Струма билото 
Синаница, дълго около 12 клм. Отначало 

носи името Георrийца (Гергийца)- 2,589 м., 
после Синаница съ връхъ Чуката -
2,516 м. (Синиятъ връхъ, Синаница, Сина
нишки връкъ, Варовита чука). 

11. Отъ в. Бъндеришки чукаръ се отдtля 
на северъ кж.со разклонение, на което се 

· намира Тодоринъ връхъ (2,746 м.), най
финиятъ пирински връхъ. 

III. Кралевъ връхъ е другъ вж.зловъ 
връхъ. На северъ отъ него се отдtля стра

ничното било, наречено Мангъртепенски ма
сивъ. По това било еж. в. Моминъ дворъ 
- 2,730 м. (погрtшно наричанъ отъ бан
скалии Дженгалъ). Това е най-поетичниятъ 
пирински връхъ. Следватъ Мангъръ тепе 
- 2,850·5 м.), четвърти по височина връхъ 
въ Пиринъ), после гребенътъ-стена Уши
цитt - 2,802 м., погрtшно наричанъ Стра
житt (Стражитt еж. дветt най-северни ска
ли на този гребенъ : Малка и ГОJ1tма Стража 
- (2.800 м.). Следватъ по-насеверъ Кай
макчалъ (2,753 м.), в. Конарево (2,438 м.) и 
Селски връхъ надъ Банско. 

Оrъ това странично било се отдtлятъ: 
на западъ в. Газей (2,761 м.), на изтокъ: 
в. Бесбогъ, наричанъ още Сиврия - 2,645 М• 
и кж.сото разклонение Дисйлица - в. Стра
гата (2,725 м.). 

IV. Отъ Кралевъ връхъ се отдtля на 
югоизтокъ най-rолtмото разклонение въ 
Пиринъ, дълго около 15 клм. То е много 
високо, насtчено съ остри и високи вър

хове, прилично на таралежова кожа и е 

крайно интересно, величествено и диво. По
важни върхове по него еж. : единъ малъкъ 
връхъ, нареченъ отъ покойния проф. Жеко 
Радевъ Остреца, а отъ туриститt- Малката 
Каменица. Следватъ Каменица - 2,822 м. 
(пети по височина пирински връхъ), Тритi; 
върха (2,765 м.), Ю'щовъ гробъ - 2,461 м. 
(въ картитt е означенъ погрtшно съ името 

Арабски гробъ) и Стефановъ връхъ 

2,407 м. 

V. Отъ връхъ Джано се отдtля на се
веръ кж.со разклонение съ вр. Дженгалъ -
2,593 м. (Дженrалица, нареченъ още Сцв
рия, Сиври тепе). Това разклонение се на. 

мира между Попово езеро и Кременскитt 

езера. 

Това еж. най-важнитt разклонения и вър

хове на северния (високия) Пиринъ. Той има 
повече отъ 35 върха високи надъ 2,500 
метра. 
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2. СР'ЬДЕНЪ ПИРИНЪ 

Започва отъ седловината Тодорова по
ляна (Тодоровото ). Представлява не много 

широко било, безъ голtми разклонения. 
Тукъ алпийскиятъ характеръ на планината 

се губи. Той прави преходъ между север

ния (високъ) и южния (низъкъ) Пиринъ. 
Започва съ връхъ Вълчи пресtки, наре

ченъ още Влашки мандри, Мурата - нэдъ 
1,900 м. Следватъ в. Сtното (около 1,800 
м. н. в.), мраморниятъ масивъ съ връхъ 

Орелякъ - 2,098·8 м. (именуванъ въ кар
титt поrрtшно като в. Пиринъ; нарича1ъ 
го още Орелова скала, Орльови скали, Хам
баръ ташъ). Следва платото Добро поле 
(1840 м.). Орелякъ и Добро поле наричатъ 
нtкои съ общото има Бабата, Баба, Тумба, 
Тумба-баба, издигаща се до седловината 

Попови ливади (1430 м.). 

3. ЮЖЕНЪ 11 ИРИНЪ 

Започва отъ Попови ливади (Папазъ 
чаиръ) и свършва до Парйлската седловина, 

която го отдtля и свързва сжщевременно 

съ Алиботушъ. 
Той е низъкъ (подъ 2,000 м.), rOJ1ъ, за

обленъ. Нtма и поменъ отъ алпийския ха

рактеръ на северния Пиринъ. Южната му 
половина е тягостна, гола и дива ПJiанинска 

пустиня, която постепенно се снишава 

къмъ Парйлската седловина. 

По него се намиратъ върховетt Свеще
никъ, Муторокъ ( около 1,900 м.), ГЮJIЪ 
1епе и Св. Петъръ. Свършва съ Парилската 
седловина (1,173 м.). До тукъ свършва и 
Пиринъ въобще. На юrъ отъ Парйлската 
седловина започва друга планина - Али
ботушъ. Седловината носи името отъ близ
кото селце Парилъ. 

• 
Оrъ Пиринъ не водятъ началото си го

лtми рtки. По,важни рtки, които извиратъ 

отъ него, еж : 

1. ПО СЕВЕРО2АПАДНИТъ СКЛОНОВЕ 

Градевска рtка,Сърбиновска lБрtжанска ), 
Мечкулска, Ощавска (Шейтанъ дере), ВJ1а
хинска (наречена още Къркница), Страшния 
долъ (Градешничка, Грънчарска), Бtлишка 
(Шашка рtка, Гоговачка, Гюменджа, Св. 
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Врачка Бистрица, Мелнишка рtка, Пирин
ска Бистриuа (най-дългата пиринска рtка) 
съ притока си Голешевска рtка. 

11. ПО ЮГОВАПАДНИТъ СКЛОНОВЕ 

Рtка Изт6къ съ по-важнитt си притоци : 
Бtла рtка, Глазнье ( образува се отъ рtкитt 
Дамяница и Бъндерица) и Конушица, Бъка
вия (Ржждавица), Добринишка, Бесбожка, 

Ретйжа (Ретйдже, погрtшно отбелязана въ 
веич:<и карти Попова рtка, понеже извира 
отъ Попово езеро), Лакинска (Кременска), 
Каменица, Тувча, Неврокопска, Муеомишка 
(Топлица) и Мжтница съ притока й Буро
вица. Буровица извира отъ единъ карстовъ 
изворъ въ политt на Алиботушъ. 

• 
Едно отъ най-интереснитt богатства въ 

Пиринъ, това еж езерата. "Морс1еит,ь очи" 
на тази легендарна планина. Езерата -
очитt на Пиринъ, поезията на тази вели

чава планина. 

Въ Пиринъ има около 160 езера. Той 
съперничи съ броя имъ на Рила. Tt еж 
циркусни езера. Само една малка часть еж 
моренни и тектонски. Образувани еж презъ 
ледниково (дилувиално) време. Всичкитt 
езера еж въ северния (високия) Пиринъ. 

Tt еж отъ типа на високопланинскитt 

езера, т. е. типични високоалпийеки езера. 

Около 250 дни отъ годината еж. замръз
нали, понеже еж. надъ 2,000 метра висо
чина. Повечето еж събрани на групи въ 

· циркуситt, а една малка часть еж единич
ни. Има и 33-34 временни езера и езерца 
и надъ 11 О бивши, нtкогашни езера. По
важни езера еж : 

!. ПО СЕВЕРОИЗТОЧНИТъ СКЛОНОВЕ 

Бr,ндериш1еи - 13 езера. Наi!-голtмо е 
Горното Бъндеришко езеро, дълго около 
400 метра. Друго е Рибното Бъндеришко 
езеро - най-богатото на пъстърва пирин
ско езеро. Къмъ тази група трtбва да се 
отнесе и Равнdш1еото езеро, наречено отъ 
туриститt Окото на Тодорка. 

Василdш1еи - 10 езера. По-важни отъ 
тtхъ еж Рибното Ваеилашко и Тевното Ва

силаш1<0 езеро. Тодорини езера - 2 малки 
езера, които се гнtздятъ въ източната 

страна на Мал1.къ и Голtмъ Тодоринъ връхъ 



на височина едното на 2,530-2,540 м., а 
другото повече отъ 2,500 м. Езера вr, цир
куса Къркъ.ма (Къркъмски езера) - 3 езера. 
Езера вr, Валявишки дупки - 2, Типишки 
езера - 2, Газейски - 4 езера, езера на 

Плешка рrька - 4. 
Валявишки - 12 езера и езерца. Най

голtмо е Дългото езеро - около 500 м. 
Превалсuи езера - 4. 

Езера на циркуса Попово езеро (Папазъ 
гьолъ) - 21-22 езера. Най-голtмо е ттро
чутото Попово езеро (Папазъ гьолъ), дълго 
<жоло 500 метра и дълбоко повече отъ 20 
метра. Къмъ тази група трtбва да се от
несатъ и така нареченитt Полежdнски езе
ра - 3 на брой, разположени по югоиз
точнитt плещи на Мангъръ тепе, а еж.що 

тъй и езерцето до хижа Попово езеро. 

Кре.менски езера - 5. Долнитt две езе
ра еж 1·олtми. Особено най-долното, което 
съперничи по голtмина и на Попово езеро. 
Едни отъ красивитt езера въ Пиринъ. 

Ка.менишки - 6 езера. Брезнишки -
3 езера, езера въ циркуса Хамбаръ тепе 
(наречена още Кдрнишки) - 5 езера. Тtзи 
последнитt еж най-южнитt пирински езера. 

II. ЕЗЕРА ПО ЮГОЗАПАДНИТъ~СКЛОНОВЕ 

Влахински - 5 езера (наричатъ ги още 
Елтепенски езера), Георгййски (Гергийски) 
- 5 езера, Сина.нишки - 2 езера, Спа
нопдлски - около 1 О езера и езерца, Къмъ 
тази група трtбва да се отнесе и Малко
спанополското езеро. Башлййски - 3 езе
ра, Чаирски - 12 езера, Езера на цир· 

куса Беле.мето - 13 езера. Тукъ е про
чутото Тевно езеро на Белемето - едно 

отъ голtмитt пирински езера - 525 м. 
дълго. Де.миркапийски (Влашкитrь) езера 
- 2 езера: Митревото и Арrировото. Бе
говишки - 2 езера. 

111. ЕДИНИЧНИ ЕЗЕРА 

Даутово езеро, езеро подъ Окаденъ 
връхъ, Суходолско езеро, Плешивото (Лок
вата) езеро въ Манrъртепенския циркусъ, 

Бесбожко езеро; Малкото гьолqе (Мален
кото езеро) и Пукненъ езеръ. 

Най-голtми езера въ Пиринъ еж По
лово езеро (Папазъ гьолъ) дълго надъ 500 
метра, Тевното езеро въ циркуса Белемето 

- 525 м. дълго, Долното Кременско езеро, 
Горното Бъндеришко, Дългото Валявишко. 

Най-високи еж Горното Газейско езеро 
на височина 2,680 м., Тевното езеро на 

Белемето на 2,520-2,530 м., Тодоринитt 
езера. 

