О Т Ч Е Т

14.04.2014, 12.00

за работата на Управителния съвет и за дейността на СТПД“Академик”-Русе през периода XI.2013- IV. 2014г

Уважаеми делегати, драги гости,
Днешното Oбщо събрание на Спортно туристическо и природозащитно
дружество “Академик” - Русе се провежда 5 месеца след състоялото се на
14.11.2013г. предшестващо събрание. Поради това в отчета са посочени и се
анализират факти, събития и дейности, които се отнасят за този изминал период, но
поради установената годишно-календарна периодика е представен цялостен
финансов отчет за времето от 01.01 до 31.12.2013 г.
I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

През 2013 г., считано към 31.12., е постигнато запазване величината на членския
състав на дружеството и увеличение на приходите от членски внос. Конкретни данни
за броя членове са посочени в таблица по-долу.
ГОДИНА
Брой членове на
дружеството

2006 2007
291
300

2008
419

2009
330

2010
338
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413
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420

По клубове и групи членовете на дружеството са както следва:
1. Клуб по пешеходен туризъм с председател ас. инж. Павел Петров ………………….… 118
2. Група по пеш. туризъм с ръководители Петьо Марков и Радостин Иванов………….….. 47
3. Група по пешеходен туризъм с ръководител инж. Ивелин Искъров …………….…….….. 36
4. Клуб по воден туризъм ……...…………………………………………………….…….…… 26
5. Група коло туризъм ………………………………….…………………...…………………… 8
6. Университетски клуб по спортно катерене и алпинизъм ……………..…….…………..… 47
7. Клуб по спелеология ………………………………………..………………...…….…....… 22
8. Група „Планинари-туристи”………………………………….…………...……………………36
9. Клуб „Сряда вечер” …………………..………………………………………………...........… 6
10. Вокална турист група „Еделвайс ………………………………………..…………….….…. 15
11. Клуб по спортно катерене и алпинизъм с председател Теодор Стойчев ………………..….11
12. Клуб „Хижно дело и туристическа маркировка” ………………………...……………..….. 36
13. Други членове …………………………………………………………………………..…...….12
Общо ………………………………………………............................................................……420

