


снимка ЗахарhЙ Жэндооъ 

КАМЕНЪ ЧЕРНЕВЪ 

; ттРолtsть iro · Ри7ГА · 
.;,t ~t..r , . 

. Случи се и сега, ка.кто н·вкога преди войната, 
да слi,земъ на Овнарската поляна при красивъ зал·взъ и 
тихо време. По Царската пжтека презъ гората на глухаритi,, 
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Мальовнuа 8 снн мна Загоровь 

стига~е бързо до ръка МаJJЬовица. По 
тая красива пжтека, до тукъ, ние 

изпитваме удоволствието на самотата, 

но сега, когато виждаме заснъжения 
масивъ на Мальовица, чакаме да се 

настигнемъ всички. 

Презъ цi.лата зима, при многото си 

идвания, не б1.хме срi.щали по тия м'hста 

жива душа, затова сега сме изненада

ни като чуваме звънъ и лай. Горянит'h 

на Доспей еж полегнали около хубавъ 

огънь. Обезпокоени отъ кучетата и тi; 

и ние се провикваме, но се разбираме 

бърже. Такъвъ оrънь ако отминемъ 
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вечерь въ планината значи да не сме 

се веселили никога въ живота. 

На другия день П<;>чти всички тръг

ваме нагоре. Мальовица е хубава и 

чиста. Всички иматъ желание да я гле

датъ по-дълго време и затова вода

чътъ ни опредi;ли прехода да почне по 

веригата отъ Злия зжбъ. Азъ използу
вамъ този случай и качвамъ улея за 

билото на Ловница. Майсторь-люби• 

тель, уловилъ всички моменти на небе

то и облацитt надъ върховетъ въ сил

ния обективъ на апарата си, идва следъ 

менъ. Качването на този улей по такава 

/ 



БОЯНСКАТА Р"&Кд 

СRИМКА КАРАДЖОВЪ 

здрава пptcna не е мъч
но. Майсторитt отъ за
падъ по такъвъ наклонъ 

правятъ спускане съ 

ски; наши момчета го 

спускатъ на рамасъ (съ 
ликелъ). Ние тръгнахме 
по този северенъ улей 
не само затова , че ви

наги е билъ rолtмъ и 
скритъ въ мътния ку

минъ, не и затова, че 

снощи не бtхме изпита
ли удоволствието и на

строението, н~мирано въ 

почивката следъ дълги 

зимни излети , нито лъкъ 

-<1е ще чуемъ похвала -
а защото трtбваше да 
познаемъ и тоя черенъ 

камъкъ горе, защото на неговото било 
rpte слънце. А Мальовица отъ тукъ 
е сама и rолtма. 
Отъ билото на Ловница виждаме 

тъмнитt скали на Куnенитt и вtнеца 
на Страшното езеро. Виждаме и наши
т-в другари вече по скалитt на Орло
вецъ. Виждаме следитt на скоро по
бегнали кози. 
~ Мальовица е вече въ мъгла, Само 
петь минути бързо спускане по една 
твърда прtспа и · ние прескачаме море-

нитt подъ Злия прелtзъ. Качваме пър
вия улей на Орловецъ. Едва изкачили 

. този леденъ улей виждаме друга рит-в 
да се връщатъ отъ върха, разочарова

ни, че не може да се мине нататъкъ по 

гребена. 
Оптимисти сме и връщаме групата още 

единъ пжть цо върха. Времето е тихо, но 
мъr литt преминаватъ около насъ. На 
югъ е дълбоко и тъмно. Скалитt подъ 
насъ, тия къмъ Рилската· рtка, сега 
изrлеждатъ като зяпнали уста на въл-
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ци, които само чакатъ ... Водачътъ опит
ва да прави ст.жпки по твърдия снtrъ, 
слиза сигурно надолу между скалитt, 
но само донtкжде. Вж.жето, което той 
носи нераздtлно отъ раницата си де
сетки години, е забравено ; а едва ли 
не само сега е необходимо. Нtколко 
тежки въздишки и ние всичики се връ

щаме. ,.Може да е за хубаво• - казва 
нtкой. И действително, спускането по 
Синия улей бtше rолtмо и смtло -
единственото удоволствие въ тоя пре

ходъ. 

Само единъ часъ обиколка по ни
зината и се намираме на превала 

между Орловецъ и Еленинъ връхъ. 
Прсдъ езерото подъ Мальовица спира
ме за об1;дъ и почивка, но снtгътъ ва
ли . . . и се топи въ rърбоветt. Една 
бърза почивка и е.цно още по-бързо 
хапване следъ петь часа осезателно хо

дене. Следъ това качваме по омекна
лия снtгъ единъ склонъ за билото на 
Мальовица. Тукъ мъr литt еж. покрили 
цtлия хоризонтъ. Вi,търътъ е силен~. 
и ~аедао съ валежа прави буря. На би
лото бързо се излиза въ такова сту
дено и непрогледно време, но з,ащо 

е нуждно това, когато '1:укъ тt чакатъ 
фуриитt, за да ти се подиrраятъ. А 
тука точно въ най-студен~,я день на 
тази зима, презъ май (?), всички тия_ 
мж.же казаха на невидимитt дущмани 
шопския присмtхъ: • пече ви събе
ре.мъ на мене". Обърнал,и нарочно ли
цата си срещу студената буря и съ. 
скрита радость н_ие всички тръгваме 

по билото за Мальовица, бавно и си
гурно, като че ли - сме влtзли въ Са
моковъ и следъ доръръ излетъ тър
симъ кръчмата на Чавдара. Си,11ниятъ 
вtтъръ разкжсва мъr литt и ни раз-. 
крива тихата дол~на н~долу къмъ ма

настира. Тя е събл,азнцтелна каrо ху
бава жена, но разумътъ н~дд;l;лява и 
ние к~терииъ скалистия гребенъ д9 Ма-

КАМЧИЯ - сн. Ж&НАО11, 

К1-м1- ~титнnта .царот■ото на ~лм„инт1.а~ 

льовица. У по рито търсимъ и следваме 
ржба на вtнеца надъ долината къмъ 
манастира и излизаме правилно на би
лото, по което почваме спокойно и ле
ко спускаме къмъ другия, подчинения 

нi човtка свtтъ. 
Тия нi;колко часа, минати въ бу,ря 

по най-силно алпийската верига на .на
шитt планини, накара сърдцата ни да 
трепна:r.ъ и да видимъ себе си равни 
на голtмата планина - сякашъ нtщо нп 
бодна, нtщо събуди у насъ творческия 
инстинк-т:ь на (?унтовникъ и .ние познах- · 
ме причината, която е дала на Левски 
толкова смtлость въ борбата и тако• 
ва безгрижие срещу дебнещата го ha 
вс-вка крачка смърть. Тука ние раз- . 
брахме, че не сме в,1.жеиrрачи, не сме , 
катерачи, не сме tпортисти; че не тър

сим.ъ награда, . а сме планинари., защо- • 

то виж;даме планината като богиня, а · 
ние - нейни любимци или жертви. Ние . 
не знаемъ нищо повече, а само това, • 

че планината е гол-вма. Въ нея ние чу
ваме ехото на епичнит-в борби за сво- . 
бодата ца нашето отечество. Само 
тамъ ние се виждаме достойни синове 
за жертвата на нашитt бащи. Ппани .. , 
ната не е за насъ мtсто за почивка и 
увеселение - нащата планина е наша. 

история. 

По равния хребетъ надолу, съ пи
кели на рамо ние слизаме и п-вемъ пt
сеньта съ ритъма на диrащит-k се
мъr ли. Слънцето вече стопява навапя-
лия снtrъ. Долината изпарява пр-всна-, 
та впага отъ мокрит-в ливади и .зепе
нитt гори. Тукъ о:г давна е пропtть,• 
затова въздухътъ е плжтенъ, р-вкит-h 
rърмятъ. Чуватъ се овчари, звъН'Ь и 
лай, чува се и тиха пtсень, сякашъ 
планинат,а, притисната още отъ бурята 
пtе: 

Н-t;ма пи за мене коА да залинtе 
Нtма ли за мен~ спъвце да изгр-t;е ... 

Долу е праздникъ. Има ·и· вино и 
много гости, а горе планината е пакъ. 
сама. 



На кея едва си nробихъ п.жть всрtдъ 
множеството, за да се покача на моторникг. 

По тtсното мостче тълntха все нови же
лаещи да nжтуватъ до Лонгоза - царст

вото на лилиитt. Но моторникътъ не мо

жеше да приеме повече пжтници, защото 

бtше претоваренъ и се накланяше застра

шително ту на една, ту на друга страна, 

люшканъ отъ вълнитt. Единъ пискливъ, 
проточенъ ревъ на сирената заглуши шума 

на разочарованото множество. Моторътъ 
изпухтt, витлото се завъртt и лодката се 
откжсна отъ кея, изпратена отъ завистливи 

погледи. Направлявана умело, тя се плъзна 

по леко набръчканото отъ утриника море. 

Пж.тницитt еж бодри, rоворятъ високо. 

Следъ нtколко минути минаваме край гордо 
възправената скала на носъ Галата. Горе 
се бtлtятъ фарътъ и к.жщичката на пазача 

му. Съ трикратно изсвирване поздравяваме 
и отминаваме напредъ. 

Сега сме извънъ Варненския заливъ. Това 
се чувствува веднага : духа по-остъръ вt
търъ и морето ни посрtща съ грамадни 

вълни, които достиrатъ чакъ до борда. Лод
ката се полюшва, но пакъ напредва равно

мtрно. Моторътъ пухти тежко, а витлото 

цtпи вълнитt и оставя бtли дири. Брtrътъ 
е на стотина метра отъ насъ. Той е стръ

менъ, скалистъ, съ оскж.дна растителность 

--: най-често храсти. Затова поrледътъ не 
се спира "!а него за дълго, а се pte по без
крайната морска ширь. Слънцето се издига 
бавно къмъ зенита си и лжчитt му посре
бряватъ водата. Тя се е набръчкала. Въл-
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нитt се гонятъ и разбиватъ о ронливия брtrъ. 
Навж.тре въ морето плува гемия съ курсъ 

на юrъ. Отдалечава се все по-вече и по
вече - става като точка на хоризонта и 

накрай изчезва отъ любопитния ни взоръ. 

Спираме за минута на кея при хижа "Род
ни балкани k. Тукъ брtrътъ не е така урод

ливъ - растителностьта е по богата. А 
двуетажната хижа, построена отъ варнен

скитt туристи, ro прави още по-уютенъ. 

Лакъ сме на пжть - скалистъ брtrъ, 
развълнувано море, и ние 30 души въ една 
черупка. Отъ юrъ се надига стыбъ пушекъ, 
после се очъртава единъ куминъ и ето .. . 
срещу насъ плува параходъ. Приближава 
ни - това е реfiсовиятъ български паро

ходъ "Евдокия" - изравнява се съ насъ 

и . . . ни отминава. Пжтницитt отъ на

шата черупка заrоварятъ за флота, за 

морски битки по океанитt. Когато чо
вtкъ заговори за морето, тofi може да 
каже много работи за него и овладява

нето му, записало свtтди и тъмни страници. 

И започватъ дълги истории, пжтницитt се 
сприятеляватъ, както изобщо се сприяте
ляватъ всички п.жтници - особено по море. 
Времето е минало неусетно - плували сме 

повече отъ два часа, люшкани·· всрtдъ въл
нитt. Приятенъ лъхъ ни носи вtтърътъ, 
събралъ благоуханията на Кавк.азъ и Кримъ. 
Но ето, че сме вече предъ цельта си -
синьо-зелената .вода пожълтtва - тукъ се 
в)rnва Камчията, която носи листа, кжсове_ 

отъ дървета и тиня. Устието е широко и 
рtката, вливайки се въ морето, за което 



мечтае и гони десетки километри, го раз• 
ведрява съ сладката си вода и го прави отъ 

тъмно мрачно и бурливо, приятно оцвtтено 
и спокойно тихо. Слизаме на кея и се от
правяме къмъ селището на рибаритt;. 