Едни отъ най-красивиrt езера еж Дол
ното Георгийско, Кременскитt, Митревото 
отъ Демиркапийскитt езера. 

11иринскитt езера! Чудни, пленителни, 
дивни творения на природат11. Обайващи ла
зурни очи на Пиринъ ! Сутринь зловещо 
зелени, нощемъ мрачни и тайнствени, дъл

боко въ леденитt води на които грtятъ 

едритt звезди на южното небе, денемъ 
ясно сини, девствени, прозрачни като стъкло, 

оглеждащи остри върхове, зелени клекове, 

облаци и ослtпителни прtспи. 

Езерата - очитt на Пиринъ ! Свръх. 
красотата, поезията на най-величествената 

и поети'lна българска планина! 

Численит't данни и застжпванч:тt нови стаиовища за 
нtкои върхови наименувания анrажирватъ само автора. Б.Р. 
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Тодорннъ връхъ 

Второ важно условие е да се подбератъ 

най-подходящи фото-станции или мtстата, 
отъ които дадени обекти могатъ да се сне

матъ въ най-интересенъ видъ и очъртание. 

По начало т-1зи мtста трtбва да бждатъ 

обикновено по-високи точки, съ откритъ и 
по възможность широкъ кржrозоръ и да 

позволяватъ да се вижда обекта въ най-инте

реснитt му обстановки. Желателно е всtки 
обектъ да бжде снетъ отъ повече фотостан
ции, за да се добие по-пълна представа за 
него. Обикновено върховетt се очъртаватъ 
съ всичката си мощь, когато се сниматъ 

отъ долинитt и по-низкитt мtста. Езерата 

трtбва да се сниматъ отъ по-високи гледни 
точки, за да се очъртаятъ по-добре (макаръ 

и перспективно) брtговитt контури, а сжщо 

и взаимоположенията спрямо околни висо

чини, циркусни стени и други мtстни пред

мети. Мореннитt насипи, езернитt прагове, 
високитt тераси, леглата на каменни и 

снtжни свличания (лавини) излизатъ твърде 
изразително, когато се сниматъ или при хо

ризонтална ось на обектива или подъ слаби 

наклони, отгоре надолу. Запълненитt езер
ни коритища и ембрионалнитt езерни па
ничища ( отъ категорията на последнитt се 
намиратъ нtколко въ Кралевдворския цир
кусъ - Пирина), трtбва да се сниматъ 
освенъ отъ по-високи гледни точки, още и 
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Бъндернwкн ц 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТЪ 

при низко и странично положение на СJ1ън-

цето за да се очъртаятъ по-добре формитt 

на зараждащитt се паничища чрезъ хвър-

ленитt сtнки. 

Останкитt отъ 11едниковата ерозия, които 
се срtщатъ често изъ Пирина и Рила, трtбва 

да се сниматъ отъ положения и при освtт

ление, при които биха добили най-остра из
разность. Личното наблюдение ще покаже 

за всtки обектъ кой е най-благоприятния 
часъ за снимка предъ деня. Коритната фор

ма на нtкои долини въ Рила и Пиринъ, по
добна на латинската буква "U ", като най
характерна следа отъ нtкоrашното тран

спортно действие на ледницитt, на нtкои 

мtста е много типично очъртана (Долината 
на р. Дамяница, малко подъ мtстностьта 

,,Тихацитt", между върховетt Газей и Гор

ната скала). 
Особено живописно из1шзатъ на снимката 

така нареченитt "меандри" или мноrоброй-
нитt рtчни извивки, завои, серпентини, 

които рtкитt или рtкичкитt образуватъ, 
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КНИЖКА V - МАЙ 

когато се движатъ по легла съ много сJtаби 

наклони. Снет,и отъ голtма височина, меан
дритt иматъ видъ на огромни нагжнати 

змии (рtка Дамяница, когато минава презъ 
почти плоската мtстность „Тихацитt", рt

чицитt, които образуватъ началото на Свt
тиврачка Бистрица въ дълбокия циркусъ 

БеJ1емето ; долината на Бtли искъръ 11ри 
стария постъ и т. 1-1.). 

Въ голtмитt и дълбоки планински доли

ни се редуватъ последователно стtснения и 

разширения. При тtснинитt, гдето се обра
зуватъ бързеи и малки водопади рtката 

обикновено бие скаJштt съ голtма сила и 

съ течение на времето образува въ тtхната 
твърда маса особени коритни зпдмбава
нш1 - вирове или въртопи. Понtкога тtзи 
вирове еж издълбани красиво и характерно 

и образуватъ малки басейни. При снимката
на подобни обекти е нуждно да се изчака 

едно опредtлено освtтление, което въ тtс

нинитt е краткотрайно. 

Снимкитt трtбва да се правятъ последо-

Овинатн връхъ 

Сн . Мнладчновъ 

вателно съобразно съ плана, като се води и 

кратъкъ дневникъ за извършеното презъ 

всtки день, съ означение състоянието на 

времето, употрtбената диафрагма и ско
рость, часа на снимката и употрtбения ма

мериалъ. Тtзи данни еж необходими въ 

връзка съ нtкои особени грижи, които 
трtбва да се взематъ за рационалното про

явяване на негативитt. Ако се употрtбява 
филмовъ материалъ на бобини, всtка бобина 

трtбва да се нумерира, като въ дневника се 

опишатъ по съдържание всички снимки въ 

нея. Следъ проявяването, нумерътъ на бо
бината трtбва да се означи върху единъ 

отъ свободнитt крайща на целулойдната 

подложка чрезъ одраскване, а ако следва 

веднага да се нарежатъ отдtлнитt снимки 

следъ изсушаването, то нумерътъ на бобина

та трtбва да се нанесе съ ~1астило въ нtкои 
отъ свободнитt крайща на всtки негативъ. 
Безъ тази предварителна мtрка много не 

особено познати обекти не ще могатъ да 
се разпознаятъ въ множеството снимки. 

Следъ нарtзването на негативитt, добре 
е тt да се подредятъ споредъ своята вж.

трешна връзка (която може да не съвпада 

съ нумера) и да се поставятъ въ прозрачни 
пликове за съхранение. Върху пликоветt се 

оставятъ бележки или нумера, за да се уле

сни намирането на опредtленъ негативъ. 
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Атъ-мегданъ 8 Пнрннъ 

Пликчетата еж.що трtбва да се поставятъ 

въ опредtленъ редъ и да се опише съдър

жанието имъ въ една справочна тетрадка 

за лесно намиране. Следъ всtко откопирване, 
негативътъ тр-t,бва да се поставя отново на 

своето м·всто въ плика. 

Проявяването на негативитt въ никой 

случай не трtбва да се повtрява на лица, 

които не познаватъ условията, при които еж. 

направени снимкитt. Много грtшки при 

снимането моrатъ да се изправятъ презъ 

течение на проявяването, стига за тtхъ да 

сж.ществуватъ предварителни съмнения. 

Ако неrативитt еж. предназначени за 

увеличения въ голtми размtри, тtхното 

проявяване трtбва да се извърши съ раз
реден:ь проявитель и урпвн,ително, за да 

се получатъ така нареченитt „ тънки нега
тиви", съ богата тонова градация. Увеличе
нията отъ подобни негативи се правятъ вър

ху „ твърда" хартия въ съответнц степень, 
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Сн.~ Рунтовъ 

която придава необходимитt контрасти и 

сила на изображението, като запазва пра

вилно тоновата градация. 

Даденитt технически препорж.ки еж. само 

най-общи указания за хода на техническата 

работа, за правилното изпълнение на която 
трtбва да се иматъ предъ видъ още и всички 

дру1·и принципи на обикновената фототех

ника. Изтъкнатигl; по-горе особености еж 
еднакво приложими и въ случаитt, въ които 

обектит-t н·tматъ геоморфоложки характеръ, 
а се отнасятъ до флората, фауната, минера

логията, икономиката, металургията, етно

графията и пр. на високата планина. Тукъ 

трtбва да се отбележи като особеность, че 
почти винаги въ тtзи случаи обектитt ще 
се сниматъ отъ близки разстояния и сле
дователно особената роля на дебелия ат
мосференъ пластъ, който при планинскитt 

снимки има rолtмо значение, тукъ е напъл

но изкточена. Този родъ снимки се подчи-



\ 

\ 
Иэъ Банско 

Сн . Эагоровъ 

нява почти напълно на правилата за обик

новената фотография отъ близки раз

стояния. 

Макаръ фотографията съ инфрачерве

ниm!Ь лж.чи да представлщза нtкои по-rо

лtми възможности, особено за получаване 

на твърде отчетливи снимки отъ далечности, 

забулени въ омара или лека мъгла, нейното 

практическо използуване още е съпрово

дено съ rолtми трудности и въ днешния й 

видъ тя още неможе да се употрtби за 

нашата цель. Въ случай на омара или лека 
мъгла, за предпочитане е да си послужимъ 

съ панхро.матиченъ материалъ отъ високо 

качество и съ rолtма чувствителность къмъ 
червениm!Ь и оранжевиm!Ь ЛzYi.'lU въ ком

бинация съ рубановъ филтър1,, обладаващъ 
лжчева абсорбция 620 до 670 милимикрони 
отъ спектъра. Полученитt резултати въ да
лечноститt по този начинъ еж доста задо

волителни, макаръ въ небето да получимъ 

пълно поглъщане на синия цвtтъ и следо

вателно последното да се яви напълно 

черно. 

5. ВРЕМЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

Поставената вv rорнитt общи рамки за-
дача, безспорно, е твърде обширна за из
пълнение. Естеството й е такова, че се иска 

и доста продължително време за цtлостното 

й осжществяване. Както вече се изтъкна, 

не е възможно да се използуватъ направе

нитt досега снимки отъ разни лица, защото 

тt еж правени случайно и безъ оrледъ на 

цtлостна и единна вжтрешна връзка, които 

условия еж отъ първостепенно значение. 

Повечето отъ тtзи снимки еж внушени отъ 

чисто естетични или споменни подбуди, по

ради което въ тtхъ еж пожертвувани дру

rитt по-ценни свойства на обектитt. 

Работата по изпълнението на плана ще 

се улесни твърде много и времето съраз

мtрно ще се съкрати доста, ако въ изпъл

нението на задачата се привлtкатъ по въз

можность повече работници съ потрtбната 
подготовка, проникнати отъ съзнанието за 

повече саможертви. Поради това нейното 
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изпълнение трtбва да легне като грижа на 
всички планинарски организации въ страната, 

които следва да обединятъ усилията си 

подъ едно общо ржководство. Това обеди

нение се диктува още и отъ съображението, 

че изпълнението на плана ще бжде свър

зано съ нtкои материални разходи (главно 
за фотографни метериали), които биха се 

понесли по-J1есно отъ повече участници. 

Въ разработ,саша на подробния планъ 
трtьбва да се привлtь1еатъ сведущи хора 
и специалисти по разнитtь научни и 1'ул

турни отрасли за да се постигне си
стемно издържана и вжтрешно свързана 
работа. Планътъ може да се изпълнява и 
на части, като се почне съ отдtлни уча

стъци или даже съ нtкоя по-малка наша 

планина, напримtръ Витоша. 

