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Предъ новата zодина дьлгъ ни е да хвърлимь погледь назадъ и да напра
вuмъ една равнос.м,ьтка на изминалата, за да подчъртаемъ, че и през& из
теклата година туристическото движение е отбелязало творческа деиность, 
каюпо и да очъртае.иь п,ктя за ново творчество. 

Всtька деiiность трtьбва да се обсжжда сь огледъ на условията, при 
които тя е била проведена. Именно условията презь последната година 
бtьха едr-tи оть най-труд:штtЬ. Почти цrьлото •ювrьчество е заето вr, една 
идеолоzшtна борба за поставяне основитrь на единь бждещъ, новь и по-добър;, 
отъ сегашния редъ. И въ тая борба България има своето мrьсто, и макаръ 
че тя не взема прtько участие въ военнитrь действия, свrьтовната война дава 
и у пасъ своит,ь голtьми отражения и смущения вь всички отрасли на жи

вота. При това поло:жение, за една спокойна и културна работа почти 
липсуватъ условия ll може да окачествимъ като подвиzъ вс,ька една деиность 
въ областьта на културата у нас&. 

Въ този с.мисълъ :нсивотr,т1,, който Б. т. с. прояви презъ изтеклата го
ди.на и творчеството, което отбеляза, еж един1, подвигъ. Тая дейность е ер
зултатъ, преди всичко, на здравит,ь .морални устои, върху които се гради 
организацията и на любовьта, която вс,ьки еданr, отъ туристическитrь дейци 
проявява t<ъмr, своята организация. Чов,ькr, може да се възхищава отъ ста
ранието и zрижит,ь, които всtька единъ туристачески деецr, прояви презъ 
изтеклата година, за да се осигури н.а Съюза по въз.можность единr, животъ 
близъкъ до нормалния. И презъ тази година, както винаги до ceza, Съто.зътъ 
употрtьбu по.мощит,ь, които .иу бtьха дадени, изключително за материално 
строителство, а разходиш,ь по своята орzанизация, пропаганда и печатъ по
несе отъ приходит,ь, добити omr, своитrь членове. И презъ тази zодина ма-



териалното творчество продължи. Работи се за окончателното довършване 
на най-zолtьмата хижа въ Пиринъ - .Елъ-Тепе". Изгради се хижа „Добрила" 
въ Стара-планина от& нашия сопотски клонъ. Плtьвенскиятъ клонь започиа 
възстановяване на изzорtьлата хижа „Козята стена". 

Списанието „Български туристъ" продължи своята XXXN годишнина 
понtькоzа съ известни, независящи отъ редакцията, закъснения. То ни поднесе 
6ozamu илюстрации, особено отъ новuтtь земи, както и отлични статии отъ 
своитtь ценни редовни сътрудници. Пропагандната дейность, изразяваща се въ 
сказки, бtьше една отъ най-оживtьнuтtь, както въ столицата, така и въ про
винцията. Можемъ да бждемъ благодарни на Б. а. к. и софийскит,ь клонове 
.Алеко" и „Планинеиъ" за уреденитtь отъ тtьхъ мноzо интересни сказки съ 
диапозитиви. Въ провинцията бtьше прожектиранъ особено лtноzо филмътъ 
,,Борба за Хималаитrь". 

Въпрtьки не мноzо блаzоприятнитrь условия, породени поради липса на 
облrькло и С1:,Оmветна храна, излетната дейность бtьше една отъ най-оживп,
нz~тtь. И зиме и лtьте бtьха отбелязани масови излетувания, както и цен.ни 
завоевания отъ наши видни планинари. 

Може да се види странно, че н,ьща, 1'оито иначе би тр,ьбвало да се 
вземать като напълно естествени, отбелязваме като резултати презъ из
теклата година. Но именно тамъ е zол,ьмиятъ усп,ьхь, че докато други орга
низации трrьбваше да оzраничатъ или изцtьло да преустановятъ своята дей
ность, Б. т. с. запази овоя нормалент, дружествено животъ. 

Редица положения, като по-задмбочена духовна работа, премахване нд 
неорганизирания туризъмъ, планом,ьрно хиже~троите_лство, zpiiжu за в.к.

треtината уредба на хижитrь и подобрение реда въ т,ьхr,, системна марки
ровка, подготовка на водачи и пазачи на хижи и друzи въпроси, по които и 
презr, изтеклата година се работи, не моJ1саха да добиятъ едно окончателно 
разрешение, не само за това, че цrьлостното разрешение на н,ькои omr, тtьхъ 

може да бжде резултать само на дълzоzодишна работа, но и за това, •te 
извънреднит,ь условия не позволяваха т,ьхното ц,ьлостно разрешение. Тrьэи 
въпроси не ще избrьzнатъ отъ вн,иманието на туристическит,ь дейци и презъ 
текущата година и сигурно е, •te онова, което може да се направи по тп,хъ, 
ще б;кде направено. . 

Туристическит,ь дейци поср,ьщатъ новата година съ пълно спокойствие. 
Когато моралнитrь устои на една орzанизахия еж здрави, 1'0zamo сжществува 
едно р,ьдко разбирателство и пълно другарство между съидейиицитrь на еdно 
двtlJ/Сение, можемъ да бждемъ спокойни, че и при най-тежю~тrь условия то 
ще продължи да сжществува и ще запази за бждещето духовнит,ь ценности 
и материалното строителство добити до сега. Съ широкъ поzледъ ние ст.жп
ваме вr, новата година сь пълната надежда, че всички наши съидейници ще 
ни подкрепятъ въ дrьлото на бълzарс,тя туризъ,иъ и че то ще бжде въ състоя
ние и тази година да бжде единъ цененъ приносъ за материалната и духовиа 
култура на Обединена България. 

Д-РЪ БОЖКО !{ОВАЧЕВСКИ 
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Епъ.теnе съ Ржбътъ е Пнрннъ Сн. д-ръ Теnчаровъ 

ХРИСТО ВЕЛЕВЪ 

Ьс~u s~ 1IЛ~\IUW~m~ 
,,ЧЕРНИ ВРЪХЪ" 

Тази нощь Богъ разтвори бездънни 
подзвездни долапи, извади и разстла 

съ светата си д-всница по върхове, 
бездни и долини, бtли свилени по
I<рови - свtтли и прекрасни. · 

И когато слънцето се събуди къс
но тази за рань и пръсна радостни ус

мивки надъ високитt куполи на „По-

личит·в", ,,Богдайтt" и „Кабу.1ъ", чуд
ната планина се изправи високо въ 

синитt бездни на небето, приказно 
прекрасна и чаровна\ ... 

„ Черни връхъ" 1 ••• Това не б-lэше 
планински връхъ, а нtкакво дивно, 
фантастично бtло видение; нt.какво 
древно и мистично божество надt.
нало островръхъ, подпрt,лъ приоблач-
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нитt висини, бtлъ сзмуренъ калпакъ, 
цtлиятъ посипанъ съ искрещи бисери и 
смарагди! ... 

Този приказенъ предвtченъ кон
никъ, яхналъ своя буенъ древенъ „Бу
цефалъ", стремително е скокналъ и 
впи.11ъ огромни копита ft3ъ „Фенеркинъ 
връхъ" и въ „Сегментски камъкъ", 
надъ кроткото, притихнало „Дупниш
ко поле " . 

Неудържимо пръхти разярениятъ 
,,БуцефаJ1ъ" подъ своя тежъкъ фан
тастиченъ конникъ. И изхвър.11я ярост
ни вълни отъ бtла пtна изъ своитt 
широки, исполински ноздри, ,,Бистриш
ката" и . ,, Отовишката" гранитни до
лини. Дплече надолу летятъ пtпеститt 
талази и гърмятъ неукротимо изъ rра

нитнитt r<орита. И заслушани, унесе
ни, чуватъ тази омайна и безспирна 
пtсень мирнитt равнини ... 

Отъ предвtкъ гледа, копнtе и гори 
този омагьосанъ конникъ по ненаглед

ната хубавица Осогово - разr.жнала 
буйна и плодоносна грждь насреща му. 

Сега тя е още по-плените,rша и 
омайна, премi,нила и нагиздила се въ 
чудна „Пиянечка кошуля" , изпъстрена 
съ дивни свилени кенари ! . .. 

Не, не планина - нiшакво сънно, 
ариказно видение е днесъ Рила 1 ••• 
Само безкрайно смtла фантазия би 
могла да събере толкова дивно и не
изразимо очарование въ този благо
словенъ кжтъ на родната земя 1 

Тя не вика, не примамnа. Тя просто 
грабва и увлича, неудържимо и власт
но. Такава е днесъ Рила. 

Ахъ тази ча равна хубавица и вtчно 
млада магьосница ! 

И трима нейни неотдавнашни плен
ници, трима омагьосани нейни поклонни
ци - съ радость политаме къмъ нея ! 

КАМЕНИЦА 

Небето бt още обковано съ блtс
кави звезди, когато една камионетка ни 

понесе къмъ пълна неизвестность. Оти
вахме къмъ новопостроенитt електро
производителни юзини на дружество 

.Гранитоидъ" - нtкжде високо въ 
планината. 

Мощната ко,1а изведнъжъ изви и 
ни хвърли въ дълбо!{а .долина - до
,1ината на рtка „Каменица". 

Ска чатъ и пtятъ изъ камънигв пt-



неститt води, чисти като сълза. Въ 
почуда гледатъ на rърмящето чудо

вище, което ни носи, старитt наве
дени надъ водитt габъри. 

Тв еж. отколешни стражи при вхо
да на долината 1 ••• 

И сега, допрtли гJiави, нtщо тихо, 
тихо си шушнагъ ... 

