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Въ историческит,ь времен,а, ко1zто живтьемо, сж.дбата отреди едно ~ол,ь,чо 
изпитание за българсю~я н.ароdъ. Не~ово Величество Царь Борисъ 111, следъ Т<апю 
обезсмърти името си съ великото си обедин.ите.,11,но дtьло, завърши земния си. 
п,кть. Бо~ъ 61Ь ощастливилъ народа ни съ свой избранникъ, въ коzото бtь вло
жалъ божествената искра на всеотдайна любовь и саможертва къмъ бли:ж-
1-UlЯ, м,кдрость, смирение, дълбоко прозрение на историческото предопредп,
ление на своя народъ и бла~оговtьние предъ чара на родната земя. 

Rсевашff,иятъ отреди избраниятъ отъ Него водачъ на българския народъ 
да премине въ вrьчностьта съ свtьтлия ореолъ на боговдъхновена душа, 81,Здrьзла 
по най-стръмнитrь пж.теки къмъ върха, 6езъ да падне върху нея. сrьнка от;, 
тъмнитrь сили на битието. 

Блаженопочившиятъ Царь Борисъ /11 въ деня на своята ранна кончина 
се превърна въ свrьтълъ образъ, въ символъ на духовното и политическо обе
динение на 6ъл~арсиия народъ, на безответна служба предъ идеалитrь на ро
дината и на висши човгыики добродетели. 

Въ скръбния день н.а раздгьлата ни съ Heio, 11сички бъл~ари почувству
ваха дълбоко незамп,нимата загуба, но и разбраха, че Той ни оставя при
мtьра на своя подвигъ, като ярuа п,ктеводна звезда всргьдъ буритгь на далеч
ния ни исторически n;кть. 

С.мирени предъ неотмrьнната повеля на с,кдбата, но и горди въ своята 
zолtьма скръбь, българитrь отъ всаr~,щ к,ктища на обед11,нената родина си да
доха клетвенъ обетъ, че съ вгьра и неслома.Аtа твърдость ще следват_ъ беля
зания пжть отъ достойния ti любимъ Царъ-06единитель. 

Организираниrть 6ъл-гарски mypucmlt и вси11,ки приятели на планината 
се поuлониха пред'о свгьтлата Му паметь съ дмбоко наранен.и сърдца. На
шата обичь и почить къмъ Неговата личн.ость бtьха чисти като водит,ь на 
планинскитгь езера, не само защото Царь Борисъ 111 бгьше почетенэ предсе
датель на Българския туристически съюзъ, но защото Той боготворгьше пла
нината. Той не бгьше случаенъ гостъ на планz~ната, а неин.ъ вгьрен:ь синъ. В1, 
нея Той намираше покой и отъ живителнитгь и струи черпгьше сили, за да 
носи царственото си бреме и да следва мж.жествено трудния, но величавъ 
п;ять на народенъ водачъ. 

Само нгьколко дни преди да остави този свгьтъ, Той нanpatJu с11оята 
последна изповrьдь и молитва върху първенеца на Великата рилска пустиня, 
която сега приюти на вrьчен.ъ покой неговия zолгьмъ и свгьтълъ духъ ! 

Българскитгь туристи съ оълбока скръбь и съ шuроко разтворени души 
за заветитгь на Царя-06единитель свеждатъ низко чела предъ паметьта tl 
в,ьчния домъ в, планината на своя любимъ почетен:r, председатель. 

Да пребжде ~ свп,тлина името на достойния Царь на бr,лгаритп, 
Борисr, IIII 

Да. дари Бог'Ь свп,тr,дr, покой на Царя-планинарь / 
.БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЬ• 



Туристичесния11, 
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БЪЛГ АРСКИЯТЪ ТУРИЗЪМЪ 
ГЕОРГИ дРАГОЕВЪ 

За малкото години свободенъ жи
вотъ бълrарскиятъ народъ отбеляза 
СВ'ВТЛИ страници, съ КОЙТО СМ'ВЛО може 
да се ropдi,e. Въ наниза на културнит-в 
негови придобивки туристическото дви
жение е единъ прекрасенъ бисеръ, кой
то заслужено краси короната на кра

сивит-в бЪJirарски планини, привлвкли 
вниманието не само на неrовит-в сино

ве, но и на множество любители на 
красивото и . отъ чужбина. 

Играли roJI-вмa роля въ живота на 
българския вародъ презъ време на роб-
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ството, когато еж били най-сигурното 
убt.жище на ония, които не еж моr ли 
да се примирятъ и да превиятъ глава 

предъ нашит-в поробители, роднигl; 
планини прив;1i,коха погледа на сво
боднитi, българи много наскоро следъ 
освобождението. Вестители на тоя новъ 
свt.тъ, изпълненъ съ много ценности, 

. еж на първо време народниятъ поетъ, 

-Иванъ Вазовъ, който преброжда на
д.11ъжъ и наширъ свободна България, 
а следъ него и родоначалникътъ на 

организирания български туризъмъ, ro-



лtмиятъ бълrаринъ - Але1<0 Константи..,. - пжтува ' много често съ свои другари, 
новъ. Т·в първи насочиха свободнит·в на които у:спtва да вдъхне любовь 
българи къмъ красотата)iа българската къмъ роднит-в планини. Плодъ на тия 
природа и имъ вдъхнаха своята rолtма негови пжту'вания еж многобройнитt 
любовь къмъ българскитt планини. . страници, препълнени съ възторrъ отъ 

Цtлото творчество на Вазова е про- прелестит·в на родната природа. Него
пито съ възторrъ отъ българската вит-в излети продължаватъ до трагичния 
природа, красотитt на която осмислятъ му крак презъ 189? година. 
неговия животъ и еж неизчерттаемъ из- . Идеята, обаче, на А. Константиновъ 
·rочникъ на неговото вдъхновение. Въ не умира. Тя - е подета ~тъ млади въ~
пжтеписната ни литература щ~ остане душевени люде. Две години следъ - не
паметна неговата "Велика рилска пу- rовата смърть въ <!офия се поставя 
стиня", въ страницит-в на която той основата на първото българско тури
дава изразъ на възторга и блаrОС(IО·. стичесто дружество, което носи него, 
вението си къмъ най-красивата бъл- вота име. Започнало съ 25 члена, за 
rарска планина. следната година дружеството брои вече 

Следъ Вазова, Алеко Константнновъ 150, които постояно се 'увели~аватъ 
• зове българс1<итt синоае къмъ роднитi, за да стиrнемъ днесъ до 7000 орц.ани

планини. За двамата rолtми писатели зирани туристи, обединени въ близо"IОО 
е ясно, че истинска служба на родина- ~<лона на Българския туристически съ
та и на родната култура е възможна юзъ. 

само тогава, когато земята ни бжде Трудно е да се обхванатъ въ нtкол-
добре опозната и оби~ната. ко страници духовнитt и материални 

Отъ друга страна1 А. Константиновъ постижения на организирания български 
е схваща;1ъ, че на една идея най-добре туризъмъ. Неговата пропагандна дей
се служи чрезъ организация, която да ность - художествено списание, тури

насажда съзнателно отношение къмъ етическа литература и сказ1<и, както и не

тая идея и да провежда ~ настойLJИ- rовото материално творчество въ пла
вость, практическото й осжщеС'Гвяване. нината, изразено въ 65 планински хижи и 
И затооа, той прави опитъ да постави заслони изъ бълrарскитt планини, rово• 
началото на туристическата организа- рятъ твърде много за 1<ултурния обликъ 
ция въ България, която да поеме т·взи на това движение, което създаде една 
задачи. Съ тая своя дейность А. Кон- туристическа . културна традиция въ 
стантиновъ се явява като истински ро- планината. Организиранитt- български 
доночалникъ на организирания бълrар- туристи изиграха ролята на духовни 
ски туризъм1,. пионери при овладяването на бълrарски-

Презъ 1895 год. А. Константиновъ тt планини и опазването имъ отъ груби 
отправя оригиналната си покана, съ коя- посегателства. Следъ 40 годишно сжще
то зове софийскитt любители на при- твуване Бълrарскиятъ туристически 
родата да отидатъ н'а 27 августъ на_ съюзъ може да посочи значителни ду
Черни връхъ, кждето ще се учреди ховни и материални постижения на ор-. 
клубъ на бълrарскит-в туристи. Съ това rанизирания български туризъмъ и стра
изкачване на Черни върхъ се поставятъ ната, които най-добре характеризиратъ 
основитt на организирания български неговата сжщность и значение за кул
туризъмъ, а следъ доста лутания се турното издигане на българския народъ. 
ражда и Бълrарскиятъ туристически 
СЪЮ3Ъ. 

Изкачването на Черни · върхъ не е 
било първото нзлетуване на А. Констан
тиновъ, нито остава- последното. Тfй 

По-малко въ миналото, повече и по
широко днесъ, бълrарскиятъ туризъмъ 
се цени за rолtмото му здравно, обра-
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Туристнческиятъ домъ 

зователно и възпитателно значение за 

отдtлната личность. 
Човtкътъ, като вс·вко живо с.жще

ство, чувствува силно нуждата отъ дви

жение. Пренебрегне ли се тая физио
логична нужда, спира всtкакъвъ ра
стежъ, всtкакво развитие. Тая нужда 
отъ движение може да бжде задоволе
на по различенъ начинъ: съ физическа 
работа, съ иrра, съ ходене. При дне
шното раздtление и индустриализиране 
на труда, човtкъ е поставенъ при край
но неблагоприятни условия. Умственитt 
работници, пъкъ и тия въ разнитt ин
дустрии, еж заставени да прекаратъ съ 

часове почти неподвижно на едно мt
сто, лишени отъ слънце и чистъ въз

духъ. Като се вземе предвидъ, че по
ради почти непреодолими обществени 
условности и привички,хората отъ на

шето време еж принудени да прека

ратъ и часть отъ свободното си време 
въ задимени кафенета и питейни заве
дения или душни кина и театри. ясно 

е, че човtшкото тtло и човtшката не
рвна система еж изложени почти не-
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Ловечъ 

прекжснато подъ ударитt на разло• 
жението. Срещу това разложение се 
възправя човtшкиятъ наrонъ на само
съхранението и жаждата за здраве и 

сила и той отправя именно 1<ъмъ въз
родителнитt извори на майката природа. 