Тук е мястото да отбележим, че значителният ръст на броя на членовете през
2012 и 2013 спрямо 2011 и 2010 г. е в резултат на активността по повод и в дните
преди конкретно насрочени събрания - през м. II.2012 г. на алпинистите и катерачите
и през м. XI.2013 г. - Общото събрание на дружеството. При това от значение е и
твърде формалното приемане на нови членове, повече с администриране по линия на
задължителната учебна дисциплина „Спорт по избор” и много по-малко по принципа
на доброволното волеизлияние за членство. Налице са нарушения на Устава и на
утвърдените от УС Правила за уреждане членството на физическите лица в СТПД
„Академик” – Русе, в по-малка или по-голяма степен от всички клубове и групи.
Като по-коректни в това отношение можем да посочим групата с отговорник Петьо
Марков и на второ място клубът по пешеходен туризъм с председател ас. Павел
Петров. Всичко това налага предприемане на конкретни мерки, включително
актуализиране и усъвършенстване на гореупоменатите документи.
През периода съвместната ни работа със Студентския съвет на РУ “А. Кънчев”
отбеляза понататъшен напредък. За организиране на спортно-туристическата дейност
и отдиха на студентите, от наша страна, бяха предложени нови идеи, като инициативите Университетска зелена спартакиада „Периметър 70х8” и Акция „Върхове на
знанието, науката и книжовността”. От наша страна, бе проявена активност и
добронамереност за взаимодействие и с Университетския синдикат, катедра “ФВС”,
Университетски спортен клуб “Академик”, клубовете „Зелени човечета”, „Здраве” и
др. В резултат двете наши предложения бяха официално обявени като две
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направления на обща университетска инициатива, провеждаща се под патронажа на
ректора на Русенския университет проф. д.т.н. Христо Белоев. Ще добавим, че
съвместно със спортната комисия на СС подготвяме провеждане на състезание по
спортно катерене в рамките на Пролетните студентски ИГРИ 2014 и атрактивно
състезание по планинско колоездене на специално подготвеното трасе в района
между кв. Долапите и Западен парк „Приста”.
В по-общ план отбелязваме утвърдилото се вече трайно вписване на СТПД
„Академик” в обществения живот на академичната общност на Русенския университет, принос за което имат както ръководството на дружеството, така и редица
представители на ръководството на университета, преподаватели и др. като проф.
Христо Белоев, проф. Ангел Смрикаров, доц. Таня Грозева, Валерий Гегов, доц. Рада
Кършакова,доц. Кр.Тужаров, инж. В. Каменаров, гл. ас. Румен Кожухаров, проф. Хр.
Станчев, Емил Станев и др., на които изказваме нашата дълбока благодарност.
През периода бе продължена традицията за активност и “отвореност” на УС за
осъществяване на нови и поддържане и разширяване на съществуващите контакти с
различни органи, организации, фирми и т.н. Сключени бяха договори и анекси за
съвместна дейност, за наем, за дарения, реклама, партньорство и др. с РУ “А.
Кънчев”, Община Русе, ISCA /Международна асоциация за култура и спорт/ и
сдружение WOW Sport–Пловдив, Българския център за нестопанско право,
Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци, Фондация Сърф
Райдър Европа, Български туристически съюз, Студентския съвет, Университетски
туристически съюз, Еконт ЕООД, ДПП “Русенски Лом”, ДНП “Централен Балкан”,
“Мегахим”, ХДИ – Застраховане, спортни магазини „Яко”, ЕТ „Константин ПетровКоста”, „Пазарджиев и син” ЕООД и др.
В съответствие с приетата план-програма бяха положени усилия за поддържането на постоянни информационни кътове на дружеството и клубовете, за
обновяване и поддръжката на уебсайта на дружеството.
За отбелязване са успехите на експозициите във фоайетата на университета и в
зали в центъра на града, включително с презентиране на нашите дейности, което
дава основание подобни инициативи да се реализират и в бъдеще. Похвала
заслужават студентите Георги Георгиев и Георги Стоичков от Университетския клуб
по сп. катерене и алпинизъм и Иван Данев и Нели Тодорова от Клуба по пешеходен
туризъм за подготвените от тях презентации и слайдове.
По случай студентския празник – 8.12.2013 г. бе изготвено предложение и 8
студенти – наши деятели и спортисти бяха отличени с награди от РУ “Ангел Кънчев”.
През отчетния период УС на дружеството работеше в състав от 7 души, като за
времето между последното и настоящото общо събрание са проведени 5 заседания,
на които са разгледани 16 основни въпроса. Приети са решения, по-голямата част от
които допринесоха за подобряване на работата. В усилията си за усъвършенстване
на вътрешно-нормативната уредба и съобразно утвърдената от ОС Стратегия за
развитието на СТПД „Академик” – Русе в периода 2013 – 2020 година, УС прие
решения за определяне на минимално допустимия брой членове на клубовете и
групите, решение за създаване на две комисии, като помощно-консултативни органи
на УС. В процес на финализиране е приемането на актуалзиран Правилник за
квалификацията, правата и задълженията на ръководителите, водачите и участниците в организирани
туристически прояви в системата на СТПД “Академик”–Русе, в който разрешителният режим се

заменя с регистрационен. Следва да отбележим, че от началото на 2014 г. в
дружеството работи на длъжност туристически организатор колегата Делян Тодоров,
на когото предстои дипломиране през юни т.г. За изминалите малко над 3 месеца
можем да отчетем добро адаптиране и навлизане на г-н Тодоров в твърде разнообраз-
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натата организационна, рекламно-медийно-информационна, спортно-състезателна,
хижна и др. дейности на дружеството. С оглед осъществяване на своевременна и
ефективна приемственост в работата, оперативно-координационният екип на
дружеството включва още секретаря и касиер-счетоводителя на дружеството, които
работят с граждански договори с минимални хонорари и в по-голямата част от
ангажираността си във времето - на обществени начала.
В самокритичен дух отбелязваме, че въпреки положените усилия, УС не успя да
организира изпълнението на всички планирани мероприятия и дейности, допусна
пропуски и слабости и не можа да изработи общи позиции по едни от важните
проблеми на дружеството, чакащи решения от доста време. Поради това с готовност
ще вземем под внимание всички добронамерени бележки, критики и предложения за
решаване на проблемите, за подобряване на работата.
II. ПОХОДНА, ЕКСКУРЗИОННА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА УЧЕБНО - СПОРТНА ДЕЙНОСТ