Та никога, отъ като поr.:нятъ тt., 
никога това чудо не е бивало! ... 

- Тука еж минава;ш тихо и без
шумно и то само въ късни и потайни 
доби, бронзовиг:В хайдути и смtлитt. 
орли на Jiеrендарния борецъ за сво
бода Яне Сандански, за да кацнатъ 
въ недостжпнит-в канари на »Крt.сна", 
политвали къмъ чутовенъ подвигъ и 

безкръстенъ гробъ ! ... 
Но такова невиждано rърмяще чу

довище, тукъ не е отвъкъ минавало! ... 
А сега, то лети по стръмния и змий

ски пжть. На мtста чувствувате и раз
бирате, че не се возите, а просто ле

тите надъ пропасти и бездни. Пж.тьтъ 
извива така страхотно и остро, че мощ

ната кола ридае отъ мжка, а вие не 

виждате предъ себе нищо друго, ос
венъ въздушнитt. висини, въ които сте 
увисна„1и ! ... 

„ КАМЕНИЦА" ! . . . Кой поетъ даде 
това чудно име на тази вълшебна до· 
;шна? ! . . . Само нашиятъ народъ има 
това тънко и богато чувство къмъ 
природата. 

Р-hката се провлича като приказно 
чудовище, като пъргавъ змей - горя
нинъ, съвсемъ невидима въ своето чи

сто каменно корР.то, издълбано презъ 
вtковетъ. Тя п-1,е и безспиръ раз
казва странни, забравени вече легенди 
и пt.сни, цtла скрита въ вtковни 
буки, габъръ и джбъ. 

И 1<оrато изведнъжъ кацнете на 
"Зидани ба чии", кж.дето колата спира 
3а 1\1алко, за да поеме дъхъ, обърнете 
се назадъ ! 

- Тогава ще останете очудени и 
изумени отъ неизразимото очарование 

на д.олината ! ... 

Наменнца 8 П~рИН'Ь Сн. Мнронс1ш 

Ю;:tушкн ча.nъ О Рн.nа Сн. Загорово 

- Кой, за Бога, кой, боrопомазанъ 
и пиянъ отъ красота майсторъ, раз
пил-в съ такава безумна щедрость, па

литрата си тука? 1 ••• 
- Кой маrьосникъ, съ благосло

вени отъ Бога р.жце, излъ това очаро
вание и вълшебна симфония отъ багри 
по кроткит-в склонове на цолината? ... 
И за да превърне картината въ истин
ска омайна п-всень - съ какво въ,11-
шебство я сложи въ рамката на това 
бездънно, синьо опалово небе ... 

- Щъркеловъ, Щъркеловr, този 
чародей, съ удивителна външна при
лика на Артуръ Рембо, той е миналъ 
отъ тука и е превърналъ долината въ 

галерия на своитъ картини! ... 
Въ тиха звездна нощь е миналъ той 

тука, безумно вдъхновенъ. 
И съ чудната щедрость па сърд

цето си и съ своигh голъми ржце на 
магьосникъ, той е разпилялъ тука всич
кит-в ЦВ'ВТНИ П'ВСНИ на душата си! ... 
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Масивътъ Попова шапка 8 Шаръ 

БР'l>ЗАТА 

А кой, кой те хвърли, кой те за
сади тука, въ това диво, недост .жпно 

царство на скалитt - бледа, нtжна, 
тънкоствола брtза? ... 

Ти зъзнешъ и тръпнешъ гола и 
бtла като Хера ! ... 

Слабото есенно слънце и острия 
есененъ мразъ еж извили, нак.ждрили 

и оцвtтили листата ти по дивенъ 
начинъ. 

И тt приличатъ сега Р.а ефирно
нtжнитt, на свtтло-жълтитt, на зла
тисто-коприненитt коси на приказно 
чаровна мома, изъ далечна северна 

страна. 

А ноемврийската нощь е закичила 
коситt ти съ бисеръ и елмази! 
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t.:н . Поповъ 

А край нея иэправенъ, бди съ дива 
ревность, нав.жсенъ черенъ боръ. Раз
весилъ дълги мустаки надъ неи, той е 

протеrналъ жилести черни ржце да я 

зграбчи •.. 

Тя е побtrнала - плаха и смутена 
- но повече не може да бtга - ще 
падне отъ скалата! ... 

Тя неможе, тя нtма да избtгне 
своята орись. 

День и нощь, години, цtлъ животъ, 
тя н'hма да види и да слуша другъ. 
Тя ще слуша само черния шепотъ на 
този влюбенъ, страшенъ горски испо
линъ ... И ще се опитва, ще плаче, ще 
ридае и ще трепери само подъ смо

лестото и черно дихание на неговата 

безумна черна страсть ! ... 



Вглеждали ли сте се въ очитt на тtзи, 
които слизатъ отъ планината? Не ви ли е за
троrвалъ онзи жаръ, който тt носятъ въ очи

тt си, възторrътъ въ разказитt. имъ и обая

нието, което излжчватъ тtхнитt фигури? И 
r1e сте ли се вамис11яли, че всичко това е даръ 
отъ тази планина? 

Тя дарява здраве, радость, животъ ! Влива 
въ кръвьта чуденъ жаръ и я раздвижва така 

буйно, че кара човtка да тича съ лекотата на 

еленъ, да nte, да скача и, уnоенъ и воленъ, 

да поема дъхъ толкова дълбоко, че да чув
ствува, какъ цtлото му сжщество се изпълва 
съ неизравимъ, безкраенъ възторrъ. А следъ 
това при почивката да потъва всрtдъ лжчитt 
на залtва, да притваря очи, да се упоява и 

презъ унеса си да слуша, к.зкъ планината му 

говори и разказа най-хубаватt си приказки, 
Та нима има нtщо по хубаво отъ това, 

да 6.ждешъ въ планината? Да метнешъ рани
цата и да засвиришъ безгрижно съ уста, по

елъ по пжтеката, която се вие нагоре. Да чув

сrвувашъ, какъ слънчевитt лжчи се промък
ватъ предъ надвесенитt клони и rалятъ заrо
рtлитt лица. Да дишашъ отъ свежия въздухъ, 
да пиешъ отъ кристалнитt води, въ които има 

разтворени капки отъ божествената амброзия. 
Да чувствувашъ какъ сила изпъ.11ва тtлото 
ти и ти да ставашъ rолtмъ, rолtмъ ... 

И край сивитt с1<али, обвити въ мекъ мъхъ 
и изъ заспалата гора, разбужiХ.зна само отъ 

АСЕНЪ РАЭЦВ~ТННКОВЪ 

ДИМИТЪР~ МИЛЕВСКИ 

1 
• 

шепота на сухитt клонки подъ краката, и 
храй пtнливитt поточета, или всрtдъ пъст

ритt морави - навсtкжде се чувствува при

сжтствието на тази странна сила, за която нt
ма нито образъ, нито думи. Приказна маrес
ница, която е изпънала върху своята арфа 
най-хубавитt струни отъ човtш1<ата душа, 
която прави сърдцата rолtми и събужда въ 
тtхъ една велика любовь къмъ плоднитt нивя, 
които нашитt бащи еж разорали, къмъ мал

китt кжщурки, сгушени въ долинитt, кждето 
любимитt майки ни очакватъ, къмъ равнинитt, 

къмъ потоцитt, къмъ безбрtжното небе, къмъ 
всичко което се нарича наша Родина! Вt
ренъ стражъ, за който нtма нито сънь, нито 

покой! 
И тогава, когато влизашъ въ борба съ бу

шуващата снtжна виелица, чийто ревъ, по-си

ленъ отъ този на глутница, се носи изъ усои

тt, или когато напрtrвашъ силитt си до бо
лезненость, увисналъ на нtкоя скала, за да 

изкочишъ до малката площадка - вctJCora те 
води - не - а тласка тази сила. Стремежъ 
нагоре и все нагоре ! 

Защото планината е люлката на борческия 
духъ ! Весталка, която поддържа огъня на вол
ностьта и свободата! 

Всtки неинъ синъ и поклонникъ носи ис

крица отъ този оrънь. Отъ него носятъ всички 
които слизатъ отъ планината. 

Защо да не бж.дешъ и ти между тtхъ? , 

СЪСЪ НОКТИ и зжби възлъзохъ. Следъ мене кръвьта ми, о Господи, 

кръвьта, като нанизъ отъ В,У,rлени, rp1;ii ннзъ рудини и проходи. 

Ония, конто обичахъ, спятъ мъртви тамъ долу въвъ безднитъ , 

и ето ме: самъ посрtдъ пропасти, камъкъ, безбръжность и ледници, 

Наз:~дъ ли? Напраздно, Не мога. Ще падна безъ сила срвдъ урвнтъ, 

а страш110 е самъ подъ эвездиn, подъ въчння куполъ и буритt. 

Защо си запалилъ въ сърдцето ми зеинит1; жажди и трепети? 

Защо ме доведе Тн тука изъ тнхиn пазви на степитъ ? 
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ИВАНЪ КОЗЛОВС({И 

При разrлеждннето на въпроса за разчленението на Ро • 
.11оnитt , ще си служимъ съ картата 1 : 200.00J, умаJ1ена отъ 
насъ четири пж ти, а сжщо и отъ личното ни обхождане 

на Родоnитt. 

За по -леко ориентиране, наименуванията и височинит'k 

не еж. nром"tненн, а си оставатъ такива , каквито еж и по 

картата 

Нtма друга планина въ България тъй 
силно ра3ч.11енена като Родопитt. Tt пред· 
ставляватъ една система отъ планински ве

риги, много отъ тtхъ наподобаващи отдt;1-

ни планини. 