Надъ всtко съмнение е, че най-добри 
изпълнители на снимачнитt работи въ да

дени участъци ще бждатъ мtстнитt тури

стически дружестча, тъй като тtхнитt чле

нове еж и най-ревностнитt посетители по 

тtзи мtста. Едно разпредtление на задачитt 
между съответнитt дружества може да стане 

и огь съображение на бързина и по-голtма 
цеJJесъобразность, стига отъ това разпокжс
ване да не пострада единството на задачата. 

Ако подобенъ начинъ на работа би билъ 

възприетъ, ще се наложи да се изяснятъ 

основнитt задачи съ всичкитt имъ органи

зационни и технически подробности предъ 

всички участници въ особени конференции, 

както и да се устонови едно центраJJНО рж

ководство за общъ надзоръ и поддържане 

вжтрешната връзка и неотклонность отъ 

общата идея. 

Това изложение не изчерпва всички въ

проси, свързани съ това гoJJtмo културно 

~1tроприятие. То цели само да постави прин

ципалнитt пробJJеми около неговото изпъл

нение на конкретно обсжждане, за да се 

дирятъ тепърва най-сполучливитt форми за 

едно общо сътрудничество. Тъй като съ

бранитt по тоя начинъ материаJJи ще пол

зуватъ несъмнено и други научни и куJJ

турни институти и дружества въ страната, 

може да се подири и тtхното сътрудни

чество, както и материаJJната и моралната 

имъ подкрепа. 

Като примtьрно у,сазац,ие и безъ голtми 
подробности по-доJJу е даденъ кратъкъ 
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общъ планъ за фотографното снимане на 
високия Пиринъ, безъ низкитt части. Той не 
е изчерпателенъ и напышо системенъ, но 
дава обща идея за обема на снимачнитt 
работи и върху тази схема може да бжде 
разработенъ въ най-голtми подробности. 
Планътъ съдържа само геоморфоложки 
обекти, въ форма на подсещания. 

ВИСОЕСИЯТЪ ПИРИНЪ 

1. ГРАНИТЕНЪ ДЪЛЪ 
J, ЦИl'КУС:И НА БАНСКАТА РЪКА ГJJАЗНЕ (цир

куси на р. Бъндерица и р. Дамяница ). 

а. Бъндериш,си цир/(,усь - Източната 
часть съ 5 езера и окоJJнитt върхове и запад
ната съ 3 езера и околнитt върхове. Почти 
запъJJненото езерце подъ самия първенецъ 

Елъ-тепе, което има най-голtмата надморска 

височина. Да се изобрази въ своята харак

терность тtсния скалистъ гребенъ, който 

отдtля Бъндеришкия циркусъ отъ Дамя
нишкия такъвъ. Панорами и отдtJJНИ снимки 
отъ срещуположнитt височини не по-рано 

отъ 2 ч. сл. обtдъ, защото преди това време 
слънцето има контържурно положение. 

б. Далmниш,си цир1'усь - Източната по

ловина ВаJJевица и западната ПреваJJа. 

Горната часть на Дамянишката доJшна съ 

хубава коритна форма до високата тераса 

предъ мtстностьта „ Тихацитt", която носи 
очевидни следи отъ ледниковата ерозия, 

може да се сне~1е добре отъ Превалската 

порта (2510) или отъ самия Превалски 
циркусъ, отдето се открива просторенъ из

гJJедъ чакъ до Банско. Сжщото може да 
стане и отъ съседнитt височини въ лtво или 

дtсно. Дългото езеро въ циркуса Валевица 

и съседнитt му по-маJJки езерца. Около

вр-ъстнитt височини на циркуса Валевица : 
Валевишки чукаръ (2264), Моминъ дворъ 
(2723\ Бански Дженгалъ (2730), ПреваJJа 
за Папазъ-гьоJJъ между дветt остри връх

чета (2485), Малъкъ Мангъръ (2822) и 
Горната скала на западъ (2605). Василаш
киятъ циркусъ съ 7 езера, заедно съ върха 
Василакъ на югъ (2634) и задъ него харак
терната Типица (2646). Тодоринъ връхъ 
(27 46) съ каменния грамадакъ отъ Овчата 

поляна и евентуално отъ Малка Тодора. 

Панорами отъ Тодоринъ връхъ въ всички 

посоки, поради централното му положение. 



Малкитt циркуси на Стражитt и Газей и 
околнитt височини и езера. 

11. ЦИРКУСИ НА Р1;КА РЕТИЖА (Папазrьолски 

и Кременски) вливаща се въ р. Места. 

а. Цuр!(усъ Папазъ-гьолъ. Околовръст
нитt височини: Сиври тепе (2593), Ченгелъ 
чалъ (2707), Демиръ капия, малкиятъ цир
кусъ на Кралевъ дворъ съ ембрионалнитt 
езерни коритища, Моминъ дворъ, Папаз
гьолски Дженгалъ, Полежанскитt вtнци на 
северозападъ, Мангъръ-тепе и околнитt 

височини. Езерото Папазъ-гьолъ отъ ви
сокия езеренъ прагъ въ северната му часть, 

отъ Мангъръ тепе, отъ Демиръ капия или 
илц Ченгелъ чалъ, или коя и да е отъ другитt 
околовръстни височини. Долината на р. Ре
тижа съ стжпаловидно раположенитt езерца 
и тtхнитt водопади и бързеи. Оттоцитt на 
водитt отъ Папазгьолскитt и Кременскитt 
езера, както и разположението на самитt 
езерца отъ съответнитt височини. 

б. КременС!(U цирн,усъ. Дветt голtми 

езера и високия морененъ насипъ, който 

ги отдtля, отъ върха Сиври тепе или сре
щуположнитt височини. Езерото Плющица, 

кждето се съединяватъ водитt отъ езерата 

на Папазгьолския и Кременския циркуси. 
Южно отъ Кременския циркусъ еж задъл
бани въ източнитt склонове на високия 
ридъ Джано два по-малки циркуса, обър
нати на изтокъ : Каменишки и Брезнишки ; 
въ първия се намиратъ 6 малки езерца, въ 
втория - 3 по-голtми (едното запълнено) 
и 4 по-малки. Каменишкиятъ циркусъ може 
да бжде обхванатъ добре отъ върха малка 
Демиръ капия, а Брезнишкиятъ- отъ върха 
Джано. Отъ тtзи върхове се откриватъ 
въююжности за снимане интересни гледки 

отъ редица други върхове и гребени, пръс

нати въ югоизточната часть на планината, 

като : Каменица, Беговица, Яловарникъ, 
Амбаръ тепе, Василевъ гробъ, Голена, Башъ 
мандра и др. 
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в. Цирuуситtь Безбогъ, Десилица и Пер
лешъ. Мангъртепенскиятъ масивъ е високъ 

каменитъ ридъ, който на изтокъ започва 

съ в. Мангъръ тепе и презъ Десилишкитt 

и Плешки височини и Газей стига до Кай

макъ-чалъ. Този масивъ обхваща редица 

интересни върхове съ силно начупени про

филни линии и дълбоко проядени отъ изми

ването и извtтряването. Тукъ има голtмо 

изобилие на обекти за снимане. Въ този 

масивъ, по посока отъ изтокъ къмъ западъ, 

еж. задълбани отъ нtкогашнитt фирнови и 

ледени покривки циркуситt Безбогъ, Де

силица и Перлешъ. Въ всtки отъ тtхъ се 

гушатъ по нtколко малки езерца. Подъ 

Перлешкия циркусъ има донесени и отло

жени цtло поле съ моренни материали, 

между които се намиратъ и две блата

езерца: Плешка ливада и Крива балта. 
Предъ езерата еж. разположени широки и 

пространни моренни насипи. Тукъ еж.що 
има голtмо богатство отъ обекти за сни
мане. 

III. ЦИРКУСИ НА РЪКА BJJAXИHA ИJJИ ВЛАСИНА 
(БАСЕЙНЪ СТРУМА) 

Гlоддtлятъ се на три групи: Елтепен

ски, Гьоргийца и Синаница. 
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Мелннкъ 

Сн. Рунтовъ 

а. Елтепенски циркуС'l,. Продълговатъ 

и дълбокъ около 600 м. подъ върха съ 
еж.щото име (2918). Високи моренни вало
ве отдtлятъ · 4 езерни паничища. Оттокътъ 
на най-долното езеро се извършва по основ

на скала, която се спуска стръмно на око

ло 150 м. по измитъ, разголенъ и добре 

огладенъ скаленъ материалъ. Има доста 

обекти за снимане. 

б. Циркусъ Гьоргийца. Състои се отъ 
две части, отъ които източната е по-голtма. 

Има нtколко езерца, нtкои отъ които еж. 

отстояли въ моренни сипеи, а други - за

пълнени. Може да се вземе добъръ обхватъ 
отъ Спанополския чук~ръ, който доминира 

надъ околностьта. Западната половина на 
общия цирккусъ е дълбока, фуниообразна 
и съ много стръмни стени. Основата й е за
пълнена съ дълбоко и продълговато езеро. 

Тукъ се срtщатъ твърде живописни обекти. 
Сипейнитt блокове се спускатъ чакъ въ 

водитt на езерото. Оттокътъ на водитt 
става чрезъ бързеи и скокове, които понt
кота достигатъ 80 - 100 м. 

в. Цирuусъ Синаница. Състои се еж.що 
отъ две части, но по-тtсни и по-малко раз
членени. Източниятъ дtлъ е заравненъ, а 



Елъ~теnе 

сн. Божиновъ 

езерата му запълнени. Западниятъ д·влъ е 
повече закржгленъ и на западъ се подпира 

отъ отвеснитt стени на Варовита чука. 

IV. ЦИРКУСИ НА Р. св·ыиВРАЧКА БИСТРИЦА 

Началнитt притоци на рtката изли
затъ отъ обширни циркуси, които се редятъ 
по централното било на планината въ фор
ма на грамадна подкова. Отъ западъ къмъ 

изтокъ се редятъ циркуситt: Спанополски, 
Башлийца, Ливадето (Чаиро ), Белемето и 
Беговица. Всички циркуси еж обърнати 

почти на югъ и еж по-слабо за,Цълбани, но 
затова пъкъ еж твърде обширни, поради 

което нtкои (Спано поле) иматъ видъ на 
котловидни полета. Въ този участъкъ всички 

циркуси еж насипани съ изобиленъ море

ненъ материалъ. Тукъ се срtщатъ и ясно 

очъртани високи циркусни тераси, разсечени 

често отъ дълбоки долове (Белемето, Спано 
поле). Нtкои отъ езерата въ обширния цир
кусъ Башлийца еж запълнени, а частьта, 

която е срещу Ливадето е просечена отъ 

високи надлъжни моренни насипи, които се 
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свърsватъ на нtколко мtста съ Атмеrдан

ския ридъ. Циркусътъ Ливадето е тtсенъ и 
отдtленъ съ висока седловина отъ Превал

ския циркусъ на рtка Дамяница. Въ Лива

дето се наблюдаватъ около 4 последовател
ни стжпала, просечени и подпрени съ го

лtми моренни насипи. Има доста малки 
езерца. 