Прибрtжието е богато съ растителность 
- грамадни дървета, буйна трева, цвtтя, 
тръстика. Рtката е широка до 4-5 м. и 
дълбока до 2 м. Има си малко кейче съ 
единъ моторникъ и десетина гребни лодки. 

Край брtга има нtколко тръстени коли• 
би и една солидна тухлена сграда (гостил
ница и пивница) съ десетина маси и радио. 
Тукъ, край Камчия, живtе едно добродушно 
и услужливо население - рибари. Мнозин
ството еж. руснаци, съ толстоевски бради, 
съ благодушни лица, ,на които все пакъ, су
ровиятъ животъ е издълбалъ дълбоки бръч
ю1. Това еж. липованцитt. Край насъ шумятъ 
деца, боси и дрипави, като всички рибарски 
деца. Отъ прага на тръстенитt колиби над• 
зъртатъ майки и баби. Носи се прият~нъ 
миризъ на пържена риба. По· покривитt се 
сушатъ кърпени мрежи. 

Не може да доltдете до Камчия и да не 
посетите „Царството на лилиитt" -просто 
ще бжде грtхъ, който никога нtма да си 
простите. Гребнитt лодки една по една се 
откжсватъ отъ брtга - съ по 2-3 души 
въ тtхъ. Съ нtколко удари на греблата на
шата лодка, въ която сме трима заедно съ 

лодкаря, се впуска на пжть. Водата е тиха 
и лодката се плъзга леко. Отвсtкжде ни 
огражда гж.ста тропическа растителность. 

Водата е тинеста - жълто-пепелява. Пре
хвъркватъ птици. По брtга пълэятъ rолtми 
костенурки. Руснакътъ е разrоворливъ. Обяс-

Хей, напредъ, напредъ вървете. 
бодро ст.1<пваitте наnредъ, 
но noн-tкora хе спрете 
Копко хубаво .е вреn ! 

Росно-китнятt. поляки: 
в в-tковнвт-t гори, 
а въ 11апечика прострАнп 

като въ дремка, плакинн. 

Бснчко 11„ха свежа веарость 
11 омаАна красота 
и всепава с&1;т11а бо4рость 
аъ изморената душа. 

нява какъ се л~ви риба съ фуниевидна 
мрежа - винтерr,. Доближаваме единъ 
островъ - сж.щински тропически рай. По 
наше желание лодкарьтъ спира до брtга 
му. Промъкваме се навж.тре. Хладина ни 
облъхва . . Земята е настлана съ изгнили сжч• 
ки и листа, по които се ходи като по ки

лимъ. Лодкарьтъ бр~кна въ плитинитt и 
извади една rолtиа мида, чиито черупки, 
голtми колкото обикновенъ пепелникъ, ни 
даде въ 'даръ. 

Избикаляме острова и подиръ малко сме 
всрtдъ „Царството на воднитt лилии". 
Площь отъ нtколко кв. м., покрита съ ши
рокитt листа на лилиитt, изъ които се ус
михватъ бtлиrt и жълти цвtтчета. Това е 
рtдко богатство, затова е строго забранено 
да се унищожава. Въртимъ се съ лодката 
насамъ-натамъ, правимъ снимки. Не ни се 
напуска тоя райски кж.тъ, но трtбва да се 
връщаме. Моторникътъ ни чака въ морето, 
за да ни върне въ Варна.. • Да общувашъ 
съ това население не е тежесть, защото 

нtма етикеция, която ца те притtга като 
ко110сана яка. Всtки говори непринуден о, 
защото казва това, което миСJIИ. Брадяса
литt лица се оживяватъ. Дигатъ се наздра
вици. Добритt хора ни ивпращатъ до кея и 
дълго следъ като се отдалечихме отъ брtга 
ни махаха съ шапки и кърпи. 

Морето сближава по-лесно хората. Сега 
то ни прие и ни залюля като тобяща май
ка. Моторътъ му шепне приказка за наша
та обичь къмъ него. ,.Приветъ, приветъ, 
стихиоводна 1" - закънтява мощна пtсень 
отъ борда. Морето утихва, вслушва се и 
ромони одобрително. Въ далечината при
пламватъ първитt свtтлини на Варна ... 

НиА 4ъпбоко 11а поеме"ъ 
тозо вьз4у1:ъ вед.ъръ, чисn., 
н тоrава 4а потеrлимъ 

кьм:ь дапеченъ връхъ скалистъ. 

И съсъ страни заруменени, 
съ здатно-мурrавн т1а11а, 
весепн и освежени 
връщаме се у 401111. 

ТъА прнро4ата дарява 
ще11ро наш'т1; М4аднни, 
вtренъ ruо.ть н11 очъртаоа 
КЪМ'Ь по-свtтлн бАJIКИНИ. 

М. t,ЮРАЛИЕВА 
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~ОЕьТь НА ПЛАНИНАТА 

дапечъ от,, тво11т1; простор11, ка<дето хладина струи 

и презъ rор11т1; 61;постоопи npoбtrвan, пърrав11 сърни, 

кж.дето съ трtсъци, лавини повпнчатъ сипеи, скапи 

и надъ прекрасниrt. долини ~е виятъ царствени орли -

Далечъ отъ звездю,т1; ти нощи, от,, твоит1; бур11, вtтрове, 

отъ твоит1; приrръдки мощни, въ конто вс1;ка болка мре -
безбр1;жнияn, к,опнежъ моrа<що къиъ тебе маин н зове 

н ний покорно се завръщаме при тебе, блудн11 синове. 

И ти разrръщашъ х11аднн пазви, разведряшъ тъжната душа 

н твоитt писта разказватъ, шумятъ и п1;ятъ въвъ n'tca 
и ведрина и здрачъ ромо1ш, бълбука бистрнятъ поток-.. 

скалата капчици отроня, ехти дапечъ ловджийски рогъ. 

Безшумно вечерьта се спуска отъ люлката на мл~11ниii п..т..ть 

и морни рамене отпуска връхъ припаскавзщата rръдь. 

Тогава ти запtвашъ нtжно, приспивашъ кроткото дете 

н твоята любовь безбрtжна, най-чудни 11р11казк11 плете. 

II 

Незабе11яэано по rорскитt. nа<тею, слиза ~,рака, 

тъй неусетно n,мнината н11 обгръща 

и n.м.тьтъ ни, по който бавно се завръщаме 

отново пакъ ще ни зове и чака. 

l{ато въвъ сънь потъват,, есеню,т1; багри въ здрача 

и младата ropa трепти надъ пъстрата с11 дреха. 

l{акви великолепия отъ цв1;тове умрtха 

на сумрака подъ тъмнитt клепачи 1 

Щурцит1; въвъ притихналата вечерь 

единъ на друrъ със.ъ радость се обаждатъ. 

Въ сърдцето в1'чната любовь се ражда 

и жаждата за св1'тове далечни. 

Но ос1;к11 въ своя мапъкъ cвt;n, унесен-.. 

върви и мълчаливо се л.юбува 

11 съ тишината мъпкомъ разговаря, 

,,акаръ неволно лесtньта ти то1'i да чува. 

ОФЕЛИЯ КАСАБОВА 



НАРОЧНА ДОПИСКА ЗА 

"БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ" 

,, 

Ако веJtичествената г1ри
рода нtкжде е покри;1а зе

мята съ разкошенъ кюшмъ, 

това тя е сторила въ отече

ството на хърватитt. Красо
тата на Хърватско, възnt

на въ хърватския народенъ 

химнъ, е вдъхновявала поети 

и писатели, писани еж книги 

пълни съ удивление, пропи

ти отъ чувството на юобовь 
и неутоJtима жажда да се жи • 
вtе и умре въ това кжтче на 
земния рай. 

Синьото море, нланински
тt върхове и проходи, езе
рата и рtкитt, та питомнит·I; 

равнини - всичко това при

родата е изсипала въ изоби

J1ие въ отечеството на хър

ватитt и го е свързала въ 
хармонична цtлость, която 

хърватскиятъ народъ въ да-

ЗЛАТКО ПРЕБЕГЪ 

ДАЛМАТИНСКОТО КРАЙБР-ьЖИЕ 
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. Краонвнятъ фйордъ Ябланацъ на хърватското краНбрtжне 

лечни времена е избралъ за свой роденъ 1<рай. 
Отъ I<амънацитt покрай морскитt вълни се 
издиrатъ ликовет·J; на първитt хърватски 1шя

зе и крале, откриватъ се стари черкви и 

фондаuии и тамъ лежатъ гробове на х~.р
ватски ве11можи. Още тогава е била създа
дена цивилизацията на този народъ, благо
.състоянието на духа и живота му, народ

ностното му съзнание, но същевременно 

започватъ и 11юти боеве, които свидетел
ей'вуватъ за волsrта на хърватскиsr народъ 

да защищава земята на своитt славни д·вди. 

Заседналъ на границата между Изтока 
и Запада, хърватскиятъ народъ е прежи
в·!;;1ъ много повече бурни откоm<ото мирни 

дни, за което свидетеJJствуватъ многоброй

ни паметници, развалини на много стари 

rрадове и дворци и съ кръв~, за11tната хър

ватс1<а rръдь. 

И така въ природнит·в t<расоти е оставила 
безчетни следи и историята на хърватския 

народъ, пълна не само съ ядъ и rоресть, но 

и съ съзнание да се запази дtдовюfата. 
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Въ том вtчно воюване, съ мечъ и пуш• 
J<a въ ржка, този народъ е развива11ъ и кра
сотата ва своята душа, изразева въ него

вия животъ и обичаи, неrовитt пъстри но
сии, пtсни и свирни. 

Затова е напъ1шо естествено, че стра
ната съ такива природви красоти, съ такъвъ 

вародъ и тъй стара самобитна култура, е 
подбуди11а много чужди народи да се за

познаятъ съ нея, мнозина да нам·врятъ въ 

нея разтуха и почивка, а и собственото и 
насе11ение, особено онова отъ rрадоветt, 
да обхожда морето, гшанинитt, езерата и 
р·в1rnт·в съ желание и воля да изучи свон 

собственъ народъ и да се запознае съ своя

та страна. 

Естествено е, че морето е прив11ичало 

най-силно, така че 1<ъмъ брtrоветt на Ад
риатическо море еж ставали сж.щински по

клонствени пжтувания. Красотитt на хър

ватското крайбрtжие очароваватъ и оста
ватъ незабравими. Покрай синевата на мо

рето се издиrатъ скалиститt стени на Бе-



лебнтъ; Мосоръ и Биоково, а подъ тtхъ 
като ·орляци чайки еж заседнали градчета, 

села, селища и зелени джбрави. Всичкото 
това е люлката на стара слава, всtки ка
мъкъ като че rовори, че тукъ, въ тия чу

кари, преди хиляда и новече години се е 

родила свободната и мощна хърватска дър
жава. На морската синева се е създалъ 
древниятъ Сень и Дубровникъ, издигайки 
знамето на свободата и културата, а по

край тtхъ еж никнали селища на хърват
ския селянинъ, туземецъ съ чиличена воля 

и силно родолюбие като rранитнитt стени 
на Адриатическото крайбрtжие. 
А по-навжтре отъ морето? Рtкитt Зър

маня, Цетина и Неретва като че еж очър
тали пж.тя, по който трtбва да се тръгне, 
за да се стигне въ царството на rоритt и 

планинитt. Като съ остъръ ножъ тt еж. из
дълбали дълбоки засtчки въ тtзи ~·орди 
планини, о:гъ които като отъ рани бликатъ 

води и rордо текатъ дори до устието си на 

вtчна почивка въ безкрайното мере. Тtзи 
планини еж тъй близу до морето, като че 
съ- ржка моrатъ да се доловятъ. Задъ тtх
ното крайморско каменисто лице недоrлед

ни rори еж залесили тtхнитt туловища, 

така че само върховетt имъ стърчатъ rо
ли въ небето и надничатъ надъ змиевид
нитъ рtки и синеокитt горски езера. На
влиза се въ сърдцето на Хърватско. Отъ 
Горския Котаръ па отвж.дъ Велебитъ, презъ 
Динарскитt планини, Чвръсница, Пренье, 
Бьелашница и Маrличъ до Дрина се изви
ватъ верига гори, въ подножието на които 

лежатъ Мостаръ, Шехеръ- Сараево, Трав
никъ, Буrойно, Ливно, Бихачъ и Банялука, 
1<ато по-значителни селища въ босненско
херцеrовскитt земи. Еднички Плитвич

кит-в езера трептятъ като росни капки 
въ нtжната мъховина. Уна, Върбасъ, Босна 
и Дрина вливатъ своитt води въ Сава и по 
тоя начинъ очъртаватъ направлението на 

народната общность, раздtлена презъ сто-
11tтия съ изкуствени граници, но една и 
сжща по сж.рдце и чувство. Мура, Драва и 

Дунавъ отъ сеnеръ включватъ плодородно 
междурtчие отъ Заrребъ до Земунъ, жит
ницата на Хърватско. Златни класове, овощ
ни градини, винови лозя, обилность и пло
дородие тежатъ надъ полята и се отра·зя-

ватъ върху народа, въ ' неговата веселость 

пъстри и боrати носии, а донtкжде и въ 
буйнитt му пtснй. Сисакъ, Биеловаръ, 
Бродъ, Пожеrа, Осиекъ, Ву1<0варъ, Х ърват
ска Митровица и мноrо друrи градове и 
мtста широко· се простиратъ върху плодо• 
родната равнина като житни хаыбари и 

търговски центрове на · хърватска Месоло
тамия. 