Трудно се подаватъ Родопитt на едно 
по-ясно опредtлено орографско скициране, 

но все пакъ ние трtбва да го опредtлимъ 

- да 11осочимъ снелета на тази планина, 

3а да имаме представа 3а нея. 

Преди да пристж.пимъ къмъ излагане 

нашето мнение по ра3членението на Родо

пи'tt, ще посочи.мъ какъ се и3учава ТО3Н 
въпросъ въ училищата. 

Въ учебниl(З по география 3а осмитt 
v.ласове (Д. Костовъ ), се дава следното ра3-
члененv.е на Родопитt: 3ападни, срtдни, 

и3rочни и южни. Западнитt Родопи се 
nростиратъ отъ в. Манчу (Рила) до Кри
чимската рtка; Срtдниrt Родопи се про
стиратъ отъ Кричимската р·вка до Тополо
вия проходъ; Иэточнитt Родопи се прости
ратъ отъ Тополовия nроходъ ло р. Марица 
при Одринъ; Южнитt Родопи - отъ в. Пе
реликъ до гр. Дедеагачъ. Въ дейспштел
ность има иавестно иамtнение отъ уче

бника при nредаванеrо на тази материя, ка
то напр. в. Манчу се nромtня съ седлови
ната ~tежду Белмекенъ и Джаферица и др. 

Сж.щиятъ този въпросъ, издоженъ въ 
"Помагалото аа ученици и самообраэова
ние м на Д. Костовъ се ра3глежда така: Ро
допитt се дtлятъ не западни и и3тОчни. 
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Западннтt Родопи се прост11ратъ on, Рила 
до рtка Чая, в. Переликъ и гара ~укъ при 
Места; Иаточнитt Родопи - отъ rолtмия 
планински вж3елъ при в. Переликъ на И3· 

токъ до р. Мариц.~. Оrъ р. Арда, Източ
нитt Родопи се д'hлятъ на два дtла: севе-
роизточни и юrои3точни . Първитt завър

шватъ при Одринъ, вторитt-аападно отъ 
Дедеаrачъ. Въ действителность, така се е 
и преподавалъ този въпросъ въ училищата 

ни. 

Ние раадtляме Родопитt на три г;1авни 

групи : западна, централна и източна. Тия 
три главни групи се състоятъ отъ три ус

поредни билни вериги и четири напрtчнн 

вериги. ТО3И е wскелетътъ" на Родопитt. 
Въ приложената карта не еж показани 

всички дtлове на Родопиrt. 

·тРИТъ УСПОРЕДНИ БИЛНИ ВЕРИГИ 
НА РОДОПИТъ 

Ние наричаме тt3и вериги „успоредник, 
•1акаръ и да не еж геометрически успоред

ни, тъй като nъ генералната си посо1(а еж. 

успоредни; иначе тt силно криволичат~,, 

особено южната ве рига. 

Тtзи три вериги ще наречемъ: северна, 
срt.диа и южна. 

Вс ·tка една о:rъ тt3и вериги се състои 
отъ по три части: эашщна, централна и из

точна, които плизатъ въ състава с1 ответно 

на 3ападната, централна и изтGчна родопсl(н 
групи. 

МЛРА ГИДИКЪ 

си. д-ръ Телчаровъ 
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Пероенкъ - Рнмокнятъ nжтr. 8 Родоnнт'5 

СЕВЕРНАТА БИЛНА ВЕРИГА 

Тя започва отъ вододtлната седловина 
на р. р. Крива и Места, простира се къмъ 
с. Чепино, кждето се сtче отъ Чепинската 
рtка и по-нататъкъ се очъртава отъ в, Пи
шинъ боръ (1632), Семива (1877), Семеръ 
Аланъ (1922), Баташки карлъкъ (2082), к. 
1963, Чалъ тепе (1592), Могилата (992). 
Тукъ тя се сtче отъ р, Вжча, кждето за
вършва западната часть на веригата. Тави 
часть влива въ западната родопска група, 

като северенъ нейнъ дtлъ. 

Северната верига следва по-нататъкъ : 
Персенкъ пл., която представлява централ

ната часть на Северната верига и северната 
часть на Централната родопска група. На това 
м'kсто Северната верига се сtче отъ р. Чая. 

Ц. Ла1рено1" 

Следва по-нататъкъ източната часть на Се
верната верига презъ Радова пл., Момина 
вода (1873), Роженъ, св. Духъ (1873), 
Ени ханъ (1842), Аква тепе (1577), Кокезъ 
тепе (1538), Сиври тerie (1075), Кара тепе 
(1024), к. к. 824, 574, 489, 542, 508, 553, 
443, 603, 616,587, в. Кара тепе (702), к. к. 
703, 574, 140, 153, 125, и завършва при 
Одринъ, Източната часть на Северната бил
на верига съставлява северния дtлъ на Из
точната родопска група. 

СР'tДНА ТА БИЛНА ВЕРИГА 

Тя започва отъ к. 839, при с. Юрук-ь 
(между Бtлица и Якоруда) и следва по
нататъкъ к. 1501, Велика (1730), Гюлъ 
тепе, Куру тепе, Кара тепе, Йелли тепе 
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Устово 8 Изгрtвъ 

(1801), Каргъл.ж (1880), Солджакъ баиръ 
(1846), Янъкъ тепе (1792) к. 1707), Ко
ван.п.жи дагъ, Панаиръ гидикъ (1685), с. 
Настънъ, р. Вжча. Тукъ завършва западна
та часть на Срtдната верига, която образува 
срtдния дt.11ъ на Западната родопска група. 

По-нататъкъ следва централната часть на 

Срtдната верига: Мурсалица, к. 1942, Кар
лъкъ (2187), Переликъ (2173). Тази часть 
образува централния дtлъ на Централната 
родопска група. Следва източната часть на 
Срtдната верига: Крушова пл. , с. Топоклу, 
кждето веригата се сtче отъ р, Арда и про
дължава презъ с. ЕникьоА и к,к, 1285 и 
1560, 1175, 850, 829, rp. Мастанлж (Мом
чилградъ), гдето се сtче отъ р. Сю
гюдлiо чай, минава презъ Кушукавакъ 
(Круа1овrрадъ), к. 698, Карталъ тепе и сти
га до Одринъ. Тази последна часть на 
Срtдвата верига представлява срiдната 
часть на Източната родопска група. 
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Даренка Георгнева•Атанасова 

ЮЖНАТА БИЛНА ВЕРИГА. 

Започва отъ долното течение на р. До
спатъ, близу до с, Гушево и р. Места и 
следва по-нататъкъ : в. в, Чука, Шипка, Ча
дъръ кая (до тукъ е западната часть отъ 
Южната билна верига и южниятъ дtлъ на За
падната родопска група - Каинъ чалъ, Му
саята - централната часть на веригата и 

южния дtлъ на Централната родопска група 
и по-нататъкъ следва източната часть на 

южния дtлъ на Източната родопска група : 
Мусаята (5091), к. к. 1177, 1538, 1350, 
1845, Кушларъ (2177), к. 19.50, Хасанъ ага 
(1061), Маргазанъ (1500), 1050, Бургазъ, 
930, 1000, 950, 950, Карлъкъ даrъ 1900, 
1055, 900,958,915,951, 1000, 1050, Коджа 
яйла (1289), к. к. 1195, 865, 950, 651, 270 
265, ~38 и стига до Димотика. Южната 
билиа вдриrа има наА-криволинеяно напра
вление. 



Уотово 8 Эалtзъ 

ЧЕТИРИТЪ НАПРъЧНИ (ВЕРТИКАЛ
НИ) ВЕРИГИ. 

ПЪРВАТА НАПРъЧНА BEPИГA~-ifl 
Започва отъ връзката между Рила и Ро

допитt и следва въ южна посока презъ 
Гюлъ тепе, Чалъ и стига до Места, при 
вливането на Циропо.11скате рtка въ Места, 
до с. Цирополе (Господинъ). 

Тази напрtчна верига принадлежи на 
Западната родопска група. 

ВТОРАТА НАПРвЧНА ВЕРИГА 

И тя принадлежи на Западната родоп
ска група. Тя започва при с. Елли дере 
(Вtтренъ) и следва по Семеръ Аланъ, 
Сютка, Йелли тепе, Соуджакъ баиръ, Пер
надаръ тепе, Каинъ чалъ, Чадъръ кая и 
завършва при вливането на Междиловската 
р·hка въ Места. 

]:lаренка Георrнева-Атанаоова 

ТРЕТАТА НАПР'tЧНА ВЕРИГА . J 
Тя принадлежи на Централната родоп

ска група. Тя представлява и главната на
прtчна родопска верига или главното на
прtчно родопско било. Тази верига започ
ва при с. Брtстовица (Пловдивско), спуска 
се на югъ къмъ Пилавъ тепе, в. Персенкъ, 
к. 1986, Чепеларски връхъ (1656), Пере
ликъ, Кушларъ и стига до Ксанти. Дължи
ната на веригата е около 120 клм. По тазъ 
верига се намиратъ следи отъ римския 

пж.ть свързващъ Бtломорието съ Тракия. 

ЧЕТВЪРТАТА НАПР'tЧНА ВЕРИГА 

Тя принадлежи на Източната родопска 
група. Спуска се при с. Бисеръ (между 
Харманлий и Любимецъ), к. Каратепе (702), 
к. 110 (на това мtсто се сtче отъ р. Арда), 
к. 580, 698, 750, 560, Коджа яйла (1287), 
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ОРОГРАФИЯ НА РОДОПИТ'i:> 

МАСЩАБЪ 1 : 800,000 

(по картата 1 : 200.1)00 умалена 4 пк.r11) 

ИЗРАБОТИЛЪ : нв. козловrки 



с . Рудоземъ О Родопнтt 

1195, 865, 950 и завършва западно отъ 
Дедеагачъ (при Макри). Дължината на тая 
напрtчна верига е около 130 клм. 