През разглеждания, макар и твърде кратък отчетен период, броят на организираните прояви не бе малък. Проведени бяха пешеходни походи до хижите „Българка”(2),
„Рай”(2), „Извора”, „Мусала”, ”Чавдар”, ”Триглав”, „Мазалат”, пещерен дом
Карлуково ………..…. Въпреки че някои от хижите бяха посетени по два пъти, за
съжаление нашите хижи Ехо и Козя стена останаха извън челното класиране. Все
пак намериха се деятели и съмишленици на дружеството и студенти, неучастващи в
групите по „ФВС” - 4 малки групички с общо 14 участника, които напомниха на
хижарите, че не сме обърнали напълно гръб на емблематичните за РУ и СТПД
„Академик” хижа Ехо и хижа Козя стена. При това е наложително да се анализират
причините за заобикалянето и непосещаването на нашите хижи от част от студентските ни клубове и групи, както и свеждането на проявите по пешеходен туризъм
със студенти през последните 3-4 години най-вече до посещение само на една хижа с
по две нощувки и то от твърде ограничен и „повтарящ се” списък от хижи.
След като през 2013 г. по покана-предложение на Международната асоциация
за култура и спорт / ISCA/ организирахме и проведохме крос-похода „Русенско
Поломие”, в началото на 2014 г. отново получихме покана за включване в европейска и световна инициатива – този път от Фондация Сърф Райдър Европа за
включване в OceanInitiatives’ 2014 с организиране на специализирана акция за
събиране на «водни отпадъци»
Акцията се осъществи през обявения от фондацията специален екоуикенд от 20
до 23 март 2014 г. и бе авангардна част от стартиралата вече двугодишна Университетска зелена спартакиада «Периметър 70 х 8» .
По повод на кампанията Ocean Initiatives‘2014, във фоайето на Ректората бяха
показани банер, материали и снимки, които нагледно информираха за големия
проблем с унищожителното замърсяване на водите на световния океан и на
планетата Земя, като цяло.
Под ръководството на Мартин Николов и Делян Тодоров, членове на клуба по
воден туризъм на дружество „Академик” - студенти, преподаватели и други лица от
академичната общност, както и членове на ТД „Приста” и други граждани на 22.03.
се включиха в почистването коритото на река Черни Лом с 2 двуместни каяка и от
към бреговете на реката в участъка от с. Кошов в посока на Ивановски скални
църкви. Съдействие на природозащитниците оказаха дирекцията на ПП „Русенски
Лом” и заинтересовани лица от с. Кошов.
Освен почистване от водни отпадъци, акцията събра и допълнителна информация за
предстощото премахване на паднали дървета и дънери с оглед превръщане трасето
по реката, от Средновековен град Червен до Ивановски скални църкви, а и по-надолу
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към Божичен, Басарбово и Русе, в нормален воден път за туристически плавания,
както на русенци, така и на почитателите на водния туризъм от страната и чужбина.
В списъка на проявите, които отчитаме, прибавяме участието на 4 членове на клу
ба по колотуризъм и пл. колоездене в спортния празник на Русе, проведен на 6.04.
Изпълнението на гореизложената богата и разнообразна програма от походи по
видовете туризъм се дължи най-вече на нашите ръководители и водачи на походни
групи, на които благодарим най-сърдечно. Ето имената на част от тях: доц. Пламенка
Христова, доц. Вилям Манев, инж. Димитър Памукчиев, гл. ас. Юлия Златева, ас.
Павел Петров, инж. Ивелин Искъров, Петьо Марков, Денис Панджаров, Радостин
Иванов, Елия Благоева, доц. Велизар Павлов, доц. Красимир Тужаров, д-р Николай
Ковачев, доц. Росен Радев, Петко Рашев, Мартин Николов, Владислав Господинов.
Когато става дума за ръководители водачи на походи, екскурзии и др.п., следва да
отчетем, че след преодоляване на редица трудности и формалности, чрез
лицензирания Център за професионално образование „НОБО ЕООД” успяхме да
опресним знанията и подготовката и да легитимираме с удостоверения за
правоспособност от Националната агенция по професионално образование и
обучение 10 членове на дружеството. Но желаната и очаквана полза за дружеството
от завършилия курс тепърва ще се преценява по това, колко от получилите
удостоверения ще се занимават с организиране и водене на туристически групи.
Заедно с постиженията, не може да се избегне фактът, че дейността ни, най-вече
в сферата на пешеходния туризъм се ограничава само с наши вътрешни прояви, при
това за студентските групи от ниска категория на трудност. Осезаемо ни липсват
участия в прояви на БТС, на Българската федерация по туризъм и на други
