127 години организирано туристическо движение

ПРОЯВИ ОТ
КАЛЕНДАРНИЯ
ПЛАН НА БТС

Поход по случай 65 години от основаването на ТД „Руен“ – гр. Пловдив - 22 25 септември, с. Забърдо - с. Храбрино, ТД
„Руен“ - Пловдив
Спортно туристически поход - маратон
42 км – Варна – Балчик - 22 септември,
Варна – Балчик, ТД „Владислав Варненчик“
- гр. Варна
51-ви поход „Пирин 2022“ - 22 - 25 септември, Пирин, ТД „Приста“ – Русе
Пещерен сбор „Пещера 2022“ – септември, гр. Пещера, ТД „Купена“ - гр. Пещера
Проникване в пещери в Моравски
карст – Чехия – септември, Моравски карст,
Чехия, ТД „Купена“ - гр. Пещера
53-та Конференция на Европейската
асоциация за пешеходен туризъм (ЕRA)
- 29 септември - 2 октомври, гр. Хелзингор,
Дания, ERA - Европейска асоциация за пешеходен туризъм, Dansk Vandrelaug - Датска
туристическа асоциация
Държавно първенство по нощно ориентиране от КП на БФО за купата на вестник „Ехо“ - 1-3 октомври, по наредба, БФО,
БТС
Крос-поход и акция за почистване на
пътеки от битови отпадъци „Русенско
Поломие 2022“ - 1 октомври, Природен парк
„Русенски Лом“, Община Русе, Дирекция на
ПП „Русенски Лом“, СТПД „Академик“ – гр.
Русе,
Състезание „По стъпките на Алеко с
приятел“ - 1 октомври, Витоша, ТД „Боерица“ – с. Владая
Спортно-туристически празник „Ксилифор 2022“ – есенна кампания „Движи се
и победи“ - 1 октомври, 15 октомври и 22
октомври - Велико Търново, ТД „Трапезица
1902“ – гр. Велико Търново, Общински съвет
и Община Велико Търново, Младежки дом –
гр. Велико Търново, програма „Синди“
Сбор на туристи от България, Сърбия
и Република Северна Македония на 106ата пирамида при с. Жеравино - 2 октомври, с. Жеравино, Чудинска планина, ТД
„Осогово“ - Кюстендил
X-та среща на туристите ветерани
„Варненска есен - 2022“ (3 дни) - 6 - 8 октомври, Варна, ТД „Черноморски простори“
- гр. Варна
X-ти Общински поход „Ден на интензивното ходене“ - Скалните манастири в
района на Провадия - 8 октомври, Скалните манастири около Провадия, ТПД „Орлови
скали“ – гр. Провадия
Среща и поход на туристическите дружества от Североизточна България - 16
-17 октомври, хижа „Върбишки проход“, БТС,
ТД „Мадарски конник“ - гр. Шумен
Песенен празник на туристическите хорове „Слава вам, будители“ - 29 октомври,
Пловдив, БТС, СТХБ, ТД „Шипка“ – гр. Пловдив, БФТВ
Международен ден на Черно море, почистване на плажа и туристическите пътеки около хижа „Черноморец“ - 31 октомври, хижа „Черноморец“, ТД „Родни балкани“
- гр. Варна
Поход „В царството на дивата циклама“ по случай празника на град Дряново
– октомври, гр. Дряново - Дряновски манастир, ТД „Бачо Киро“ - гр. Дряново, Община
Дряново
Зелен маратон (коломаратон) – октомври, по наредба, ТД „Родни балкани“ - велоклуб „Устрем“ – Варна
Изкачване на връх Миджур – октомври,
Чипровска планина, ТД „Бонония“ - гр. Видин
Походи, посветени на 1 ноември – Ден
на народните будители - октомври – ноември, по места, БТС, ТД
„Кестенова вечер“ - среща на туристи
ветерани – 28-30 октомври, Петрич, ТД „Калабак“ - гр. Петрич
Традиоционен поход по случай Деня
на народните будители до ИАР „Мадарски конник“ - 1-2 ноември, ИАР „Мадарски
конник“, ТПД „Орлови скали“ - гр. Провадия
Туристически поход „По руските паметници в Етрополска Стара планина“ 19 - 20 ноември, Етрополска Стара планина,
ТД „Старопланински турист“ - гр. Етрополе
Национален ученически спортно-туристически събор „Снежен рай“ - декември, по наредба, ТД ПЕС „Мусала“ - гр. Самоков
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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВЕСТНИК - Издание на БТС