На крайния северозападъ, на короната 
на коронитt rлавниятъ градъ Загребъ, се 
намира романтичното Покупье съ Карло

вецъ, следъ това Хърватско Заrорие и Ме
ждумурие, земята на древнитt дворци и 

барокни черкви, · на художественитt творби 
и старото огнище на селската правда. Ста
ритt градове Крижевци, Крапина, Вараж
динъ и Чаковаецъ разкриватъ мноrо стра
ници за тжжното и бурно минало на хър
ватския народъ. 

Тази страна и този народъ, това е до
мътъ на хърватитt, това е хърватската rор
дость, хърватското вtрую. 

Отъ гореизложеното личи, че Независи
мата хърватска държава е първокласна ту

ристическа страна. Нtма почти нито единъ 
пж.ть, който да не е ин;гересенъ и да не за
служава да се види. При това равнинитt по 
течението на Сава и Драва и Сремъ съдър
жатъ въ себе си отдtлни прелести, не тол
кова естествени колкото интересни отъ гле

дище на народния фолклоръ, широкъ за
махъ на волята, пtсеньта и музиката. 

Изобщо почти цtло Хърватско е единъ 
калейдоскопъ на прелести и забележител
ности. Най-rолtма привлtкателность за ту
риститt представлява хърватското адриати
ческо краМрtжие съ островитt. Защитено 
съ високи планини отъ студенитt вtтрове, 

то има блаrо поднебие, така че въ една 
часть виреятъ и тропически растения, като 

палми, портокали лимони и пр. Притежа
вайки при това и многобройни удобни п.~а
жове, хърватското крайбtржие се намира 

на завидна висота по броя на курортитt. 

Високитt планини, които се издиrатъ стръм
но отъ морето, мноrобройнитt провлаци и 

клисури, пtсъчнитt брtrове и зелени лж
кове придаватъ на това крайбрtжие осо

бена картинность. Прироцата по протеже
ние на цtлото хърватсrю край~рtжие е 
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почти недокосната, понеже строителната 

дейность - за щастие - е ограничена. Има 
тежнение да се запази и. занапредъ тази вt.• 
ковна ориrиl{алность и изкуственитt. строе
жи да се вършатъ така, че да ,не накърня

~атъ онова, което е създала природата въ 

своето съвършенство. 

Отдi;лна грижа се полага щото туриз

мътъ да бж.де направляванъ въ известна по
сока, така че на туриститt. да се даде въз

можность да видятъ изъ пж.т:я- колкото се 

може повече нt.ща и да се запознаятъ по
добре съ страната и народа. Отъ досеrаш
ния опитъ е доказано, че по-rолtмата часть 

отъ туриститt. отиватъ на море и тамъ пре
биваватъ опредi;леното си време. Затова 
се налага туризмътъ по морското край

брt.жие и островитt да се свърже съ фона 
и вж.трешностьта на страната. До известна 

степень това и днесъ вече позволяватъ сж.

ществуващитt ~- п. връзки и шосета, но 

това свързване ще може да се осж.ществи 

напълно тогава, когато се пос-rроятъ изцi;ло 
крайбрtжнитt шосета и проектиранитt же
.тt.зопжтни връзки и пж.тища между край• 

бр-вжието и вж.трешностьта. · 
Предtлитt., изъ които минава шосе

то, собствено желtзопж.тната линня отъ 
Кралевица, Цриквеница, Нови и. Сень за 
Горски Котаръ, т. е. презъ Капела за Плит
вичкитt езера, предсrавляватъ знаменитость 
своеrо рода както поради чудеснитt глед• 

ки къмъ морето, така и поради rолt

мит-t. гори, nрезъ които се минава. Друrитt 
пж.тища еж презъ Велебитъ отъ Карлобаrъ 
за Госпичъ и отъ Обровци за Грачацъ, т. е. 
за Госпичъ. Въ южното крайбрtжие освенъ 

ж. пж.тната линия Сплитъ-Книнъ-Загребъ 
и Сплитъ-Синь твърде интересни еж пж
тищата и презъ Синь за Ливно, отъ Омишъ 
или Макарска къмъ Задравско и Имотски, т.е. 
за Мостаръ и отъ Макарска презъ Биоково 

за Върrорецъ и Любушки. Сж.що така во
.:r.ятъ и шосетата отъ Метковичъ и Дубров
никъ за Херцеrнови, Мостаръ, Требине и т. н. 

По всичкитt. т-взи пж.тища пж.тникътъ 
съ единъ замахъ се отзовава отъ срtдиэем

номорието въ континенталнр поднебие. Отъ 
горещото крайморско слънце-въ дивни пла

нински предi;ли, въ сочната · зеленина на 
rол-вмитt дж.брави. Тоз11 контрастъ е тъй 
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rолtмъ1 че презъ пролt.ть и есень, когато 
снtгъ покрива планинитt, може въ единъ 
день, при добри връзки, човtкъ и да се 
кж.пе въ морето и да се пързаля съ ски въ 

планината. 

Всичкитt хърватски планини даватъ на
слаждения, особено ония покрай морето, съ 
своитt гледки къмъ островитt и морската 

ширь. При ·това заслужава да се спомене 
и билковото царство на хърватскитt пла

нини съ своята· разнолвкость и рt.дкость на 

нt.кои представители. Животинското· цар
ство, така еж.що, има свои рt.дки видове, 

като диви кози, мечки и i:. н. 
Особено е интересна планинсl(ата об

ласть на, хърватскитt храсталаци, която е 

предметъ на отдi;лна литература. Тамъ има 
много хралупи, отъ които само незначи

телна часть еж изследва.l·и, поройни рtки, 
периодични езера„ подземни води, ориги

нални форми на камъни и скали, които изо

бразява:гъ отд-tленъ свtтъ, пъленъ съ кра
соти и тайни. 

Фонътъ на морското крайбрtжие се про
дължава въ хърватската вись съ най-висо

китt и по обсtrъ най-rолtми хърватски 
планини: Гърмечъ планина, Динари, Чвръс

ница, Прень планина, Маrпичъ (2387 м., 
най-високиятъ връ15ъ въ Хърватско) Бtлаш
ница, Враница, Влашичъ-планина и Романия, 

Тtзи планински колоси спускатъ своитt 
разклонения къмъ северъ и минаватъ въ 

низки планинс1си падини южно отъ Сава и 
Драва, завършвайки северозападно съ пла• 

нинитt на Хърватското заrорие и Медвед
ница при Заrребъ. 

Ако се вземе Заrребъ като изходна точ
ка за пж.туване презъ Хърватско, понеже 
не само, че той е rлавниятъ rрадъ на дър

жавата, но и лежи на кръстопж.тя на съоб
щителнитt мрежи отъ срtдна Европа, то

гава съ съобщителни комбинации на желtз
ници, влакове и автомобилни линии може 
да се даде възможность на туриститt да 

обиколятъ цtлата държава, така че да ви

дятъ всичкитt найхубави и най-интересни 
предtли, тtхнитt културни институции ·и 
старини ; да се запознаятъ съ народа, не

говия животъ и обичаи, начиная отъ Адриа
тичес!СО море до Дрина, и отъ Мура дQ 
дивата Тара и Пива. 



цчамl- ТТТ€ ! 
Обичамъ те. Съ всичк11я жаръ на душата си. Въ култь те въздиrнахъ. И иа 

лобътъ ти, зар1.янъ въ небесата, поставнхъ трона на моя Богь. 

Обичамъ те тиха и спокойна, лжчезариа въ св1.тлата си усмивка предъ 

утрото на ражцащия се день; окжпана, блilстяща въ nypnypa на заходящето 

слънце. 

Обнчамъ те мрачна 11 неприветна, коrато. тъмни облаци обrръщатъ rордото 

ти чело и в1.търътъ зловещQ стене к_раА скалит1.. 

Обичамъ те въ бу:ря, коrато мълнии раздиратъ потъмнялото небе и съ тр1.

съкъ скалнт1. се събарятъ въ пропастьта; когато стол1.тни буки се кършатъ като 

в1.Аки подъ напора на твоята стихия и дивиятъ зв1.ръ съ уплаха въ очит11 не 

знае кжде да свърне, а моето т1.ло, жалко парче жива плжть, прилепнало о ска

лата, стои въ безпом'ощь предъ развихрилнт1. се сили на злата ти природа. 

Обичамъ те коrато мразъ те е сковалъ и бл1;съкътъ на твойт1; ледени кри

стали оч11т1; засл1;пява въ слънчевъ день ; коrато вихърътъ вилн1;А по твоит1. 

върхове, засипва безъ пощада всичко и носи смърть и разрушение. 

Обичамъ те въ день, коrато ц1;лата бл'hстишъ въ слънце и радость и нз

теrнать на цв1;тистата поляна вдишамъ аромата на твонт1; цв1;тя. 

Обичамъ те въ ношь, коrато звездното небе бл1.сти надъ менъ и rората 

тихо шуwне. 

Обичамъ те, обичамъ те, моя ненагледна планина f 

ВЛАДО ГЕОРГИЕВЪ. 
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ЬtГ...л А ЧЕf\ кl?л ---~ --
ХРИСТО НЕДDЛКОВЪ 

Ако Стара планина може да се пресtче 

за единъ день пжть, то Родопитt еж пла

нински вериги, 1юито иматъ стотина 1<нло

метра дълбочина. Tt еж. най-обширно раз
гънатата българска планина. Изкачимъ ли се 

на високитt и върхове, предъ насъ се от

крива безкрайна планина, обрасла съ боръ, 

букъ и дж.бъ. И въ тtзи гънки и тъмни ла

биринтй живtятъ чу дни легенди за стари 
юнаци, избtгали нtкоrа отъ тежка робия 

да мъстятъ за народна честь. 

Отколешни години Родопитt еж. били 

3Драва крепость на българския духъ, а презъ 

време на кървавитt въстания за свободата 

на народа родопчани показаха геройски 

примtр .. , какъ се мре за родна земя. Това 

здраво българско население, съхранило све

щенитt традиции и вtрата на своитt д1;ди 

- и днесъ е готово да посрещне врага, 

отrдето и да дойде. Родопитt, напоени съ 

кръвьта на толкова свободолюбиви българи, 

могатъ още веднажъ да покажатъ твърдо

стьта на народа да живtе въ миръ и трудъ. 