Туризмътъ отговаря най-дсбре на 
силно чувствуваната потрtба отъ дви
жение, понеже нейното задоволяване 
не е едностраничиво, не се извършва 

подъ знака на състезанието, както то

ва е при спорта, а при това се съпжт

ствува отъ цtла редица преживявания 
отъ по-високъ разредъ. И най-важното: 
при туризма движението се осжществя

ва не при оrраниченитt рамки на раз
нитt видове спортъ, а всрtдъ простор
ната необгледна природа. Така, едно
временно човtкъ задоволява и друга 
силно чувствувана потр·J;ба вече отъ 
мораленъ характеръ - потрtбата отъ 
волность, свобода. Въ града човtкъ на 
всtка стжпка е скованъ въ веригитt на 
условноститt, предразсждацитt, нуж
дитt, привичкитъ и общественитt ог
раничения и закони. Неговата личность 

• 



Хижа .Родни балкани• 

е принизена, потисната. Той е само 
членъ на обществото, а не личность. 
Единствено всрiщъ природата той се 
чувствува напълно свободенъ: мисъльта 
и чувствата у него разкжсватъ вери

rитt на условноститi, и ограниченията 
и затрептяватъ на воля, опиянени отъ 

просторит13, слънцето и чистия въздух-ь. 
Човtкъ отново е съ повишено самочув
ствие, бо~ъръ, самоувtренъ, дързъкъ. 
Съ една дума, чувствува се отново 

личность. И всички ония тревоги, про
тиворечия и грижи на града, които 

преди това еж го ужасявали, сега му 

се струватъ дребулии, които не заслу
жаватъ толкова rолi;мо безпокойство, 
колкото имъ се отдава. 

Въ туризма човi;къ задоволява още 
и силно чувствувания копнежъ къмъ 

необятното, непознатото. Чов1;къ не се 
задоволява съ онова, което ro обграж
да: той го чувствува твърде стесни
телно, еднообразно, познато и досадно 
и эатова винаги търси новото, непоз

натото, просторното. Природата е раз
нообразна, необятна, съвсемъ различна 

Варна 

отъ градската обстановка, всрtдъ 1<0-
ято протича животътъ на човtка, и 
поради това тъкмо тя може да задо• 

воли този стремежъ на човtка ; да ro 
задоволи и сжщевременно да го раз

пали още повече, защото, спедъ като 

сме се изкачили на единъ връхъ, за

мечтаваме да се изкачимъ на другъ; 

следъ като сме пребродили една до
лина или клисура, замечтаваме да пре

бродимъ друга, а върховетt, долини
тt и клисуритt, съ една дума, пре
лестит1; на природата нъматъ край. 
Но планината привлича съ неотра

зима сила човi;ка и поради това, че 
единствена тя може по-пълно и по

трайно да утоли неутолимата му жажда 
по красота. Чов1;къ е преди всичко 
духъ, а нtма по-силна духовна потрtба 
отъ красотата. Естетичнитt емоции, 
които изпитваме при едва красива гледка 

въ планината еж много по-силни и по

пълни отъ тия, които може да предиз

вика у насъ едно художествено произ

ведение, поради простата причина, че 

въздействието на природата върху насъ 
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е по-непосрtдно и -по-внушително. Див
ното разточителство на баrритt; не
подражаемото изящество на формитt, 

необrледния просторъ, опияняващата 
симфония на ручеитt, птичкитt и вt
търа въ гората - цtлиятъ тоя - въл

шебеаъ св·втъ, залtнъ отъ лжчитt на 

слънцето или покритъ отъ теменуж

нитt воали на вечерния здрачъ, изпъл

ватъ душата . ни съ възторгъ предъ 

величието на майката природа. Отъ 

тамъ и онова мистично отношение къмъ 

природата, което овладнва голtмит·в 

планинари йли поети и писатели . .,Пла
нинарьтъ не отива въ планинитt, за 

да извърви пжтя на изследвачъ или 

да сравнява силитt си, но отъ религи

озно чувство къмъ свtта той търси 
чистота, красота и симфония" - пише 

известниятъ ш1анинарь Р. Ленеръ. Гьоте 

пъкъ опредtля възторга, I<Ойто ни из
пълва при вида на една I<расива гледка 

въ планината, като .едно болезнено 
удоволствие, чувство на препълненость, 

което раздвижва душата и извиква ра

достни сълзи и. 

Но въ планината ние не задоволя

ваме само физиологичната потрtба отъ 
движение и духов1:1ата потрtба отъ 

красота; ние упражняваме и развиваме 

редица морални качества па природата 

си, като смtла предприемчивость, без
страшие, съобразителность и ловкость, 

хладнокръвие, стоическо понасяне на 

лишенията, готовность да се жертву

ваме за своя другарь. Това еж. стъл

боветt, върху които се гради силни
ятъ характеръ. А съ какво може да се 
сравни това вж трешно задоволство, ко

ето човtкъ изпитва, следъ като е пре

одолtлъ всич1<и мжчнотии и препят
ствия и е стж.пилъ на върха? Съзна
нието, че той е постоянствувалъ до 

край, че е утвърдилъ во11ята си, въп

рtки всичко, повишава самочувствието 
му, самоувtреностьта му преминава въ 

дързость и нему се струва, че е въ 

състояние да се справи съ най-голt. 
мата трудность въ свtта. 

Туризмътъ предлага цtлостни, пълни 
преживявания на личностьта. При него 
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не .намираме едНО!=Транчивостьта на 

спорта : или на умственитt и морални 

дисциплини. Когато чов'tкъ се изкачва 
по нtкой връхъ, у него всичко е въ 
движение и кипежъ: мускулитt на кра

I<.ата и на рж.цетъ еж въ напрежение, 

тtлото взема най-различни положения, 
дробоветt му диwатъ дълбоко, хранос
милателната му система проявява не

обикновена дейность. Моралнитt н ду. 

ховнитt му сили, сжщо така проявяватъ 
интензивенъ животъ; той непрекж.сна

то наблюдава, възхищава се, съобраз
ява, следи ХИ;IIЯдитt асоциации на ума 

и см·влитt полети на въображението 

си, изучва и съпоставя всичко, което 

се иэпрtчи предъ погледа му. Нtкакво 

познато цвtте извиква въ паметьта му 
запазенитt оскж.дни знания по бота

ника, дРУГО непознато поглъща всецt
ло интереса и изостря любопитството 

му ; нtкакъвъ камъкъ или нtкакъвъ 

земенъ пластъ извиква въ паметьта му 

редица асоциации изъ областьта на 

геологията ; нtкое историческо наиме

нование на селище, планинска мtс
тность или пъкъ връхъ извикватъ въ 

паметьта му редица спомени, предания 

и исторически разкази. Така, на самото 

мtсто, непосрtдствено чов'hкъ има въз

можность не само да види онова, за 

което е училъ, челъ или изучвалъ, но 

и да го познае отблизу, да опрtсни и 

закржгли своитъ сведения или знания. 
Всtки, покрай общит'h цреживелици, 

които планината дава изобщо на чо

в'hка, ще може да задоволи · всрtдъ 
нея и св9итt лични, професионални 
или интелектуални интереси. Тамъ по

етътъ и художникътъ ще нам·врятъ най

върховния източникъ на вдъхновението 

- красотата, учениятъ - ц·влъ свtтъ 

отъ растения, животни и отъ чудни по

чу дни видоизмtнения и форми на зе
мята, философътъ - спокойствие и 

самовглж.бяване, релиrиозниятъ човtкъ 

- най-в~ликото дtло на Бога, предъ 
което можемъ само да блаrоговtемъ, 

политикътъ - отмора и преодоляван~ 

на страстит'h, rеографътъ - преобразя
ване на цифритt въ живи форми, ис-
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торикътъ '- вtчната · сцена на съби
тията. 

Но онова, което увлtче Вазова и 
А. Константинова , а следъ т·!;хъ и хи
ляди бъJirарс:ки граждани, не остана 
чуждо и на българската младежь. И 
затова, когато е дума за туристичес

кото движение въ България, ние не 
можемъ да отминемъ мълкомъ сжщес

твуването на Юношеския туристически 
съюзъ въ България, r<ойто обединява 
въ себе си най-буднитt български мла
дежи. 

Плодъ на тобовьта у българската 
М.'Iадежь къмъ родната природа и на 

uлtчението й къмъ самостоятедность 
и .,иченъ починъ, fОношес1<Иятъ турис- · 
тнчески съюзъ въ България се разрас
тва бързо следъ своето основава не 

презъ 1911 година, като обединявз 
днесъ надъ 15,000 юноши-туристи. Той 
uзем'<l живо участие въ изrраУ.<дането 

на моралнит-в и материални придобив
ки на организираното туристическо 

движение въ страната ни и има не ма-

Хижа .Симеовъ Князъ Търuовски• 

.11ъкъ дt'JIЪ въ- тtхното осжществяване. 
Голtмото значение на Юношеския 

туристически съюзъ въ България ,ще 
бжде тепърва оценено. Днесъ, ко
гато и българската дърх<ава насочи 
много основателно своя логледъ къмъ 

нашата младежь чрезъ създаването на 

държавната организация за младежьта 

„Бранникъ", е сравнително много леко 
да се говори и твори отъ и за ;м;rа
дежьта. Преди 30 години, обаче, това 
бt, единъ истински подвиrъ. И въ тоя 
подвиrъ ние трtбва да виждаме не 
само една обикновена младежка про
ява, но силната воля на единъ младъ 

и жизнеспособенъ народъ, който гра
ди своето утре съ поr ледъ, устременъ 

къмъ бждещето. Къмъ изграждането 
на това свtтло бждеще еж насочени 
и усилията на орrанизиранитt българ
ски туристи, които въ своята дейнос1ь 
се вдъхновяватъ, освенъ отъ красотата 

НЗI своята родна земя, но и отъ здрав

ното, възпитателно и образов-ателно 
влияние и значение на туризма у насъ. 

Варна 
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ВЪ CH'l>ГOBET'I> НА АМБАРИUА 
ПАВЕЛЪ НЕЛИРАдЕВЪ 

Новата 1937 година ни завари съ 
слаби снtгове. По високитt планини 
не е нито за ски, нито за безъ ски. 
Неприятна безпжтица за предстоящитt 
Коледни праздници. Затова решихме 
да излетуваме изъ Карловската пла
нина, r.1.ето може да се мине и безъ 
ски при сегашнитt снtrове. 

Малка Коледа. Стtrамъ набързо 
раницата си. Внучето се суети око.110 
менъ. Не е много доволно, че ще го 
оставяwъ, но е попривикнало съ мойтt. 
нескончаеми скитания. 

Кжде бе, дtде? 
- На Амбарица 1 

Тамъ има ли вълци? 
Много ... 
Нtма ли да ви изядатъ? 
Въпкъ въпкъ не яде 1-му повто

рихъ често повтарян'ата поговорка, за 

да го успокоя отъ тази заплаха. 

