ТД „ЧЕРНОМОРСКИ ПРОСТОРИ” гр. Варна

Отчет
за дейността на ТД „Черноморски простори” през календарната 2015 г.
Дейността през 2015 година бе посветена на:
152 години от рождението на Алеко Константинов
120 години от организирания туризъм в България
113 години от организирания туризъм във Варна
165 години от рождението на Иван Вазов
35 години от учредяването на ТД „Черноморски простори”

Общото събрание бе проведено на 9 февруари 2015 г.. Бяха
приети отчета за дейността през 2014 г., календарния план и бюджета за
2015 г.
На 11 януари 2015 г в ресторанта на Община Варна чествахме 35
години от основаването на нашето туристическо дружество. Участниците
бяха 179 души от БТС и дружествата от Варна и страната.
Международни прояви
Това е направление, което набира скорост. Участвахме в някои прояви, които
имаха не само пешеходен, но и екскурзионен характер. Взехме участие в:
- Международен ден на предизвикателството – 10 май;
- Поход в пл. Ида /Турция/ - юни;
- Поход в пл. Арарат /Турция/ с опит за изкачване на върха- забрана от турските
власти, поради опасности;
-Колопоход Варна- Петрич- Охрид- 20 авг.- 1 септ.
- Походи в Македония съвместно с туристи от Кюстендил до пл. Шар и други;
- Среща на туристите в гр. Струмица Македония с посещение на два манастира и
три водопада в Беласица и посещение на Петрич, Мелник, манастира на баба Ванга –
ноември – 3 дни;
- Екскурзии в Румъния, Гърция, Македония и др.

Национални прояви
Продължи стремежът ни да вземаме участие в организираните национални
прояви. В кои участвахме:
-

В Етрополе – Атанасов ден - 29 януари;
- 55 НТП на жените – организиран от БФТ и домакинство на нашето ТД 27
февруари – 3 март 2015 г.
- НТП „Оттук започва България”– 14 и 15 март орг. ТД „Мадарски конник” Шумен;
- НТП „По пътя на Кървавото писмо” Копривщица – х. Манзул – Панагюрище
април
- „Оцеляване в планината при зимни условия Мальовица 2015” март;
- 26 -ти национален песенен празник „Песните на България” 6 -7 юни – 3 дни
Асеновград;
- Трета национална туристическа среща на туристите ветерани „Варненска пролет
2015” три дни м. юни;
- 17 –ти НТП „Черноморски бряг 2015” – 11- 16 юли;
- Поход по билото на Стара планина „Ком – Емине Е - 3” 22.07 – 06.08;
- Изкачване на Десетте планински първенци в България – 1-11 август;
- Изкачване на Черни връх Витоша и участие в честване на 120 г. от
организирания туризъм в България;
- Посещение на част от 100 НТО;

Регионални прояви
Това е новият хит в туризма. От няколко години се организират местни прояви,
които укрепват дружествата. Участвахме в следните прояви:

-

„Добруджа и морето” – юни – орг. ТД „Добротица” Добрич;
„Нашият Дунав 2015” - 27 и 28 юни „ТД Дочо Михайлов” Силистра;
„Море, любов и още… нещо” ТД „Черноморски простори” Варна; 3 – 4 окт;
10 – 11 окт. „Опознай Търговищкия край” – тк „Куруто” гр. Търговище;
Регионална среща на х. Мадарски конник – 7 и 8 ноември – ТД „Мадарски
конник” гр. Шумен;
Изпращане на 2015 г. – 17 – 18 дек. ТД „Трапезица” В. Търново

Пешеходен клуб
Клубът беше най – деен през годината. От него бяха организирани
участието ни в походи, екскурзионни летувания, зимувания и излети. Бяхме участници