И ако Срtдна гора има славата на Пана
гюрище, то Родопитt свещено пазятъ Ба

такъ и Брацигово, като скж.пи реликви отъ 

близката народна история. Сега когато юж

нитt склонове на Родопитt се плискатъ 

отъ топлото Бtло море, горитt ще станатъ 

още по-високи и гж.сти, пасищата още по

тучни и хората по-гласовити-и пtсни ще 

екнатъ иэъ урвитt и далеко ще отекнатъ 

отвж.дъ Рила и Пирина, за да се слеятъ съ 

бодрия хи~нъ на новия бълrаринъ. 

Родопитt еж не само защитна пиния на 

българщината ; тt даватъ поминъкъ и на 

многобройни овчари, пръснали стадата си 
по тучнитt поляни - и дървари, които 

свличатъ трупе отъ девственитt гори въ 

дъскорtзницитt, 

Когато потеглите отъ Пловдивъ за Бtла 

Черква и иинете презъ богатит-в ниви и 

лозя, първото село, което ще срещнете, е 
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Браниполе - едно село богато съ тютюни 

и лозя. Селянитt, отдадени на упоритъ 

трудъ, еж. далечъ отъ денrубствата на 1<а

феджийски партизани. А когато заговорите 

съ тtзи добри българи и видите надеждата 

въ очитt имъ, разбирате колко е дълбока 

връзката между селяни и земя. По по

rорялитt имъ пица четете самоувtреность 

и сила. Съ еж.щата упоритость въ работата . 
еж селянитt отъ селото Бtлащица. Но това 

което трtбва да се запомни за това село 

е, че тукъ се намира прочутиятъ чинаръ, 

подъ който Пенчо Славейковъ е обичалъ 

да седи, вrлж.бявайки се въ поетическитt 

си видения. И когато спрете подъ широ

китt клони на този старъ чинаръ, долавяте 

нtкакви невнятни шепоти, които идватъ отъ 

далечно минало. Стариятъ чинаръ говори 

за поета, говори за нашит-!; д1;ди, говори 

за нtкогашния животъ, защото всичко 

е видtлъ, помни и всичко разказва. Годи

нит-1; на две столtтия се напластили по де

белия дънеръ и попуканата му кора. 

Отидемъ ли по-нататъкъ и стигнемъ до 

Калояновъ връхъ, попадаме въ Новоселъ -
богато село съ тютюнища и овощни гра

дини. Струва ми се, че въ Новоселъ ра

статъ най-хубавитt орtхи въ България. 

Орtхи и на пжть и подъ вж.ть ••. 
Калояновъ връхъ е най-крайната северна 

верига на Родопитt. Сега височинитt му 

еж покрити съ храсти и пасища, по които 

пасатъ стадата. Леrенлата разказва, че нt

коrа тtзи височини еж били залесени съ 

стари дж.бови гори, всрtдъ които царь Ка

лоянъ е ималъ лtтната си резиденция. Тукъ 

м.ждриятъ царь е намиралъ спокойствие да 

се вrпж.бява въ тежката участь на народа, 

заобиколенъ отъ всички страни съ жестоки 

врагове. За разтуха при царя еж идвали 

прочути родопски пtвци да пtятъ чудни 

епически пtсни. И днесъ по височинитt на 

Клаояновъ връхъ личатъ развалини, за които 



още и~тopwrra не е m4 попожиrел~ш дj!н
ни. Изкачите пи се на този връхъ и поrпед
нете пи къмъ северозападнитt му скпонове, 
ще видите спретнати и красиви сепа : Царь 
Капояново, Фердинандово, Изворъ, Сотиръ, 
Куматево, Марково. 

Колкото повече се изкачвате по зиr
заrообразния пж.ть къмъ Юрукъ-аланъ, тол
кова повече rоритt ставатъ по-rжсти, по
стари, и полето долу се откройва въ дале
чината като широка и пъстра длань ••• 

Стигате хижа Здравецъ, четириетажна 
сграда, която припича на модеренъ планин

ски хотепъ. Ако имаме повече такива пла
нинарски домове, нашитt планини биха 
станали по-обитаеми, а съ това бъпrаринъn 
по-лесно ще опознае родината си. Срещу 
Юрукъ-апанъ е Руенъ (1300), северно подъ 
който е село Кукпенъ, съ най-хубавитt че
реши въ цtпа Южна Бъпrария. Тукъ се на
мира манастирътъ Св. Врачъ, изrарянъ два 
n&m отъ гьрцитt въ миналото. 

Планината е мtсто, rдето човtкъ може 
да намtри не само физическо каляване, но и 
нравствено утвърждение. А има ли нtщо по
ценно отъ идеалното съчетание на физи
ческитt и духовни сипи у човtкъ? Услож
нениятъ животъ може да докара до израж

дане, ако не се приобщимъ до опр'kсни
тепната сила на планината, на гората, rдето 

ще намtримъ отрезвение. Не случайно ис
тинскиятъ туристъ е високо нравствена 

пичность, съ будна мисъпъ и вtра въ вtч
иата сипа на природата. А планината крие 
въ себе си тайни, отлжчва сила и здраве, 
и примамва всtни, който случайно е по
падналъ въ неАнитt гънки - тя ro прила
скава, омайва и съ шепота на гората и съ 
миризмата на цвtтята. Така причастени 
съ таltнитt сипи на планината, ние се 
възраждаме и сливаме съ одухотворената 

природа и разбираме нейнитt свещени слова. 
Оrъ в. Здравецъ се вижда цtпото плов

дивско поле, чакъ до Срtдноrорието. Осо
бено величествена е картината вечеръ, ко
гато Пповдивъ и околнитt селища блеснатъ 
съ хипядитt свtтлини, припичащи на пад
нали звезди - сякашъ небето съ всички 
свои прелести се е nвхпупило надъ земята и 
бпkти, блtсти въ иощьта. 

Отдавна ме теrле111е мечтата да по
сетя Бtпа-Черква. On Юрукъ-аланъ една 
утринь потеглихме по стария римски пж.ть, 

по който нtкоrа еж минавали войски съ 
тежки доспехи да покоряватъ траки, ипнри 

и славяни, вдигнали rлава .за свобода и скит
ничество. Стотици години еж минали, мноrо 
бури и !tтрове еж. брулили rоритt и пжтя, 
но той впилъ се около хубавата снаrа на 
Родопнтt - катъ старъ несретникъ-друм
никъ нехайно посвирква старинна пtсень. 
Стигаме Студенецъ съ високитt борови rо
ри и студена вода. Нtколко спретнати ви
ли оживяватъ пейзажа. Слънцето бtше на
скочило отв.111.дъ върховетt и цtпата до
лина се посипа съ сребриста прахь. Ние се 
спуснахме по насрещния скатъ и затърсих

ме малини. Бралъ съмъ малини и отв.ждъ 
Паскапъ, надъ рtка Косица, и въ Етропол
ския боазъ - но никога не съиъ виждалъ 
по-боrатъ маnинажъ отъ Марковата софра, 
надtсно отъ пж.тя за Бtпа-черква. Стори 
ни се, че попаднахме въ добре уредено 110• 
зе - съ хиляди киnоrрама , едри, узрtпи 
малини. Ядохме до насита и напълнихме 
всички кутии, канчета и матерки. Малини и 
здравецъ, израстнали между едри камъни, 
се спускаха по величественъ скатъ, залесенъ 
отъ боръ и ела. И сега сякашъ чувствувамъ 
у себе си на здравеца мириза, дъnбоко 
просмуканъ ВЪ цtпата МИ душа. ПОМЖ'.iИХЪ 
се да си представя тази чудна мtстность 
зиме, презъ бури и виелици, когато на Мар
к-ова софра се възправи rладниятъ въпкъ и 
зnовещо завие. Тогава по гората отеква 
страхътъ на сърнитt, дошли да обератъ 
падналия отъ бороветt мъхъ. 

Природата всtкога е величествена и вдъх• 
новено ни настройва. - Презъ пролtтьта, 
когато попъхътъ полъхне и разтвори 
всички пжпки по дърветата, цвtтята и дока• 
ра птицитt и пеперудитt; презъ лtтото, ко
гато природата е стихийна сила и всичко е 
оплодено и мощно расте, за да се покрие съ 

оранжева шума и се сгуши подъ снtга на 
-зимата. Който разбира и чувствува приро
дата, всtкоrа въ нея ще открива красотата, 
която е карала старитt езически народи да 
я боготворятъ и живеятъ по-блиsу до ней
нитt обятия. 
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РАЗЧЛЕНЕНИЕТО НА ПИРИНЪ 

Пирипъ е сравнително малка планина, 

подобна на Рила. Неllнитt размtри еж 

приблизително следнитt: 50 клм. цължина 

и · 45 хлы, ширипа (между р. р. Струма 

и Места). Тя е втора по височина следъ 

Рила и е по слаба въ конструкцията си 

отъ Рила (неllниятъ скалепъ съставъ е 

предимно варовникъ). Границитt на Пи

рюrь еж следнитt: Предtла - на северъ; 

Струма - па западъ; Места - на изтокъ 

и Парилската седловина - на югь. 

Пиринъ е прорtзанъ паякообразно 

отъ петь главни рtки, които му даватъ 

звездообразна форма. Главното било на 

Пиринъ има юrоизточва посока : отъ 

Предtла до Парилската седловина. Цен

трътъ на Пиринската звезда се очъртава 

отъ в. в. Елтепе, Бъидерешки чукаръ, 

Мавгьръ тепе, l(аменица и Паr~азъ rьол

ския циркусъ. 

Пирииъ се разчленява па wесть 1·11ав

ни дtла отъ р. р. Даыяиица, Влахивска, 

Св, Врачка Бистрица, Пиринска Бистрица 

и Ретижа. както следва : 

1. СЕВЕРОЗАПАДЕНЪ Дъ.11Ъ (ЕЛ

ТЕПЕНСКИ), Включва се между р. р. 

В..ахивска и Демяница. Останалитt му 

граници еж : Струма съ Кресненското де

филе, р. Градевска, Предtла и Разложха

та рtка. По-важиитt върхове на този 

дtлъ еж : Елтепе, Кутело, Бански сухо

долъ, Баюви дупки, Каменица, РаЗJJожки 

суходолъ, Даутовъ връхъ, Окадевъ, Пи

ринъ, ТодориВ'Ь връхъ и др. 

СР-ЬДНОЗАПАДЕНЪ д·влъ (БЪНДЕ

РИШКИ). Включва се между р. р. Вла

хинска, Св. Врачка Бистрица и Струма. 

По-важвитt върхове на този дtлъ еж 

Бъндеришки чуrаръ и неговия в-Ьнецъ 

отъ върхове - Овиватия, Муратовъ, Дон

чеви караули и др.; в. Синаница (Варо

вити чукаръ). ГьорrиАца, Спанополе, Баш• 

пнltски чукаръ и др. 

3. ЮГОЗАПАдЕНЪ ДМЪ (КАМЕ• 

НИШКИ ИЛИ МЕЛНИШКИ). Включва 

се между р. р. Св. Врачка и Пиринска 

Бистрица и Струма. Този дtлъ включва z 

следвиrt по-важни върхове: Каменица, 

Яловарвикъ, Голена, Арабски гробъ, Пи• 

лавъ тепе, Белемето и Превала. 

Горвитt три дtла представляватъ за

паднитt (Струмскитt) склонове на Пири• 

на. Следватъ Източнитt (Местенскитt) 

склонове па ПириR'Ь : 

4, СЕВЕРОИЗТОЧЕНЪ ДМЪ (МАН• 

ГЬРЪ ТЕПЕНСКИ дълъ). Този дtлъ 

се вкпючва между р. р. Демявица, Рети

жа и Места (съ часть оrъ шосето Банско 

- Добрище), По-важнит'h В'Ьрхове В'Ь 

този дtлъ еж: Мангьръ тепе, Стражитt, 

Газеll, Безбоrъ и пр, 

5. СР1ЩНОИ3ТОЧЕНЪ Д-Ь.ТIЪ (ПА· 

ЗА ЧЪ ЧАИРСКИ ИЛИ МОМИНО КЛИ

СУРСКИ), Той се включва ме-.цу р. р. 