Преrоворитt вървtха добре, докато 
не бtхъ нарамипъ раницата. Но напра
вихъ ли това, детенцето ме сграбчи за 
краката и записка: 

Дiще, не ходи на Амбарица 1 
Съ мжка се откжснахъ отъ ржчи

чки·r-t му и изскочихъ изъ вратата 
навънъ. По стълбата слушамъ писъка 
на внучето. Продължаваше да вика: 
Амбар_ица, Амбарица. 

Неуредицитt на гарата още повече 
понижиха настроението ни, но макаръ 

и безъ билети, усп·Ъхме да се вмъкнемъ 
въ претъпканъ ваrонъ и поехме пжтя 

за Пловдивъ. Отъ Пловдивъ съ авто
моби.~ъ стигнахме въ Карлово - ~ш
ходния пунктъ на нашето възкачване 

на Стара планина. 

Малкото подпланинско градче още 
си живt.е съ стариннитt обичаи, и 
всички еж се прибрали за Бъдни ве
черь. Тр·вбваше да подиримъ конь за 
тежкитt ни раници за до билото на 
планината, но и това оставих.ме за 

сутриньта. 
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Коледа. Отрано се спазарихме съ 
старъ турчинъ, щото неговиятъ синъ, 

добъръ планинецъ (пъкъ тукъ всички 
бедни люде еж. планинци), да откара 
съ мулето раницитt ни до Аыбаришкия 
превалъ и да се върне обратно до 
вечерьта въ Карлово. А ние ще про
дъnжимъ пжтя си за Амбаришката 
хижа на троянскитt туристи. Хижа 
.Амбарица" иматъ и сопотскитt тури
сти, но тя е отсамъ планинс1шя rребенъ, 
при в. Добрила. 

Но вмtсто съ муnе, и то съ rontмo 
заr<ъснение, Насъфъ се яви предъ 
хотела съ дребно, но пъргаво, магаре. 
Магарето по-лесно мorno да преиинава 
презъ прtспитt. Ние се съгласихме да 
предпочетемъ магарето, ала по други 

съображения : че по-лесно ще можемъ 
да го измъкваме, когато загази изъ 

тt.хъ. 
Чуденъ зименъ день. Слънцето бt 

се вдигнало високо надъ Срtдна гора, 
когато поехме стръмната пжтека изъ 

Бадемлика. Съ нtкоnко завоя ние сме 
високо надъ прочутия карnовски водо

падъ - Сучурумъ и сгушената 
край него електрическа централа. 

Устието на Карловската рtка ни 
разкрива нагоре единъ отъ най краси
витt и най-дивитt проломи въ Стар.t 
планина. Долу по самото рtчно корито 
uоже да проникне само смtлъ рибарь 
и то само пtте. Но на едно мtсто -
Гечилмезъ (ще рече непроходимо), тр-в
бва да се лази по стръмната и rJ1адка 
архаична скала. 

Водата за електродобива е много 
подбиnа славата на естествения водо• 
падъ, тъй като изкуствено се е добилъ 
друrъ, много по-величественъ, водо

падъ отъ стотина метра падъ. 

И безъ това красивото ущелие е 
накичено съ ледени украшения отъ 

най-разнообразни висулки, а гората е 
натегнала отъ кристаленъ . _скрежъ, 

j ,, 
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Хижа нPafi" 

Капоферския бмканъ 

който отвреме-навреме ни пълни зато
пленитt вратове, когато се ~ровираме 
подъ увисналитt. клонки. 

При водосли-ва на ГоJttмата и Мал
ката рtка има посрiщна хижичка -
,.Хубавеца", както се нарича и краси
виятъ вододtленъ рътъ между дветt 
сестри. Го11tмата карловска хижа -
„Юмрук ъ-ч а л ъ" е още нагоре къмъ 
изворит·в на Стара-рtка. А ние тръ
гваме право на северъ по Малката
ръка. 

Колкото отиваме по-нагоре, толкова 
повече се увеличава и снъжната по
кривка. Но все още леко вървимъ по 
дърварската пжтека. Спокоенъ е и 
Насъфъ. Той снабди нашата „експеди
ция" съ една полусчупена лопата, 

която получи „взаимообразно" отъ 
пазача на яза. Ободрително за на,съ и 

заплашително за прtспитt се клатуш
каше тя върху самара на „Челебията•. 
Добре сме, ала още при първитt прt
спи • Челебията" отказва да ни служи, 
а лопатата малко ни помогна, защото 

трtбваше да правимъ дълбока прос·вка 
чакъ до вододtпа, до който бtхме се 
спазарили да ни се носятъ раницитt. 

Трtбваше да се помиряваме отново 
съ старото заключение, че не ни върви 

съ "превозни срtдства" и тр·вбваше да 
се простимъ съ услугитt на „ Челе
бията" и Насъфа, въпр'hки тtхната 
любезность и добро·съвtстность. На 
Чавдарица се фотографирахме „за спо
менъ", наплатихме се и се простихме. 

Насъфъ съ праздното магаре тръгна 
надолу, за да стигне навреме въ Кар
лово, а ние надигнахме тежкитt си рани• 
ци и поехме нагоре изъ дълбокия снtrъ. 

73 



Слънцето е климнало къмъ заникъ. 

Трi,бва да бързаме, за да преминемъ 

планинския превалъ преди залi,зъ. А ски 

не взехме. Пъкъ снtrътъ мжчно се rа

з'hше ; нито пръхъкъ нито замръзналъ. 
Изморихме се силно, и затова често 

взехме да с'hдаме върху cнtra за малки 

почивки. 

Предъ насъ е превалътъ, ала мжчно 

се стига. 

Слънцето блести надъ снtжната пе
лена, но не топли. Подухва още сра

межJIИво пронизващъ до коститt вi,

търъ, а надъ Амбарица и Купена над

ничатъ черни буреносни облаци, чиито 

нравъ ми е добре познатъ. На два 

пж.ти се помжчихъ да склоня друrа

ритt си да се съr ласятъ д~ пренощу
ваме въ запустялитt овчарски и rове

дарски колиби, които стърчеха надъ 

пж.тя, но и двата пжти поженахъ не

успtхъ. Tt настояваха да вървимъ. Са

монадtяни еж, мисля си, защото не 

знаятъ, какво значи снi,жна буря въ 

планината и то ноще. А въ високата 

планина, особено зиме, "декоритt" се 

см'hняватъ бързо, почти свtткавично. 

указанията за предстоящата имъ смtна 

бtха на лице. 

Добре, ще продължаваме, но JIИчно 
мене тази храбрость твърде не ми се 

нрави. Черниятъ облакъ става по-за

страшителенъ, а тъкмо това тt не съ

зиратъ. Утешава ги коледното слънце, 

което още свtти къмъ заникъ. Свtти 

и придава още по-свирепъ изrледъ на 

черния облакъ, що се вие надъ rлавитt 

ни. И тъкмо, когато вече полазихме на 

правела и още съ стотина крачки ще 

прехвърлимъ на отвъдната, северната 

страна къмъ хижата, азъ изпитахъ върху 

себе си една страшна напасть, за която 

чест·о съмъ слушалъ да се приказва, 

но която лично съвсемъ не познавахъ. 

Въ момента, когато надиr~ахъ дtсния 
си кракъ да направя нова ст жпка, въ 

лtвия ми кракъ настж.пи такова боле

знено смущение, ч~ почувствахъ двига

телния или чувствителния си нервъ въ 

цtлаrа му дебелина и дължина, тъй 

както го виждаме на анатомическитt 

карти. Ако не бtхъ се подпр'hлъ на 

пикела си, трtбваше да се струполя 

на земята. Следъ нtколко секунди се 

опит~хъ да тръгна. И тръrнахъ, но съ 

силни болки, които ту се увеличаваха, 

ту намаляваха, докато попреминаха, и 

азъ можахъ да догоня на водод1ша 

друrаритt си. Разбрахъ, че ме е спо

ходило онова "увиване" на двиrател

нитi; нерви на краката и р.жцетt, което 

често навестява кжпещитt се въ сту

денитt планински езера и ги праща на 

дъното. Или катерещит-в се по эале

денитt стени алпинисти. При такова 

схващане на мускулитt рtдко плув

цитt се сnасяватъ отъ удавяне. Явява 

се отъ бързо простудяване на краищата 

- крака и ржце. 

На другаритt си нищо не сnоменахъ, 

но nъкъ и човtкъ, който не е nатилъ 
самъ, мжчно може да npoyмte опасно

стьта отъ подобно "свиване на жилата" . 

На вододtла ни нападнаха първитt 

nристжnи на бурята. Лжчитt на залt

зващото слънце еж обгърнали краси

вата снага на близкия Купенъ, който 

съ замръзналия по него снtrъ отразява 

всички багри на дж.rата. Вср1щъ ско

ваващия мразъ и надигащата се буря, 

той гори и rpte, като сж.щинско ви

дение. Това е малъкъ братъ на Ма

терхорнъ. Искаше ни се да го фото

графираме, но мъrлит'h го обгърнаха 

въ своята мрачна плащеница. 

Сн'hжна буря въ старопланинскит'h 

превали е твърде приятно зрелище за 

подготвения да й се радва. Обаче, на

ет ж.пващиятъ бързо нощенъ мракъ ни 

заставя да бързаме. И ние тръгваме 

на nомtрица изъ невидимата пж.тека 

презъ Платнишкит'h ярове. 

Плат нишки т -в я ров е I Това еж. 
нtколко главоломни улеи, що се ·спу

скатъ отъ темето на Амбарица къмъ 

изворит-в на Черни Осъмъ. Т'hхното 
име крие въ себе си страшна плани

нска поличба. Отдавна н-вкога, още 

преди нашето освобождение, двама 

см'hли планинци, отъ рода Платннци-
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тt изъ махала Колиби, тръrнапи за 
Карлово. Благополучно преминали Дъл

rия-дtлъ и кривнапи по водоравната 

пжтека презъ Амбаришкитt ярове. Би

ло Св. Трифонъ. Я роветt еж пълни -съ 

заледени прtспи. 
Съ малката брадвичка тt, подобно 

на опитни алпинисти, си правятъ стж

пки по запеденитt пр1,спи. Но извед

нажъ, като разбуденъ звtръ, прtспа

та се разшавапа и съ тр'hсъкъ лолетtпа 

въ пропастьта. Съ нея еж и двамата 

ппанинци. 