в редица емблематични туристически прояви и изживявания. Преоткрихме хижите в с.
Ботево и Мадарски конник.
Станахме организатори на юбилейния 55 –ия поход на жените от 27.02 до
04.03. 2015 г. Маршрутите на похода бяха обходени и допълнително маркирани от
туристите на ТД. Две нощувки бяха в с. Аспарухово и две в хот. Плиска на Златни
пясъци. Маршрутите бяха: 1 ден – гр. Дългопол, лобно място на войводата Хр. Патрев, 2
ден – с. Аспарухово – Манастирски рид – с. Партизани, 3 ден – яз. Елешница – х.
Бункера- авиоционен център „Юрий Гагарин” на Камчия, 4 ден – хот. Плиска ПП
„Златни пясъци” – Аладжа манастир – ч. Ковшака – хот. Плиска. Участничките бяха над
95 жени от цяла България. БФТ ръководеше похода. От дружеството имаше
допълнително над 10 туристки. На всички паметници поднесохме венци и цветя. Там се
проведоха няколко исторически беседи. Водачки на похода бяха Янка Трайкова,
Снежана Недева, Цветанка Станчева, Миглена Цалта, Мария Гунчева и Тодорка
Гунчева.
В оцеляването на Мальовица участваха 27 души, включително и 5 ученика. Вече
можем да отчетем, че екипировката на туристите се подобрява значително.
17 –я НТП „Черноморски бряг” се проведе от 11 до 16 юли по традиционния
маршрут. Участниците бяха 161 човека от цяла България. Водач на похода беше Атанас
Сивков и спасител Живко Жеков. Осигуряващи бяха Желю Желев, Димитър Станев и
Галин Сивков.
От 18 до 25 юли се проведе екскурзионно летуване в Пирин на х. Безбог,
съвместно с ТД „Бунай” Панагюрище. Лъчовете бяха до вр. Джангал, вр. Острец, вр.
Безбог, вр. Полежан, вр. Кралев двор и красивите Пирински езера.
От първи до 11 август успяхме да изкачим 10 – те планински първенци на
България. Групата беше 14 души на различна възраст. Много усилия и натоварване.
Нощувките бяха на палатки и в хижи. Участвахме в седмицата на Рила и масовото
изкачване на вр. Мусала.
Поход в циркуса на Седемте Рилски езера – х. Скакавица и изкачване на
върховете в близост в Рила.
В похода по билото на Стара планина от Ком до Емине имаме две участнички и
лекар на похода Снежана Недева.
Участвахме в честването на 120 г. организиран туризъм в България на 30 август
на вр. Черни връх – Витоша. Групата ни беше от 24 души, като се присъединиха още
туристи. Бивакувахме на палатки под Върха и близо да х. Алеко.
През годината проведохме: 7 екскурзионни, двудневни походи – 27, излети и
еднодневни походи – 106.

Клуб „Юношески и младежки туризъм”
Клубът продължава да действа и се развива. Бяха проведени няколко похода и
екскурзии. Организирани са няколко излета около Варна.
С 5 ЕГПЧЕ „Йоан Екзарх” проведохме поход до Странджа по маршрута: Варна,
Бургас, р. Велека, с. Резово, гр. Малко Търново, екопътеки, р. Ропотамо, Варна.
Посетени бяха екологични райони и се докоснахме до историята.
През юли проведохме ученически поход в Пирин
Добринище с ръководител Светла Димитрова.

на х. Вихрен, Банско и

На 29 и 30 октомври с ОУ „Цар Симеон” организирахме поход до гр. Русе, гр.
Разград – кр. Абритус, кр. Червен, р. Русенски лом, Пантеона, Басарбовски скален
манастир, Ивановски скален манастир.
Доброволчески стаж преминаха четирима ученици. Петър Петров стана най –
добър доброволец на гр. Варна.

Колоклуб
Клубът продължава да се развива. Продължиха да се провеждат ежеседмичните
велопоходи до 30 – 50 км около гр. Варна. Участвахме в протеста за новите велоалеи,
които не решават транспортните проблеми на града.
Май се проведе вторият колопоход по Черноморието и се участва във фестивала
на Зелениката в пл. Странджа.
През юни четирима колоездачи проведоха шестия колопоход до Гърция от КПП
Маказа до Кавала и обратно.
21 авг до 1 септ. Проведохме петия колопоход Варна – Петрич – Струмица –
Охрид /република Македония/ и след това участвахме в честването на 120 г.
организиран туризъм на Черни връх.
Инициирахме изкачването на върха с
велосипеди.
През годината проведохме: 23 похода до 40 км и 6 похода до 60 км.