ГЛАВНОТО РОДОПСКО БИЛО 

То е комбинирано отъ всички гореспо
менати успоредни и напрtчни вериги. За
почва отъ вододtлната седловина на р. р. 
Крива и Места, минава презъ в. в. Велика, 
Гюлъ пепе, Йелли тепе, Каинъ чапъ, Пере
ликъ, Кушларъ, Маргазанъ, Карлъкъ дагъ, 

к. 958, 1000, 1050, 1289, 1195, 950, Кепе
бекъ, Макри (западно отъ Дедеагачъ). Това 
било има югоизточна посока. То не се прt
сича отъ рtки. 

ЦЕНТРАЛЕНЪ РОДОПСКИ ВЖЗЕЛЪ 

Вжsепътъ, или ако можемъ така да се 

изразимъ „ пжпътъ" на Родопитt - това е 
в. Перепикъ ( съ платовидно теме). Той е 
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сн. д-ръ Шннтеръ 

орографско срtдище на Родопитt и свърз
ва тритt билни вериги помежду имъ, за
едно съ Централната напрtчна верига. Спо
лучливо би било той да се нарече „вжsе
лътъ" или „пжпътъ". 

ЗАПАДНА, ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА 

РОДОПСКИ ГРУПИ 

Ние вече ги очъртахме по-горе, но час

тично, а сега ще ги очъртаемъ като цt
постни групи. 

ЗАПАДНАТА РОДОПСКА ГРУПА 

Тя включва западнитt части на тритt 
успоредни билни вериги и дветt напрtчни 
вериги (първа и втора). Границитt на За
падната родопска група еж: отъ северъ -
Крива рtка и Марица (до р. Вж.ча); отъ 
запаАъ и югъ - Крива рtка и Места (до 
Миждиловска рtка); отъ изтокъ - р. р. 



Моотъ на р. Арда е Родоnнтt 

Вжча и Ммждиловска. Освенъ поменатигl; 
петь rлавни вериrи отъ тази група, заслу

жава внимание и Югозападния доспатски 
дtлъ, който се отклонява отъ първата на

прtчна вериrа при в. Гюлъ тепе, като се 
простира надъ дtсния брtгъ на р. Доспатъ. 
Друrиятъ досnатски дtлъ се спуска сжщо отъ 
Гюлъ тепе, надъ лtвия брtгъ на р. Дос
патъ и е комбиниранъ отъ малки части на 
западната часть на срtдната билна верига 
и втората напрtчна верига. Въ миналото, 
Родопитt еж се наричали „Доспатъ даrъ" 
(Доспатска планина), по името на тия два 

дtла. 

За отбелязване е и едно друго откло

нение отъ първата напрtчна верига, което 
се спуска въ южна посока, между р. р. Ка
нина, Бистрица и Места (между устията на 

първитt две рtки). 

Множество още други дtлове се разти
латъ въ най-разнообразни посоки между 

сн. д-ръ Шн1перъ 

поменатитt вече вериги на Западната ро

допска група. 

Най-високитt върхове на Западната ро
допска група еж: Джаферица (2301 ), кОйто 
е и най-високиятъ родопски връхъ. След
ватъ другитt върхове: Сютка (2188), к. 
2112, Балабаница (2185) и Баташки Кар
лъкъ (2082). 

Дължината на Западната група е около 
70 клм., а ширината - около 100 клм. 

По-важнитt басейни, образувани отъ по
rолtмитt преплитания на Западнитt родоп

ски вериги еж: Криворtчниятъ, Ядениш
киятъ, Еллидеренскиятъ, Старорtчкиятъ, 
Домуздеренскиятъ, Канинскиятъ, Елешнич
киятъ, Дращеничкиятъ, Бистричкиятъ, До
спатскиятъ, Миждиловскиятъ и др. 

Връхъ Сютка се намира въ центъра на 
Западната родопска група и на нейнитt 
водни басейни. 
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ЦЕНТРАЛНАТА РОДОПСКА ГРУПА 

И тая родопска група разгледахме по
рано на части, а сега ще я разгледаме 

изцtло. 

Границитt на тази група еж : отъ Се
веръ - р. Марица (между В.111.ча и Чая); отъ 
западъ-р. р. В.111.ча и Миждиловска; отъ югъ 
- частьта отъ Места включваща се между 

р. Миждиловска и с. Окчиларъ - Ксанти; 
отъ изтокъ - р. Чая, изворитt на р. Арда 
и р. Яс.111. евренъ дере. 

Ценrралната родопска група се обра
зува отъ централнитt части на тритt успо
р!!дн.и билни вериги, nросtчени отъ тре
тата по рсдъ напрtчна гпавна вep1Jra (Плов
дивъ-Ксанти). 

И тукъ, подобно на Западната родопска 
група, тия главни четири вериги излж.чватъ 

въ рззни посоки множ~ство още други по

малки дtлове, 

Централниятъ връхъ тукъ е Переликъ. 
Други по-забележителни върхове въ rpy, 
пата еж: Широколжжкиятъ Карлъкъ (2187), 
Мусаята (2091) и Персенкъ (2075). 

По-важнитt водни басейни въ групата 
еж. : Тъмръшкиятъ, Бачковскиятъ, Лжджен
скиятъ, Мугленскиятъ, Триградскиятъ и др. 

Размtритt на Централната родопска 
група еж около 35 клм. широка и около 
120 клм. дълга. 

ИЗТОЧНАТА РОДОПСКА ГРУПА 

(АР ДИНСКИ И Б1:>ЛОМОРСКИ 

РОДОПИ) 

Тукъ попадатъ източнитt части на три
тt билни вериги и напрtчната на тtхъ ве
рига и които очъртахме по-рано, а именно : 
източната часть на Северната билна верига 
- Роженъ, св. Духъ, Кокезъ тепе, Одрннъ; 
източната часть на Срtдната билна верига 
- Крушова пл,, Топуклу, м. к. 1560, 1175, 
850, 829, Мастанлж. (Момчилградъ ), Ко
шукавакъ (Крумовградъ), Ивайловградъ, 
Одринъ. Следва източната часть на Юж· 
ната билна верига - Кушларъ, Марrазанъ, 
Карлъкъ дагь, Коджа яАла, к. 1195, Димо-
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тика. Напрtчната верига се простира отъ с. 
Бисеръ на югъ - до Дедеагачъ. 

Ивточнитt части на Северната и Срtдна 
билна верига ще наречемъ Ардински, поне
же между тtхъ протича р, Арда, а източ
ната часть на Южната верига ще наречемъ 
Бtломорска, понеже тя е последната главна 
родопска верига надъ Бtломорието. Отъ 
нея се наб,1юдава Бtлото i1ope. Бtломорска
та верига спуска своитt клонове къмъ мо
рето: Гюмюрджинскиятъ, Дедеагачкиятъ, 
Ференскиятъ, Софлускиятъ, и пр. Послед
нитt два клона се спускатъ къиъ долното 
течение на Марица. 

Като централенъ пунктъ на Източната 
родош:ка група може да се посочи rp. Мас
танла. (Момчилградъ), 

Най,високъ връхъ въ rрупатаj единстве

ниятъ надъ 2000 м., е Ч1мъ-тепе (2001). 
По-важнитt дtлове, които ивлж.чва 

източната часть на Северната билна верига 
еж Крушовска пл., Сливу, Драгойненскиятъ, 
Хасковскиятъ и др. 

По-важнитt водни басейни отъ тsэи 
група еж: Чамдеренскиятъ, Кабааrачкиятъ, 
Милкоарденскиятъ, Сюrюдлючайскиятъ, Да
мудеренскиятъ, Юзrатчзйскиятъ, Акчехи
сарскиятъ, Къэълделийскиятъ, Олудерен. 
скиять, Добричкиятъ. 

Размtритt на Източната група еж око
ло 146 клм. дължина и около 130 макси
мална и 40 клм. минимална ширина. 

ГРАНИЦИТ'I> НА РОДОПИТ'I> И Т1>Х

НИТ1> ГРАНИЧНИ д1>Л0ВЕ 

1. Отъ северъ - р. Марица съ след
нитt по-важни дtлове : Сестримскиятъ, Ала
башкиятъ, Каркарията, Пещерскиятъ, Тъм
ръшкиятъ, Асеновградскиятъ, Брtrов-

РИЛСКИ ЦВ'l>ТЯ 

си • .11.-ръ Мнновъ 

.. 
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скиятъ (Борисовградско ), Хасковскиятъ, 
Харманлийскиятъ, Свиленградскиятъ и 

Одринскиятъ. 

Ивай;1Овrрадскиятъ. Димотишкиятъ, Соф„у1f
скиятъ и Ференскиятъ. 

2. Отъ 3ападъ - Крива ръка и горното 
течение на рtка Места (до къмъ Невро
копъ ), съ по-важни д·влове: Якорудскияrъ, 
Елешнишкиитъ, Неврокопс1шятъ. 

3. Отъ югъ - срtдното и долното те
чение на р. Места (до Окчи11аръ при Ксан. 
ти) и по-нататъкъ по Б·!;11оморското край
брtжие, до устието на р. Марица. По-важ
нитt гранични дtлоnе тукъ еж: Доспат
скит·в, Ксан-rийскиятъ, Гю:.1юрджинскинтъ 
и Дедеагачкиятъ. 