Т л1,ннитt имъ останки били 11ам-h

рени чакъ въ късна пролtть. Оттогава 

тtзи упеи били наречени П JJ ат ни

шки т -в я р ~в е. Така народътъ из

дига словесни, но безсмъртни паметни

ци върху гробоветt на своитt синове. 

Двамата ми другари се завързаха съ 

вжжето, а азъ тръгнахъ следъ тtхъ. 

Бурята все повече се засилва. Забиваме 

крака копко се може по-дълбоко и 

така се задържаме. Но стигаме на зале

денъ сн-hrъ. Единъ отъ вързанитt дру

гари се хлъзна и полетt надолу, но 

друrиятъ го задържа съ в.жжето. Бу

рята не ни оставя да копаемъ стжпки. 

Поемаме нагоре къмъ темето на Амба

рица, но скоро изоставяме и този опитъ. 

Нагоре снtгътъ е още по-вледененъ, 

а бурята по-силна. Пъкъ и копането . 

много не ми се нрави. Азъ бtхъ вече 

слушалъ за Ппатнишката трагедия и 

см.жтно си я сnомняхъ въ този миrъ. 

Хижа .Амбарица" не е дапеко. Тя е 

близко като пламъчетата (огонl{итt) на 

Короленко. 

- Бпизко, но все пъкъ дале

ко! ... 
И всрtдъ рева на бурята, като че 

дочувамъ вика на внучето: 

- Дtде, не ходи на Амбарица ! ... 
Но ние сме вече на Амба рица и трt

бва да миспимъ, какъ да се простимъ 

съ нея и измъкнемъ отъ леденитt й 

обятия. 
- · Да се връщаме назадъ 1 - пред

лага единъ отъ другарят-в. 

Невъзможно. Ноще,при дълбокъ сн'hrъ 

и снtжна буря, при това доста из
морени, този опитъ не би завършилъ 

много приятно. 

Остава ни откритъ само единъ еди!J• 

ственъ пжть, макаръ наrледъ най-тру

денъ и опасенъ : 
- Да се спустнемъ право надолу 

изъ яровет--h и да диримъ закрилата на 

гората. Този планъ нам1,ри одобрение,' 
и ние веднага се заспускахме надолу . 
Съ падане, ставане и пързаляне вър

вимъ къмъ обетованата гора. И тукъ 

именно се повтори съ ·друrаритt сви

ването на кракат-а, за което азъ б'hхъ 

вече забравилъ и можехъ като "патилъ" 

да ги успокоявамъ. 

Къмъ 7·30 часа сме въ rолtма бу

кова гора. Отвреме навреме свtткаме, 

като нощни признаци, съ електрически

тt си фенерчета - истинска блаrодать 

за подобни обстоятелства. Попадаме 

на ц'hлъ низъ отъ водопади, по които 

се спускаме. Къмъ 8 часа въ едно заве
тно ждрело на водопадъ безъ вода се 

разполагаме за коледно стануване. 

Накладохме малъкъ огьнъ и насt

дахме около него въ дъпбокия сн'hгъ. 

- Да има малко сламица отъ яс

лит·в на Витлеемъ да си постелемъ, 

н-вма да е зле 1 - се занася въ колед

ни мечтания единъ отъ друrаритt. Той 

за пръвъ пжть ще спи въ cн'hra. Но 

предъ едва м,У.ждtещия оrвецъ, който 

съ пищене затъваше въ топящия се 

подъ него метровъ снtrъ, азъ предпо

четохъ по-топлит1, отъ него обятия на 

сн·вrа. Увихъ се съ ппатнището, съ 

каквото „излишество" друrаритt ми 

не разполагаха, и се заврtхъ въ снtга. 
- Така ме е училъ баща ми, който 

се е спасилъ отъ б t л а т а с мър т ь 
на Шипка, само защото се заровилъ 

въ сн-вrа. 
Затоплихъ се и захъркахъ, като пра• 

ведникъ, както обичаше да се израз~

ва Жулъ Вернъ. 
Но друrаритt скоро ме задърпаха 

и завикаха да се събуждамъ. И това 

правtха не отъ ревность, че азъ спя 

тъй сладко, а тt бдятъ като езически 
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Хижа „Царичина• 

жреци надъ , П;Ушеци1"в, а отъ другар
ски д·ы1гъ. Боятъ се да не ме хване 
п.1анинската болесть, що забива смър
тоносния си мечъ всрtдъ приятна сън
на забрава на заблуденi{я пжтникъ. И 
наистина, лtтно време много повече сме 
треперtли по чаловетt на Рил~ и Пи
ринъ, отколкото сега зъ.знемъ въ дрл• 

бокия сн·hrъ. 
Моитt доказателства, че. опасенията 

имъ еж съвсемъ неосновате_лни, ч~ ам-1 

плитудата на лtтната и. ~тмна темпе• 
ратура говори въ полза на моя жили

щенъ способъ и пр., останаха безплод• 
ни предъ формалната лоn~ка на бае 
Найденъ. Следъ 5-10 минути той за• 
викваше и смущаваше моя приятt:нъ 

сънь подъ снtжната покривка. 
Мака ръ че бурята, озлобена че е ми

нала безъ жертви, да рева ц·вла нощь, 
ние бtхме на заветно м·всто и бае 
Найденъ съ чудно изкуство можа да 
поддържа цtла нощь своя. жалъкъ ог
нецъ съ съвсемъ оскжднитt си запаси 
отъ сухи кдеч_ки, които бае Захарий 
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отъ време на време засилваше съ кжси 

прибtжки. 
Наблизу н·вма вода, и моитt прия

тели трtбваше ца топятъ снtгъ въ 
едно ·малко канче. Но, вмtсто вода, 
получаваше се нtкаква отвратителна 
смtсь отъ димъ, недогорtли клечки и 
черна водопддобна течность. Ала въп
рtки това/ бае Найденъ се rордtеше 
съ своето произведение и съ още по

гол·Ьмо усърдие и вещина поддържаше 
своя малъкъ оr:_нецъ презъ цtлата дъл
га зимна нощь. 

Така пре1<арахме 13-14 часа на 1650 
метра надморсr<а височина. Развидели 
се чакъ къмъ 9 часа, когато бурята, 
що рева цtла нощь, се поуспокои. За
валt сн-hгъ на голtми парцали. Отново 
поехме пжтя си изъ Срtдоцип, гдето 
р-вдко стжпва чов13шки кракъ, а сtки
рата никога не е ломила девственитi. 
имъ гори. Ущелието е глухо и изпъл
нено съ безкрайни водопади, изъ които 
съ мжка се свличаме, на мtста съ по• 
мощьта на вжжето. 



Цtла~нощь б'h валi;ло снtrъ на го._ 

лtми парцали и натрупа повече отъ 

половинъ метъръ нова снtжна настилка. 
Вървtхме ·цtлъ день - втория Ко

леденъ денъ. Привечерь стигнахме дъс

корtзница, гдето намtрихме топла стая 
и горещо гостоприемство. 

Чудно приветливи и сърдечни еж на
шитt планинци, див11и еж с.ъ своята 

славянска човtчность! 
На Св. Стефанъ продължихме пжтя 

си къмъ Троянъ. Обtдвахме въ с. Чер
ни Витъ. Селянитъ ни гледаха съ лю

бопитство, но и съ довtрие. На пла

нинцитt много допадаше нашето пла
нинско скитничество и виждаха въ него 

н·вщо свойско, приближаване до тъх

ното отношение къмъ майката планина. 

Да се мине планината на Коледа · бt 
за тъхъ и чудновато и естествено. 

Между селянитt въ кръ~н,iата и~аше 

и рибари. Запиtаха ни, дали познаваме 
рибаря Мишайковъ. Профе_сррътъ де, 

дето бt министъръ. Че го познаваме 

имъ стана драго. И заприказваха. 

Хижа-домъ • Траnез1ща• 

- И той идва тукъ, ама не като 

васъ презъ планината и на Коледа. 

Идва на ловъ за риба съ вж.дица. Само 
пржчката му струвала петь хиляди ле

ва. А бе, rосподинъ професоре, хичъ 

бива ли, му думаме, да се даватъ тол

кова хиляди за една пржчка. На насъ 
да б·hше далъ тtзи пари, щtхме да 

те хранимъ съ риба, докато си живъ. 

А той ни дума: 
- Не е само за рибата и за яденето 

бе, отговаря професорътъ, а за „рибар

ската краста." Поизлtзе човtкъ на 
чистъ въздухъ, повиди се съ приятели 

като васъ, па си хапне и пийне; това 

ще ни остане. 

- Аа, истина е, обича да си похае 

пне, па и да си попйине, обажда с

друrъ. Той не е като васъ да пие 
лимонада на Коледа. 
Обещахме да му предадемъ поздра

вит-в имъ и поехме къмъ Троянския 
манастиръ, който е на пжтя ни за 

Троянъ. 
Но въ манастира не се отбихме и 

В.-Търнозо 
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се задоволихме да предадемъ колед

нитъ си поздрав.r1ения на 11rуме11а по 

единъ манастирски прислужникъ. 

Въ село Оръшакъ се опитахме да 
намъримъ шейна да ни закара до Тро
янъ, но никой селянинъ не се реша
ваше "въ такова време" да тръгва на 
пжть. Единъ властимащъ, вакжсалъ тж.
дъва, се опита дори съ заплашване да 

застави единъ селянинъ да го отведе 

до трада, но пос.~~едниятъ упорито от

казваше да се излага на явна смърть, 

- да sаrине заедно съ добичетата си. 
Ср-:1:,щнахме въ селото двама калугери, 

които б·.вха се напили L<ато казаци по
ради рождението на Спасителя. 

Поехме прtкия пжть за Троянъ. Раз
бивахме пъртина. Късна вечерь бt, ко
гато блесна е.rrектрическото освi;тJ1ение 
на Троянъ. Пж.тьтъ ни 1юди право 
къмъ него. Но по едно време изчезна 
ярката св·Ьтлина, отъ която се опра
вяхме. Къмъ 9 ч. вечерьта се домък
нахме въ затъмнtлия градъ. И тукъ 
разбрахме тайната на неговото внезап-

Хижа'·· .к. Панаl!одовъ" 
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но затъмняване. Отъ скрежа се скж
салъ rлавниятъ електропроводъ, и цt
лиятъ rрадъ потъмнi:,лъ. Нэмi,рихме 
познатия ни хотелъ и, за rолi,ма из
ненада на случилитt се тамъ познати, 
се вмышахме въ полутъмната кръчма 

като нощни видения. 

На.бързо печката бt накладена, и 
ние се разположихме край нея, като 
смъ1шаме отъ гърба си мокрото отъ 
снtrъ и поть облъкло. 