ТУРИСТИ ОТ ПЕТ ПОКОЛЕНИЯ
ИЗКАЧИХА ЧЕРНИ ВРЪХ

И тази година хиляди туристи
от цялата страна изкачиха Черни
връх по стъпките на Алеко Константинов и Иван Вазов, с което
показаха, че и след 127 г. обединеното туристическо движение е
живо и дееспособно.
На поляната и по скалите пред
едноименния
заслон
кипеше
празнично оживление. Тук имаше представители на десетки

туристически дружества и много
неорганизирани туристи от всички възрасти от София и страната.
На щанда на БТС се предлагаха
тениски и раници, значки, пътеводители, книжки на националните
движения „Опознай България –
100 НТО“ и „Покорител на 10-те
планински първенци“, туристическа литература и др. За доброто
настроение допринесоха изпъл-

ненията на артистичния Алекс,
водещ на програмата, редувани
със записи на хор „Планинарска
песен“.
В ранната утрин на 28 август
към Витошкия първенец потеглиха планинари и туристи в три пешеходни похода от х. „Алеко“ със
знамето на БТС, Златните мостове и село Железница.
Председателят на БТС Венцислав Венев участва при награждаването на победителите
в състезанието по планинско бягане „Vitosha Run 2022“ от НДК
до Черни връх. Най-бърз за осми
път бе Шабан Мустафа. По-късно
членове на ръководството на БТС
и официални гости, сред които и
председателят на ОбС на Столична община Георги Георгиев,
поднесоха цветя пред барелефа
на Щастливеца на Витоша. Той бе
обсипан с цветя, а пред него непрекъснато се редяха кандидати
за снимки.

Официалната част на тържеството започна в 12 часа с изпълнения на химна на Република
България и химна на БТС. На
сцената застанаха председателят на БТС Венцислав Венев, изпълнителният секретар Лъчезар
Лазаров, членове на УС на БТС,
Георги Георгиев – председател на
Столичен общински съвет, Анатоли Илиев – зам. председател
на фондация „София-Европейска столица на спорта, Марияна
Павлова - председател на Национална агенция за професионално образование и обучение
- НАПОО, Любомир Попйорданов - председател на сдружение
"Планини и хора - асоциация на
планинските водачи в България",
Петър Стоянов - председател на
Български планинарски съюз,
представители на Природен парк
„Витоша“, Столична библиотека и
др.
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ОРГАНИЗИРАНИЯТ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
Е НЕПРЕХОДЕН
Честванията по повод 127 години от началото на организираното туристическо движение в
България започнаха на 26 август
с поднасяне на цветя на морената с плоча пред Народния театър
„Иван Вазов“. От това място в паметния 27 август на 1895 г. е започнал първият организиран поход, когато по призива на известния български писател и сатирик
Алеко Константинов 300 любители на природата изкачват Черни
връх.
За четвърта поредна година
партньори на БТС в честванията
са фондация „София – европейска столица на спорта“, ПП „Витоша“ и Столична библиотека. Цветя
поднесоха и представители на софийски туристически дружества.
В приветственото си слово изпълнителният секретар на БТС
Лъчезар Лазаров посочи, че „Жизнеността и популярността на ор-

ганизирания туризъм до днес се
обясняват с непреходните идеи,
заложени от първооснователите.
Преди всичко това е любовта към
България – през годините вечно
актуален си остава призивът на
„Опознай Родината, за да я обикнеш!“

Основоположниците гледаха на
туризма като на средство за усъвършенстване на човешката личност, за развитието на духовния
потенциал и възпитанието в дух
на човечност и другарство. Не на
последно място е демократичният, общонароден характер на дви-

жението, стремежът туризма да
бъде достъпен за широки социални слоеве.
В навечерието на 127-та годишнина пожелаваме на всички организирани и неорганизирани туристи да съхранят природолюбивия дух и да предават алековите
идеи на децата и внуците си, за
да пребъде България!, завърши
Лазаров.
Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Георгиев
прочете поздравителен адрес от
министър Весела Лечева. „Десетилетия наред със своето родолюбиво дело и обичта си към
неповторимата българска природа Вие съхранявате и развивате
идеите на Алеко Константинов,
работите активно за популяризиране на туризма и туристическите спортове и дейности. Убедена
съм, че посрещате тази внушителна годишнина горди с вашата
предана работа за привличане на
все повече хора от различни възрасти към идеите и целите на туристическото движение.
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ПОЛИТИКАТА НИ Е ДА
РАЗВИВАМЕ МАСОВИЯ
СПОРТ НА ВИСОКО НИВО