РАЗМоРИТЪ НА РОДОПИТо. 

Както видtхме, размtритt на Западната 
родопска група еж 70/100, на Централнатэ. 
~·рупа - 35/120 и на Източната група -
145/130 кл.м. Общата дължина на Родопи
тt е около 255 клм. 1 а срtдната ииъ ши
рина около 11 О клм. 

4. Оrъ изтокъ - долното течение на 
р. Марица (отъ Одринъ до морето). По-
1Jажннт·k дtлове въ тази гр~шична зона еж: 

За отбелязване е отъ геологично гледи
ще чо тритt планински вериги, а имешrо 

Цr.итралната Стара планина (между Искъра 
и Желtзни врата), Срtдна гора (между 
Искъра и гр. Ямболъ) и Родопитt (между 
Якоруда и Одринъ), еж почти успоредни 
една на друга и лежатъ почти на еднакви 

географски ширини (началнит-в и11ъ и край· 
ни пун1<тове еж на едни вер1и1<ални 11ин1,и). 

ПЛАНИНСНИТь пустини спятъ навtни. 

Като небесенъ пухъ снtrътъ вали, 

Заrубилъ всtни белеrъ и пжтена, 

възлизамъ азъ лрезъ урви и скали. 

Подъ меиъ rрадътъ остана въ снtrъ затрупанъ -
моrжща длань въвъ здрача ro люлtй, 
11 блtскатъ му стъклата като люспи 

по бронята на лютъ планински змей. 

Защо напустнахъ топлото огнище ? 
Защо по върли сипеи в1-рвя? 

Нжде ср·l;дъ тия снtжни пепелища 

ще спра и сложа сънена глава? 

Не знамъ. Азъ виждамъ стръмнини край мене, 

задъ мене - бездни, · шеыеть и ты1н, 
снtrътъ залива остритt купени, 

снtrътъ приижда, шушне и дими. 

И може би ще падна въ п,я тръни, 

ще падна съ ледъ на устни и страни : 
и J1ато r,1Оренъ камъкъ ще потъна 

въвъ снtжнитt пустинни глъбини. 

АСЕНЪ РАЗЦВЪТНИКОВЪ 
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Наблюдателница Фердннnндовъ връхо 8 Стара nланина 

Вървимъ устремени н агоре 

къиъ rорди и зли върхове, 

съ които салъ Господь говори 

и в.11астно оттамъ ни зове ; 

Въ душитt ни смi;лость безумна 

ни вдъхва отъ синия миръ, 

.и кани на nриказенъ пиръ, 

Toii бурята въ нощи безлунни. 

Мъгли ни обвиватъ и вtrьрз 

въ клонитt свири и ntii, 
а топлата rрж.1ъ на земята 

за тиха почивка копнtй. 

Но бурята въ 1шrъ прем1щавз 

nредъ чудото тръпне11ъ въ эахласъ 

въ синия вечеренъ часъ 

хижа Paii, своя рай откроява 
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СТАРОПЛАНИНСКИ ВИХРИ 

И трепти като приказка чудна, 
водопада н адъ нея шуми, 

а студенитt тъмни скали, 

като млада невtста я пазятъ. 

До нозетt й блика сту11ена 

ненапита балканска вода 

и разх.лаждз сърдцето зелено 

на безкрайната, стара rорз. 

Подай ми чаша ненапита 

искряще вино ми подай 

и чуй какъ стене и ридай 

гората - буря я връхлита. 

А тукъ е топ.ло, веселъ глъчъ 

и нtжни думи се раэплитаrь 

11 отъ луната свtтъ.лъ JJII\ЧЪ 

по коситt ми играе. 

Ьt. Vn .'(1 r. 
/J. ~.rt_. 

~ 

Умора тежка ни сковава 

клепачитt за сънь се спуща. тъ 

и натежалата глава 

връхъ топла rрць отпущашъ. 

И Бузлуджа заспива своя 

съ видения изnъдненъ сънь . 

Нечакано призовенъ звънъ 

разбужда сънищата эноiiю1. 

Гората стене - вtтрове 

превиватъ тежкитt й клони . 

Ахъ, кой въвъ мра ка ме зове 

и трепетни въздишки рони. 

Чуй, бурята беснtе вънъ, 

листа отронени развихря. 

Люлtiiте младия ни съиь, 

о, вий, старопланински вихри. 

ОФЕЛИ51 l<АСАБОВА 
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• Съюзната председателска копференци,~ 
свикана отъ Ц. н. на 20 декември!! 1942 r. въ 
гр. София, недtпя, 9·30 часа преди пладне, въ 
салонитt на Славянското дружество, има след· 
ння днсвенъ редъ : 

1. Приветствено слово отъ пре4сеJХате11я на 
Б. т. с., д-ръ ·Божко Ковачевски, 

2. Прегледъ на съюзната де!lность за време
то отъ юбиле!lния съборъ въ Бургазъ - 30 
юлий 1940 г. до края на 1942 r. Доклади на 
съюзния секретарь Ив. Ивановъ и председателя 
на съюзната контролпа комисия П. Хаджиевъ. 
Разисквания. 

3. Докладъ по бждещата съюзна де!lность 
отъ подпредседателя Г. Драrоевъ. 

4. Режимътъ въ съюзнитt хижи, мtркитъ 
които тръбва да се приложатъ за неговото из
пълнение и належащи промъни въ правилника. 
Доклади на Т. Тодоровъ и В. Радевъ. 

5. Съюзната пропаганда докладъ отъ Д. 
Чолаковъ. 

6. Разни. 
Д-ръ Ковачевски поздрави съ добре дошли 

всичкитъ делегати, като предупреди, че живtемъ 
въ по-особени времена и че се налага снизхо
дителность въ преценката имъ за де!lностыа на 

Централното настоятелство на Б. т. с. 
Това предупреждение, обаче, се оказа, че е 

само проява на скромность отъ страна на на

шия председатель, тъй като всички делегати 
единодушно одобриха дейностыа на Ц. н. за 
1942 и изказаха пожелание тази де!lность презъ 
новата година да може да запази досегашния 

си уровевъ. 

Правtше отрадно впечатление фактътъ, че 
конференцияга мина при пъленъ редъ, съ про

явена добра воля и разбраность отъ страна на 
всички делегати. 

По точка първа - прегледъ на съюзната 
дейность - се изнесе предъ делегатитt постиг
натото отъ Ц. н. презъ 1942 год., като имъ се 

раздаде и по единъ специално отпечатанъ за 

случая отчетъ . Както е споменато и въ този 
отчетъ, разгледа се организационния жнвотъ на 

Б. т. с., обясниха се отношенията на последния 
съ официалнитt власти и сродни организации 

въ страната. Финанситъ, хижестройството съ 
хижния режимъ и маркировката, планинската 

спасителна служба, диапозитивната служба, пе
чатнитъ издания и пропагандата и др. · бъха 
въпроситt, които последваха. 

Докладътъ за бждеща дейность на r. Дра
гоевъ, отсжтствуващъ поради бо11есть, бt про
четенъ и напълно одсбренъ. 

Г-дата Тодоровъ и Радевъ дадоха своитt по
пробни и добре обосновани изложения за ре
жима въ съюзнитъ хижи и за планинската спа
сителна служба. Този въпросъ донесе за пз
водъ общия повикъ на всички делегати срешу 
неорганизирания туризъмъ. 

На~,.рай, г. Дянко Чо11аковъ направи едно ве
ликолепно изложение за плана си за пропагандю1 

дейность презъ 1943 год. Засtrнаха се всички 
области и начини за пропаганда. Този докладъ ще 
дадемъ въ следващата книжка изц-\;110. 

Доклади бъха направени отъ делеrатитъ на 
к11оноветt въ Пловдивъ, Костенецъ, Перникъ, 
Плъвенъ, Банско, Витоша-Ю. т. с. и др. 

Г. проф. Захариевъ говори надълго върху 
своитt разбирания за хижния режимъ. 

Оrъ всички сподtлени приказки се извади 
общото заключение, че е неоправдано неоргани
эиранитъ туристи да ползуватъ изграденото отъ 
организиранитt такива, поради което се реши 
такситt по всички хижи да се утрояrъ за неор
rанизиранитt посетители. 

Отъ името на присжтствуващитt на конфе
ренцията почетни членове и бивши председатели 
на Съюза благодари г. д-ръ Козаровъ. 

Санкционира се провъзгласяването за поче
тенъ членъ на Съюза хърватския п'Ьllномощенъ 
министъръ въ София, r. д-ръ Жидовецъ, и 
председателя на търновския клонъ на Б. т. с . 
Г-НЪ ••• 

Конференцията се закри въ три часа сл. 
объдъ при отлични другарски чувства . и на
строение. 

Вечерыа въ единъ отъ софийскитt локми 
Ц. н. даде вечеря въ честь на де11егатитt. 
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• Нашиятъ мноrоуважаемъ и обичанъ по
четенъ членъ на Б. т. с. 11 Ю. т. с. и сег.ашснъ 
насиеръ иа Ц. н. на Б. т. с., бай Иванъ Хр. 
Ламбовъ, ще празднува на 6 февруариi! 1943 г. 
златната си сватба. Ц. н. възнсмi,рява да му 
направи особено nаздравленне по случая. 

• М,1нистерството на желi,зницит'!; е издало 
окржжно до всички гар,1, съ което постановява 

да се дава 25¼ намале:ние за всички български 
желi,зопн.тни пж1·ища на организиранитi, ту
ристи, въ случ·1й че т1, не еж въ 110-штки групи 
отъ 5 души. 