На другия день тръгнахме съ авто

моби,1ъ за Ловечъ и на нъколко мъста 
слизахме да ринемъ cнtra и да тикаме 
1<олата nрезъ rрамаднитъ пр·.вспи. 

Като се върнахме дома и разправихъ 
на внучето си преживi3нитt патила, то 
изслуша съ затаенъ дъхъ дългия разказъ 

и на края заканително ми заповiща : 
- Да ме слушашъ, дtде, и друrъ 

п.жть да не ходишъ на Амбарица 1 
Признахъ, че съветътъ му е разу

менъ, но не можахъ да му обещая, че 
на следната Коледа нtма да бжда на 
друга н·hкоя Амбарица. 

·в. Бепмекенъ 



ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУ}l{БА 

Д-РЪ ЕМ. ШАРАНКОВЪ 

Планинското спасително служене въ 

България е дtло, родено въ нужда. 

Планинската спасителна служба бt ро

дена въ името на другарството въ 

планината. Тя бt изпълнена, осжще

ствена, въ името на дейната жертва ; 
нtщо повече - въ името па дейната 

саможертва. Тази именно дейна само

жертва е единствениятъ най-сжще

ственъ неинъ белегъ. Той я създаде; 

той я запази до днесъ. 
Пжтьтъ на Планинската спасителна 

служба и до днесъ чертае твърде 

стръмни завои. Многократно тя бива
ше осждена на изчезване. Биваше и 

отричана, осмивана ; биваше считана за 
излишна. Опасенъ врагъ и биваха по
нtкога и близки - не само чужди и 

далечни. Тtзи, които лесно можеха да 

я закрилятъ, да заздравятъ основния 

и камъкъ, съ мълчание, бездействие и 

безразличие по-сигурно я рушеха отъ 

други, които направо я отричаха, от

крито и биваха враrъ. 

Но тя не бtше само външна украса, 

тя 61; вжтрешна необходимость за жи
вота въ планината. 

И за това тя можа да пребжде. 

* 

Отъ деня, когато нtколко младе

жи видi.ха родена въ своитt разпа

лени глави идеята за спасителното 

д1.ло въ нашитi; планини, до този день, 

когато българската Планинска спаси
телна служба има не само общо при

знание, но е вече неизбежна, наложена 

за винаги въ живота на планина та въ 

България, изминаха доста години. 

Единъ погледъ къмъ това, все пакъ 

не особено отдалечено минало, има 
своята цена. Този погледъ ще бжде, 

може би, една тиха радость за онtзи, 

които първи решиха да превърнатъ 

тревожния звънъ на хижната камбан• 

ка въ непркжснато дtло на безкористна 

дейна саможертва. Този погледъ ще 

бжде единъ новъ призивъ, едно ново 

упование по пжтя къмъ планината за 

тtзи млади, които носятъ въ сърдцето 

си сжщия пламъкъ, жадуватъ сжщата 

саможертва. 

Този 'погледъ е и една история .. . 

* 
Есеньта, 1933 година, една надве

черь, четирима наши планинари обсжж

даха въ „Царь Освободитель" пжтя 

на спасителното д-вло въ планината у 

насъ. Любенъ Телчаровъ - Пината, 

Апександъръ Бtлковски - Б1.лката, 

Стефанъ Поповъ - Графътъ, Любенъ 

Пеневъ - Пенето. Tt носtха въ сърд
цата си спомен·ь отъ това, което бtха 

видi;ли да се върши въ френскитi., 

австрийски, нtмски и швейцарски пла

нини. Назрiтъ бt у насъ пподътъ за 

такова дtло предъ тtхнитt очи. До 

късно тi; решаваха - редовно пра

щани спасителни отреди; редовни све

дения за времето въ планината; редов

но отбелязване спасителнит-в действия 
изъ планинитt ; снаряжение и обза

веждане; не бtха забавени следъ Ви

тоша още Рила, Пиринъ, Балканътъ, 
Родопитt. 

Всичко бt нахвърлено съ една 

чудна яснота. 

Сriасителнитt отреди бtха най

леката стжпка. Дейно, непоср-вдно 

близки на идеята за създаване у насъ 

на Спасителната планинска служба, съ 

цtпостната си, дадена тi.лоиъ и ду

хомъ готовность, редятъ се имената на 

почти всички първи сподвижници на 

БАК отъ онова време. Все пакъ от

предъ еж Божидаръ Стоичковъ - Дар
чо, t Любенъ Гевчевъ - Писецътъ, Ни
кола Миронски - Миронецътъ, Пепи 

Енглишъ . . . 
Редовни сведения за времето въ 

планината? - ,,Метеорътъ• въ София 
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Хижа .Здравецъ• 

и Божурище бt .превзетъ" безъ мжка 
-за тази цель. 

Редовно отбелязване спасителнитt 
действия въ ппанинитt? - ,,Известия
та" на БАК, родени по сжщото време, 
щtха да приютятъ ласкаво новата пес. 
От далеченитt отъ София планини 

щtха да бждатъ предоставени на мt
стно планинарствуващи дружества, 

поддtления на БТС. Tt трtбваше да 
устроятъ своята дейность по подобие 
на стореното тукъ. 

Снаряжение и обзавеждане? Отна-
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Родоnитъ 

чало всичко бtше съвсемъ ясно, всич
ко бtше тъй лесно: всtка мисъль 
-рtдко става дtло, ако не заживtе, 
преди всичко, дейно за този, който я 
поднася на другитt. И ето - ,,въорж
жени до зжби" съ пикели,; котки, вж
жа, фенери и хиляди цребулии - тt 
минаватъ въ тържествено мълчание 

учебнитt ски поляни край хижитt, по 
пжт_я къмъ върха ..• 

* Затворени въ своя тtсенъ идеенъ 
планинарски кржrъ на БАК, тукъ, ед-
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ва въ името на спаситеJtНото дtло въ 

планината, младежитi; намi;риха моста 

между себе си и свtта. Ti. подадоха 
ржка на БТС. Така назрi, деньтъ 15 
декемврий 1933 год. 

15 декемврий 1933 година е пър

вата записана дата въ живота на спа

сителното планинско дtJю у васъ. То

ва е деньтъ на „учредително1·6 заседа

ние- на Планинската спасителна служ

ба въ София. БТС, БАК и БСС, събра

ни подъ стрехата на д-во .Алено•, 

сложиха бждния живот·ь на спасител

ното дi,ло изъ нашитt планини въ рж

цетt на нtколцина: Д-ръ Л. Телча

ровъ, Д-ръ Ем. Шаранковъ, Д-ръ Б. 

х. Стамовъ, Ал. Быковски, В. Радевъ 

еж посочени за изпълнително тtло. 

Решава се : .да се учреди още тази 

година Планинската спасителна служба 

при всички туристйчни и скиорски съ

юзи и тtхнит-Ь клонове въ София". За 

посрtщане на първит·в нужди съюзитt 

трtбва да внесатъ 1500 лева, а клоно
вет-в - по 500 лева еднократна вноска. 

И преди изтичането на тази година 

се съставя .Проекто-уставъ на бъл

гарската Планинска спасителна служба 

София" и още - .Правилниr<ъ за спа

сителнитt команди." · 

·Допълнително бива посоченъ за членъ 

на изпълнителното тtло П. Минковъ. 

Отъ тукъ натамъ започва вече нова 

градивна дейность за спасителното 

планинарско дi;ло : 

а) борба за самостоятелность въ 

служба на обществото съ помощьта 

на всички сродни плавиварствуващи 

т-вла. 
б) строежъ на пособия на първо 

м·hсто - спасителни шейни. 

в) санитарно обзавеждане, пжтна 

чанта на първо време, а много по-къс

но снабдяване и всtка хижа съответно. 

r) . съставяне спасителни групи и раз

предiтенито имъ по дни и области изъ 

планината. 

д) редовни сведения за извършена 

спасителна дейность, сведения за вре

мето, за излетнитi; удобства и опасности. 

Отъ тукъ натамъ започва . и горчи

вината, трудноститt на всtкидневието 

- тревогата, родена между вжтреш

ния размахъ и липсата на срi;дства, 

между вжтрешния въэторгъ и дi;;,ши11-

вото равнодушие. 

Но мрежата е оплетена вече, спаси

телната мрежа, която обвива Витоша. 

Тази първа спасителна ~режа побива 

първия си знакъ. И той е „Алеко•, 

.Кумата• ,,Каменното эда11ие ", при 

нужда - ,.Еделвайсъ". 

Основниятъ стълбъ въ градежа на 

Планинската спасителна служба н тука . 
е, предиZвсичко, добрата човtшка воля: 

това е доброволната дружина, това еж 

групата приятели отъ планината, които 

дадоха душа на едно обичано отъ тtхъ 

дtло, които откриха нова пжтека къмъ 

мжката на ближния . .. 

* 
1934-1935 година донася нови хора. 

Д-ръ Л. Телчаровъ, В. Радевъ, Ал. Бы

ковски тръrватъ по три различни пж

тя изъ планината . . . Спасителната пла
нинска служба приема вмtсто тi;хъ 

Д-ръ Ив. Боровъ, Н. Миронски, Н. Бош

наковъ. 

Това е време, презъ което спаси

телното дtло следва вече дейно своя 

пжть въ планината. 

Така се стига въ лучкане и дирене 

до „Почетния планински комитетъ•. 

- . Планинската спасителна служба•, 

както бива осведомено обществото, 

.е организирала единъ почетевъ ко.ии

тетъ, състоящъ се отъ представители 

на официални власти и други видни 

общественици и граждани• .. . ,.Зада

чата на този поч. комитетъ ще бжде 

да подпомогне и осигури съ моралния 

си авторитетъ благородното и общо

полезно дtло на Службата". 

Последицитt ли, rолtмото ехо оть 

тази морална подкрепа ли? Ето ги : 

-в1 



7:-

1935- 1936 година въ СТОЛИЧНИТ'Б 
всъкидневници стои написано: .,Пла
нинската спасителна служба известява 
на столичното гражданство, че за из
вестно време преустановява изпраща

нето на дежурни спасителни команди, 

поради независящи отъ нея причини" ... 