Най-иsточниятъ циркусъ въ басейна на 
Свtтиврачка Бистрица е и най-красивиятъ 
- Белемето. Формата му е на продълго
вато корито и се състои отъ сжщинска 

циркусна половина и коритна половина. 

Заобиколен': е отъ височини съ интересни 
очъртания, които му придаватъ внушителенъ 

видъ (Каменица, Малка Каменица или Раз
цепени връхъ, Малка Демиръ Капия, Кра

левъ дворъ, Моминъ дворъ, Валевишки чу
каръ, Превапска седловина и др.). Върху 

високата тераса на циркусната половина е 

разположено Тевното езеро (2520) съ кра
сива бжбрековидна форма. Има доста много 
д~)уrи езера, нtкои отъ които еж запъл
нени. Коритната часть на циркуса е слабо 
наклонена и рtката тамъ прави много жи
вописни лжкатушки (меандри), Малкото цир
кусно rнtsдo Беrовица опира съ гърба си на 
Каменичкия циркусъ. Ридътъ Каменица
Яловарникъ е най-дългата rребенна издънка 
къмъ юrъ, въ която има много фирнови 

rнtsдa и поради височината и силната си 
надробеность открива безчислени интересни 
обекти за снимане. 

V, ЦИРКУСИ НА РЪКАТА ПИРИНСКА БИСТРИЦА 

Долината на рtката, като се почне 
отъ началния Демиркапийския циркусъ, е 

добре развита. Освенъ по-рано поменатитt 
височини (II) въ тази часть се намиратъ още 
Алабурунския и Пилафтепенския ридове. Го
ленишкиятъ циркусъ почва съ една горна 

часть не добре развита, но долината е добре 
оформена и се отличава съ rолtма коритна 
правилность. Тукъ се срtщатъ надлъжни 
моренни насипи и долинни прагове, а на 

юrъ отъ в. Българска Голена и отъ Башъ 
мандра, по продължение на долината чакъ 

до с. Бистрица, е разположена висока мо
ренна тераса, въ която еж задълбани много 
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напречни кжси и неправилни долинки, бо
гати съ изворни rнtsдa. Тукъ планината 
губи високия си характеръ и обшото вън

шно впечатление е промtнено, което трtб

ва да се подчъртае въ снимкитt. 

2. МРАМОРЕНЪ ИЛИ ЕЛТЕПЕНСКИ Д1:>ЛЪ 

: високиятъ Пиринъ - типично различенъ 
както по външния си видъ, тъй и по структу

рата си, а особено по цвtта си, който му при
дава висока актинична мощь върху фото
графния чувствителенъ материалъ. Фотоrе
нията на този дtлъ е обусловена главно отъ 
този свtтълъ свtтъ, за който трtбва да се 
държи добра смtтка при опредtляне вре
мето на освtтяването. Поради варовитата 
структура, тукъ липсва и масова растител

ность, която съ своя слабо актениченъ зе
ленъ цвtтъ би повлияла върху обшата акти
ничность на обстановката. Като се има предъ 
видъ това и rолtмитt височини, на които се 
намиратъ интереснитt обекти, ясно е, че тукъ 
трtбва да се работи винаги съ по-кратко вре
ме на освtтяване. Отъ друга страна лекитt и 
нtжни колоритни нюанси, които обрисуватъ 
външната форма на обектитt за снимане имъ 

придаватъ особенъ чаръ, който за да се въз

произведе на снимката изисква винаги твr,р

де точно осв1Ьmяване. Тукъ rрtшкитt въ 
това отношение еж почти непоправими. 

Въ тоя дtлъ циркуситt се редятъ ви

соко, съ северо-източенъ наклонъ. Поради 

това трtбва да се следи постоянно за по

ложението на слънцето, което въ повечето 

случаи се явява въ контъръ-журъ. Въ този 

отдtлъ всичко е интересно за снимане. 

ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВЪ 

СТЪЛБИТъ - ПИРИНЪ 

СН. ВИЛНЕРЪ 

i I 

• 





Сн. Шандуркоаъ 

1 1 cm~aA~цкr,iifl!Y 
ОО~UШШООШ1Г1ш Ш~ТhООLЬ 

Есень е. Следобtдното слънце е запа
лило златокървави пожари изъ лозята. 

Златни пожари еж лумнали и по кестене. 
витt горички и низъ орtшацитt. · А по 
пжтищата се издига прахь. Отъ хълмоветt 
къмъ морето еж се проточили дълги кер

вани. Бърборятъ и пtятъ колелета на ка
руцитt, тежко натоварени камиони непре. 

кж.снато ме пресрtщатъ и задминаватъ. Tt 
носятъ съ себе си миризмата на смола и на 
прtсно отсечени борове, която ме кара да 
ускорявамъ крачката си. Шумно и весело 

е по голtмия прашенъ пж.ть, но лозята 
еж. странно тихи и праздни, застинали въ 

мълчанието и спокойствието на есенния 

следобtдъ: гроздето е вече обрано. Нtма 
ги и веселитt момичета съ шаренитt за
брадки. Но не тtхъ съмъ тръrналъ да 
търся днесъ. Тамъ кж.дето веселитt покрити 
съ лозя хълмове се пречупватъ въ огромна

та стена на Голtмата планина, наrамъ води 
моятъ пжть. Натамъ, изнуренъ, опрашенъ 

вървя въ топлия слънчевъ следобtдъ, самъ 
всрtдъ неспирното и шумно движение на 

Голtмия пж.ть и съ менъ никой друrъ, а 
само моя блtнь. Засмивамъ се. Странникътъ 
и неговиятъ блtнъ .•. 

Тамъ въ дъното на долинитt, край го
ритt живtятъ весели момичета съ очи бис
три като езерата. Тамъ приветливи хора, 
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р. Дам11ница 8 Пиринъ 

съ детински чисти лица, пушатъ лулитt си. 

А когато припадне вечерьта, приседнали 
на прага на дървенитt кжщи, стари жени 
съ ритмично напtвенъ гласъ свързватъ 

нишкитt на това, което бt и ще бжде. 
Въ Голtмата планина живtятъ голtмитt 

деца, които сънуватъ съ отворени очи. Азъ 

искамъ да стана като тtхъ, за това отивамъ 
горе. Азъ знамъ че нtма да Те намtря, ако 
не стана отново като тtхъ, голtмитt деца 
на Голtмата планина. 

Тамъ при тtхъ блtнътъ и действител
ностьта ставатъ едно. Тамъ любовьта пре
става да бжде тоя "ужасъ слtпъ и вкаме
нtлъ", но се преобразява въ това спокойно, 
топло и велико чувство на единството, 
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сн. Караджовъ 

което ни свързва съ цtлия Твой свtтъ и 
съ Тебъ. 

Забравихъ вече колко далечъ останаха 
лозята и прашнитt шумни пжтища. 

Минавамъ край самотни чифлици, полу
скрити въ гората, кждето приветливи сто. 

пани ме канятъ да пренощувамъ, но не 

спирамъ. 

Отминавамъ малки селца, кжцето висо
китt старинни каменни кжщи се притис
катъ тtсно около издигащата се надъ тtхъ 
черковна кула. Кжщитt еж като хората ... 
Tt се притискатъ ... Tt блtнуватъ .•. Надъ 
тtхъ дветt прострtни за закрила ржце 



блtнувтаъ ••. Наоколо еж горитt, тъмно
зелени и мълчаливи. По-нагоре е чистото, 
приоблачно сияние на снtга. Още по-на
горе е небето, спокойно и бездънно-си

ньо ..• Небето блtнува •.. 

Блtнътъ. • . Азъ блtнувамъ, че нtкой, 
безразлично дали майка или сестра или 

Jiюбима жена, братъ или побратимъ, е тръг

налъ редомъ съ менъ по тоя пжть къмъ 

родината на голtмитt деца и азъ му соча 
всичката красота на Твоя свtтъ. Блtнувамъ, 
че едно сърдце човtшко е отключиJIО злат
нитt сънища на детството и сега отново 

съ чиста радость слива ритъма си съ пt

сеньта на Голtмата планина ... Тогава есен
нитt ливади не ми изглеждатъ така посър

нали и мъртви. Нито горитt така безутешно 

самотни. 

Отново вървя низко въ долината край 
ntнtщата се рtка. После пакъ се изкачвамъ 

високо, прекосявайки гори и ливади. Стари 
хора еж се спрtли на прага на чифлицитt 
и ми се усмихватъ. А въ готварницитt, 
пъснатитt медни еж.дини сякашъ еж изпили 
пожара на залtзващето слънце. Едно ве
село момиче съ пъстра забрадка ми маха 

съ ржка отъ прозореца. Кой день сме дне
ска? На сънь ли съмъ видtлъ всичко това? 

Какъ може сърдцето, което чувствува 
красотата на Твоя свtтъ, какъ може то да 

не блtнува? Ние не можемъ никога да 
достигнемъ красотата, която бtга предъ 
насъ. Не може да я обхванемъ, не може да 
я имаме. Тя не може да бжде наша, защото 
е само Твоя. Но остави ни поне да ~~ 
нуваме по нея. 

Живtемъ смазани, почти уJищожени в1 
"1.tHO машинизирано, себелю,j'~~ сжществу
ване. Загубили сме сърдцеJ(о си, правото и 
способность'I·11 ';i.'L о~ич~ и блtнуваме, ние 
умнитt, толкова горди съ разума си и съ 
веществената си култура, днешни хора. 

Но има една страна, кждето чудото още 
е възможно, кждето отново може да ста-

немъ човtци. Това е страната на голtмитt 
деца. Това е Голtмата планина. Тамъ може 
отново да се родимъ. Тамъ може отново 

да сънуваме съ отворени очи. Тамъ може 

отново да станемъ като децата, които гле

датъ съ чистота, довtрие и обичь на всичко. 
Тогава проповtдыа отъ планината става 
действif~1!1-11'1сть. която може да пипнемъ. 

Вечерыа ме сварва въ дьt1ОТО на д·o1it. 
ната, кждето забравени отъ времето и изо
ставени отъ свtта хора обработватъ кар
тофенитt ниви. · Но азъ нtма да се спра 
при кжщата до водопада, нито въ ония, 

които еж почти подъ морената. Вечерыа 

припада, синкавата мъгла прави гората да 

изглежда призрачна, почти като изплавала изъ 
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Голtмото Валявишко езеро 8 Пнринъ 

свtтътъ на сънищата и азъ съ свито сърдце 
бъ рзамъ нагоре по стръмнината по една 
пжтечка, която едва налучквамъ въ мрачи

нитt, Отъ селищата се носи кучешки лай .•. 
Низкр подъ менъ, въ долината, свtтятъ да
лечни огньове ... Като въ сънь се долавятъ, 
като на сънь прозвучали звънцитt на да

лечни стада •.. 
Влагата и студътъ, а може би и самотата 

ме каратъ да потреперя ..• Тогава неусетно 
ускорявамъ крачкитt си къмъ малката ка

менна Ifостройка, отъ чиито куминъ не се 
издига пушекъ. 