е Софиi1скиятъ клонъ на Б. т. с. .Алеко 
Константнновъ" презъ r.воя просвi,тенъ коми
тетъ уреди чрезъ дексмврий две сказки. 

Първата бъ изнесен!\ на 4 декемврий въ са
лона на Военния клубъ отъ проф. Михаилъ Ар· 
наудовъ на тема ,Иванъ Вазовъ и бългзрсl(ата 
nрирода •, а втората на 11 декемврнй въ салона 
на Сланянска беседа съ рефереичикъ Киро Ки· 
ровъ па тема .П,1анинска климатология и метео
рология•. Послецната сказка 61, съ11ронодена съ 
t1роектнрането на два културни филми изъ бъл
rарскитt п.~анини. 

• На 27 декем~рий т. г. секретарьтъ на 
Българския алпийски клубъ, Кар;ю Вилиеръ, е 
държалъ сказка въ Русе предъ повече отъ 
300 души на тема • Планинарството и Бълrар· 
скиятъ мпийски клубъ• като е прожектира.чъ н 
60 цвtтни диалозитив;:. 

о На 2 Ав1·устъ т. г. въ китния родопски 
кжть .П.;мпорово•, подъ върха .Караманджа" 
(Мурrавецъ) бt отпразднуванъ по тържест
еенъ начинъ традиционни11 празникъ на хижата 

.Студенецъ•. Вечер1,та въ пансиона .Здраве", 
бt уредена весе;1а вечерь на ПJанината. Сут
раныа предъ х;~ж~та въ спецп11ленъ анr:лой, 

свещеннкъ Василъ Д·аштровъ отъ с. Дин[{ата 
Пазарджишко, ведно съ дяконъ Шо1rовъ н ту
ристичес[{ИЯ хоръ, отслужиха тържественъ мо

.'lсб~въ, на който присжтствуваха надъ 1500 
цуши туристи н го-::ти, всички лtтовющн отъ 
• Пампорово•, между които 11 в,mни наши обще
с,веющи. 

• Г!.чtвенскияп, к.чонъ „I,aйll'l,шкa до.~инз" 
С11ъ ь. т. с. презъ 1941 rодина съграли въ м1,ст-
1юсть та , Коз:..-стена • - Централння Балканъ - в 1, 

е.з.но отъ царството на ед~лв:1йса въ България, 
собствена хижа. Презъ м. деке11врий на с. r. 
тая хижа 61, опожарена. 

Въ есеньта на т. г. дружеството, съ це~шото 
съдейств,1е на секция .Еделвайсъ• с. Чифликъ, 
Троянско, съ подкрепата на членоветi, на клона, 
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гражданството, банки и организации, звпочв:а 
възстановяването на rорната хижа, като въ 

края на строителния сезонъ можа да излt.е бе

тонната плоча за покрнвъ на бждещата хижа, 
използувайки стев:итi, на опожарената хижа. 

Клонътъ е възложи11ъ изработване на дърве
нитt. части за сжщата хижа и презь пролътьта 
смi,та да започне довършването на една часть 
отъ хижа .Козя-стена", като съ това сжщата 
стане обитаема и служи за обектъ при излету
ване, както на плi,венцн, троянци, кзрловци, 
така и на всi,ки любитель на деrендарния Бал· 
канъ. 

• На 15 ноемврий с1зна откриването на Дър
жаэното висше учиг.ище за тi,лесно възпитаr.ис 

нъ аулата на университера .Св. Климентъ 
Охр11дски.• 

Директорътъ на училището, проф . Георги 
Караиаановъ, произнесе слово въrху откриването 
на учплището и неговото значение за българ

ското тtдесно възпитание, а проф. Д-ръ Рус11 
Рацковъ чете академическа речь върху "тt
лесно възпитание и народно здраве.• 

о Захарий Жандовъ откри на 22 ноемврий 
въ салона на Студентския домъ фото-изложба 
.Изъ Макецония", въ която бtха застжпена 
битове и планински снимки. Изложбата има го-
л·tмъ успi,хъ. . 

• На стр. 144-145 отъ книжка 7-8 на 
Български туристъ нартата е означена като оро· 
гргфия на централна срi,дна гора, докато би 
трi,бвало да бжде орография на западна срtцна 
гора. 

ПЛАНИНСКА 

ПРИ Б.Т.С. 

Предн нзстжпнането на зимния сезонь Ц. н. 
на Съюза постави на разглеждане въпроса за 
r lланинската спасителна служба. Бi,ше разгле
дана основно нейната досегашна дей1;ость. Всич
ки констатираха, че досеr.:шната дейаос1ь F1a 
службата не е съответно организирана да за
доволи голi,м ит'!; нужди. Пред:;идъ на това, 
взе се решение да се прекжснатъ взаимни

тt. отношенитт съ иtr:ои организации по ржко
водството на службата и да се организира еж
щата при Съюза съ подкрепата на всички срод
ни организации. За тази цель натовари се единъ 
комитетъ въ съставъ: Василъ Радевъ, Т. То
доровъ, д-ръ Хр. Христовъ, Г. Зюмбю11еsъ 11 К. 
Саваджиевъ, който комитстъ да организира и 
р.жководи nрезъ 1943 rод. службата. 
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Избранпятъ комитетъ въ едно кжсо . вреwс, 
като се съобрази съ правилника за спасител
ната служба при Съюза начърта липиитt, по 
които ще се ржководи службата и rи докладва 
лредъ U, н., което rи одобри. Следъ това ко
А1итетътъ свика едно общо събрание ·на предст:1-
вители на всички клонове па Съюза н сроднитt 
организации. На това събрание присжтству
ваха около 150 души, както и една rо,твма rруш1 
селяни дошли отъ с. Драгалевци, Боила и Кня
жезо. Събранието биде открито отъ В. Радевъ, 
следъ което взе думата председателыъ на 

Съюза д-ръ Божко Ковачевски, който привет
ствува прис.111.тствуващитt и по особено селя
натt, които еж се отзовали на поканата, за да 

взематъ участие въ това голtмо хуманно дtло, 
предприето отъ Съюза. Следъ това взе думата 
r. Т. Тодоровъ, който направи изчерпате.шо из
ложение за начинит·в, по които ще се ржководи 

службата. 
Реши се да се създаде въ София Планин

ска спасителна служби при Б. т. с. Сжщзта 
и се ржководи отъ единъ комитетъ, състоящъ 

се отъ пе1ь дущи, избиранъ отъ U. н. на Съюз„ 
за една година. Комиrетътъ се конституира 
така: предсеа.атель Василъ Радевъ, подnредсе
датель Т. Тодоровъ, медицински съве1пикъ д-ръ 
Христо Христовъ, кас1~еръ Г. Зюмбюаевъ и се1<-

ретарь К. Сnваджиевъ. Въ всtки градъ се учре
дява по единъ комитетъ излжчванъ отъ клоliо

ветt на Съюза, състоящъ се отъ петь души, на 
които се възлага ржководството па Планинскат11. 
спасителна служба въ тtхния раl!онъ. Спе
циално за 1943 год. службата въ София и цt
лата страна ще се ржководи отъ общия комк
тетъ, докато сжщата бжде организирана. Всич
ки знаци до cera издаваю! за службата се пре
махватъ и временно члеповетt на службата ще 
иматъ по една лента на лtвата ржка съ над· 
писъ Планинска спасителна с11ужба при Б. т. с. 
Допълните.~но ще се изработятъ значки: де
журни и по11етни за ония, които еж. се проявиш~ 

в1- тази облi!С1ь. 
Докурннтt лица се раздtлятъ на три: де· 

журепъ лtкарь, дежурни идачи II дЕжурни по-
_сачи. Къмъ всtка група еж. з:;стжпени II трит't 
категории. с.~ужбата на всtки се заплаща, спо
!)едъ опредtления размtръ по бюджета. Освенъ 
това дежурнитt се ползуватъ съ безплатно 
спане въ хижитt и намалени такси за храна въ 
бюфетитt. Работи се да моrатъ да се улеснятъ 
и нt1<ои други работи, като облtкло, обувки 
и други. Дежурнитt носачи с.111. селяни, които 
се избраха отъ селата Драrзлевци, Бояна и 
Кнюксво съ съдействието на кметскит-t пред
ставитеш1 и комитета. 

Д-ръ Б Коеачеаски no,1ara в~нец• на паметната nn oчa r,одо Е,,ъ-теnе nРи нейното освещаване 
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Дежурнит'h нос11чи, за улеснение на турп
стит-в, при изкачването къмъ хижиrt; се задъл
жаватъ да извасятъ раницит1; и скит1; на тия, 
които пожелаятъ, при заплащане на раница до 

10 клrр. и скит11 по 150 лева. За по-тежки ра
ниuи - по споразумение. Дежурнит-в носачи отъ 
с. Драrалевци тръrватъ всtки спедъ обtдъ 
преди праздничния день, отъ заведението на 

баА Пенко наll-късно въ 5 ч. Дежурнит1; носачи 
о.ь с. Бояна тръrваrь сжщо въ 5 часа отъ за
вцението на бall Лазаръ. (заб,: временно за
браненъ пжть). Дежурниrt; въ с. Княжево тръr
ватъ отъ заведението на Шаховъ всtки празд
ничен-:ь день наА-късно въ 8 ч. с. 

За всички носачи, които ИАrатъ знака на 
службата, комитетътъ отговаря морално и ма
териално. 