празник

ОРГАНИЗИРАНИЯТ ТУР
В БЪЛГАРИЯ Е НЕПРЕХ

Анатоли ИЛИЕВ – зам. председател
на фондация „София – европейска
столица на спорта“ пред в. „Ехо“

Г-н Илиев, бихте ли разказали за дейността на фондация
„София – европейска столица
на спорта“?
Длъжностите зам. председател
на фондация „София – европейска столица на спорта“ и зам.
председател на комисията по
спорт в Столичния Общински съвет ми дават възможност активно да участвам в голяма част от
политиката, провеждана от Столична община по отношение на
спорта за младежи, хора в неравностойно положение и граждани
по различни спортни програми.
Естествено работим и с клубовете, които са най-важната спортна
единица в Столична община, организираме съвместно събития с
различни неправителствени организации, каквато е и БТС. На
Черни връх, се провежда едно
от емблематичните събития за
София. Годишно нашата фондация организира 21 прояви само
в планината Витоша. Заедно с
Природен парк „Витоша“ изпълняваме програма за възстановяване на пътеки. Преди две седмици обновихме Симеоновските
езера, в момента тече възстановяване на спортна площадка в м.
Офелиите. За целта Столичният
общински съвет отпуска годишен
бюджет между 130 и 150 хиляди
лева – така успяваме да възстановим част от алейната и друга
инфраструктура.
Всяка година приемаме спор-

тен план със заложени масови
събития, които се припознават от
младежите в столицата. Разбира
се, финансираме и различни клубове, и всички спортни събития от
европейски и световен ранг в София. Смятаме, че по този начин
сме полезни на онези, които полагат най-много усилия.
Как се осъществява финансирането на дейностите?
Финансирането е щекотлива
тема, но благодарение на средства
от спонсори и рекламодатели на
Столичния общински съвет, както и
от дарители, нашите усилия водят
до добри резултати. Приоритетно
развиваме младежките дейности и тези за ученици. Защото на
тях, каквото и да си говорим, сме
длъжници. Възстановихме всички
училищни спортни салони, но по
отношение на базите и програмите в училищата има още какво да
се желае. Нерешените въпроси ще
изчистим в сътрудничество с Министерството на образованието и
науката.
Като цяло възприетата от нас политика е в развитие, което ще поддържаме, защото кметът Йорданка
Фандъкова и председателят на ОС
на Столична община Георги Георгиев са мотивирани спортните дейности в столицата да са на много
високо ниво. Както и да се развива
масовият спорт, защото така отговаряме на изискванията на гражданите. 52 на брой са само т.нар.
стрийт фитнеси, които направихме в кварталите. Всяко Софийско училище е отворено за спорт
за гражданите, защото спортните
салони и външни пространства са
много големи. Голямото богатство
на София е Природен парк „Витоша“, където столичани и хората от

селищата в подножието на планината могат да се разхождат и да
практикуват различни спортове.
Безспорен факт е, че колоездачите на Витоша са вече повече от
скиорите - един много добър показател. Колоездачните състезания
се радват на голяма масовост.
Какви спортове подпомага
фондацията?
Фондацията
стимулира дейности на над 90 % от клубовете
и спортните организации в столицата. Ние нямаме ограничения, за
нас е важно те да са припознати
от група хора и да правят хората
щастливи.
Как рекламирате дейността на
фондацията?
В нашия век на развити комуникации информацията трябва да
достига по най-бързия начин до
гражданите. Ние имаме реклама
и сити-лайкове на разположение
в метростанциите, ползваме социалните мрежи, имаме и информационен център в София, който
предоставя и възможности за конференции на различни организации.
Как виждате сътрудничеството с БТС в бъдеще?
С БТС винаги сме поддържали
чудесни отношения. Съюзът има
лошо натрупано наследство, което на моменти натежава. Но БТС
има добро бъдеще и вниманието трябва да се насочи към младите хора - да бъдат привличани
към посещения в планината, към
спортни и туристически дейности
и да спазват правилото на истинските туристи – да я пазят чиста.
А на вестник „Ехо“ пожелавам да
продължи традициите в БТС, да
бъде негова опора и да отправя
правилни послания.