Клуб „Ветерани”
Дейността на клуба се води съгласно Устава на ТД и Правилника на КТВ, където
са определени целите, задачите и средствата за нея. На базата на годишният
календарен план на клуба на ТД и федерацията, ние провеждахме излети и екскурзии в

района и страната. Наред с това получавахме предложения-покани от други дружества
за участие в техни мероприятия.
Общият брой на членовете на клуба с платен членски внос са 44 участника.
През изтеклата 2015 година имаме няколко покорители на 100 НТО – двама с бронзови
значки, двама със сребърни и една златна – на Славка Герчева. През годината сме
участвали и провели общо 45 мероприятия – походи, излети, екскурзии и бригади,
празници и тържества, като някои от по-значимите са: честване на „бабин ден“;
проведено тържество по случай „Трифон Зарезан“ с конкурс за най-хубаво вино;
Празника „Тодоров ден“, съчетан с кушия в Ботаническата градина. По инициатива на
нашия колега-турист Димитър Вълчев проведохме екскурзия в района на Виница,
съчетана с благородната задача за почистване „Паметника на трудовака“. Участвахме в
екскурзия до град Русе с посещение на Басарбовския манастир, Ивановския манастир,
крепостта в с. Червен, пещерата „Орловата чука“, музеите „Баба Тонка“, „Захари
Стоянов“ и др.
Интересна екскурзия за нас беше тази до Поморие и Несебър, видяхме
манастира с богослужение, Музея на солта с беседа за начина на добиването му. Друго
мероприятие бе посещението в завода за стъкло в Белослав, където ни бе направена
демонстрация за изработване от стъкло на лебед, риба, балон и др.
Значимо събитие за нас беше и провеждането на „Третата национална среща
на туристите-ветерани „Варненска пролет 2015 г“. Участниците посетиха
Археологическия музей и Катедралния храм в града, рибен ресторант „Норд“ на брега
на морето, Ботаническата градина и манастира „Св. Св. Константин и Елена“. Срещата
завърши с тържествена вечер, с музика и танци. Друго значимо мероприятие през
годината беше срещата-екскурзия с туристите-ветерани от Добрич. Посетени бяха домпаметника Йордан Йовков и Археологическия музей с посещение на Калиакра,
Мидената къща, „Вечното огънче“, местността „Онгъла“, Балчик – двореца и др.
Много от нашите туристи-ветерани участваха в многодневни екскурзии до
съседни страни, като Молдова, Украйна, Румъния, Сърбия, Македония и Гърция,
където видяха интересни неща, завръщайки се с вълнуващи емоции и спомени.
Като активно участвали в гореизброените и много други туристически
мероприятия туристи-ветерани могат да бъдат посочени: Руска Петкова, Христо
Алексиев, Димитър Вълчев, Радка Димова, Добринка Милева, Веска Гаврилова, Живко
Жеков, Тошко Драгов и много други.
През годината бяха направени и се случиха някои добри неща от клуба на
туристите-ветерани, които искаме да споменем. Утвърди се традицията –
ежеседмичното туристическо мероприятие да бъде в ден – събота, 9:30 часа с изходна
точка – крайна спирка на Галата, Виница, Владиславово или други места около Варна.

Друго добро нещо е, че след проведените активни мероприятия, успяхме да
привлечем 13 нови туристи с платен членски внос и марка за годината.
На трето място, по предложение на нашия колега-ветеран Здравко Щерьонов и
Йорданка Пенкова – гл.проектант, беше направен туристически заслон в района на
„Скритата чешма“ с активното участие на туристите Христо Алексиев, Стефан Стефанов,
Тодор Караславов, Николай, Цецо, Мариана и други.

Ски
Клубът работи сравнително добре. Дейността му е организирана по време на
оцеляването на Мальовица водени от Иван Върбанов и на ски пистите на х. Безбог
водени от Иван Докторов.