Дежурнит-в групи за 1943 rод. се разпредii
лиха така: 

1-ВА ГРУПА НА ХИЖА АЛЕКО. Състои 
се отъ единъ лtкаръ, двама дежурни водачи и 
четири нщачи. Всичкитt еж длъжни да бждатъ 
въ хижата всtки неприсжтственъ день въ 9 ч. 
сутриньта кждето въ специална книга за; де
журствата се раsписватъ. Презъ цtлия день, лt
карьтъ и дежурнитt водачи обикалятъ въ palloнa 
на хижата, а адежурнитt носачи се намиратъ въ 
хижата. Въ 4 ч. сл. обtдъ, дежурниятъ лtкарь 
и двама,а водачи-дежурни потеrлятъ презъ Сте
ната за Лъвчето, кждето въ 4½ ч. се срtщатъ 
съ дежурпитъ, конто идватъ отъ Черни връхъ 
и заедно образуватъ групата, която се спуска 
къмъ Жtлезничарската хижа презъ Каменното 
здание. Дежурнит1; носачи оставатъ въ хижата 
до 4½ ч., спедъ което се спускатъ по пжтя за 
Драгалевци. 

П-РА ГРУПА - НА ЧЕРНИ ВРЪХЪ. Тя се 
състои отъ единъ .z;ежуренъ лtкарь и двама де
журни водачи, единиятъ отъ които се взима отъ 

служащитt на Черни връхъ. Дежурнитt отъ 
тази rpy11a трtбва да бждатъ въ заслона на 
върха най-късно до 9 ч. сутриньта. Ti; оби
ка.1ятъ района на върха презъ деня и въ 4 ч. 
сл. обtдъ, следъ като поканятъ всички туристи 
въ заслона да тръrнатъ надолу, се спускатъ 

къ111ъ Лъвчето. Ако по nжтя има останали още 
туристи, тъ ги изча1<ватъ и с,1едъ това се съ

биратъ съ групата. отъ Алеко на Лъвчето и отъ 
тамъ заедно се спускатъ къмъ Ж1;лезничарската 
хижg. Единиятъ дежуренъ-водачъ, този отъ върха, 
се спуска по показалцитt за Стената и ако не 
нам1;ри туристи се връща назадъ. Ако има нtкой 
пос1радалъ той слиза въ хижата и повиква но

сачит1;, за да изпълнятъ задачата си. AICO нtма 
- връща се обратно въ заслона на върха. 

Ш-ТА ГРУПА - НА ХИЖА КР. НОВА
КОВЪ. Състои се отъ единъ л1;карь, четири 
дежурни водачи. 

Всички тр1;бва да бждатъ най-късно въ 10 ч. 
на хижата. Презъ цtлия день дежурнитt и л1,. 
карьтъ обикалятъ района на хижата. Въ 4 ч. 
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сл. обtдъ дежурвнт-в и лtкарьтъ се спускатъ 
по пжтя презъ горския домъ Боерицз, засло
на на Бtли бр'hrъ, Поляниrt; - до хижа 
Момина скала. Ако по пжтя или въ :rижата има 
пострадалъ, т'h го дuкарватъ въ х11жа Момина 
скала, откж.дето го поематъ дежурннт-в носачи 
на Жепtзничарската хижа. 

IV-TA ГРУПА - НА ЖЕЛ1>ЗНИЧАРСКАТА 
ХИЖА. Тя се състои отъ единъ пtкарь, 
двама дежурни водачи и четири дежурни но

сачи. Групата трtбва да бжде въ 9 ч. сутриньта 
въ хижата, Лtкарьтъ и дежурнитi; водачи оби
калятъ презъ цtлня день раЯона на хижата . 
Tt оставатъ въ хижата до 5 часа, като дочак
ватъ дежурната група отъ хижа Алеко и Черви 
връхъ. Докато тази група не дойде, тt не 
тръrватъ надолу. Ако има нещастни случаи, 
то половината отъ дежурннrt; носачи, подпо
могната отъ дежурвит11 водачи, тръгва надолу, 

а останалата чака групата отъ х. Алеко и върха. 
Ако нещастнит1; случаи еж повече, то тогава 
цълата група тръгва надолу, като остава само 
единъ отъ де,курнит'h водачи за постъ, 1<ойто 
отъ своя страна повиква нови носRчи отъ село 

Бояна чрезъ телефонпия посrь на службата 
№ 5·66-04, кждето има постояненъ дежуренъ. 
Следъ пристигането на групата отъ Алеко и 
върха, ако нtма нещастни случаи, групитt 
образуватъ едно и се сnускатъ по пжтя за Кня
жево. Тази група изчаква всички по пжтя на• 
стигнати неопитни скиори и туристи и ги под

помага до слизането нмъ. 

V-TA ГРУПА-НА СКИОРСКИЯ ЗАСЛОНЪ 
ВЪ ЛЮЛИНЪ. Тя се състои отъ единъ лъ
карь, двама дежурни водачи, ~динъ отъ които 

е домакинътъ на заслона, и двама дежурни но

сачи. Групата трtбва да бжде на заслона въ 
9 ч. сутриньта. Презъ ц-tлия день дежурннятъ 
водачъ обикаля района на заслона. Престоя 
ватъ до 4½ ч. сп. пл., следъ което се спускатъ 
къмъ Княжево. 

ПОДГРУПИ. На хижа Ср1;децъ, хижа 
Пr.анивецъ, хижа Еделвайсъ и хижа Тинтява 
има дежуренъ отъ дружествата, собственици на 
хижитi;, който държи връзка съ дежурнигt 
групи на службата. При нещастенъ случа!!, или 
отвежцатъ болния до I'рупитt, или повикватъ 
дежурнит-в на самото мъсто. За т1;хъ отrова
рятъ управленията на дружествата. 

ПОДВИЖНИ ГРУПИ. При групови из
лети въ друrн планини, когато службата бжде 
уведомена, изпраща специални дежурни групи, 

които да се двнжатъ заедно съ излетницнт-в, 
които групи еж снабдени съ всичю1 необходими 
уреди. 

Първата година ще бжде пробна за избира
нето на дежурнитt водачи. Само 0ния, които 
се проявятъ като редовни, ще моrатъ да запа

зятъ своитi; м1;ста. За такива сжщо ще бждатъ 



приемани ония, които безъ да бждатъ дежурни, 
по своя инициатива покажатъ достойно изпъл

нение на спасителна служба. При по-особени 
случаи на подобно проявление ще се дава спе
циалната почетна значка на Планинската спа
сителна служба. Членовет1~ на комитета следятъ 
за изпълнението на дежурствата. Ония, които 
не изпълняrъ дадено дежурство, ще бждатъ от
странявани отъ службата и ззличавани отъ 
списъцитъ на туристическитъ дружества. 

Въ помощь на службаrа е поискано съдей
ствието на Столичната rолъма община, въ ли
цето на нейния кметъ, ка~по и кметскитъ пред
ставители на селата Драrалевци, Бояна и Кня
жево. 

Въ случай 11а нужда всtки може да се обър
не къмъ канцеларията на службата, която се 
пuмtщава въ канцеларията на Б. т. с, Пози
таво 6, тел. 2-75-89. 

Т. ТОДОРОВЪ 

Б. Р. Преsъ август ь 1934 гад. се създаде отъ д-ръ Л. 

Теячаровъ, покоllниятъ Л . Генчевъ и Б. Стончковъ пър

вата, така наречена Софийска спасителна планинска служ

ба , която се sачислн къмъ Б. а. к. Редъ години един. 

ствени члеиовет1; на Алпийския клубъ поддържаха кадритs 

на Планинската спасителна служба. Нейннятъ обектъ 61', 
главно Витоша. И3ключеиие прави търсенето на затрупа

ния отъ лаоина Г. Димнтровъ. 

Съ разрастването, обаче, на планинарството, а rлавио 

на скиорството у насъ, възможностит1; на Б. а. к. да води 

самъ службата се оказаха твърде малки и се наложи еж

щата .J.a мине по11.ъ егидата на Б. т. с . Това стана презъ 

1939 ro.J.. Обстоятелствата тогава, обаче, бtха такива, че 

върховното управление на с,1ужбата се даде по силата 

на разни правилници въ ржцетt на Младежкия червенъ 

кръстъ, който игнорирайки дейностьта иа планинарскит1; 

организации, заяви между другото въ едииъ свой отчетъ 

че е tъцатель на планинската спаситеяна служба. 

Поради липсата на обучени 11ланннари, отъ една стра

на, а отъ друга, поради недо~татъчното субсидиране, 

Мла.в.ежкнятъ червенъ кръстъ не можа да даде единъ 

съответно на нарастналитt нужди тласъкъ на службата. 

Наложи се, следователно, тази година Б. т. с. самъ 

11.а се погрижи и да извади тази инакъ толкова хубава 

идея извънъ застоя й, като чрезъ специаленъ комитетъ 

поеме напълно самостоятепно въ ржцет1; си нейното 

управление. 

Отъ гореизложеното се вижда, че новиятъ комитетъ 

е мноrо добре схваналъ и начърталъ задачата си. За до- , 

брото й провеждане намираме гаранцията въ имената на 

ржково.J.ителитt й, известни съ сnоитt приноси къмъ 

туристическото ни движение. 

У,11.обенъ случай е, да припомнимъ, обаче, че за до· 

брото просжществуване на службата е еднакво необхо

J\ИМО и доброто отношение на туриститt кы1ъ нея. 

Това добро отношение би трtбвало да се тълкува 

двояко, а именно: подпомагане въ изнасяn:ето на нашиТ'Б 

функции и второ: парични помощи. Не ще бжде лошо 

ако се приложи идеята за събиране иа една допълнителна 

такса по хижитt, която да служи за образуване фоидъ 

помържане планинската спасителна спужба. 

Пожелаваме имъ успtхъ. 