·- . 
Нощьта е погълнала ~ата: Мсьглата 

е погълнала дол~1;;:ri. Въ тая мълчалива и 
<;.y:;;.:iii~ октомврийска нощь, самъ всрtдъ 
планинат~:~, която като чели е изчезнала раз

положена въ тая безкрайно мжчителна sa 
сърдцето сивота, азъ отново съмъ обвзетъ 

отъ своя блtнъ ... 

Изъ ппанинския дневникъ на Д-ръ Т. Смtдовскн 
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ВЕЧЕРЬ 

ВЪ ПЛАНИНАТА 

Тихо, бавно, свлtче вечерь 

на нощьта тъмата 

и луната недоспала 

показа си рогата. 

Тежко смъкватъ се мъглитt 

горе отъ планината, 

весело щурецъ засвири 

ntсень непозната. 

А поточето щумливо 

при 'казки бърбори, 

една -."'!1Ърши, друга почне, 

безъ да ;-е умори. 

В. БАЛКАНСКИ 



Въ последната книжка изтеклитt лtтни ме
сеци не бtха характеризирани отъ гледището 
на планинарството и туризма, защото всi;ки пла

нински любитель знае много добре какво пред
ставлява лtтото за него. Впрочемъ, тъкмо пра
вилното оценяване на тия лtтни месеци причини 
зараждането и разрастването на туристическото 

движение у насъ. 

И наистина нашит'!; планини се посещавагъ 
най-много презъ лtтнит1; месеци. Имаме и кате
гория обожатели на планината, които преста
ватъ да бждатъ такива съ изтичането на лtтния 
сезонъ. 

Всжщность, обаче, планината е еднакво удоб
на за излетуване презъ всички годишни време

на. Последнитt, както и при различнит1; въз
расти въ живота, иматъ всtко за себе си, своя 
особена привлtкателность и красота, неповто
рими при другъ сезонъ. Ако пъкъ се вслушаме и 
въ нtкои лични изводи смtло бихме казали, че 
презъ лtтния сезонъ планината ни предлага сво
итъ най-бецни образи. 

Следващиятъ сезонъ, есеныа, даващъ най
баrренитъ наметала на гористата и скалиста ·пла
нина съ своята прозрачна атмосфера, съ своитt 
вtтрове, nъкъ и съ своитъ дъждове, не вижда 
за жалость голtма часть отъ почитателитt си 
въ планината. Така показватъ статистикитt на 
близкитъ до голtмитt градове планински хижи, 
а въ отдалеченит1;· такива по голtмитъ наши 
масиви е нtщо обикновено да не е имало по
сетители отъ началото на септемврий до края 
на ноемврий. 

При това България се слави като страна, 
чиято есень обикновено е сравнително топла. 

А пъкъ ":!а планинаря есеныа е много добро 
училище за зимата. Презъ нейнит1; месеци той 
поддържа тренинга си, приучава се къмъ за

раждащитt се вtтрове, къмъ настжпващия студъ, 
къмъ мъrлитъ, къмъ малкия день. 

Съюзниятъ подпредседатель r. Г. Драгоевъ 
е ималъ възможность, nрезъ време на служеб
ната си обиколка, която той е направилъ презъ 
м. септемврий изъ Македония, да влtзе въ 
връзка съ туристит1; отъ свободна Македония. 
Следъ завръщането си г. Драrоевъ направи пис
менъ докладъ предъ Централното настоятелство, 
отъ който правимъ следнитt извадки : 

„Използувайки служебната обиколка, която 
направихъ презъ м. септемврий въ Македония, 
имахъ възможность да посетя повечето отъ rра

доветъ и да влtза въ връзка съ туриститt, нtкои 
отъ които се бtха вече обадили въ Б.т.с. Своитъ 
впечатления отъ здравия духъ на тtзи наши 
другари, чиито дружества еж били живитъ 
огнища на българщината презъ сръбския режимъ, 
ще имамъ възможность да изложа въ страни

цитt на сп. .,Български туристъ •. Сега ще се 
задоволява да засегна само организационното 

състояние на тtзи нови наши клонове и онова, 
което е необходимо да се направи на първо време, 
за да може и тъ да се наредятъ въ редицитt 
на съюзнитъ клонове отъ старитъ предtли на 
Царството. 

СКОПИЕ 

Нашиятъ клонъ .Шаръ• е вече въ периодъ 
на организационна дейность. Наето е едно много 
хубаво помtщение за канцелария на клона и е 
започнато презаписване на старитt членове 
на клона. Заедно съ Т. Тодоровъ, nрисжтству
вахме на заседание на настоятелството, въ което 

се разгледаха въпроси, свързани съ дейностыа му. 

На 13 и 14 септемврий заедно съ Т. Тодо
ровъ, Г. Поповъ отъ клона .Шаръ" - Скопие и 
Т. Славчевъ отъ клона „А. Константиновъ • -
София, осжщест11ихме първото организирано 
изкачване на върха .Люботрънъ • следъ осво-
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бождението на Македония, като на върха поста
вихме българското и германското национално 
знаме. Това изкачване извършихме съ съдей
ствието на областния директоръ r. А. Козаровъ 
и кметътъ на Скопие r. С. Китинчевъ, на които 
отъ името на Централното настоятелство теле
графически изказахъ благодарность следъ сли
зането отъ върха. 

БИТОЛЯ 

Клонътъ се ползува съ симпатиитt на граждан
ството и на офиuиалниm власти. На 28 августъ 
по починъ на клона е било уредено едно скромно 
национално тържество - устроено е било на

родно поклонение на чешмата на Полковникъ 
Илиевъ, който е загиналъ геройски презъ Свt
товната война при историческата "Червена стена·. 

Клонътъ е започналъ презаписването на ста
ритt членове. Скоро ще получатъ помощь 
отъ общината за хижата имъ .Копанкиm" и за 
другата, която носи името • Червена стена". 
Последната е хубава хижа и доста добре обзаве
дена. Хижата .Копанкиr1,• ще трtбва да бжде 
завършена напролtть съ наша подкрепа. 

Имахъ събрание съ настоятелството на клона, 
съ което размtнихъ мисли по организиционни 
въпроси. Съюзниятъ председатель сжщо така 

- можа да се види съ нtкои отъ хората на насто
ятелството при преминаването му презъ Битоля. 

ПРИЛЕПЪ 

Имахъ среща съ председателя, подпредседа
теля и касиера на клона, които него день бtха 

въ града. Заедно съ тtхъ имахъ възможность 
да посетя Марковградъ край Прилепъ, отъ който 
се откриватъ много интересни гледки. Размt
нихме мисли въ връзка съ организирането на 

клона и неговата предстояща дейность. Тtхното 
дружество презъ сръбско време е имало 10.700 
динара, които еж вложени въ Спестовната каса. 
Направихъ имъ молбата и успtхме да уредимъ 
въпроса за получаването на тази сума, което 

ще стане до края на годината. Тази сума ще 
бжде използувана за построяването на хижата 
при връхъ .Солунска глава"', която ще бжде 
съвмtстно строена съ велешяни и скопяни. 

КРУШЕВО 

Едно крайно интересно градче, което има 
височина 1200 м. надъ морското равнище. Има 
богати условия да се развие като курортенъ 
градъ. Иматъ построенъ отъ бившото туристи
ческо дружество единъ много хубавъ туисти• 
чески домъ край града, а сръбското дружество 
за напредъка на туризъма е започнало построй

ката на rолtмъ хотелъ, на който еж издигнати 
само основитt. Освенъ туристическия домъ, 
бившето туристическо дружество притежава и 
една кжща въ града, която му била подарена и 

може да се използува за уреждането на тури

стическа спална, тъй като rрадътъ се посещава 

лtтно време отъ много туристи. 

Свикахъ гражданското събрание, на което 
rоворихъ за туристическото движение у насъ и 

230 

Б. т. с. Следь това бt възобновено старото ту 
ристическо дружество, на което дадохме име 

.Мечкинъ каменъ• - една историческа мtст
ность близу до Крушево. За председатель на 
клона бt избранъ r. Д-ръ Ст. Боздовъ, който и 
по-рано е билъ председатель на дружеството. 
Съ него имахъ възможность да посетя близкитt 
околности на Крушево. 

Налага се туристическиятъ домъ да бжде раз
ширенъ, защото засега има само 10 легла, като 
се построи надъ него още единъ етажъ. По 
такъвъ 11ачинъ леглата ще се увеличатъ на 60 и 
ще може да ес.задоволяватъ нуждиm. Това е една 
необходимость за Крушево, тъй като rрадътъ е 
много зле стопански и ще ~азчита много на лt
товници и стопански туризъмъ, въ която на

сока ще се развие главно и деl!ностыа на на

шия ююнъ. 

Хотелътъ, който е започнатъ, е много rолtмъ 
и засега не може да се мисли за неговото завър

шване. И тамъ има една сума отъ 80,000 динара, 
за която направихме постжпки и вtрвамъ, че 
ще може да се вземе отъ дружеството за да 

се употрtби за разширението на туриrтическия 
домъ. Въ противенъ случай, ще разчитатъ на 
нашата подкрепа, която трtбва да имъ дадемъ, 
за да ги насърдчимъ. 

ВЕЛЕСЪ 

\!Имахъ среща съ настоятелството на клона. 
Уредихме книжата и ги представихме въ обла
стьта, за да бжде утвърденъ устава на друже
ството. Много симпатични и будни хора има въ 
настоятелството на клона. Ще сътрудничатъ и 
ще подкрепятъ материално постройката на хижата 
при върха „Солунска глава". Имахъ възмож
ность съ Благой Гьорчевъ да посетя крайно 
интереснитt пещери, които еж на около три 
часа отъ града. 

ОХРИДЪ, КУМАНОВО, СТРУМИЦА 

И КРИВА ПАЛАНКА 

Имахъ срещи съ мtсrни туристи. Подготвена 
е почвата и въ скоро време ще можемъ да се 

поздравимъ и въ тtзи градове съ клонове отъ 
Б.т.с. 

Навсtкжде дадохъ напжтствия на клоноветt 
за тtхната предстояща организационна и из
летна дейность. Посъветвахъ ги, което всички 
възприеха съ готовЕiость, да направятъ по единъ 

аrитационенъ излетъ до най-близката околность, 
който излетъ да разгласятъ най-широко всрtдъ 
гражданството за да научатъ всички, че тури

стическото дружество отново е започнало да 

работи, следъ което да пристжпятъ и къмъ ~ за
писването на новl! чпенове. 

Въпрtки неулегналото още положение въ 
Македония, което се отразява въобще върху 
дейностьта на всички основани uрrанизации, на
всtкжде нашитt другари обещаватъ да напра
вятъ възможното за да се започне една по

редовна дейность отъ страна на нашитt клонове. 