С БТС СМЕ В ДОБРИ ПАРТНЬОРСКИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

В тегленето на томболата на движението „Покорител на 10-те планински първенци“ ваучер за велосипед за 500 лв. спечели Гергана Ангелова от сдружение „Млад планинар“ – Петрич. По този повод
репортер на „Ехо“ се срещна с Гергана Сандъкчиева
– председател на сдружение „Млад планинар“ - град
Петрич.
Гергана, какво ще ни разкажеш за себе си?
Повече от 10 години съм активен планинар и водя
групи с деца в българските планини. Изкачихме
много планински първенци и тази година 24 наши
представители участват в томболата на движението
„Покорител на 10-те планински първенци“. За наша
радост председателят на БТС току що изтегли голямата награда в томболата – ваучер за 500 лв., който спечели Гергана Ангелова от нашия клуб. Благодарни сме и тези средства ще бъдат използвани по
предназначение - за закупуване на екипировка за
целите на сдружение „Млад планинар“.
Колко хора членуват в сдружението и как финансирате дейността?
В момента при нас се обучават 40 деца на въз-

раст от 7 до 18 години. Имаме и младежи над 18 години – бивши наши членове, които са активни като
помощник-ръководители в нашите събития. Над 300
е броят на децата, членували в клуба през годините.
Разходите се финансират от родителите.
Какви са дейностите на сдружението?
Най-общо изпълняваме заръката на Алеко Константинов „Опознай Родината, за да я обикнеш!“
Обикаляме из българските планини, участваме и в
исторически насочени национални прояви, някои от
които са организирани от БТС, като например НТП
„По пътя на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“,
„Шипченската епопея“ и др. Като сдружение за девета година организираме националната проява „По
пътя на Самуиловите воини“, която тази година ще се
проведе на 2 октомври. Събитието е насочено главно
към учениците и се случва на територията на община
Петрич. Маршрутът е дълъг 6 км, започва от Национален парк-музей „Самуилова крепост“ и завършва в
село Ключ.
Лесно ли привличате деца в „Млад планинар“?
Вече сме организация с немалка история и опит и
уверено мога да кажа, че не ни е трудно. Има интерес към нашата дейност, особено от деца, които живеят на територията на община Петрич. На това не е
за всеки и при нас остават само подрастващи, които
наистина имат желание. Не правим информационни
кампании, рекламата се случва чрез предаване от
уста на уста. Децата споделят с приятели и връстници преживяванията си.
Членувате ли в БТС?
Не, но това не е пречка да участваме в много прояви, организирани от съюза. Не членството по документи е важно, а добрите партньорски взаимоотношения и
комуникация. През годините винаги сме били в добри
отношения с представителите на БТС, партнирали сме
си в много различни инициативи, две години поред нашето сдружение участва в програмата на Черни връх.
Тази година, по време на днешното тържество на Витошкия първенец, поставяме начало на нова наша
инициатива – в рамките на година децата от „Млад
планинар“ да изкачат 39-те първенци на българските планини. Пожелавам на нашите членове здраве и
сила, дано и времето да ни допусне до върховете.

В тържествата на Черни връх по случай 127 години
организирано туристическо движение в България
председателите на трите най-големи и влиятелни организации в тази сфера: Венцислав Венев - Български
туристически съюз, Любомир Попйорданов - "Планини
и хора - асоциация на планинските водачи в България" и
Петър Стоянов - Български планинарски съюз изразиха
готовност за съвместна работа за развитие на планинския туризъм у нас.

празник
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Безценен е и приносът Ви към осъществяване на националната политика за опазване
на българската природа и богатото ни културно-историческо наследство“, пише в поздравителния адрес.
Приветствие по повод празника произнесе
и Таня Томова от Столична библиотека.
За тържествената атмосфера допринесоха
изпълненията на хор ''Планинарска песен'' - София и хор
„Алеко“
към Сдружение ТД
"Алеко Константинов 1899" София.
Цветя бяха поднесени и на
паметника на Щастливеца на
бул. „Витоша“ в София, където участници в тържеството си
направиха обща снимка.