За да оползотвори есеннитt месеци ноем
ври!! и декемвриlt т. r., които еж по-малко удоб
ни за излетуване въ планината, и за да съз

даде единъ по-тtсен'Ь контактъ между клубннrt 
членове въ града, като имъ устроl!ва всtкисед

мични срещи и, най-после, за да отговори на 

нуждата да се пръсне въ столицаrа и малко 

планинарска просвtта, Бълrарскиятъ алпийски 
клубъ уреди една серия отъ сказки, изнесени 
огъ клубни членове. Цикълътъ отъ сказки се 
откри отъ председателя на Б. т. с., г. д-ръ 
Божко Ковачевски. съ следното слово: 

.Радостно е човtкъ да присжтствува па 
едно събрание като днешното, кждето въпро
ситъ на всtкидневието отст.жпватъ на заденъ 
планъ, к.ждето човъкъ намира една ср1;да, която 
живtе съ свtтли идеали, на което събрание ще 
се говори за това, което ни влtче по-близу до 
чудния Божи!! свtтъ - въ планината. Радостно 
е, че тази, и въобще цtлата дейность на на
шитt планинарски организации се развива въ 
духа на свtтлитt завети на родоначалника на 
нашето движение. Думата ми е за заветиrt на 
голtмия човъкъ, писатель, общественикъ и нре
данъ туристъ Алеко Константивовъ. Вс.жщность, 
най-ценното качество на нашиrt организации е, 
че тъ еж и си оставаrъ въ най-добрия смисълъ 
на думата идейни орrанизацин. 

Преданностыа къмъ планината си остава ос
новна чърта и за младитъ туристи отъ Ю. т. с. 
и за по-възрастнитъ отъ Б. т. с. и за високо„ 
планинаритt и катерачитt отъ Б. а. к. Послед
нитt еж все отбрани планинари, наl!-често чле
нували дълго въ първитъ две организации, 
имащи една солидна п,,аnинарска дейвость и 

идващи въ Б. а. к. да задоволятъ своя вече на
растналъ интересъ къмъ планината и нейнитt 

тайни, да реалиэиратъ постижения, които пред
ставляватъ една по-висша и по-специална сте

пень на планинарството. Тамъ с.ж и ония, които 
еж живtли по-дълго въ организацията и еж се 
проявили като туристи-общественици, които съ 
слово· и перо еж ратували за успtха на тури
стическото движение и еж творци на ценни пла

нинарски писания. Това отдtляне на rtзи групи 
планинари е изключително да се задо1юJ1ятъ на

растнали планинарски изисf!вания. Съ тtзи раз
бирания и Б. т. с. приюти при себе си Б. а. к. 
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съ п·ыrното убеждение, че възторженитt пла
нинари и при насъ ще могатъ да реализиратъ 

,110-специални цели, а отъ др) га страна и че 

всички въ купъ по-лесно ще бележимъ правия 
в&ть на п.1анинарското движение у насъ. 

Можемъ само да се радваме както на тъх-
11итt катерачееки постижения и зимни траверси, 
·п.й и на богатата планинарска литература, 
1юято ни поднасятъ почти ежегодно въ своит1; 
годишници. Тъ еж наистина цененъ приносъ 
111:ъмъ нашата планинарска литература. 

При досегашнитъ си резултати е сигурно, 
че Б. а. к. ще се подготви и за постижения 
отъ по-висша проба и извънъ Бълrа рия при 
6.ждещи по-благоприятни условия, за да разнесе 
името си и по чужди страни. 

Азъ съ удоволствие се отзовахъ на поканата 
на клуба да открия серията отъ научни сказки, 
които сжщия ще проведе презъ тази есепь и 

зима. Тъ ще изяснятъ много въпроси и ще 
углъбятъ планинарското съзнание. За тази 
тtхна инициатива азъ искрено 1·и сърадвамъ. 

Тръбва да се отбележи, че надали има по
удачна тема за начална сказка отъ обявената 
• Какво пи теr ли въ планината•, а когато 
нъкъ и сказчикътъ е видниятъ нашъ учевъ и 

общественикъ уважаемия професоръ д-ръ Кон
сулозъ, сигурно е, че слушателитъ ще има що 
Аа чуятъ. 

Съ тtзи думи азъ откривамъ тазrодишвиrъ 
сказки на Б. а. к. и моля да бждете любезни 
и изслушате сказката на r. професоръ Кон
су.~ова •. 

Тази сказка се изнесе въ сръда, на З ноем
ерий вечерыа, клубниятъ членъ r-нь проф. 
п.-ръ Ст. l{онсуловъ разr11еда много интересно 
поставената тема въ връзка съ своята 

университетска специалность - биологията -
:<аТ() свърза жаждата на днешното покол·!шие 
~;ъмъ простора на п,1анината съ неговото 6 110-

;юrично построение: прекалениятъ нап редъкъ па 

културата и цивилизац;шта уморява днешния чо

въкъ и неrов;~та биология му налага да пос.1едва 
дезизd .Назадъ къмъ природата•. 

Втората сказка се състоя на следната сръда, 
10 ноемврий, съ слово за .Развоя на бълrэр
ското планпнарство" отъ клу6ю1я члеаъ r-нъ 
Иванъ Раевъ, бившъ председатель Б. т. с. И 
г-нъ Раевъ, на свой редъ, завладъ аудиторията 
съ своето живо изложение за перипетиитt, презъ 
които е минало отначало неорганизиравето, а 

11ос11е вече организирано българско планинарст
во, на което най-последенъ и най-естественъ 
sавършекъ се явява Б. а. к. 

Третата сказка изнесе на 17 ноември!! ве-
11ерыа клубниятъ членъ r-нъ проф. Николай 
Стояновъ за .Природата на бълrарскитt пла
яиви•. Съ свойствения си увлъкателенъ езикъ 
11 съ познатата си ерудиция г-нъ професорътъ 
запозна препълнения съ отбрана публика са
... онъ съ растителностыа на бълrарскитъ пла
нини, като показа и много хубави цвtтни сним
u на п.~анински цвtтя, фотографирани о.ь r-нъ 
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Шахтъ, директоръ на Царскитъ ботаяичесюJ 
градини и отъ r-нъ Георги Георгиев~., клубенъ 
членъ. 

Четвърти сказчикъ, на 25 ноември!!, бъше 
клубниятъ члевъ r. Бориславъ Йордановъ, до
центъ въ новото Висше училище за т'hлесно 
възпитание, който занима аудиторията съ · въп
роса за • Тълесното възпитание, спортъ н пла
нинарство•, които по-отдълно обясни, съпостави 
и различи, като подчърта предимството на пла

нинарството предъ останалитъ видове спортъ и 
предъ туризма. Следъ сказката се прожектира
ха три много интересни и подходящи к.жс11 гер

мански ф!iлми, които илюстрираха отлично на 
платното мислиrъ и довоцитt на сказчика, 

Пеrата сказка изнесе за • Образуване на 
п.,анинитъ, рушението имъ и катерачеството• 
клубниятъ ч,1енъ г-нъ д-ръ Асенъ Биолчевъ, 
който съ стеrнатъ езикъ и съ познатата му се
риозностъ и вдълбочение обясни строго научно 
поставената тема и я свърза практично съ дей

ностыа на алпинисrитt при катеренето имъ. 
I.Uестата сказка се изнесе отъ основателюш 

членъ на клуба r-нъ Ив. Ивановъ, секретар~, 
на Б. т. с., за • Планинарска етика•. Г. Ивановъ 
даде едно вещо и добре обосновано разглеждане 
на етиката. на П'ilаюшаря въ планината и в·ь 

живота. 

Последната сказка 6·!, изнесена отъ предсе
дателя на Алпийския клубъ r. Василъ Радевъ 
върху идеологията, развоя и постиженията на 

клуба. Тукъ бъ изтъкнатъ приносътъ на Ал
ш1йсКJ1я клубъ къмъ идеята за опознаване и 
завоюване на българската планина. Спомена се 
за първитъ зимни кръстосвания па вашитъ п.qа
нини, за изданията на кауба, създали револю
ционенъ обратъ въ българската rшанинска кн иж
ни1ш и др. 

Вси ~ки с ка зки се из несоха въ са.~она ю1 
С,1а вянс1<ото дружество отъ 6 11 половина ча 
са вечеµыа. Всички бtха буквално препълнени 
отъ посетители, които награждаваха всъки сказ
чикъ съ сърдечни ржкоплъскания и одобрения. 
Всiша сказка бtше придружена било презъ вре
метраенето й, било следъ като сказчикътъ за
върши, съ прожектирането на избрани uвътни 
планински сним1Си отъ клубнитъ членове Георги 
Георrиевъ, Михалъ Кръшнякъ, Ник. Миронски, 
Влад. Загоровъ, Зах. Жандовъ и др. 

Б. Ст. 

Б. Р. 

Така хубавата идея за Алпийския клубъ се 
опорочава отъ време на време отъ rромкитъ 
заглавия, които се явяватъ вследствие профе
сионални съображения на въкои журналисти, 
твърде често изъ софийския печатъ, какъвто е 
напримъръ твърде пръсни11 случай въ вестникъ 
Д.жrа съ заглавието .На Мусала бъха п р о
въз r л а с е ни 4 нови алпинисти•, впрочемъ 
поставено надъ едно твърде нелепо стъкмено 

СЪ{)бщение. 
Не би било зле ако управата на Б. а. к. се' 

загрижи за предотвратяването на подобни нови 
с.,учак. Отъ това клубътъ само ще спечели. 
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VII 



г~~~~~~~~~~-~~1 

I ПОКАНА ЗА ЗАПИСВАНЕ АБОНА ти НА СПИСАНИЕ ! 
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