• Съюзнит1; членове Г. Драгоевъ, Т. Тодоровъ, 
Т. Славчевъ и Г. Поповъ, които осж.ществиха 
първото организирано изкачване на легендарния 
.Любоrрънъ• на 14 сепrемвриll т. г., при което 
изкачване поставиха на върха българското и 
германското национално знаме, еж. поздравили 

телеграфически Негово Величество Царя, кollro 
е благоволилъ да отговори съ следната теле
грама .Георги Драгоевъ, Скопие. Благодаря 
Вамъ и на съподписващитt телеграмата за изпра· 
тенитt поздрави и благопожеланията по случай 
именния день на Престолонаследника. Царьтъ•. 

Изпратената до Негово Величество Царя те
леграма е имала следното съдържание : .Любо
трънъ 14 септември!!. Отъ легендарния .Любо
rрънъ • първит1; организирани бълrарски туристи, 
изкачили на 14 септември!! върха съ ценното 
съдействие на областния директоръ Антонъ Ко
заровъ, поднасятъ на Ваши Величества почти
телни приветствия и изпраtцатъ сърчечни благо
пожелания на любимия български престолона
следникъ Симеонъ Князь Търновски по случай 
именния му день, въ който день б1; изкаченъ 
върха и развънъ националния трицв1;тъ и зна
мето на Великия Германски Pallxъ. Г. Драrоевъ, 
Т. Тодоровъ, Т. Славчевъ и Г. Поповъ'. 

• Едновременно съ своето възобновяване, ту
ристическит1; дружества въ Битоля, Скопие и 
Крушево еж. предприели и първитl; стж.пки по 
отношение на т1;хното материално творчество. 

На незавършената втора хижа на битолскитt 
туристи .Копанкитt• на Пелистеръ еж. започ
нати нъкои необходими поправки, за да б.жде тя 
по-добре опазена презъ настоящата зима. 

Хижата "Шаръ• на туриститt отъ Скопие 
подъ върха "Люботрънъ • е вече напълно въз
становена и може да дава подслонъ на всички 

туристи. На хижата има редовно и пазачъ. 
Туриститt отъ КрушевJ земислятъ разшире· 

нието на своя туристически домъ край града, 
който е епна необходимость за всички, които 
посещаватъ Крушево. Ще се издигне втори етажъ 
на дома, за да може той да задоволява нуждитt 
на посетителитt. 

• По починъ на клона • Пелистеръ • - Битоля 
е била извършена на 28 августъ т . г. панихида 
на чешмата, построена подъ • Червената стена" 
въ паметь на Полковникъ Илиевъ. 

Клонътъ е далъ широка rласносп, на това 
паметно тържество. на което еж. ct.. от.зо~• ~ · .. 
всички туристи, множество граж,~-"'' 

официал ни власти. Извършен~,_ , .. 
венъ молебенъ, а хорътъ н 
• Покойници• . Следъ тr 
слова за боllнит1; к-
Полковникъ J,I ·• 
вили костит"· 
стена • . 

.Настоящиятъ актъ и приложенитt къмъ него 
бъмарски вестниц: .Зора•, .Утро", .Заря•, 
„Днесъ•, .дневиикъ•, ,Слово•, "Миръ•, ,.Нова и, 
вечерь и .Цълокупиа България• и сж.ществу
ващитt български монети и български пощенски 
марки се заровиха на леrендарн11я български 
връхъ .Люботрънъ• на 14 Септемврий 1941 го
дина при първото изкачване на върха следъ 

освобождението на Македония и присъединението 
и къмъ родината-майка. 

Това скромно национално тържество се из
върши презъ царуването на Борисъ 111, Царь на 
Българитъ, въ деня, въ коllто любимиятъ Бъл· 
гарски Престолонаследникъ Симеонъ Князъ Тър
. новски празднуваше своя имененъ день,при Митро
политъ Негово Високо Преосвещенство Софрони!!, 
командуващъ българскит1; войски Генералъ Боll
девъ, областния директоръ Антонъ Козаровъ, съ 
помощници: Димитъръ Даскаловъ и Михаилъ Кере
медчиевъ, кметъ на Скопие Спиро Китинчевъ и по• 
мощници:Крумъ Орrанджиевъ, инж. Кирилъ Жер
новски, д-ръ Благой Панчевъ и Иванъ Захариевъ, 
председателя на туристическото д-во „Шаръ" 
отъ Бълr. туристически съюзъ въ Скопие - Кон
стантинъ Икономовъ. На върха присж.тствуваха 
Георги Драгоевъ, под11редседатель на Българския 
туристическ·и съюзъ, Тодоръ Тодоровъ, членъ 
отъ Централното настоятелство на Българския 
руристически съюзъ, Тодоръ Славчевъ, членъ 
отъ организационния комитетъ на туристическото 

дружество "Алеко Константиновъ• - София, 
Георги Поповъ, членъ отъ настоятелството на 
туристическото дружество „Шаръ • - Скопие•. 

• Слепъ конференцията, която Централното 
настоятелство свика въ Силистра на З, 4 и 5 за 
клоноветi> отъ Северна България, за 1 и 2 
ноември!! е насрочена такава въ Скопие, на 
която ще присж.тствуватъ новосъздаденит1; ту
ристически д-ва отъ свободна Македония, както 
ит уристи отъ старитt предъли на Царството. 

Освенъ това Itентралното настоятелство въз
намърява да свика конференция въ Казанлъкъ 
или Пловдивъ за съюзнитt клонове отъ южна 
България. 

Съ тъзи конференции Централното насто
ятелство цели да запълни организационната празд

нота, която се появи въ съюзния ни живоrъ , 

вследствие несвикването на редовния съборъ въ 
Банско, ПО"" "" ~ ,;, , , . ... . «•,;- .. " яя Министеоския 



На З, 4 и 5 октомврий т. r. въ Силистра се 
състоя конференция на клоновет1; на Б. т. с. 
отъ Северна България и на новооснованитi; с.ж
юзни клонове въ Добруджа. По с.жщото време 
бtше уредена и конференция на клоноветt отъ 
ю. т. с. 

На представитепит-t на . клоноветi; и rоститt, 
които п.жтуваха по Дунава съ кокетния бъл
гарски параходъ .Uарь Борисъ ши ,б-tше устроено 
сърдечно посрещане отъ добруджанскиrt ту
ристи и силистренското гражданство. Следъ 
приветствията при посрещането, начело съ во

енна музика се състоя внушителна манифестаuя 
до паметника на Караджата. При полагане на 
в-tнеца отъ живи цв-tтя отъ името на всички 
български туристи, съюзниятъ председатель д-ръ 
Божко Ковачевски произнесе въодушевено слово. 

Преди започване на организационното засе
дание, нашиятъ съюзенъ друrарь, известниятъ ту

ристически деятель и писатель Коста Траяновъ 
отъ Варна, прочете великолепенъ рефератъ на 
тема „Дунавътъ и морето•. 

По време на организационното заседание 
съюзниятъ секретарь Иванъ Ивановъ направи 
докладъ върху деАностыа на Съюза и матери
алното му творчество презъ 1941 година, Особено 
се подчъртаха въ доклада почти невtроятнитt 
за днешното изключително време материални 

постижения на Б. т. с., изявени въ завършени 
и осв-tтени презъ годината значитепенъ брой 
планински хижи и заслони. На новооснованитt 
клонове въ Добруджа б-tха дадени нап.жтствия 
за организационна и практическа дейность, а 
къмъ всички представени клонове бtше отпра
венъ апелъ за приспособяване на съюзната дей
ность къмъ особеноститt и задълженията, които 

·налаrатъ преживяванит-t изключителни времена, 
а сжщевременно и за по-жива връзка съ U. н. 
и навременна отчетность. 

При разискванията, които се развиха следъ 
доклап:> nu-..--· • ~-· ~fiрение на 

културни постижения. Следъ съюзния пре11се
датель, възторжено слово произнесе и секре· 

тарьтъ на Ю. т. с., Денчо Денчевъ. Особено въо
душевение пролича въ приветствията и адмира· 

цията къмъ д-tлото на Б. т. с., поднесени отъ 
представитепит-t на властитi;, 

Въ отrоворъ на приветствията, които съюз· 
ниятъ председатель изпрати отъ името на кон

ференцията на Негово Величество Uаря, бtше 
полученъ следния отrоворъ : 

,Вамъ и на туриститt отъ цt,1окупна Бъл-
. rария б11аrодар11 сърдечно за хубавит-t привет
ствия и родолюбивитt чувства, които ми изказ
вате по случай конференцията ви, като поже
лавамъ все по-rол-tмо преусп-tване на родния 
туризъмъ 

Uарыъ•. 

Изпратената приветствена телеrра.ма имаше 
следното съдържание: 

„Туриститi; отъ всички кжтове на ц-tлокупна 
България, събрани на своята северобългарска 
конференция въ китна Силистра, се чувствуватъ 
особено щастливи да поднесатъ на Ваше Вели
чество - своя Августейши почетенъ председа
тель - най-почтителни позцрави и благопожела
ния за величието на България. 

Бълrарскитi; туристи, закърмени съ свята 
·и чиста обичь къмъ родната земя, поднасятъ на 
Ваше Величество своитi; най-възторжени чувства 
на преданность и жертвоrотовна спужба за 
Uарь и Родина. 

Д-ръ Божко Ковачевски 
Председатеnь на Българския 

туристически съюзъ •. 

На края на тържеството, предъ препълнената 
съ отбрано гражданство и учаща младежь зала, 
завеждащиятъ съюзната пропаганда Найденъ 
Памукчиевъ изнесе беседа съ цвtтни св-tтливи 
картини .ИЗJiетъ изъ красива България•, За
сн-tженитt горди чепа на леrендарнит1; български 
планини извикаха непринуденъ възторrъ и без
съмнено с.ж отложили дълбоки следи въ душитi; 
на чадата на равна Добруджа. 

Другарската трапеза и веселата туристическа 
вечерь спедъ закриването на тържественото за

седание д'Jпринесоха за сближаването и опозва
- -~0„n па rоститt съ нашитt нови съюзни другари. 

, '\Ъ, презъ поспедния день на сре

-~-,,ъ излетъ до забележително-
-'!; м-tста изъ околноститt 

· и съ свидната 

'lка сърдечна 

·,астницитi; 
.. , неза-

1ь 



• Клонътъ на Б. т. с. ,.Караджата• въ Силистра 
е получилъ дарение отъ Сипистренската община 
единъ цененъ имотъ - прекрасенъ паркъ съ 

плодови дървета, лозе и масивна постройка, коят°" 
наскоро ще бжде обзаведена като туристическа 
спална. 

Дарението само по себе си говори достатъчно 
за общественото довtрие и завидното име, което 
к,юнътъ си е спечепилъ за кжсото време отъ 

неговото основаване. 

