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Вести
Годишна екскурзия на Българското геологическо дружество през 2019 г.

Екскурзията се проведе на 29 и 30 юни с автобусен
транспорт по маршрут София–Карлово–Шипка–
Казанлък–София. В екскурзията взеха участие 44
души – геолози и членове на техните семейства, сред
които деца и ученици от началните класове (фиг. 6).
За втора поредна година се включиха наши приятели и колеги от Сръбското геологическо дружество
– Весна Ристич-Ваканяц и Борис Ваканяц, които от
2019 г. са членове и на Българското геологическо
дружество.
По време на пътуването по подбалканския път
и при посещенията на геоложки и културни обекти, гидове бяха колеги, участници в екскурзията.
Информация за геологията и геоморфологията на
Стара планина и Средна гора беше представена от
Радослав Наков, за термалните води в Павел баня –
от Алексей Бендерев, за тунела под Стара планина
– от Стефан Шанов, за културните и историческите
обекти – от Евгения Тарасова и др.
Най-напред посетихме храм-паметника „Рож
дество Христово“ в православния Шипченски манастир в град Шипка (фиг. 1). Църквата е паметник на
културата от национално значение. В нейната крипта
се съхраняват костите на руски и български войни,
загинали по време Руско-турската война (1877–1878).
На 7 km преди град Казанлък спряхме на бента
на язовир Копринка (фиг. 4), който събира водите
на река Тунджа. Идеята за построяването на язовира
възниква в началото на миналия век, но е изпълнена едва през 1955 г. До 1992 г. язовирът носи името
„Георги Димитров“.
След това се отправихме към тракийската могила
Голяма Косматка, намираща се на 1 km южно от град
Шипка. Подмогилната гробница (III в. пр. Хр.) е не
само една от най-големите в Тракия, но е и една от
малкото неограбени в миналото. Предполага се, че е
на одриския цар Севт III. За пищно погребение свидетелстват намерените в нея предмети (фиг. 3).
След настаняване в Гранд хотел „Казанлък“, желаещите посетиха експозицията „Музей на розата“,
намираща се в сграда в парка „Розариум“ в централната част на града. Главна цел на музея е да запознава
с историята на отглеждането на маслодайната роза и
розопроизводството по българските земи. До тър-

жествената вечеря в ресторанта на хотела участниците имаха свободно време и по личен избор се забавляваха в горещия юнски следобед (фиг. 5). Някои
успяха да посетят и басейна в хотела.
Вторият ден на нашата екскурзия започна с посещение на Историческия музей „Искра“ в Казанлък.
Поради недружелюбния персонал, само малка част
от групата, основно колеги с деца, разгледа иначе богатия и отлично подреден музей. Останалите отново
напълниха сенчестите кафенета в центъра на града.
В уговорения час автобусът потегли към старопланинския връх Св. Никола (1326 m), за посещение на Националния парк-музей Шипка. Паркът
обхваща 26 паметника, издигнати на възстановени
позиции на батареи и землянки на бранителите на
прохода Шипка по време на Руско-турската война.
Паметникът на свободата (фиг. 2) е най-големият
от тях и представлява монументална скулптура, издигната, за да увековечи подвига на руските войни
и българското опълчение по време на отбраната на
прохода през лятото на 1877 г. Паметникът, построен с доброволни дарения на българския народ, е
открит през 1934 г. И днес до него водят 890 стъпала. Той е висок 31,5 m и в ясния юнски ден на нашето посещение погледът стигаше на север далече
зад град Габрово, а на юг – до язовир Копринка и
Средна гора.
Обядвахме в подножието на върха в добре организирано заведение за обществено хранене, след което
потеглихме за град Карлово. Той ни посрещна провинциално тих, чист и приветлив (фиг. 7, 8). Главната
цел беше посещението на водопада Сучурум (в превод
Хвърчаща вода) в подножието на Стара планина, който е част от градския парк и се намира само на 1 km
от центъра (фиг. 9). Част от екскурзиантите успяха да
посетят с децата и къщата-музей на Апостола на свободата Васил Левски, както и старата част на града.
Последната спирка беше за групова снимка малко
преди да минем гр. Пирдоп (фиг. 6).
Добро настроение, колегиална солидарност, дисциплина и съпричастност в целта да успеем да посетим колкото се може повече обекти в този красив
край на България, съпътстваха нашата екскурзия.
До нови срещи, приятели!
Евгения Тарасова
Председател на БГД
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