А по-нататъкъ? 
1936-1937 година - мълчание и 

бездействие. 
1937-1938 година - еж.щото мъл

чание и еж.щото бездействие. 
Ако това все пакъ е едно събитие, 

и, ако това събитие има свои причини, 
навtрно тъ еж следнитъ: 

Едно поколъние, което бъ израстна
ло съ идеята за планината, за другар

ството въ планината, което съгради и 

свои домове въ нея, което пое и не 

лекия кръстъ на дейната молитва предъ 
болката на пострадалия всрtдъ стµъм
нинитt, отрастна, навлi3зе неусетно въ 
дълничното всъкидневие на града, по
степенно се пръсна и почти само стана 

rостъ на тази планина. А въ това вре
ме планината стана много шумна. Ти
хата до тогава, почти домашна, брат
ски сръщалата ги планина разтвори 
пазва като широко разкрита врата на 

стадионъ и хиляди ПОИСКdХа - чужди 

на планината, чужди на нейната душа, 
чужди и едни на други. ,,Рационалното" 
планинарство бавно и сигурно засвои 
Витоша. Незабелязано то прогони са
мотнитъ съзерцатели по други плани
ни. Това поколъние нам-ври нi;що, кое
то бъ готово. А когато б".Б повикано 
само да се яви на смtна, то предложи 
своитt условия : то оцени жертвеното 
си участие въ металъ. А такъвъ лип
сваше . . . Обществото отъ „Почетния 
комитетъ", обществото и отъ по-отда
леченитъ градски сивини остави праздна 
протегнатата ржка. 

* 
Ето 1938-1939 година. Една вълна 

отъ нуждата за спасително планинско 
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дъло се смtси още веднажъ съ ма.'1-
r<ото недоизчерпанъ възторrъ. П. Мин
ковъ, Б. Стоичковъ, д-ръ Ем. Шаран
ковъ, Н. Миронски, Н. Бошнаковъ. Подъ 
стрехата на БТС отново се почисти 
старото оржжие . . . И мрежата изъ 
планината отново се опъна: .Алеко" 
- ,,Върхътъ" бъ повtренъ на БАК; 
,,Кумата• - ,.Еделвайсъ" - на „Юно
шитt"; ,,Момина скала" - ,,Каменно
то" - на „Момина скала"; ,,Плани
нецъ" - ,,Фонфонъ" - за „планинци",а 
,,Люлинъ" планина - на „Ски r<луба" 
- София. 

Уговорено бt за пари Ji плата. Но 
повечето дадоха и този пж.ть труда си 

въ даръ. 

Поне -- възторrътъ бt смъ ненъ съ 
редъ. И „Правилникътъ за планин
ската спасителна служба при БТС" 
сега едва успi,шно се яви на свътъ. 

·:i 

1939- 1940 година. Раэцв·.втъ, раз
бира се, пакъ липсва. Единствено паr<ъ 
планинарскитt срiщи съ своя жертвенъ 
трудъ и малката парична дань крепятъ 

спасителното дtло въ планината. А 
тукъ - редътъ бt замъненъ съ бавно 
отпадащъ и рушащъ се навикъ. 

Но името привлича, то се нрави. Ха
ресватъ отъ страни зеления спасите

ленъ [{ръстовъ знакъ. Презъ тази зима 
„Тинтява" и "АJ1еко" правятъ опитъ 
за своя самостойна спасителна служба 
-- отъ свои хора, за свои нужди, съ 

свои срtдства. 
1 февруарий еж.щата година: ,,Бълг. 

Червенъ кръстъ", следъ единъ неспо
лучливъ опитъ да създаде самостоя

телна спасителна планинска служба, 
повдига въпроса за едно „ съвмъстно 
изнасяне въ бж.деще на спасителната 
планинска служба у насъ, при изпол
зуване силитъ, възможноститt и влия
нията на двет-в организации - ,,БТС" 
и „Бълr. Червенъ кръстъ". 

По него време едно построение на 
съвършено уредена за нашит-в условия 
спасителна планинска служба бt на-



хвърлено предъ "Бълr. Черв. кръстъ" 
отъ Д-ръ Л. Телчаровъ, Бож. Стqичковъ, 
д-ръ Ем. Шаранковъ. 250,000 лева. Една 
добра възможность бt пропусната. За
щото срещу т-взи ср-вдства би израсла 

една отлично съчетана високо планин

ска, предпланинска, градска и болнич
на спасителна служба. ,,Бълr. Черв. 

кръстъ" разрешаваше свои по-далечни 

и по-близки задачи; времето за него не 
б-в подходяще, за да открие съ такава 

жертва нова страница отъ rол-вма исто

рическа важность, отъ изкточителна до

ри важность за пес. По-удобно и по
подходно за „Бълr. Черв. кръстъ" б-в 

да предпочете да сподtли съ БТС из

ползуването „СИЛИТ'В, ВЪЗМОЖНОСТИТ'В И 
влиянията". Тази връзка бъ - тъй да 

се каже - узаконена на 24 юлий 1940 
година. Съ това събитие завърши спа

сителниятъ сезонъ 1939- 1940 година. 

1940-1941 година - годината, въ 

която пес носtше знака на такава 

при Бълr. Черв. кръстъ, БТС, ЮТС и 

БАК. Четирит-в знака върху книжата 
на новата служба трtбваше да еж залоrъ 

за нови възможности, за новъ замахъ, 

за ново утвърждение. Скоро пролича, 
обаче, че тукъ не достига възторrъ, 

• не се нам-ври и вдъхновенъ законода
тель, който да спояв,1. 

Може би, недалечниятъ отзвукъ отъ 

бранното напрежение r<рай насъ поро
ди този ненуженъ завой въ живота на 

пес. Може би, и все ПЗl{Ъ именно 

това отражение на близу разливащия 

се св-втовенъ огънь стана причина то

ва начинание въ живота на пес да 
не роди желания плодъ. 

Така или инакъ - знамето на чети

ритъ знака една зима само прекръс
тосва планината и неговата п-всень от

звуча, защото бtше излишно · да се 
създава това, което бъ създадено вече. 

❖: 

1941-1942 година. Това не е ли вече 
,, най-нова", дори „съвременна" история? 
С:'11tтамъ - да. Но затова само две 
думи. ПСС е отново у себе си, подъ 

своя собственъ знаr<ъ на зеления кръстъ, 
край стрехата на БТС. 

У сл.овия за сжществуване - пакъ 
оскждни, пакъ много трудни, 

Възможности за разгъване - все 

подъ знака на повече и повече залива

щето човtчеството изпитание. 
Вжтрешниятъ пжть - все сжщиятъ 

- този на жертвения самарянинъ отъ 

Свещенната книга; този на върния 
друrарь-планинарь отъ всtко време; 
този на бодрия воинъ, ГОТОВ'q на ВС'В· 

ко изпитание, което животътъ пред

лага ... 
* 

Така протече и последната минала 

край насъ 1942-1943 година, за която 
други ще кажатъ своята дума. 

1943-1944 година е предъ прага. 
Върховното разпъване на кръстъ, 

което човtчеството изживява, поради 
своето духовно несъвършенство, ще 

разлtе нова свtтлина върху ецtлtлия. 

Свътътъ ще бжде за всtки, за всички. 
Малкиятъ устремъ на отд'влното чо

вtшко сжщество ще отrад.~ва таин

ственото, което е заровено въ този 

свtтъ, ще оборва страданието, което 

се ражда отъ допира съ този свtтъ ... 
- А предъ прага на вс·:Вка една 

още неизтекла миrновеница историята 

t:ледва само едно повеление: тя затва

ря своята книга ... 
Тя чака да протече времето - или да 

преминемъ ние край него, презъ него 

- запълнени съ Д'ВЛа, добри и лоши. 

Тя оставя открита възможностьта 

и на ПСС да подбира, да съгражда, 
да отстоява ... 
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НОВИЯТЪ МОДЕЛЪ СПАСИТЕЛНА ШЕЙНА 
КОНСТАНТИНЪ САВАдЖИЕВЪ 

Ски спортътъ, по-скоро ски броде
нето по планинитt у насъ, напосле
дъкъ се раэрастна въ доста rодtми 
размtри. 

Наредъ, обаче, съ ползата отъ скиrв 
и удоволствието, което изпитваме отъ 

тоя най-хубавъ спортъ, като неизб·вж-

подножието и, откждето може да бжде 
пренесенъ съ друго по-удобно превоз
но ср·вдство за първолtкарска помощь. 
И все пакъ най-rолtмото неудоб

ство на ста рип шейни си оставаше 
изкачването на последниТ'h обратно 
къмъ съответнитt хижи. 

Леко и удобно пзначване на шеllната 

ность идватъ и евентуалнитt неща
стия. 

Въ миналитt години, когато скиор
ството бtше още въ началото на своето 
развитие и отдtлнитt или rрУ,пови 
бродения изъ планината бtха рtдко
сти, случаит·в на счупване на кракъ, 
р.жка ю1и пъкъ изкълчване б·вха рtд
кость и обю<Новенит·в шейни, съ които 
разполагаха нtкои отъ хижитt, бtха 
достатъчни за тоrавашнитt нужди, въ
прtки, че rолtмо бtше неудобст-вото 
за сваляне на човъкъ отъ планината до 
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Не . рtдко 61.ха случаитt, когато въ 
rолtмъ и щj•всно навалtлъ снtrъ, бtха 
необходими 9-10 часа за изкачването 
на шейната отъ с. Княжево до х. ,. Тин
тява" или отъ с. Драгалевци до хижа 
,,Алеко•, въпр·вки че шейната е дър
жана отъ 5-6 души, смtнявайки се 
последователно. 

Като се има пред·ь вндъ, че нашит'h 
хижи при оrраничениТ'h ни възможно
сти, разполагаха, всiжа хижа съ по 1 
шейна, а у нtкои хижи дори и лип
сваха такива, се вижда какво е неу-
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добството, когато шейната е слtзла на 
долу и ако случаитi3 на счупване или 
изкълчване еж нtколко въ 1 день, то 
нуждаещит-h се, трtбваше да престоятъ 
по единъ, дори и до два дни въ хижитt, 
до1,ато бждатъ сва~е_ни съ шейнитi, на 
долу. 

Ето кое принуди Б.Т.С. да вземе от
ново подъ свое рж.ководство спасител

ната дейность въ планината и я реор
ганизира по начинъ такъвъ, щото да 

отговаря на сеrашнитt нужди въ пла
нината. 

И действително, новиятъ моделъ шей
на,създаденъ отъ рж.ковндителя на Пла
нинската спасителна служба при Б.Т.С. 
както е показанъ на снимката, пред

с1·авлява идеалното разрешение на въ

проса. Най-rол1-шото удобство на· новия 
моделъ шейна се състои въ това, 11е 
шейната се състои отъ две половини, 
всъка 'една тежаща по 12 кр., които се 
зглобяват:ь за 2-3 минути, iюср·lщ
ствомъ металическитt . маншони 5-5 и 
металическит·в направляющи 6-6 при
крепени къмъ плъзrачитt, следъ което 
дветt. половинки се притягатъ съ ко
жени ремъци 3·3. Тtзи ремъци, позво
ляватъ огъването на шейната когато е 
натоварена безъ да има опасность .отъ 
счупване. 