Ретиж,. Пиринска Бистрица (до къъrь с, 

Пиринъ),седловивата Папазъчаир-ь, р. Ме

ста. Включва и Момина клисура. Къuъ 

него спадатъ : Сиврията, Ченrелъ (отъ 

Деuиръ хапия), Джано, Кадиевъ рнд1о, 

Амбаръ тепе, ВасилоВ'Ь rробъ, Орелова 

скала, Добро поле и др. 

6. ЮГОИЗТОЧЕНЪ Д-МЪ (ПРВХО
ДЕНЪ ИЛИ ПАРИЛСКИ). Вrпючва 'се 

между долното течение на Паринска Бис

трица, Голешовска р. , Мжтница и Па

пазъ чаиръ. Къмъ него спадатъ в. в. : 
Свещниrь и др. незначителни върхове. 

Тази часть отъ Пнрина губи вече своята 

Пиринска характерность и се прибпи

жава къмъ Алиботушкия масив-ь. 

Петтtхъ рtки : Демяница, Св. Врачка 

Бистрица, Пиринска Бистрица, Впахинска 

и Ретижа,извиратъ отъ централната часть 

на Пирина и иматъ радиаJ1Яа посоп. 

ИВАНЪ КОЗЛОВСКИ 
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ОТЛИЧЕНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙЦИ 

Негово Ве11ичес1во Царьтъ е 611аrово111V1ъ да 
награди, по предложение ва Господина Мияи
стра на- яаро.~~ното просвъщение, съ ордени за 
заслуга дъ11rоrодишяитi; и зас:лужи11и деl!ци на: 
Юношеския 1уристски съюзъ- въ България Нено 
Л. Шумковъ, Василъ А. Радевъ, Георги Д. Дра
rоевъ, Д-ръ Кояставтинъ Манчевъ и _Панта~ей 
д. Давидовъ, които и nонастоящемъ взематъ 
активно, учас1ие въ ж11вота на Българския. ту
ристически съюзъ. 

С11учаятъ ни задъ;~жава да кажемъ нt.ко11ко 
думи за Ю. т. с., дt.лото на който, въ лицето на· 
наrраденитi;, е още веднажъ оценено отъ .Ми
нистерството на народното просвtщение и удос
тоено съ Височаl!ше внимание. 
Ю. т. с. се създаде ка10 самобитна· орrаня

заuи-я на българската младежь и въ своето 30 
годишно сжществуване тоl! обедини• яай-буднит1; 
бъ.~гарски синове. П11одъ на любовыа у бъл
гарската младежь къмъ родната природа и на 

мtчението й къмъ самостояте11ность и личенъ 
почияъ, Ю. т. с. се роди и разраства нашироко, 
ка:rо даде прим1;ръ не само на едва• съвършена 
орrаяизация, но и на ехно ·незапомнено · у насъ 
младежко творчество. 

Го111;мото значение на Ю. т. с. ще бжде те
първа оценено. ДнесЪ', когато и българската 
държава насочи много основателно своя поr

ледъ къмъ' нашата младежь чрезъ създаването 

на държавната организация .Браявикъ•, е сра
внително много леко да се говори и твори OT'li 
и э·а младежьта. Преди 30 rодияи, обаче, това 
бt едИНЪ ИСТИНСКII ПОДВИГ-Ъ, И ВЪ ТОЯ ПОдВИГЪ 
ние трtбва да виждаме не само една обикновена 
мJJадежка проява, но силната воля ва едивъ 

м-ладъ и жизнеспособевъ народъ, който гради 

своето утре съ погледъ, ус1ременъ къмъ ,бж.де
щето. Към'li изграждането на това свtтло бж.де-· 
ще еж насочени усилията и на орrанизиранитt 
български туристи, които въ своята дейяость 
се вдъхковяватъ отъ красотата на своята род
на земя. 

На това мtсто ние чувствуваме задължението 
да отбележимъ и подчъртаемъ една мисъ11ь съ 
дълбоката увtревость, че тя ще бж.де правилно 
възприета и оценена отъ съответното мtсто. 

Тридесетгодишното сж.ществуваве на Ю. т. с. 
доказа безспорно правотата ва неrовитt идеи и 
утвърди неговия орrаяизаuиояеяъ маниеръ на 

работа, По· тоя iiъпросъ ве може да има споръ. 
Днесъ, когато Ю. т. с. е съставка нъ държа в - • 
вата организация за младежьта .Бранникъ• на
лага се тия идеи и тоя маниеръ на работа да 
бждатъ· запазени като една цеюrа - придобивка 
и едно богато наследство. Нвщо повече - на
лага се т1! да бждатъ възприети и въ новата 
организация, като се съгласувать съ нейнитt 
по-широки задачи. По такъвъ начияъ ще бж.де 
задоволена българската младежка обществевость, 
която само съ своиn собствени, сили създаде 
е.11но епохално дtло и ще се подчъртае връзка
та между младитt поко11ъния,. които градиха и 

продължаватъ дяесъ да rрадятъ свътлото утре 
на нашата родина. 

Това е пожеланието на възпитаниuиm па 
Ю.т.с., които пазятъ спомена за него като най
скжпо достояние и полаrатъ усилия да вяедрятъ 

неговия духъ и въ Българския туристически· 
съюзъ, кждето дяесъ продължаватъ творческото 

дt110 на организираяит;t български ·туристи. 

.БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ• 
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8 Н. В. ЦАРЬТЪ е блаrоволилъ да отrовор11 11а тури

стическото д·ВО .Странджа• за отправенит1; бпаrопожепа

иия по сяучай рождения день на Престолонаследиина съ 

следната телеrра&1а: .Драrановъ - председателъ туристи

ческо дружество .Странджа• Бурrасъ. Искрено благодаря 

Ва•rь и на член9оетt на дружеството за любезнит1; поз
драви и хубанит1i nожепан.ия, които изказахте по случай 

рождения день на Престолонаследника - Царьтъ•. 

Турнстит1; еж изпратили следната телеграма: • София 
Двореца - Н. Ц. В. Сн&1еонъ Князъ Търновски. По слу
чай рожденпя день на Ваше Висоqество орrанизиранитt 

туристи отъ д-во .Странджа• и многолюдно бургаско 

гражданство, събрани ш1 туристическата ни хижа, кръс• 

тена на името на Вnше Височество въ китното Отманлн 

до бptra на родното Черно море край Бурrасъ, Ви под. 

насять възторжени благопожелания 33 здраве, щастие и 

дългоденствие на Ваше височество II за свtтлото бж.деще 

на Обединена н Велика България. Драrановъ". 

8 НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЬТЬ. е блаrоволилъ да 
награди, по предложение на Господина Минпстра на на

родното nросstщение, съ ордена .св. Апександъръ• V 
С'Гепень дълоrодишнит1; и заслужили дейци на Ю. т. с. r. 
r. Нено П. Шуиковъ, Василъ А. Радевъ, Георги Д. Дра
rоевъ, д-ръ Константинъ Манче.въ и съ ордена sa rраж. 
данска заслуга V степень Панталей Д. давидовъ. 

Поздравляваме нашит!; другари съ roлtatoтo отличие, 

което идва и като една оце1-1ка на голt;мото творческо 

дtло на Ю. т. с. 

8 На 16, 6. 43. на iвжа СИМЕОНЪ КНЯЗЪ ТЪР
НОВСКИ•, мtстuостьта .ОТМАНЛИ•, се СЪСТОА туристи

ческо тържество. По случай патронния праздниn на хи

жата сутриньта въ 11 часа бJ; отслуженъ отъ архиерей

ския нам'kстникъ Д. п. Нвкоп.овъ и въ nрuсж.тствнето на 

официални лица, туристи и много гости оть rрада, дошли 

f;Ъ автомобиJJи, камиони и плавателни сж4ове по море. 

Следъ молебена архиереiiскнятъ иамtстннкъ произнесе 

хубаво cnouo и благослови д1.лото на българския туристъ. 
Председательтъ на туристическото д-во • Странджа• r . 
д. Драrанооъ говори за .о;еiiностьта на д-вото и подчерта, че 

хижата е е4на отъ наii-уреденнтt въ стрната и декорира 

съ значката за заслуга на съюза многозаслужилия за ту

ристическото дtло въ бурrазкия край Г. Ннколовъ (Кабата). 

Произнесоха кратки слова и поднесоха приветст:вия r. 
Ст. Н иколаевъ отъ името на правителството 11 обл. дп

ректоръ п r. М. Димовъ - отъ бурrазката община, По
следва туристическа литературно-музикална програма, из

пъстрен а съ свежъ, здравъ хуморъ. 

На офнциалиит1; лица и поканенитt гости бt сл.ожена 

туристическа трапеза оъ трапезарията на хижата. Презъ 
вре&1е на обtда r. Драrановъ декорира съ значката за за
слуга ииженера по водоснабдяването r. Николовъ. ·на КО· 

rото почти изключително се дъnжи водоснабдяването на 

хижата 

Следъ мадне тържеството продължи съ кръшни хора, 

подъ звуцитt на музиката на механо-техническото уч11-

11ище. 

Официапнитt лица и rоститt имаха възиожность да 

разrледатъ хижата. Не само оъ спал11ит!;, които бле-
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стятъ отъ идеална чш::тота ,~ 110 и въ друrитt отдi»леню~ 

- трапезарnя, кухня и rардеробъ, цари образцооъ редъ и 

tШ:СТОТЗ. 

8 ПО СЛУЧАЙ АГИТАЦИОННАТА СЕДМИЦА Б.т.с, 
се изнесоха по Радио София сказки отъ съюзния подпред• 

седате.1ь r. Георги Драrоевъ на тема : .Дtлото на бълrар
скИТЪ туристи• и оть члена на Цевтралното настоятелство, 

r. Дпмитъръ Талевъ, на темn: "Добродетелитt на турнета• . 

8 ЕДНА ОТЪ ПРОЛ"tТНИТh СРЕЩИ на Б.т.с. се 

състоя презъ днпn 1-2 &1ali т. r. на .Синитt камънп• 
край Gливенъ. На срещ,па еж прис,1<тствувалн иадъ 60 
души отъ съюзнитt клонове въ Бурrасъ, П11овднвъ, Ям

болъ и Сливенъ. Разгледани еж били редица ш1еинн и 

орrаннизацион111,1 въпроси, зactrawи Б.т.с. и съюэиигk 

клонове. Слеnъ закриването на срещата се е състоял,, 

излетъ изъ "Синитt ~ камъни", посетенъ оrь вс11чю1, ко, 

нто еж присжтствувзли ня срещата. 

Лреnставитель на Ц. н. е билъ съюзн11ятъ поnпредсе

nатель r. Г. Драrоевъ, който е направнлъ nодробенъ до

кладъ по предстоящата дсйность на Централното насто

ятелство. 

8 НА 24 МАРТЪ Т. 'Г, КЛОНЪТЪ • дЕВНЕНСКИ 
ИЗВОРИ• е ималъ общо годишно събрание, на което еж. 

избрани нови управителки тtJia, както следва : 
Настояте..стно: пре;,;седатель Асенъ Петровъ, подпред

седатели Димо Миневъ и Кръстю Баевъ, секретарь Дора 

Станчева. касиеръ Петко Христовъ, доиакинъ Спасъ Ки

зовъ, библиотекарь Веска Иванова, завеждащъ хижитt и 

вилата Йорданъ Д-ръ Йордановъ, помощннкъ Андрей В~
силевъ, съветници Любенъ БъчвароВ'Ь, Ивзнъ Лукановъ, 

Георrи Муховскн, арх. Йорданъ Йордановъ II Георr11 Ли
пошлиевъ. 