Венцислав ВЕНЕВ – председател на БТС:
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ВАЖНО Е ХОРАТА ДА СА ЩАСТЛИВИ
И РАБОТОСПОСОБНИ
Г-н Венев, как оценявате атмосферата на днешния празник?
В заглавието на фейлетон, написан след първото
изкачване на Черни връх, Алеко Константинов възкликва: „Невероятно, но факт – 300 души на Черни
връх“. Споделям възторга му и като него бих казал:
„Невероятно, но факт“ – днес преживяваме прекрасен и вълнуващ празник с няколко хиляди туристи
и гости, дошли да споделят ведрото настроение на
Деня на туризма, да аплодират на финала планинските бегачи в състезанието „Витоша рън 2022“, да
попеят или да се включат в народните хора. Щастлив съм, че успяхме да реализираме отново това характерно по рода си честване.
Председателят на БТС с деца от
клуб „Млад планинар“ - Петрич
Какво си пожелавате днес като председател
на БТС?
Бих искал поне още 127 години членовете на
БТС да се събират на този празник тук, на Черни
връх. А като председател на съюза си пожелавам да имам сили, възможности и воля, с екипните усилия на актива на БТС да реализирам
на дело идеите на първооснователите на нашия
съюз – да възпитаваме у българите стремеж към
двигателна активност, здравословен начин на
живот, образование и патриотично възпитание.
А какво бихте пожелали на българските туристи?
Преди всичко здраве, останалите неща са производни – туризъм, планинарство, веселие, хората да са щастливи и работоспособни. Онези,
които обичат природата, винаги намират начин
да излизат в планината и да й се радват.

ПОКАНА
Управителния съвет на Туристическо дружество „Кале“ гр. Стралджа, свиква Общо отчетно-изборно събрание на
04.11.2022 г. от 17:00 часа на хижа „Люляк“. Събранието ще
се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на дружеството за отчетния период.
2. Обсъждане и приемане план за бъдещата дейност.
3. Избор на Председател и Управителен съвет на дружеството.
4. Избор на делегат за ОС на БТС.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото отчетно-изборно събрание ще се проведе в същия
ден в 18:00 часа, на същото място, независимо от броя на
присъстващите членове на дружеството.

Мама, татко и аз,
заедно на Черни връх!
ТУРИЗМЪТ СРЕД
ПРИРОДАТА НОСИ
ЗДРАВЕ
На поляната пред заслон „Черни връх“ са се настанили семейство Димитрови, току що получили грамота „Покорител на Черни
връх“ за участие в инициативата
„Мама, татко и аз“. Това са шестгодишната Калина, нейният деветгодишен брат Кристиян, мама
Йорданка и тате Радой.
Хубаво е тук и пак ще дойдем,
споделя малката Калина. А брат
й Кристиян добавя, че тук всичко
е добре организирано и подготвено, харесало му като преживяване, както и пътуването с лифта. Децата са активни спортисти
- Кристиян се занимава с лека
атлетика, футбол и шах, а Калина – с плуване и йога. И двамата
са категорични, че спортът носи
здраве.
„И друг път сме идвали на Черни връх, макар децата да нямат
спомен, казва мама Йорданка. Но
на това събитие идваме за първи
път. Разбрахме за инициативата
„Мама, татко и аз“ от служителка
на БТС, каза ни, че ще бъде страхотно и наистина е така. Участвахме в томболата „Покорител на
10-те планински първенци“, получихме грамота „Покорител на
Черни връх“, насладихме се на
изпълненията на туристическите
хорове. Вълнуващо за всички бе

и посрещането състезателите по
планинско бягане на финала на
„Витоша рън 2022“.
Излизането сред природата е
част от здравословния начин на
живот и като семейство ще продължим да правим разходки в планините. През зимата караме ски,
включително и на пистата до хижа
„Алеко“.

Какво бихте пожелали на онези семейства, които не ходят в
планините?
Пожелаваме им да опитат, има
много интересни места за посещения в България. Туризмът носи
здраве и е добре свободното време да се използва за разходки и
игри сред природата, заедно със
семейството.