Вс·вка една половина се прикрепва 
на гърба на скиора посрtдствомъ ре
мъцит·в 3·3 като раница, което се вижда 
много ясно отъ приложената снимка. 

При това положение, екиорит·в, които 
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носятъ шейната иматъ вече ски на кра
ката си, както и свободни ржце, което 
имъ позволява да изкачватъ и спу

скатъ най-различни терени, при вс-вко 
състояние на сн-вrа. Друго важно пре
димство на новия моделъ шейна е това, 
че у него липсватъ вжжета за влачене 

на шейната. Тукъ вжжетата еж замt
пени съ вити дървени дръжки, озна
чени на чертежа съ 1-1. 

Съ тия именно дръжки, шейната е 
· много облекчена; тя може да се теrли 
съ човъкъ върху нея при едно много 
малко усилие. Прикрепването на дръж
китъ къмъ шейната е реализирано еж.що 
съ еластични връзки (коженъ ремъкъ) 
4, което осигурява федерацията на 
дръжi<итt, когато шейната е натова
рена. Посрtдствомъ ремъцит·h, дръж
китt могатъ да бждатъ сваляни много 
лесно, като по този начинъ шейната 
може да бжде използувана и като но
силка: въ случай, когато снtrътъ е само 
горе високо, а надолу по пжтя се е 
стопилъ. 

Къмъ дръжкит·в непосрtдствено еж 
прикрепени здраво съ памученъ шнуръ 

2 и страничнитt ржкохватки 7, между 
които· се поставятъ скит-в на постра
далиятъ скиоръ, следъ което последния 

се привързва съ балдъмит·в къмъ шей
ната и по такъвъ начинъ е изключено 

пострадалия скиоръ да бж.де обърнатъ 

на нtкой завой или пъкъ, когато се 
наложи, поради спешность, шейната да 
слезне по-бърже надолу. 



ИЗЪ ДОКЛАДА НА ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА 

Направенитt нtкоJiко опити въ ми

налото за създаване на Планинската 

спасителна служба при участието и на 

други сродни организации, ве даде же

лания резултатъ. Това принуди Цен

тралното настоятелство на Б. Т. С. ){а 

създаде Планинска спасителна служба 

при Съюза, rрижит·в за която да леr

натъ изцtло на орrанизиранитt ту-

1,:Зка избраниятъ комитетъ се консти

туира: председатель Василъ Радевъ, 

подпр. Т. Тодоровъ, секретарь-1<асие ръ 

Г. Зюмбю;1евъ, мед. съветникъ Д-ръ 

Хр. Христовъ и техн. ржководитель 

I<. Саваджиевъ. 
Следъ това съветътъ започна своята 

редовна работа. На първо време се 

създаде организацията на Планинската 

Висскоплан11нс1111 заслонъ .Заврачица• - Рипа 

ристи. И така презъ 1943 година служ
бата започна своята дейность подъ зна

мето и ржководството на Б. Т. С. 

Централното настоятелство на Сюза 

на 23. XI 1942 год. избра за управите
ленъ съветъ на службата: Василъ Ра

девъ, Тодоръ Тодоровъ, Д-ръ Хр. Хрн

стовъ, Г. Зюмбюлевъ и К. Саваджиевъ, 

на който съветъ въэ;южи, да органи

зира и проведе службата презъ 1942/ 
943 rод. 

спасителна служба за София, тъй като 

липсваха всички условия за организи

зирането на сжщата за друrит-в гра

дове. За изпълнението на тази задача 

се подбраха отъ всички клонове опитни 

лица, които да дадатъ съдействието 

си, като дежурни спасители. Освенъ 

това, организираха се две групи, едната 

въ с. Драrалевци, а другата въ с. Бояна, 

съставена оrъ селяни, на които се въз

nожи службата носачи. 
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Освенъ тази подготовка уреднха се: 
едно събрание, на което се разясни 
службата и нейнитt задачи и една 
лекция въ университета, на която се 

дадоха обяснения за служене съ ком
паси при лошо време. 

Подготвена така, работата на служ
бата започна да действува на 31. XII. 
942 rод. Групит·в бtха разпредtлени, 
както следва: 

I група на хижа „Алеко• състояща 
се отъ: единъ лtкарь, двама дежурни 
спасители и четирима носачи. 

II група на Черни връхъ, състояща 
се отъ двама дежурни носачи. 

III група на хижа „Кр. Новаковъ", 
състояща се отъ четирима дежурни 

спасители. 

IV група на Желtзничарската хижа 
,, Родина" състояща се отъ единъ лъ
ка рь, двама дежурни спасители и че

тирима носачи. 

V група на Скиорския заслонъ въ 
Люлинъ, състояща се отъ двама де
журни спасители и единъ лtкарь. 

Постояненъ тел. постъ за попикване 
на допълнителни носачи въ с. Бояна 

Софийско. За п~риода 31. XII. 942 rод. до 
31. 111. 943 година включително Планин
ската спасителна служба е свалила 
14 тежко пострадали до първия съоб
щителенъ пунктъ и е дала помощь на 

много леко пострадали туристи. 

На всички дежурни службата заппа
щаше по 150 лв. дневно. 

За реализиране на поставенит·в си за
дачи, службата получи материална под
крепа отъ: Централното настоятелство 
на Б. Т. С., Столичната rолtма община и 
клоноветt на Б. Т. С. въ София. Осебена 
подкрепа и то чувствителна , даде съ

юзниятъ членъ r. Павелъ Кебърле. 

Поставена на тtзи начала, службата 
съ право може да се ropдte и да 
прави честь на Българския туристи
чески съюзъ, който съ създаването и 
задоволи една отъ най-rолtмитt и на
ложителни нужди за развитието на 

зимния туризъмъ. 

Представениятъ подробенъ докладъ 
на Планинската спасителна служба 
предъ централното настоятелство на 

Б. Т. С. бt одобренъ напълно. 

Новиятъ модслъ спасител11а шейна 
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,,БР АННИКЪ11 И БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМЪ 

· Създаването на организацията на 

българската младежь „Бранникъ" дойде 

като естественъ завършекъ на уси

лията на българската младежь при 

провеждането на нейната обществена 

дейность. Съ нейното създаване про

блемътъ за младежката общественость 

у насъ стана държавенъ проблемъ и 

израстна на здравата основа, която щ
е 

му осигури едно правилно и спокойно 

развитие. 

Въ съгласие съ постигнатото спо

разумение между организацията „Бран

никъ" и Юношеския туристски съюзъ 

въ България, последниятъ премина въ 

организационно поддtление на „Бран

никъ" що се отнася до учащата се 

:младежъ, членуваща въ Ю. Т. С. Всички 

юноши туристи надъ 21 годишна ВЪ3· 
расть, по силата на постигнатото спо



разумение, автоматически преминават
ъ 

въ редоветt на БТС. 
Въ желанието си да поддържа и за 

въ бждеще сжществуващитt традици

онни отношения между БТС и ЮТС, 

по предложе1JИе на организацията 

„Бранникъ", се състояха две срещи 

между Централното настоятелство на 

БТС и главното р.жководство на .Бран

никъ". На тtsи срещи се поставиха и 

разискваха редица въпроси, свързани 

съ досегашното сж.ществуване на ЮТС 

и бж.дещата съвмtстна дейность между 

БТС и новото организационно под

дtление на „Бранникъ•, въ връзка съ 

идейното и практическо провеждане 

на проблемитt въ областа на органи

зирания български туризъмъ. 

Българскиятъ туристически съюзъ 

съ особено задоволство подчертава 

правилнит'h разбирания на организа

цията „Бранникъ• въ областьта на ор

ганизирания български туризъмъ, които 

еж. гаранция, че ЮТС и за въ бж.деще 

ще запази uенния духъ на самоини
ци

атива и творчество, който е вдъхно

вявалъ най-ценната младежка органи

зация у насъ въ продължение на 

тридесеть години. Тtзи разбирания на 

Главното ржководство на организация 

,,Бранникъ• еж гаранция еж.що така, 

че и за въ бж.деще сътрудничеството 

съ БТС ще продължи, за да се постнr

натъ още по-ценни и трайни резулта

ти за дtлото на българския туризъмъ. 

Тtзи именно разбирания еж намt

рили изразъ въ разпоредбата, която 

главниятъ ржководитель на „Бранннкъ" 

r. проф. Караивановъ, единъ отъ roл·h• 
митt приятели на ЮТС въ миналото, 

е отправилъ до всички браннически под

д-вления: 
.Къмъ всички браннически дружини 

и вtнци да се обособятъ особенни пла

нинарски групи, съгласно Правилника 

за устройството и иерархия въ Орга

низацията на българската мпадежь 

.Бранникъ• (§ 21) на конто основнитt 
задачи ще бждатъ, да продължатъраз• 

витието духа на Юношеския туристски 

съюзъ изразенъ въ насаждане на сипна 

прнвързаность и обичь къмъ родната 

планина и изпълнението. на sадачит-в на 

сжщия съюэъ, изразени въ : 
а) чрезъ иsлетуване до близки или 

по-далечни мtста да бжде поставена 

българската младежь чреэъ досега и 

съ родната природа на въздействие 

отъ нея; 

б) да действуватъ и съдействуватъ 

на Българския туристически съюзъ и 

Българския алпийски клубъ за стопа

нисване на туристическитt хижи и до

мове, градежа на нови такива и беле

женето на планински пжтища и пж

теки; 

в) да действуватъ или съдейству

ватъ на официапнитt власти или други 

обществени организации за запазване 

на рtдки растителни видове и залеся

ване на мtстности; 

r) да действуватъ или съдействуватъ 
на официални власти или други обще

ствени организации за запазване на 

природни и археологически забележи

телности 
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д) да изтъкJJатъ красотата на бъл
rарс!{ата природа и насаждатъ духъ 

на привързаность и обичь къмъ нея 
вср·вдъ бранническата младежь и оная 
часть отъ българската младежь, 1<оято 
е извънъ редоветi; на Бранню<ъ и да 
се стремятъ чрезъ допускане участието 

на такива младежи въ организиранитi; 
издети отъ особенитt планинарски 
групи, браннически дружини ИJIИ вtнци, 
т-.вхното приобщаване къмъ задачитi; 
на Б ранникъ, за да се осжществи пъл
ното единство и сплотеность вср·вдъ 
българската младежь; 

е) да се подrотвятъ бранницитt 
планинари съ оrледъ тtхнитi; нарочни 
задачи при б.ждещето имъ участие въ 
особенитi; поддi;ления на българската 
войска. За постигане на горното: 

1) Да се по1<анятъ чрезъ окржжно 
издадено отъ г. r. диреrпоритi; на мt
стнитt учебни заведения всички бивши 
и сегашни членове ни Юношеския ту
ристически съюзъ да пост.жпятъ въ 

бранническит·в дружини и вtнци въ 
името на единството и сплътеностьта на 

българската младежь. Приемането имъ 
въ бранническитt дружини и вtнци да 
стане по установения редъ за прие

мане на нови бранници. На приетит-в 
юноши-туристи да се даде възмож

ность за бързото имъ приобщаване 
1<ъмъ задачигв на Бранник ъ и под
крепятъ ония измежду т·вхъ, които . еж 
заемали ржководни длъжности въ под

дtленията на Ю. Т. С. за иерархиче
ското имъ изравняване съ останалитt 
бранници. 