Контролна комисия : nредседатель Коста Траяновъ, ,,ле• 
нове Димитъръ Капитановъ II и„ня Чолаковъ. 

Събранието е приело отчета за изтеклата 1942 година, 
както и плана за деfiность презъ 1943 година. После
дниятъ предвижда провеждането на системна нэлетна и 

посВ'tтна дейность. както и засилването фонда по водо

снабяването на хижата .Князъ Симеонъ Търновски•. Учре
денъ е и фонд-ь за покупка на клубно поиtще11nе. 

8 КОМИСИЯ nъ съставъ Павелъ Патевъ, дирен

торъ на Царската зоологическа градина въ София. Ннко

лаii Стояновъ, nрофесоръ по ботаника въ У ниоерситета н 
Стоилъ Станевъ, естественикъ, по въпроса за Свищовско

то блато като прнроденъ памет11икъ е възприела следното 

становище: 

Свищовското (лато, по e111'!n линия, западно отъ мtст

ностьта • Плоска Аруг·а • n до rapn Орtшъ, наложително 
е да се запази като nрироденъ nаметннкъ по следнитJ; 

основни съображения : то е наii-rолtиото ни рибно сто
па11ство на Дунава ; има условия за спортенъ риболовъ; 

биолоrичнз срtда е за разиообразнит1; ята отъ блатни и 

водни птици. между които нtкои особено рtдк>I и ценни 
видове ; единственото иай-подходяще &1tсто е за устрой
ване на орнитояоrическа станция по нашия Дунз.въ ; .11и• 

вuт1; r.ж.ски и дивu:т't пат~щи, въ ro.lrnмo множестuо. мо„ 

rатъ .11а бцатъ предметъ из ловъ ; може да се напрзВ!IТЬ 

оn~пи эз 11зкуствено отглеждане на 11tкои особено цекн« 



в11Аоае nтяци, напрнмtръ иа r04twaт1 бtАа чап„а, чиито 
nepa C,ty»<an. за украса ; woran, Аа се съзааАаn. кооnе
nеративин nтицев'Ьдин стопанства sa АЪмаwни тжсня и 
патици всрtдъ природата u пр. ' 

Безъ отлагане би трtбаало аа се съз.11аде у насъ осо
бена с.11ужба за защита 11а nриро.11ата съ за.11ача да np11Aa
ra с;r.ществуващия законъ за За'!{ИТа на ро.11ната приро.11а, 
както 11 да проучва и да взема всичк11 нзi!-ефикасни 
мtрки да се запаэ11тъ ro.11tм11тt ценност11 на нашата при
рода • 

• ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА .съРНЕНА
fОРА·, Старо,заrорски кмнъ отъ Бъпrарския туристuчески 
съюзъ, се е състояло на 16 май т. r. и е uзбрало нов11 упра
внтелн11 тtла, Настоятелството се е конституирало : пред
седатель Петъръ КоракОВ'Ь, подпредседатель Константинъ 
Калъчевъ, секретарь Стефанъ Филиповъ. касиеръ Павелъ 
Юруковъ, аомаю1нъ Мирчо Армяновъ, съветници д-ръ 
Драго Желевъ, Илия Дековъ II д-ръ Александъръ Стоевъ, 
замtстници Апександъръ Дамяновъ и Стефанъ Генчевъ. 
Контролната комисия се е конституирала : преаседате.11ь 
Петъръ Станевъ, секретаръ Стою Михаiiловъ, чле11ъ Теню 
Воевъ; замtстшщ11 Драrомнръ Драrоевъ и Дечо Шиваровъ, 

• НА 5 Т. М. ВЪ ЧЕСТЬ на аосеrашния мноrозаслу
жилъ nредседатель на .Узана• r. Коста Пе11чевъ, члено
ветt на настоятелсвото, контролния и стопанския комите
ти уредиха другарска вечеря, на ко•то nредседательть 

Илия ТR>(еВЪ съобщавайки за проВ'ЬЗrласяването иа r. 
Ленчева за nочетенъ чпенъ на .Узана • му връчи художе
ствено изработеиъ адресъ. Отъ с1рана на хнжестроптел
нuя и стопанския комитета rовори nомощнвкъ кметьтъ 

на rp . . Габрово, архитектъ Кротевъ, кolho изтъкна заслу
rнтt на lr, Пенчева за изграждането на хижа .Уза11а•, 
Говориха още п. nредседательтъ l<олю Добревъ и секре
тарьтъ Драганъ Ивановъ. На всички отговори и 6Ааrо
дари г. Пенчевъ, които из~аза увtреностьта си, че дtло
то на .Узаиа• и Б. т. с. ще пребжде. 

е ГАБРОВСКАТА ГРАДСКА ОАЩИНА отпустна по
мощь на .Уэана• въ размtръ на 40.000 лева . Сумата ще 
пос..,ужи за ре:монтъ на старата хижа .Узана it, която кло„ 
нътъ оставя на разположение на общината за организира• 
не nрезъ настоящето Jl'liтo лtтовище за габровското работ
ничество. 

Помощникъ-nредседательn, на клона r, Колю Добревъ 
се е сrодипъ съ rоспожица Цв1;танка Кръстева оть Плt
вен'Ъ. 

е КЛОНЪ .ОРЛИТ1,• - РАДОМИРЪ. На rодншното 
събрание на клона, състояло се на 18 юн11й т. r., е избра
но ново настоsтеп.ство въ САед:иЯЯ съставъ : 

Председатель Асенъ rеневъ, nо.11предсеАатель Оrнянъ 
Днвевъ, секретарь Метоnи Ананневъ, касиеръ Иванъ Йорд. 
Марковъ, nомакннъ КостадИнъ Леневъ, членове Марко И. 
Марковъ, Сuмеонъ Назърскв, Симеонъ М. Георrиевъ: 
nровtрителенъ съветъ : предс.едатель В. Во,ценичаровъ и 
членове ВлаДJ1м11ръ Велевъ и Йорданъ Стоеn. 

• КЛОНЪ .ЕЛЪ-ТЕЛЕ• - БАНСj(О. Настоятелството 
на uона е попълнено на 14 юни/! т. r. съ заслужили в 
изпитани съюзни .11еАци, к,кто слеава : 

Предсе.11атель Лазаръ Икономовъ, nодпре.11сеАатель 
reoprн Голевъ, секретарь Асенъ Стефановъ, касиеръ Ан
аонъ Коевъ домакинъ Епена Бнзева, съветници Борисъ 
Икономовъ II КостаАинъ С11р11ещовъ; запасни ч.11еиове 
Елена Ушева, Лазаръ Витаиовъ в Георги Свр.11ещовъ; 

nровtритепенъ съветъ : nре.11седатель Иор.11анъ Сиеаарчинъ 
и членове Георги Зоrрафовъ и Костадинъ КехаАовъ. 

• КЛОНЪ .ЧЕРНИ-ВРЪХЪ• - Красносело, Гоп11ма 
София. Новогоаншното събрание на клона, състояло се 
на 17 юниА т. r . е избрано ново настоятелство въ следния 
съставъ: 

Председатель съюзният,, касиеръ Иванъ Хр. Ламбовъ, 
n. предсеnате.iт : Весе...инъ Кръстевъ, Недко n. Констан
тннов-ь, касиеръ Павелъ Н. Чернаевъ, домакинъ Димиn.ръ 
Атанасовъ, завеждащъ изпетитt: Д11uитъръ Здравковъ, 
контро11н11 комисии : nредсеnатель Стоянъ Христооь 
Стояновъ, членове Х-ристо Боrдановъ Поповъ и Йорданъ 
Хр. Спасовъ. Увеселителни комисн11 : Мнпка Шарпаrанова, 
Люба Алексиева и Апфредъ Князевъ. 

КОЯ Е ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНА 
И ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА 

Единъ ОТ'Ь неразрешенитt географски въпроси е 11 
тоя за границата между Централната и Заnааната Стара 
планина. 

Едни on. rеоrрафитt поддържат,,, че тая граница е 
Искърския проломъ, а други - Арабаконашкия nроходъ. 
Следователно, едни ученици знаятъ едното, а други - ;
второто. Време е вече да се установи една точно опредt
лена rраница въ случая, за да не се изпада въ поаобно 
rеоrрафско прот11воречие. 

Ние възприемаме, като единствена бsзспорна граница 
между Центрапната и Западна Стара ппвнина, Искър• 
ския пропомъ. 

Единственото основание на противното мвение - че 
тая граница е Арабаконашкиятъ nроходъ - почива на об
стоятепството, че on. тоя именно nроходъ, Стара планина 
вземаАа право uзточно напрамение. 

Ще 11зложимъ накратко нашитt мотиви, върху които 
основаваме мнението си ва възприемане Искърския про• 
помъ като граница ме•ду Централна и Западна Стара 
паани11а: 

1. Нtма по-естествена, по-трайна и по-популярна гра
ница иъ Стара планина ОТ'Ь Искърския nроломъ, още по• 
вече че само на това мtсто туловището на планината е 
прорtзано, въ цtАото си протежение, отъ рtка. Искър
скияrь nроломъ е наil-живописиияn, Старопланински про
хоn. Той е в наи-поnулярннаn, прохоnъ не само nopanи 
красотата си, но и за това. че nрезъ него минава ж. n. 
ли11ия и шосе и че е най-близу до ценn.ра на българската 
ку.11тура - София. Рtдко нма българинъ, който да не е 
минапъ презъ него. ТоА е бoran. съ множество курортни 
и нметни обекти. Горннтt обстоятелства cnoмaran, на 
учащата младежь леко да изучава тая граница и никога 
да' я не забравя. 

2. Мотивътъ за праволинейното направление на nпа
нин3:та отъ Арабаконашкия nроходъ отстжпва лредъ горе· 
изложения иаwъ мотнвь, още повече че началото на това 

nравопииейно напрамение на Стара планина ио»<е аа се 
оспори. Чувствителната чупка, която туловището на Стара 
мамина прави on. юга-източно въ източно наnраме11ие 
не е Арабаконашкняn. прохоаъ, а в. Комъ, тъй като наКJ10-
11ъn, на Западна Стара л11ан11на .110 в. Комъ е около 570, 
а отъ това мtсто, до Арабакоиашкия nроходъ е около 35. 
По.11обнв чуnкв on. окопо 30 градуса ние срtщаме и на 
.цpyr!I и-t;ста по туловището на Стара плаиниа, спедъ Ара~ 
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ТУРИСТИЧЕСКА АДМИНИСТР АUИЯ 

продължение и край отъ ки. 3.4 

Причината за тая печална де!1ств11телность 

се крие главно въ партизанщината отъ близ

кото минало, липса на възпитание въ култъ 

къмъ природата и по-специално нъмъ запаз

ване нрасотиr1; и другитt ценности на приро

дата, веорrанизираниятъ или не напълно
 орrа

низиравъ туризъмъ, недостатъчни грижи оrь 

страна на държавата и пр. 

Всички гореизложени причини еж вече осъз

нати отъ държавата и частната инициа
тива и 

се взематъ сериозни мtрни за отстраняването 

имъ. Партизанщината изчезва, държавата съз

даде заковъ за защита па природата (Държ. 

вествинъ брой 59 отъ 16. IV. 1936 г., изясиенъ 

и допълвевъ съ правилвикъ за приложението 

му-Държ. вествикъ брой 142 отъ 5. III. 1937 г.), 

създадоха се специални комитети, организира• 

ннятъ туризъмъ се постави на здрави основи 

съ създаването на Школа за орrавизиранъ ту

ризъмъ, чрезъ която орrанизираяиr1; туристи 

се обучаватъ и В'Ьзпитаватъ въ защита на при• 

родата и изпълнение на забележката къмъ за-

баконашк11я проходъ. Между в. в. Ко•tъ и Мургашъ нне 

нtма>1е ясно опредtлено 0•1ърта1111е 11а 611лото, nopa,111 

ерозията на това мtсто въ връзка съ Искърск11я прол
оиъ. 