Екскурзии
Стремяхме се да изпълним планираните екскурзии. Главни организатори на
екскурзиите бяха: Атанас Сивков, Миглена и Евгени Цалта, Светла Димитрова и др.
Посетени са главно обекти от 100 НТО. Освен това имаме екскурзии от балканския
полуостров, Украйна, Молдова, Италия и др. Немалко туристи посещаваха далечни
дестинации и посещаваха екзотични страни. Голяма част от екскурзии на семейни
начала бяха със собствени МПС. Това е едно нова направление, което заслужава
адмирации.

Културни
Тук можем да посочим преди всичко дейността на хор „Влади Анастасов”. Хорът
е насочил дейността си към изяви във Варна и участие в прегледи на песента.
Концертите на хора бяха вълнуващи и с богата художествена програма. Вълнуващи
бяха концертите на хора:
-

Поздравления /концерт/ на туристите от 55 НТП на жените на 2 март в хот.
Плиска;
Участие в 27 преглед на песните на България юни – Асеновград;
Участие в концерта на хоровете в гр. Стара Загора – септември;
Коледен и новогодишен концерт – Варна

Екология

През годината проведохме четири лекции по екология и опазване на околната
среда. Проведохме почистването на морския бряг и местата на биваците за морския
поход. На биваците не сме допускали хвърлянето на боклуци. Осигуряването на чували
за боклук е вече традиция. Считаме, че туристите вече имат навици да не оставят след
тях боклуци. Продължаваме да обучаваме младежите и учениците. Почистени са две
чешми: Скритата чешма от ветераните и Ковшака от учениците.

Маркировка
Маркировката през годината бе продиктувана от организирания женски поход от
27 до 3 март 2015 г. Наложи се да се маркират няколко маршрута:
1. С. Аспарухово – мест. Манастирски рид – паметника до с. Партизани;
2. Яз. Елешница – х. Гроздю Желев в м. Шерба
Наложи се и да се подновят маркировките по маршрутите
1. Гр. Дългопол – лобно място на войводата Христо Патрев – с. Аспарухово;
2. В ПП „Златни пясъци” от МВР през м. Перчемлията до Аладжа манастир.
Участници в маркировката бяха организаторите и водачките в похода: Снежана
Недева, Янка Трайкова, Миглена Цалта, Мария Гунчева, Цветанка Станчева, Дора
Гунчева и др. част от маркировките бяха правени от мъже: Живко Желев, Йордан
Стойчев, Желю Желев, Атанас Сивков и др.
По време на доброволческият си стаж, доброволците маркираха маршрута:
-

кв. Галата- х. Ветеран – м. Романтика – х. Черноморец.
Сп. Казана – х. Ветеран /нова маркировка/
Обучени са трима младежи – ученици в тайните на маркирането.

Съвместно с ЕОН гр. Пловдив и ТД „Бунай” гр. Панагюрище беше маркиран
историческият маршрут гр. Копривщица – гр. Панагюрище по пътя на Кървавото писмо
през м. октомври /три дни/. Парите за бои и табели бяха дадени от ЕОН. Участници от
Дружеството бяха: Иван Райков, Живко Жеков, Василка Гаврилова, Петкана
Александрова, Делчо Стоянов. Нощувките бяха на х. Манзул.
Планираните маркировки със студенти не бяха свършени, понеже имаше
заболяване на ръководителят им и реформите в ВСУ.

Други

Участвахме в:
-

Общото събрание на БТС, БФТ, БФТВ, БФММПТ,
Съвещание на БФТВ в Червен бряг;
Съвещания в Община Варна;
Дейността на младежкия форум към кмета на Община Варна;
УС на ТД проведе пет заседания;
Участие на Атанас Сивков в заседания на УС на БТС;
Участие на Дружеството в дейността на Асоциацията на българите по света.

Това е кратък отчет за дейността на Дружеството през 2015 г. Данните за останалите
прояви са в дружеството. Хиляди са общият брой на туристите, които са участвали в
нашите прояви и в проявите на другите дружества и Община Варна.
ОТЧЕТЪТ Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА ДРУЖЕСТВОТО НА 8 ЯНУАРИ 2016 Г.

УС НА ТД „ЧЕРНОМОРСКИ ПРОСТОРИ” гр. Варна
8 януари 2016 г.