• Върху живописния носъ Калиакра въ неда
лечно бждеще ще бжде съградена първата турис
тическа хижа на златната добруджанска земя. 
Бъпrарскиятъ туристически съюзъ има обещан 
за строежа ценната подкрепа на Орrанизацият 
на българската мпадежь • Бранникъ •. 
• Туриститt отъ клоноветt на Б. т. с .• Калиак.р,,: 

и на Ю. т. с. "Добруджански край" въ ~обрич~ 
продължаватъ да работятъ .;;ъ roJ1."ьMO усърди1 
върху взетия отъ тtхъ бт1гоr,л..1Деяъ починъ з~ 
увъковtчаване на историча.:ски мtста въ окол
ноститъ на града, свър~.~ни съ величавитt борби 
за свободата и обедиw.:нието на българското племе. 

• Централното "'астоятелство на Б. т. с. отново 
е направило н:,.стоятелни постжпки предъ съот

ветното офищиално мtсто за отпускане на Съюза 
на бившиг'6 гранични постове, за да бждатъ 
използув:nни като туристически хижи и заслони, 

Htft.oлкo отъ тtзи постове по черноморския 
брtгъ и по бившата ромънска граница ще мо
гатъ 11ревъзходно да изпъпнятъ ролята на домове 

за O тмора на бродницитt по златната добруд
жан,-:ка земя. 

• Въ рецензията ни въ кн. 6-та за книгата на Ко
ста Траяновъ е означено поrрtшно заглавието 
като "Черноморското ни крайбръжие• вмtсто 
• Черноморски легенди". 

• Централното настоятелство напомня на съ
юзнитt клонове, особено на тия въ новоосво
боденитt зем11, че филмътъ .Борба съ Хима
лаитъ• е отново на тtхно разположение. Необ
ходимо е клоноеетt да побързатъ съ ангажир
ването на филма, посочвайки и датата за която 
го искатъ, като иматъ предвидъ, че филмътъ ще 
се изпраща по реда на исканияrа. 

• Презъ 1939 год. Търновскиятъ клонъ "Тра· 
псзица" получи по заяеща11ие една вила съ 
ПОЛСКИ ИМОТЪ (JTU'.~(r 23 декара, въ която уреди 
лtтовишР ,iv1apa и rенералъ Рашо Георгиеви•. 

~ре:~ъ месецъ авrустъ т. r. клонътъ е ус
тро ilЛЪ въ тази вила пtтовище за 11 съвършено 
6~Jiни пица, които еж били издържани изцъло 
0':Jъ клона. Лtтуването е завършило съ лаrеренъ 
праздникъ, на който еж. присж.тствували мно

жество граждани и туристи. 

ОСВЕЩАВАНЕ ХИЖАТА .СВ. ИВ. РИЛСКИ" 

На 28 септември!! 1941 г. се извърши освеща- ~ 
нането на хижа-спасителенъ домъ „Св . .l!f:ъ.'еилски", 
построена отъ Рилската свет:~. -~битель, Столич
ната rолtма община и i;:,ългарския туристически 
съюзъ. Хижата r..~ намира при "Рибнитt езера• 
въ Рил:~. •ы,анина, на около 2.300 м. височина, 
а ~ .. w,енно въ горната часть на долината Крива рt
ка, каквото име носи началото на Рилската рtка. 
Както е известно още презъ ранна пролtть на 
1940 r., спедъ сключването на договора между 
1редставители на Светата рилска обитель, Сто
,шчната rолtма община и Туристическия съюзъ, 
се учреди строителенъ комитетъ за постройка 

на спасителенъ домъ, който поде веднага под

готовката на работата. Презъ лътото се работи 
усилено и постройката биде завършена. 

Постройката е изградена върху 90 кв. м. 
застроена площь и се състои отъ манастирска 

часть - параклисъ, стая за посетители и по 

една стая за игумена и манастирскитt братя, и 
туристическа часть - кухня, трапезария и го

лtма спална. Цtпата постройка възлtзе на 
390.768 лева, 

На туристи'!еското праздпенство се бtха сте
кли повече отъ 200 дущи туристи. На 11 часа 
на обtдъ се извърши тържествено освещаване 
отъ игумена на Светата рилска ·обитель архи
мавдритъ Натаваилъ при участието на свеще
ници. Архимандритъ Натанаилъ произнесе про
чувствено слово. Чле11ътъ отъ строителния ко
митетъ, Тихомиръ Наследниковъ, прочете отчета 
на комитета. Представите11ыъ на Столичната rо
лtма община, r. Василъ Радевъ, изказа благопо
желания отъ името на столичния кметъ. Пред· 
седателыъ на Б. т. с., Д-ръ Б. Ковачески, из
рази радостыа на туриститt, че и въ този пре· 
красенъ кж.тъ на Рила се издига единъ планин
ски заслонъ. Той благодари на Светата Рилска 
обитель и на Столичната голtма община за из
граждането на засJюна. 311 заслуги по построй 
ката на спасителния домъ бtха провъзгласени 
за почетни членове на Съюза архимандритъ 
Н;~таваилъ и ивж. Борисъ Гошевъ. 

На обtдъ -се слож,, общ:~- трапе•а; . 
Построяването на заслона „Рибнитt езера• 

ъставлява предпоследния етапъ отъ замисле

.,ото рационално (изчислено на дневни преходи) 
застрояване на Рила планина. 

Бихме искали сега да видимъ застроена и 
мtстностыа Кобилино бранище, подъ Водния 
чалъ, за да се каже, че -мрежата отъ хижи и 

заслони по Рила е вече склю'!ена. 
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Арх. Д. КАВАЛДЖИЕВЪ, Сливенъ 

ТУРИСТИЧЕСКО Л1'>ТОВИЩЕ .КАРАНДИЛЯ' 

ВЪ СЛИВЕНСКИЯ БАЛКАНЪ 

Туриститt отъ Сливенското туристическо д-во 
• Българка•, презъ 1931 година направиха по-

._ ст.жпки предъ Сливенския общински съветъ за 
O'Пi'j'C,V.!'Jfe парцелъ въ мtстностьта • Синитt ка
мъни•, гдето дJ! могатъ да устроятъ свое тури· 

етическо лtтовище. Rъпросната мtстность -
"Карандиля• - бt отпустн.rт.а презъ 1934 rод. 
за вtчно ползуване. 

Мtстностьта .Карандиля•, наречена по И!ftРто 
на извора въ тази долина, е малка гънка отъ 

голtмия масивъ на • Синитt кзмъни •, включена 
между съседнитt долини "Равна рtка •, ,Алчака • 
и южнитt покрайнини на ,Кушбунаръ•. На 
западъ мtстностьта граничи С'Ь китната • Слън
чева поляна•, на изтокъ презъ ридове покрити 

съ букъ и хайдушки поляни, тя се разстила 
опатъкъ "Хайдушката п.жтека" за да допре до 
водитt на .Кушъ-бунарската ръка", а на югъ 
вtковна букова гора, подъ която се стелятъ зе
лени поляни, опъстрени съ здравецъ и иглика, 

които достигатъ върха .Тюллебето•. Тукъ 
скалитt с.ж най-грандиозни, внушителни и недо
ст.жпни. Подъ тtхъ, на юrъ е пропасть. Оттукъ 
се вижда необятната ширь на Тракийската рав
нина отъ Родопа до Черно море, а на югъ 
до Сакара и далеко къмъ Одринъ. 

Долината на „Карандиля" е около 1000 метра 
надъ морското равнище. Изложена на югъ, обилно 
грtяна отъ слънцето, запазена отъ вtтроветt, 
тя има отличенъ климатъ. Влагата и мъrлитt 
тамъ с.ж непознати. Температурата презъ деня 
е срtдна. Голtмитt горещини с.ж~ изключения, а 
нощитt - хладни, но никога студени. 

„Карандиля" не е само мtстность удобна за 
курортуване или за кратки посещения на сли

венци. Мtстностьта е и кр.жстоп.жтище, удобенъ 
пунктъ за почивка и отскокъ за до-далечни 

излети. П.жтьтъ отъ Сливенъ презъ ,Каран
диля• - .Меча поляна• - .Габрова поляна• -
с. Жеравна за Котелъ и по-нататъкъ, е най-хуба
виятъ туристически п.жть въ тази часть на Бал
кана. Отъ "Карандиля• най-приятно и удобно се 
отива по билото на Балкана презъ .Харамията• -
в . .,Българка• - ловното лtтовище ндаула", 
презъ селото Ракото за Котелъ или презъ се
лото Нейково за Жеравна-Котелъ. Или презъ 
.Даула • за „Бабина-локва" 1!" ~'Jсетс Сливенъ-
_Елрпя ~:: r .,. Е11ена. Или презъ „Бабина-локва•, 
презъ каменовжrленитt мини „Брусия"-.,Ка
чулка"-с. Бtла за в. Чумерна и пр. 

Поради това удобно и централно мtстополо
жение, ние, сливенскитt туристи, избрахме "Каран
диля", гдето се построи първия етажъ на тури
стическата хижа, носеща с.жщото име. Това е 
единствената балканска хижа въ юrо-източната 
часть на Балкана, първи пунктъ отгдето могатъ 
да се правятъ туристически излети въ северна 
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посока за Котелъ, къмъ северна България, на 
северо-западъ презъ rp. Елена за Търново и по
нататъкъ или на западъ презъ с. Бtла за връхъ 
Чумерна. 

Отъ тази именно мtстность .Карандиля•, ние 
сливенскитt туристи, желаемъ да направимъ 
едно малко, образцово ту р и с т и ч е с к о лtто
вище, предназначено за Гf р1•rти и за приятели 

на туризма. 

Блаrоустройствениятъ планъ на лътовишет 
предвижда застрояване съ малки лtтовиrL{~~ 
вили, типъ • Wochenendhaiiser•, върху стро. ro 
опредtлени парцели, застроявани по всичкит· 1; 
изисквания за балканско курортно благоустрой
ство. Това е квартала № 1 на л1;товището. Квар
талътъ има удобно юrо-западно, южно и юго
източно изложение, запазенъ отъ влага и вt
трове, залесенъ съ вtковни букаци, съ откритъ 



преднитt склонове и в1 вертикално направление 
завършватъ въ пожа на високопланинскитt 
пасища. 

Палеозойс. тt образувания обхващатъ пла
нинския п съ отъ 1600 метра надморска висо
:шна , гор~. Надъ с. Шипка палеозойскитt 
исти се спускатъ чакъ до самото пол:ножие на 

Балкана. Почвата, общо взето, е камениста, съ 
груба структура. 

По отношение на климата, на низкопланинския 
поя„ъ отъ 700-1600 метра надморска височина, 
кждето изключително срtщаме J. oxycedrus, може 
да се каже, че е умtренъ съ срtдна годишна 
температура 12° (най-низка температура - 17·30) 
и срtденъ rодишенъ валежъ 650 мм. 

Сравнително топлиятъ климатъ на rp. Карлово 
се дължи до rолtма степень на влиянието, което 
въ незначителни размtри упражнява Ср'l;дизем
номорската об11асть. Това влияние прониква 
презъ отворената къмъ юrъ долина на р. Стрема 
и презъ низкитt възвишения на Срtдна-гора 
достига до преднитt склонове на Карловския 
Балканъ. Тъй като главното географско разпро
странение на Juпiperus oxycedrus е Срtдизем
номорието, естествено е да го срtщнемъ на 
границата, докждето достига това влияние. 