3. Арабаконашкиятъ проходъ трtбва да отстжпи мt• 

стото с11 на rраннченъ nунктъ nредъ Иск.рския 
проломъ 

1J за това че тoit не представлява отъ себе сн nоnуляр
енъ 

обектъ за такава важна rраtшца, особено сеrз1 когато 

г.111.ввата часть оть Арабако11ашк1tя nроходъ. за да не на• 

жсмъ, цi;пия проходъ, се 11зм'kс,тва още по.назанадъ 

(приближава се къмъ Искърсю1а nроломъ). Сжщииск11
ятъ 

Арабаконашки nроходъ вече изчезва отъ географската 

карта и остава само цсторнческия спомеu
ъ за него отъ 

Руско-турската война, подобно на Петроханския, Етро• 

ПОЛСКIIЯ, АйвадЖИШКIJЯ и др. проходи. 

4. Искърскuятъ nроломъ е граница между двз раз,1нч

ни ландшафта по туловището на Стара nлан11нз. 

5. Искърскиятъ nроломъ nредстаВ11Вва II геометрическа 

граница, тъй като дължината 11а Эапал11а Старn. n
паюшз, 

отъ Връшка •rука до пролома е около 137 клм. Източна 

Стара планина е дълга сжщо около 137 клм. А Uентрална 

Стара планина е дълга 247 клм. (Прибл11зятелно колкото 

11 Срtдна гора). 
6. Рhката Искъръ служи за 11ачалuа граница на Срtдна 

гора, и когато тая рtка служи II за 11ачапна граница на 

Централна Стара план11на. това още повече ще улесни 

мзучаването на географията. , 

ИВАНЪ КОЗЛОВСК11 
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кова за защита на природата, съгласно която
 

т1; се явяватъ въ поыощь на държавната власть; 

изнасяrь се доста сказки, особено презъ .сед

м~щата за гората• въ защита на природата и пр.
 

Всички тия 11 други още мtрки, които взе

ма държавата, колкото 11 много да допринесоха 

за защита на природата, все още еж ведоста

rъчни за постигане на целыа. 

Дългь е на всtки граждавивъ да посочи 

нови м1;рки или даде практически упжтвания за 

прилагане на досеrашвиrt мtрки за защита н:1 

природата. 

Ползуваыъ се оrь моя 01111n въ това отно

шев11е, презъ 40 rодишяия ми туризъмъ, na 

бж.да и азъ що-годе полезенъ на това дtло -

защита из природгта, като дамъ ыоеrо
 скромно 

мненне за него : 
1. Държавата да организира държавната и 

частна цросвtта за защита на природата, като 

създаде едюrь кяститутъ за тая цель. Незави

симо отъ .седмината на гората•, да се орrавизи

ратъ ежемесечни сказки, съ изкпючев11е н
а зим

нитt месеци : декемвриlt, явуарий и февруари!!; 

да се популяризира идеята за защита на 
приро

дата, да се посочатъ възпитателни похвати ва 

родитепит-1;, учитепитt и пр. въ това отноше

ние, като по-въэможвость всичко бжде придру• 

_?Каваяо съ свtлнви картини. 

2. Да се създаде просв1;тевъ организиранъ 

туризъмъ, като се освоватъ школи за органи
зн

ранъ туризъмъ при всtко туристическо дру

жество, въ които школи да бжде застжпево, 

между другото, наn-сериозво въпроса• за защита 

на природата. Тия школи ще дадатъ достатъчно 

голъмъ кадъръ отъ щко,,увави r.,аватари-орга

низатори и изпълнители на изпети, които глава• 

тари ще бждатъ и nървитt вай-цевни пионери 

въ областьта на дtлото за защита на природа

та. Чрезъ тi;хъ, всички оргавизирави туристи 

ще ставатъ досrоЯни помощници на държавната 

власть в-ь tова отношение. 

3. Особени грижи трtбва да се положи въ 

възпита~ие на народа ни. къкъ защита на при

родата още въ кръхката детска възрасть на 

децата. За rаэи цель е вуждво още шомъ про

ходи детето, да се води въ паркове и градски 



или частни rрадИни, като му се внуши ·да пази 

тия rраАИЯИ, да 11е кжса цвi;тя, да не мачка 
тревата и пр. 

Да се създадатъ при туристическиn д-ва 
детски секции за специални излети на деца, подъ 

ржководството ва специалистки възпнтателки и 

ржководителки на игри, които да внушатъ на 

децата да цевятъ и пазятъ природата отъ за

мърсяване и унищожаване. 

Да не се допускатъ въ планината излети на 
детски групи, които да не еж организирани подъ 

ржководството на школувани и изпитани гла

ватари и специалистки-ржководителки на дет

ски игри. 

Всtко дете трtбва да насади поне по едно 
дръвче, uв11те или трева и да следи за растежа 
имъ и ги пази. 

4. Предъ всtки излетъ, rлаватарьтъ от
правя предуnреждеви.е къмъ групата си относно 

пазене па природата 'отъ замърсяване и унищо
жаване. Особено значение иматъ тия грижи на 
r11аватаря, когато се наближи до обекти, които 
подлежатъ на rорниn грижи : еделвайсътъ, пе
щерит11, археологически находки, rорнтt .и пр. 

Въ х11житi; да се уреждатъ често n&ти четения 
и сказки, които да не еж по продължителни 

отъ десетина минути въ това отношение. 

5. При вс'llки излетъ, всички туристически 
r.rynи (по-х:олi;ми отъ 10 души), отъ ранна въз
р2сть да носятъ плакати съ лозунги за защита 

на природата; тия плакати да се задържатъ из

вестно време на почивнит11 мiiста (извори, по
лянки и пр.), а сжщо и при хижит1;. Плакатиn, 
поставени постоянно на едно и сжщо мiiсто не 
даватъ такъвъ резултатъ, както тия носени ипи 

временно поставяни на изв~стни мtста. 

6. Главатаритi; на всtка туристическа група 
опредiiпятъ лица, които да бждатъ въ помощь 
на държавната власть презъ време на излета. 

Тия лица да б.ждатъ по възможность по въз
растни, по-тактични и предани на това д1;по. 
Д-вата трtбва да държатъ см11тка за деЯвостыа 
на такива лица, като не оставятъ nxвara деЯ
носrь неотбелязана или невъзнаградена. 

При всtко туристическо д-вб да се формиратъ 
специа11ви секции. които да се занимаватъ съ 
въпроса за пропагандата и прмаrаве мtркнт11 
за защита н1t природата, не С8}1О между ч11ево

ветt на дружеството си, но и вънъ отъ т11хъ. 
Тия секции се rрижатъ и за спужбата по зале-

сявавето, извършвано оrь 11Jtеяовет-t в~ дру
жествотq. 

7. Управителвитt съвети на турястическит-I; 
дружества, детскиn организации, училища (осо
бено основнитt 11 прогимназиални) и др., да 
даватъ периодични и rодиwаи отчети на вър•· 

ховнитt си власти относно rрижитt, които по
лаrатъ и резултаrитt, които постиrатъ въ деА
ностыа св по отношение на защитата на прu

родата. 

8. Пазачнn на хижи, спални домове и др. да 
бждатъ сжщо школувани и възпитани въ куJIТа 
за защита на природата. 

9. Да се засилятъ санкциитt в-ь Закова за 
защита на природата за парушителит1; му 11 

да се обявятъ за бранища всички еделвайсов11 
по.1ета (Елтепевския wасивъ, Мазалатъ и Козята 
стена), като се заси.1и охраната и на Камчийско„ 
то устие (канала му), р. Царска и пр. 

10. Въ закова з1 се,1скиt1; общини да се 
предвидатъ строги паказ:~иия за нарушения no 
защита на природата. 

ПРАВИЛНИКЪ ЗА СПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА 

Туриэмътъ у васъ е nлааинарски, понеже 
почти цtлата нu страна е планинска. 

Bciiкa планина представ11ява по-rодъми юш 
по-малки системи отъ препятствия за туризма, 

играещи често ролята на опасности. Такива пре
пятствия (опасности) еж вапр. върховетt, стрък 
нитt склонове, скалиn, рiiкитt, rорит1;, сипеит-1;, 

увразиn, клекътъ, шубрациn и малинака вадъ 
скаленъ теревъ, прtспиn, лавинит1; и пр. 

Горииn опасности се увелнчаватъ, когато 
еж придужен11 отъ промtвата на времето : мъг
ла, дъждъ, градъ, студъ, св11гъ, буря, гьрмоrе
вица, нощно време и пр. 

НаЯ-rо11tмъ разм-hръ добиватъ опасиоствт-I;, 
когато т1; еж. свързани съ причини, произли
защи отъ саиия туристъ (субективни причини) : 
невнимателность,' небр1;жвость, нехайсrво, зали
саяость, разсtяность, виене ва cв-hm., трома

вость, несъобраэителность, непредпазливость, 
CJJa"бa издръжnивость, липса на ориевтнровачевъ 
усетъ, веопнтность, CJJaбa воля, малодушие, над• 
ценяване собствевит1; си сипи (безрасж.два смt-
11ость ), вястинкть къмъ търсене иа опасности, 
непроучваве предварително маршрута ек, алч

яость за к,11.саяе на еделваАсъ и за счупване 
на рекорди и пр. 
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. В-ьпръки,~обаче, всички тия опасности, ние 

ве можем1, да сnремъ стремежа на туриститt 

да бродятъ из-ь .планииитъ. Наопаки, длъжни 

сме ·да rи поощряваме въ това направление, 

като се стремимъ да преыахвем-ь субектlfВиитъ 

опасности и превъзмоrнемъ обективвит1; такива 

чрезъ организирания туризъмъ, за която цель 

създадохме и трtбва да се създадатъ при всt

ко д-во Школа за орrанизиравъ туризъмъ. 

Неопитвиятъ ездачъ пада отъ коня. Нео

питииятъ плувецъ потжва. А неопитниятъ туристъ 

или загива, или се осакатява, или коетu вай

често се случва, бавно во сигурно чезне отъ 

болести придобити вследствие неоnитность и 

небрежност.ь. 

Независимо отъ мtркит1;, които препоржч

вамъ въ инструкцията си .Водачеството въ ор
зиравия туриsъмъ", по отношение организи

ране и изпълнение на единъ излетъ (почивки, 

връзка, вачивъ ва ходене и пр.), за изб-trване 
па опасноститъ въ планината, препоржчвамъ и 

следнитt мilрки, които да се иматъ предъ. видъ 

при съставяне на единъ правилвикъ за спаси

телната служба : 

1 .• При вс-tко. туристическо д-во да се фор

мира по едва спасителна команда. Та3и коман

да да назначава дежурни групи при по-важни 

~;:лучаи, подъ началството ва специално обуче
ни въ . спасителната служба главатари. Спаси
телната команда трtбва да бые подбрана от1, 

млади, здрави, калени и опитни туристи, които 

да притежаватъ още и отлично развито чувство 

на другарство, взаимопомощь, милосърдие и 

сы1;лость - качества, които развива туризма, при 

благоприятни условия. 

2. Да се формиратъ секции къмъ дружес·rва
та отъ блиэкитt имъ до планивитъ села и гра
дове, които да отлжчватъ сжщо такива спаси

телни команди, като действуватъ самостоятелно 

или координирано съ дружествевитъ такива, 

споредъ случая. 

З. Да се подбератъ и подrотвятъ и профе

сионални спасителни команди, които да действу

ватъ въ връзка съ дружественитil и секционни 
команди или самостойно. Професиовалнитъ ко
манди да се формиратъ само при възможность. 

, 4. Всички пазачи на хижи, туристически до
мове, наблюдателници и др. да сж·завършипи спе

циалния курсъ по спаситеJ1вата служба и да бж.• 

датъ винаги въ помошь ва спасиrе,11нитъ команди. 
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5. Да се уреди разузнавателна сл~ба за 
бърза помощь въ планината, съо~разво случа__я 

по телефонъ, патрулна служба, 11етяща поща, 

сигнална служа и пр. 