2) На дружиненъ сборъ да се обяви 
чрезъ прочитане на това оr<р.жжно съз

даването на о с обе н а п л а ни на р
с к а г р у п а и се издирятъ добро
волно желающитt бранници и бран
нич1<и отъ III организационенъ пластъ 
да участвуватъ въ нея. 

Групата трi;бва да има две ядра за 
селищата които се намиратъ въ рав

нинни области и 5 ядра за дружина -
отъ планински области. За увеличаване 
броя на ядрата или преустройване на 
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цtли дружини въ браннически плани
нарски отряди, да се изисква разреше

ние съ нароченъ докладъ чрезъ начал

ни1<а на Отдtлението за тtлесно въз
питание и спортъ при Главния щабъ. 

Образуването на планинарски групи 
е задължително за всички дружини и 

вtнци и да се извърши най-късно до 
края на тази година, като за сторе. 

ното се донесе въ тридневенъ срокъ 

отъ датата на образуването на групата 
въ Отдtлението за тtлесно възпита
ние и спортъ. До изпращането на на
рочно упжтване за занятията въ особе

нитt планинарски групи, да се изпол
зуватъ всички възможности за органи
зиране на излети - единъ за цtлит-в 
дружини и в·внци и единъ само за пла
нинарската група. 

Бранницит·в планинари носятъ уста
новената въ правилника униформа съ 
н-Jжои измtнения (които ще се съоб
щатъ допълнително). Бранницит'h пла
нинари, като приемници на идеитt, и 

задачит-в на Юношеския туристически 
съюзъ, носятъ задължително под'!! бран
ническия шитъ на л1,вия ржкавъ, крж
гълъ зеленъ сукненъ щитъ съ метали
чески еделвайсъ. 

За създаването на особената пла
нинарс1<а група старшитt дружинни· ко
мандири да уведомятъ мi,стнитi; кло

нове на Българския туристически 
съюзъ и ги помолятъ за съдействие въ 
б.ждеще". 

Централното настоятелство на БТС 
като прави достояние горното разпо

реждане на организацията „Бранникъ", 
отправя горещъ апелъ къмъ съюзни• 

тi; клонове и членове да дадатъ свое
то пълно съдействие и под1<репятъ 
създавзщитt, се планинарски подд'hле
ния въ организацията, за да може и 

на мtстна почва да се изгради едно 
взаимно сътрудничество, което без
спорно ще се отрази благотворно вър
ху туристическото възпитание на бъл

гарската младежь и практическитi; за
дачи на дtлото на организирания бъл
гарски туризъмъ. 

г. д. 



[ 

СЪЮЗЕНЪ 

По СJJучай смъртьта на Негово Ве
т1чество Цгрь Борисъ tII, на 1 септем
врий т. г. се състоя траурно заседание 
на ЦН, СКК и представители на со
фийскит·Ь клонове на БТС. 

Събранието отдаде почить къмъ па
метьта на почетния председатель на 

БТС и взе решения за нейното увtко
вt.чаване, които направи достояние на 

съюзнитt клонове съ своето окр.жжно 
подъ No 6 отъ 30. IX. 1943 година. 
ЦН реши. книжка 1-2 на сп. "Бъл

гарски туристъ" презъ 1944 година да 
6.жде посветена на личностьта и дtло
то на Царя-Обедините.11Ь. 

* 
Делегация отъ ЦН, начело съ съюз

ния председатель, е посетила новия 

rлавенъ р.жководитель на „Бранникъ", 
г. nроф. Г. Караивановъ. 

Постигнато е било пълно съгласие 
по всички изложени предъ главния р.ж

r,:оводитель въпроси въ връзка съ дей
ностьта на БТС. 

Организацията „Бранникъ" и презъ 
настоящата година подкрепи материал

ното дtло на БТС, като отпусна сума
та 200.000 лева за подпомагане на съюз
ното хижестроителство и необходима
та сума за поправката HIJ скиорския 

п.жть при м. ,,Дупката" въ Витоша, 
която поправка се изрърши отъ БТС. 

* 
Софийскиятъ клонъ .Алеко Кон

стантиновъ" отъ БТС е решилъ да за
почне строежа на нова хижа "Алекс" 
на Витоша, която ще се изгради съ 
пълната, морална и материална под• 

крепа на БТС. 

За цельта е учреденъ Почетенъ граж
дански комитетъ подъ почетното пред• 

седателство на столичния кметъ, r. инж. 
Ив.. Ивановъ. 

животъ ' 

Съставенъ е и строителенъ комитетъ 
въ съставъ: П. Кебърле, Г. Драrоевъ, 
арх. Г. Скордевъ, арх. Бtлковски, Ат. 
Яюшвъ, Д. Рунтовъ и М. Кръстевъ. 

Новата хижа „Апеко" ще б.жде по
строена по всички съвременни изисква

ния и ще представлява най-хубавата 
планинска хижа у насъ. 

* 
На 11 юлий т. r. се извърши осве. 

щаването на хижа »Хелмутъ Броксъ" 
- Витоша, построена отъ съюзния 
1аюнъ „Голо бърдо" - Перникъ. 

На тържеството присж.тствува~а мно
жество туристи отъ София и Перникъ, 
както и почти всички членове на ЦН\ 
начело съ съюзния nр.едседатель. 

При откриването, което бt филми
рано отъ .Българско дtло", произне 
соха слова съюзния председатель, r. 
д-ръ Ковачевски, и председателя на 
клона „Голо Бърдо", r. Х. Броксъ. 

·У.· 

Презъ настоящето лtто• бt завър
шена окончателно и хижа „Добрила • 
въ Стара планина на клона отъ БТС 
"Иванъ Вазовъ" - Сопотъ. 
Хижата бt завършена· благодарение 

усилията на нашитt другари отъ Со
потъ и ценната подкрепа на r. гене

ралъ Гочевъ, който бi, награденъ отъ 
ЦН на БТС съ съюзната значка .эа 
заслуга•, вр.жчена му лично отъ съюз

ния секретарь, r. Ив. Ивановъ, при под
ходяще эа случая тържество. 

ЦН подкрепи материално строежа 
на хижа .Добрила ", съ което допри
несе извънредно много эа нейното 
окончателно завършване. 

ЦН е решило да изготви нtколко 
съюзни албуми съ избрани характерни 
снимки иэъ бъпгарскитt планини и 
материалното творчество на БТС. 
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Изработването на албуиитt е въз
ложено на членовет-Ъ на ЦН, г. r. Д. 
Чолаковъ и М. Кръшнякъ. 

ЦН е приело за редовенъ I<лонъ на 
БТС туристическото дружество "Буко
вецъ" - Кратово. 

На дружеството е отпусната отъ 
Мянистерството на благоустройството 
помощь 100.000 лева за довършването 
на туристическия домъ въ града, което 

ще се извърши презъ пролtтьта на 
1944 година. 

„Пжтування изъ България" отъ Па.о 
велъ Делирадевъ 

Още отъ първитt страници на П ж.
т у вани я из ъ Б ъ л r ар и я отъ П. 
Делирадевъ, читательтъ добива впе
чатлението, че авторътъ познава добре 
природата. И това впечатление още 
повече се затвърдява при прочита на 

цi,лата книга. 

Основно, неотмtнно правило е, че 
писательтъ трtбва да описва онова, 
1<0ето познава добре. Така неговото 
произведение се избавя отъ най-rолt
мия недостатъкъ за всi:lка книга -
съчинителството. Разбира се, това ка
тегорично условие е само правдивата 

психологическа основа, върху която се 

гради творбата и която, единствена, 
безъ писателската сржчность на автора, 
далекъ още не е достатъчна, за да се 

стигне до сполученото художествено 
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произведение. Когато доброто позна
ване на предмета е идеално съчетано 

съ писателската срж.<Iность, се постига 

завършената литературна творба. 
Въ пжтеписната ни литература, коя

то презъ последнитt години се пора
зрастна, рtдко срtщаме произведения, 
въ които познаването на предмета да 

е тъй хубаво съчетано съ писателската 
сржчность, както е въ книгата на Па
велъ Делирадевъ. Обикновено, дарови
тиятъ писатель, който навлиза въ пж.
теписната литература, е посрtдственъ 
познавачъ на природата, или пъкъ, акQ 

е добъръ познавачъ на природата, е 
посрtдственъ писатель. 
Но Павелъ Делирадевъ не само по

зна_ва добре природата; той я и обича 
силно. При това, е тънко наблюдате
ленъ, съ живо чувство за контраститt 
между живота всрtдъ обществевитt 
условности и живота вср·Jщъ приро
дата. Като прибавимъ къмъ всичко това 
широката му историко-географска на
четеность и способностьта му да опи
сва леко и своеобразно виденото и пре
живtното, ние вече добиваме пре.~:
става за богатитt му възможности на 
създатель на художествения пжтеписъ. 

На мi.;ста Пilвелъ Делирадевъ си 
служи съ белетристичния похватъ, на 
мtста изпада въ лекъ лиризъиъ, или 
дава воля на свежото си чувство за 

хуморъ. Всичко това придава на кни
гата му здраво импресионистиченъ ха

рактеръ, въ свtтлината на който исто
рико-географскитi:1 сведения не само н~ 
досаждатъ, ами се налаrатъ на съзна

нието като опоетизирана действител
ность. 

Книги като Пж туван ия изъ Бъл
r а р и я отъ Павелъ Делирадевъ еж не 
само честь за туристическото движе

ние, къмъ което принадлежи авторътъ, 

но и цененъ приносъ къмъ пжтеписната 

литература. 

д. 



" 
• 

• 

( 