ПОКАНА

Управителният съвет на ТД „Узана” – Габрово на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо отчетно събрание на 30 септември 2022 година от 18 часа в
офиса на дружеството в град Габрово, ул. „Николаевска“
№ 41 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2021 година.
2. Финансов отчет за 2021 година.
3. Отчет на контролния съвет.
4. Обсъждане и приемане на план и бюджет за бъдещата спортно-туристическа дейност.
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ,
събранието ще се проведе един час по-късно съгласно
чл. 23 на Устава.
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В приветственото си слово председателят на БТС изтъкна: „Днес е голям празник
за туризма и планинарството в България.
Преди 127 години на датата 28 август Алеко и приятели тръгват към Черни връх. В
проливен дъжд те стават първите членове
на българския организиран туризъм.
Основа на новата политика на БТС е
активизирането и поддържането
на сътрудничество с всички държавни институции, организации и
НПО, свързани с туризма в България. Благодаря за това, че наши
сродни организации като БПС и
асоциация „Планини и хора“ подкрепят нашите инициативи и се
надявам на бъдещо сътрудничество.
Моето желание е още много
години да се събираме на този
връх, за да почетем паметта и
делото на нашите велики предшественици. Пожелавам ви крепко здраве и щастие, нови пътеки
и планинарски походи, събори и
срещи. Честит празник и нека да
пренесете днешното настроение
на Черни връх на вашите дружества, планинарски групи и в хижите“, завърши Венев.
Поздравления за празника поднесе и председателят на Общински съвет на Столична община
Георги Георгиев. Той благодари
и поздрави актива на БТС за добрата съвместна дейност. „Чудя
се винаги защо в планината се
поздравяваме, а по софийските
улици дори не се усмихваме? Мисля, че това е заради магическото въздействие на планината – кара ни да оставим грижите и проблемите настрана, да
виждаме, че има по-големи и съвършени
неща от нас и много причини да сме добри един към друг, да пазим природата и
да обичаме родината си“, завърши Георгиев.
Поздрав към туристите отправи и Анатоли Илиев – зам. председател на фондация „София – европейска столица на
спорта“, партньор на проявата. „Ние организираме много събития, но днешното
ни е особено на сърце, защото на Черни
връх от години атмосферата е уникална.
Благодаря на всички и ви желая хубав

празник!.
В словото си председателят на
сдружение „Планини и хора - асоциация на планинските водачи в
България“, Любомир Попйорданов
посочи: „За първи път идвам на
празника на БТС на Черни връх.
Впечатлен съм от атмосферата тук
и дойдох, за да кажа някои неща.
Бих приветствал БТС да се върне

към онова, което Алеко е завещал – към
образователна мисия, мисия за защита
на природата и активно участие в гражданския живот на България. Ние като
сдружение „Планини и хора - асоциация
на планинските водачи в България“ бихме желали да видим БТС да се върне
в гражданския оборот по нов начин, с
едно ръководство, което да има мускули
и да говори за проблемите прозрачно.
За да спечели и нас, и младите хора на
България за каузата на планинския туризъм. Българският туризъм е започнал
от това място, от планината, от София.
Той има прекрасни перспективи, които
трябва да станат настояще – подобрено

обслужване в хижите за планинарите, достойни условия за хижарите и пр. Нашите
планини трябва да станат разпознаваемо
и желано място за посещение, в което
отиваме с отговорност. БТС има своята
огромна роля и задача в реализирането
на тази мисия и на завещаното от Алеко.
Поздравявам всички и се надявам БТС
да бъде на висотата на своята мисия“.
Председателят на УС на Българския
планинарски съюз Петър Стоянов поздрави участниците в празника и подчерта, че
за 5-6 години активисти на БПС са премаркирали около седем хиляди км туристически пътеки в българските планини.
Прочетени бяха поздравителни адреси
от президента Република България Румен
Радев, министъра на младежта и спорта
Весела Лечева, проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката, д-р
Анна Петракиева – директор на ДПП „Витоша“, инж. Стоян Тошев – директор на
Регионална дирекция по горите – София
и д-р Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието – София – град.
На Витошкия първенец се състоя и тегленето на томболата за участниците в
националното движение „Покорител на
10-те планински първенци”. Тази година
регистрираните бяха 185, от които 51 с
печати и марки. Те получиха като награди
термоси, туристически лампи, ветровки,
раници и туристически постелки. Голямата
награда - ваучер за велосипед за 500 лв.,
бе спечелена от Гергана Ангелова от клуб
„Млад планинар“ – Петрич.
Председателят на БТС поздрави туристи, изкачили Черни връх, сред които
имаше и представители на туристически
дружества от страната, и заедно с присъстващите на върха туристи аплодира
прекрасните изпълнения на хор ‚‘Планинарска песен‘‘ - София и хор „Иван Апостолов“ към ТД „Калабак“ – Петрич със солист Стоян Андонов. По традиция Денят
на туризма в България завърши с кръшни
народни хора.
текст: Петя ИВАНОВА
снимки: Иван ПАНКЕВ и Петя ИВАНОВА
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