6. Да се държи см-tтка винаги за състояние
то и изrледитt на времето чрезъ информа

·ционната служба при Б. т. с., като не се подла

га никой на рискове особено зимно време по 

високитt върхове и при далечни разстояния. 

7. Да се организира зимна маркировка: те

лефонни или специални маркировачни жици, 

елеl(трически ламби и др. Тази маркировка да 

сочи пжтя до хижитъ или до други обекти. 
8. Всички спасителни команди, особено зимно 

време, да носятъ винаги съ себе си свирки съ 

мощенъ звукъ (добре е да се яосятъ свирки

ловджийски рогове), а сжщо и да си служатъ съ 

светещи ракети и факли за сигналъ. 

9. При мъгла и сн1;жии бури въ различни 

дни или ваканции, ,да се изпращатъ до известни 

разстояния 011, хижитt или секциитъ, патру1111 

отъ по трима души, които да се вслушватъ отъ 

време на време за да не иска вtкой помощь. 

10. Вс1iки скиоръ или въобще зименъ излет
иикъ, тр-tбва да знае признаuитil на б-tлата 

см-ьрть и начина за избilгването й. 

11. Презъ зимата да се ограничаватъ пжти
щата на движение изъ планината, особено за 
скиоритil, като се посочва по кои пжтища да 
става това движение (чрезъ пресата, туристи
чески вестници и пр.). Така ще се улесни зада

чата на спасителнитъ команди. При това, въ 

вс-tка хижа тр'tбва да се държи смtтка за по

соката на движението на всtка група, като не 

се допуска лжтуването на групи по малки отъ 

трима души (касае се за по-трудвитъ направле

ния и то при свtrъ или мъгла). 

12. Въ вdка хижа да има камбана съ мо
щенъ звукъ, която въ празднични или вакан

ционни ми, при мъгла и снilжви бури, да бие 
непрестанно до 1 часа следъ полунощь, по 1-2 
минути, през1, всi,ки 15..20 минути. Това се 
извършва по нарядъ отъ присжтствуващиrt 

въ хижата туристи, подъ контрола на пазача 

или дежурния главатарь. 

13. Всъка спасителна команда и въ всilка 
хижа, да има аптечка, инструкция за даване 

първа медицинска помощь (независимо отъ 

спец. подготовка ва групата), ски•~осилка и 

ски-шеllна (;ia транспортъ). 



14. Да се даватъ редовно информации въ 
пресата и въ туристнческиn вестници за всич
ки случаи на проява на спасителвиn команди 
и 4р. въ спасителната служба, като въ rодиш
вит1; отчети на дружествата виваrи се дава от
четь за ролята на тая служба презъ изтеклата 
година. 

15. Да се опредtлятъ различни награди : 
бJ1аrодарвости, значки, парични награди и пр., 
а слщо и да се представятъ за ваrрада съ 
ордени ония спасители, коиrо еж. се отличили 
въ спасителната служба. 

Не моrатъ да се дадатъ подробни упж.тва
иия за спасителната служба, понеже тази служба 
зависи повече отъ опитностыа и съобразител
ностьта на спасителнт1;, пъкъ и отъ обстанов
ката всрtдъ природата, която е наА-разно
образна. 

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 

Тамъ rдето има организация, има nохвuи и 
ваказавия. 

При всtко туристическо д-во тр'tбва да 
има и дисциппинаренъ съветъ, състо11щъ се отъ 
управителния съветъ на д-вото, постоявиоrо 
присж.тствие на rлаватарския съставъ (излет
ниять коиитетъ) и ржководительтъ на стопан
ския комитетъ и ако е нуждно старшиятъ 
почетеиъ nредседатель на управителния съ
ветъ, 

Наказанията, които се на11аrатъ еж след• 
нитt: 

а) На членоветt отъ дружеството - мъм
рене отъ главатаря на групата; устно и следъ 
това, писмено мъмрене отъ дисциuлинарвия съ
ветъ, отстраняване отъ д•вото за едииъ или 
нtко111Со месеца, изключване отъ д-вото за една· 
година или за виваrи. Не е зад'Ьllжитепно спаз
ване постепенность при налагане на rорепоме
натитt наказания. 

б) На гпаватаритt се валаrатъ следвитt на
казания : устно мъмрене отъ завеждащъ вз11е
тит1;; отъ дасцип11инарни11 съветъ - устно и 
с11едъ това, ако е иуждно и писмено мъмрене ; 
отстраняване отъ д-вото до едва година, изключ
ване отъ д-вото, едновременно съ отне111ане 
правата му на rлаватарь. Въ последния случай, 
съобщава се и на Б. т. с. за да се доведе до 
сведение на всички туристически д-ва. 

ИЗЪ И СТО РИЯТ А НА ПЖ. ТЕВОДИТЕЛ51 

Историята на пж.теводителската литера
тура не е кратка. Тя обаче, въ общи чърти, 
би могла да се проследи накратко главно 
въ Западна Европа, гдето навремето си се 
е развивалъ културниятъ животъ и отъ где
то почватъ да се явяватъ първитt пж.тува
щи, първитt странствуващи, първитt ту
ристи. 

Разглеждайки този въпросъ ние трtбва 
да подчъртаемъ, че безъ съмнение първиятъ 
туристъ въ свtта е билъ фантазията. Запа
зенитt книги отъ XI и XII вtкове за нtкои 
отъ първитt пж.тувания еж. пълни съ опи
сания на приказни и чудни страни, съ мно
жество легендарни събития и своеобразни 
особености за живота. Въ тия книги еж. 
описани приказнитt страни на Изтока, кой• 
то и сега още импониратъ твърде много на 
Запада съ своята загадъчность и тайнствен
ность. И затова „пж.тнитt информации„ 
на смtлата фантазия се силtха често пжти 
да се леrитимиратъ като действителни све
дения, бележки и преживtлици. Но ако 
нtкой, прочелъ тия „пж.тни бележки", по
искаше да се информира где може да се 
пресIIИ, где може човtкъ да получи топла 
храна и др. п. практически упжтвания, той 
въ никой случай не можеше да има тази 
възможность. Вътова направление, по онова 
време, едва ли не най-полезни еж. могли да 
бж.датъ скитницитt-пtвци или военнитt ли
ца. Само такива хора единъ пжтуващъ би 
моГЫiъ да консултира и да получи отъ 
тtхъ известни устни упж.твания и съвети 
за направление, подслонъ, прехрана и пр. 

По-късно, когато пж.туващитt на по-да
лечни разстояния еж. се връщали обратно, 
тt еж. могли да разказватъ за пж.тнически 
опитности и за страни видени съ собствени 
очи. Кръстоносцитt, участвували въ дълrитt 
кръстоносни походи, странствуващитt ри
цари и др. п., C.l!i, могли да натрупатъ еЩiа „ туристически полезна" опитность, която 
е дала. възможность да се явятъ на бtлъ 
свtтъ първитt по-реални, ,. Съв_етници за 
пж.тника". Защото е ясно, че този който 
ще съставя географска карта трtбва да е 
обиколилъ дадена страна, който ще описва 
пж.тищата, трtбва самъ да ги е пребродилъ. 
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И за това именно тия така да rи наречеиъ 

"автентични пжтеводители" еж били ви~аrи 
широко изпоJ1Зувани. Къмъ XTTI вtкъ тази 
JIИтература става вече доста богата и напр. 
въ единъ „Съветникъ за пжтуване на стран

ствуващия рицарь" има доста практически 
указания, като се изключватъ множеството 

ненуждни шаблонни описания на мtстнос• 
штt. Все около това време се явява и едно 

.упжтване за поклонницитt на Ориента", 
въ което има множество съвети и осв-kтле
ния за едно rолtмо, дори въ днешния сми

съль на думата, пжтуване. Въпроси около 
времето, пжтищата, облtклото, храната, 
срtдствата, болеститt, езика, паритt и об
носкитt съ различнитt народи, намиратъ 

широко мtсто въ страницитt на това упжт

ване. 

В11 С11едващит-\; столtтия до Рефорыа-
. цията излизатъ малко пж теводитеJIИ. Презъ 
прехода отъ XV за XVI столtтие се явя
ватъ първитt картини на градове, нtкои 
отъ коИ'Го, събрани въ „ Свtтовна хроника" 
(Нюрнбергъ 1493 год.), даватъ една тьчна, 
почти фотографическа картина на градския 

строежъ съ мостоветt, крепоститt, кулитt, 
пжтищата и пр. Все тогава излизатъ и опи

сания - .пжтнически книжки~, които пол

зуватъ главно отиващитt на поклонен.не въ 

Италия студенти. Въ тtхъ и др. п. книги 
се даватъ множество освtтления за едно 
поучително, полезно и удобно пжтуване. 
По-късно, когато Университета въ Парижъ 
е почналъ да привлича повече студенти от

·колкото Италия, излиза и пжтеводителя на 

Т. Ерпениусъ - ,,За полезното екипиране 
. при едно пжтуване за Франция". 

Къмъ 1600 rод. излиза и ·е.ztинъ „Все
общъ или генераленъ п.жтеводитель" който 

описва най-добритt и наи-подходящитt 
пжтища отъ Испания до Русия и отъ Ита
лия до Скандинавия; при това въ него еж 

показани и разстьянията въ мили. Все тогаво;t 
се създавам, и традициитt, къмъ подобни 
пжтеволитеJш да с<; прикачватъ и географ
ски карти, за да могатъ пжтуващитt да 
добиятъ по rолtма възможность за ориен

тировка. 
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Постепенно, съ течение на вренето, поч

ватъ да се явяватъ все повече книги съ· 

описания главно на градове, тъй като, из

глежда, малко преди избухването на Три
десетгодишната война, добриятъ тонъ въ 
обществото изисквалъ да се пжту:ва често. 
Дори въ 1617 год. "qява, по всtка вt
роятность първата ""'· писна книга -
„Дневникъ за п.жтуването отъ Аугсбурrъ 
до Щетинъ" отъ Филипъ Хайнхоферъ. 

Съ течение на времето, въ XVIl tкъ 
пж.туването престава да бжде особено при
ключение. Множество хора отъ обществото 
почватъ да пж.туватъ въ размtри твърде rо
лtми за епохата и за това при описанията 

на тtзи пжтувания могатъ да се прочетатъ 

не малко интересни и сж.ществени сведения 

и наблюдения. Впоследствие, обаче, се 
явяватъ и други описания, нtкои отъ който, 
освенъ курио·зитети изъ живQта· на дадена 

страна, описватъ и женитt дори. Напр. Й. С. 
Ризбекъ въ своитt „Писма на единъ пж.ту

ващъ французинъ" говори доста за възмож

нитt тобовни авантюри и дори съ грациозно 
безсрамие описва хубавитt крака на женитt 
отъ Брауншвайrъ. 

Съ тия пжтеводители и п.ж.теписи се 
справялъ всtки пжтуващъ· по онова време, 
;Jащото все пакъ т-t с.ж. давали, за _времето 

си, не малко сведения и то за все повече 

разширяващия се мироrледъ на пж.туващия. 

Дори Гьоте, както и Лесингъ, се е ползу

валъ при своитt странствувания отъ кни

гата »Критико-исторически сведения за 
Италия"; дори и този голtмъ природоиз

шrгатель не е п"'небреrвалъ „ бедекера" на 
своето време. 

Впоследствие, следъ апела на Жанъ 
Жакъ Русо, когато планинитt и то най-вече 
Алпитt, бtха масово щурмувани, книrитt 
съ п.ж.теводно съдържание по.чватъ да се 

увеличаватъ, за да се дойде до . края на 

XIX столtтие, когато се явяватъ дори щ1-
дателства, които се занимаватъ · само съ 
това да издаватъ колкото се може по
подробни и най-важното по-всестранни п.ж

теводители. 
ТОТЮ БРЪНЕl<ОВЪ 
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