Характерното което констатираме за червено• 
плодната хвойна е, че тя расте най-вече върху 

скалисти мtстоположения: коренитt й проник
ватъ дълбоко въ пукнатинитt на скалитt или 
пъкъ я намираме на открити голи почви изло

жени на силно наrрtване. 
Срtща се на малки групи по цtлата южна 

часть надъ rp. Карлово. Долната граница започва 
отъ 600 м. надморска височина и достига дr-
1200 м. Обхваща изцtло планинския растителен, 
поясъ (Fagetum) и отчасти пояса на джба- от· 
600- 700 м. 

Колкото се изкачва по-нагоре въ вертикали, 
аправление, ТОЛКОВа ПО-рtдКО започва ПУсt 
рtща и къмъ 1300 м. съвсемъ ~~:e~~v 
Отъ наблюденията, които има~ неговия 

)acreж~'iimite· въ· п~йтt находища и 
11а rлавнитt му отличителни външни белези ясно 
~. че се причислява къмъ Subsp. rufesseпs. 

Поради това, че неговата дървесина нtма 
особено важно значение въ лесовъдството, на 
тоза храстовъ ви11ъ не е обръщано никакво 
внимание. Значението, обаче, на този юженъ 
храстъ е твърде rолtмо за скалиститt и силно 
нагрtвани терени, кждето други видове не из

държатъ и бързо заrиватъ. 
В. АЛАДЖОВЪ 

РАСТИТЕЛНОСТЫА НА ИЗТОЧНА МАКЕ

ДОНИЯ И ЗАПАДНА ТРАКИЯ 

Младиятъ виенски ботаникъ К. Н. Rechiпger, 
посетилъ презъ 1934 и 1936 rод. редъ мtстно
сти въ заетата отъ гърцитt западна Тракия и 
източна Македония, въ пространството между 

рtкитt Марица и Вардаръ. Въ западна Тракия 
той посетилъ околноститt на Деде-аrачъ, Гю-

мурджина, Ксанти, Порто-Лагосъ, (Окчиларъ и 
др., като се изкачвалъ въ Родопитt, включи
телно на в. Карлъкъ и е екскурзиралъ въ ска
листитt тtснини на р. Места. Въ източва Ма
кедония той посетилъ Дойранъ, Сtръ, Драма, 
Кавала, Саржшабанъ, Солувъ и ред;.,ца плани
ни. Особено интересни резултати е дало посеще
нието на Кушвица пл. и високия близо 2,000 м. 
в. Бигла (Пилафъ-тепе). 

Резултатитt отъ изучаванията си той публи
кувалъ въ труда, озаглавенъ .zur Flora von Ost
mazedonien und Westthrazfen•, публикувавъ въ 
известното ботаническо списание .Botanische 
Jahrbilcher". 

Отъ растително-географско гледище авто
рътъ характеризира тtзи мtста като преходна 
зона между срtдиземноморската и срtдво
европейската флористичви области. 

Характернитt за срtдиземноморската об
ласть смtсени вtчно зелени храсталаци, извест
ни подъ името .маквиси•, или още .макхии•, 

еж застжпени въ тtзи мtста само слабо и то 
изключително по морското крайбрtжие. Инакъ 
въ планинскитt поли и по хълмиститt мtста, 
най-вече при южно изложение, еж. широко раз 
пространени вtчно зелени храсталаци отъ пар· 
наръ (Quercus cocciferaJ и зелениkа (Phillyrea), 
придружени отъ червената хвойна (Junlperur, 
oxycedrus) и други подобни храсти, свойстосни 
най-вече на преходната зона. -· 

Отъ растителностыа на западн 
тази часть на страната се от ,ичава: 1) по лип
сата на тиличнитt падната частъ на полу
острова растит лни типове, като напр. чемщи

рътъ (Bux1'~empevirens), македонскиятъ дж.бъ 
(Querc" macedonica DC) и др., както и по-сла
б - разпространение на кестена (Castanea 
vesca); 2) по присж.тствие на редица видове, 
които не прекрачватъ въ разпространението 

:и къмъ западъ долината на Вардаръ, а именно 
\stragalus thracicus Griseb, Haberlea rhodopen
:is Friv. и др.). 

п.н 

ВРЕМЕТО. НЕГОВОТО СЛЕДЕНЕ 

И ПРЕДСКАЗВАНЕ 

Промtнитt на времето въ дадено мtсто се 
обуславятъ отъ разпрсдi,лението и непрекж.сна· 

тото измtнение на елементитt, които го опре
дtлятъ, разгледани въ една достатъчно обширна 
область отъ земната повръхность, включваща 

въпросното мtсто. Като оставимъ настрана опи-
/санието на ония атмосферни условия, които, ако 

и лежащи въ основата на развитието на времето, 

не еж отъ естество да бж.датъ лесно изложени, 
а еж.що тъй и лесно разбрани отъ неспециалиста, 
ще споменемъ, че времето, външно характеризн-

231 



раще се като добро или лошо, топло или студено, 
валежно или сухо, изобщо такова, каквото се 
окачествява въ всtкидневния животъ, се поддава 
на следене и изучаване. Метеорологията, която 
си поставя такава задача, се радва напоследъкъ 

на бързъ напредъкъ и сжществени постижения 

въ овлацяването процеситt на атмосферата. По
специално, синоптичната матеорология е дисцип

лината, която третира съ успtхъ въпроситt, 
свързани съ предсказването на времето. Една 
сполучлива прогноза на последното, за 110-кра

тъкъ или по·дълъгъ срокъ отъ време, предпо· 

лаrа една всестранно издържана и вtрна диа
гноза на сжщото. За пояснение на последната 
мисъль е необходимо да се спомене, ако и на
кратко, усвоения начинъ за работа въ днешната 
синоптична метеорология. Конкретно, една синоп
тична служба, каквато у насъ е Службата за 
времето при Въздухоплаването, всtю1дневно има 
на разположение даннитt отъ наблюденията надъ 
редица метеорологични елементи, извършвани 

системно, въ международно установени часове, 

по уеднаквени начини за наблюдаване въ цtла 
мрежа станции по зс:мното кълбо. Благодарение 
на радиото, всъкидневно става размtна на 
сведения отъ метеорологично ·естество между 

р3з11ичнитt страни въ свtта. Тия сведения се 
нан„r.ятъ по опредtленъ начин1, върху reo
rpaфcкh _карти, които получаватъ названието 

синоптичнь-l{арти на времето. Обработването на 
последнитt во)i'и-до диагнозата, за която бt 
дума по-горе. Анализъ~ ~овия материалъ, 
нанесенъ върху картата, има за ~ль установя
ването на характеристичнитъ елем~'Q! за раз
личнитt въздушни маси, тtхния reo,·pa~ про
изходъ и трансформации. По-нататъкъ слеШ 
прилаганеrо на известни методи съ цель да се'-
открие относителното премtстване на тия въз
душни маси: едни спрямо други и спрямо земната 

повръхность. Това премtстване, бидейки свър· 
зано съ движението на основнитъ барометрични 
форми, които не е мжчно да се очъртаятъ върху 

синоптичната карта, съставя часть отъ работата 
върху предсказанието на времето. Защото, при 
странствуването си и непрекжснатото по-бавно 
или по-бързо смtсване, различно окачественитъ 
въздушни маси опредълятъ различния характеръ 
на времето въ посетенитъ отъ тtхъ мtста. Тукъ 
отъ значение е да се направи една сжществена 

забележка. Както се разбира отъ досега изтък
натото, промtнитъ на времето за дадено мtсто 
отъ земната повръхность еж свързани съ дви

жението (разгледано по посока и скорость) на 
известни барометрични области на низко и ви
соко налtrане. Това, обаче, далечъ не значи, че 
опредtлена барометрична конфигурация ще 
донесе, при преминаването на свързанитt съ 
нея въздушни маси, единъ и сжщи типъ време 

за различнитt мtста, попаднали едновременно 
подъ влиянието и. Особеноститt на терена, ви
сочината, формата и ориентацията на планински1t 
верига, близкото или далечно съседство съ сво
бодна морска повръхность - ето нъколко фак
тора, имащи решително влияние върху проявитъ 
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на времето. Прочее, една щ,~rноза на последното 
тръбва да е приложима и ~тайлизирана съ 
оrледъ на характера на мtстностьта въ дадена 
область. Особено въ нашата съ силно пресеченъ 
теренъ страна времето понъкоrа се раз1,·:.'!а с,1: 
всичкото при еж ще нему разнообразие, независими• , 
отъ това дали е свързано съ една единствена 

въздушна маса. Има дни, напр., въ които прог
нозата за мъста, достатъчно отдалечени отъ 

планинитt, би дала указания за изобщо добро 
време, съ малка облачность и безъ валежи. На· 
противъ прогнозата за планинскитъ мъста трtбва 
да съдържа и предупреждение за сформиране 
тамъ на валежни групи, даже и на бурни явления. 
Другъ пжть явно настжпваща валежна область 
бърже се разпада подъ влиянието на изпречила 

се на пжтя и планинска верига. Твърде често 
презъ зимата изучаването на времето въ висо
китъ атмосферни слоеве води до предвиждането 

на много низка облачность, м1,гли и понижени 
температури за низинитъ. Обратно, високитъ 
планински мtстности, въ сжщото време еж за· 

лtни отъ· обилна слънчева свътлина, темпера
туритt се повишаватъ съ височината и състо

янието на времето тамъ коренно се отличава 

отъ това въ близкитt долини. 

Както личи отъ гореизложеното, времето 

се нуждае отъ непрекжснато следене, особено 
когато се касае да се издаде една прогноза за 

дадено направл~ние и за даденъ интервалъ отъ 

време. Специално, любителитъ на планината мо· 
гатъ да извлъкатъ отъ такива предвиждания на 

времето голъма полза, като не се излагатъ на 

"капризюt• му, а винаги бждатъ готови да го 
посрtщнатъ такова, каквото е. 

А,Ш. 

ПОЛЕНАРСТВО 

Всъки външенъ и вжтрешенъ наблюдатель на 
организирания туризъмъ въ България остава съ 
убеждението, че дейностыа на Б. т. с. и Ю. т. с . 
е насочена едва ли не само въ разрастването 

на туризъма въ планинитъ - планинарството. 
Тази насока, разбираме и съгласни сме, бt и 
още е необходима. 

За проучването и овладяването на високитt. 
български планини 61; необходимо презъ по
следнитt две десетилътия да се в110жи, плано
м1,рно и целесъобразно, огромна организирана 
работа. Съ взаимнитt усилия на всички клонове 
и членове на туристическитt организации, пла· 
нинитъ еж вече обогатени съ достатъчно много 
хижи и добре маркирани пжтища. 

Днесъ туриститt смtло задминаватъ схлупе
нитъ говедарски и дърварски колиби-навремето 
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