организации от по-висока категория на трудност, в които, като сравнение, участват
хиляди български ученици, студенти и други младежи-връстници на
преобладаващата част наши членове. Походи, от които нашите ръководители и
водачи, а и редови участници, могат да почерпят допълнителни знания, практически
опит и рутина. Остава необясним фактът, че все още наши студенти от групите по
пешеходен туризъм не се обучават и не ползват активно GPS-навигация в планините.
Проблеми има и при водните и колотуристите. Определено смятаме, че при
съществуващите географски условия – река Дунав, р. Русенки Лом, равнинни терени
и подходящи ненатоварени пътища и пътеки около Русе, както и при наличието на
университетска водна база, броят на занимаващите се с коло и воден туризъм
студенти е твърде малък.
Друго основно направление в нашата дейност е спортното катерене и алпинизма.
Тук доскоро се смяташе, че почти всички от студентите, които се записват, целят
единствено заверка по „ФВС”, както и че на студенти не може да се разчита, дори и
за най-неотговорни организационни задачи и дейности. Но благодарение на
появилата се групичка от 3-4, впоследствие нараснала до 6-7 запалени по катеренето
студенти и не на последно място на по-опитните и със съответната квалификация
Теодор Стойчев и Ивайло Тодоров, както и на помощта и съдействието от страна на
дружеството, ръководството на университета, катедра „ФВС” и управителя на
спортния комплекс, в развитието на тази дейност има съществен напредък. Днес,
онова, което повече от десет години желаехме да постигнем, вече е факт. Скалите
край хижа «Алпинист» и в редица други обекти отново са поле за изява на студенти
от Русе. С подкрепата на УТС и Община Русе на 16.11.2013 г., с активното участие
на ръководствата и членовете на двата наши алпийски клуба, бе проведено открито
студентско първенство по спортно катерене *Боулдър* РУСЕ’ 2013 в зала КСУДС
с участие на катерачи от 6 университета от страната. Седмица по-късно, в рамките на
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мероприятитя в подкрепа на кандидатурата на Русе за Европейска столица на
културата през 2019 г., организирахме тридневка на спортното катерене „РусеТур
2013”. На малката стена в корпус 1 на университета проведохме Акция ”Първи
Хватки” (шоу-катерене с томболни награди), в която взеха участие наши студенти и
над 50 ученици от 3 русенски училища, а на стената в сп. комплекс «Академик»
проведохме студентско състезание по спортно катерене дисциплини „трудност” и
„скорост”, мъже/жени за купа ”8 декември” и за наградите на Студентския съвет.
За целия този ред от активности, усилия и работа по подготовка на маршрутите и
по организацията на мероприятията, от името на УС, изказваме дълбока
благодарност на господата Теодор Стойчев и Ивайло Тодоров и на всички, включили
се организирането и провеждането на изброените катерачни изяви.
Следва да се отбележи и финализирането на курса за начална подготовка по
спортно катерене и алпинизъм от 5 наши катерачи-алпинисти с получаване на
съответните удостоверения от БФКА. Това е хубав повод да поздравим завършилите
курса и да благодарим на г-н Теодор Стойчев за решаващото му участие във
заключителната изпитна фаза на курса.
И нещо твърде важно. Наред със стремежа и усилията си да израснат в катеренето
и алпинизма, студентите Георги Георгиев, Николай Славов, Волен Петров и Георги
Стоичков, които са вече в III и IV курс, сами, по собствено убеждение, се заеха с
привличането на катерачи, най-вече от I-ви курс, както мъже, така и жени, с
намерението дейността на университеския клуб по спортно катерене и алпинизъм да
продължи и занапред в тяхно отсъствие, а и да се разшири още повече.
Относно заниманията на студентите и останалите практикуващи е създадена
организация те да се провеждат на трите изкуствени стени и на скали – на открито
под ръководството на Теодор Стойчев, Ивайло Тодоров и Дилян Димов,
подпомогнати от по-подготвените други членове на двата клуба.
В тази връзка припомняме, че съществен момент за разрешаване на
съществувалите от доста години проблеми около стопанисването на стените за
катерене в КСУДС и с цел по-ясно открояване на отговорностите за бъдещото
развитие на спортното катерене и алпинизма в дружеството и в Русе, бяха
постигнатите договорености, в т.ч. за създаване на юридически самостоятелен клуб
по спортно катерене и алпинизъм, като съставна част на дружеството.
Ще допълним, че в управителния съвет на клуба са избрани Теодор Стойчев,
Дилян Димов и Ивайло Тодоров, а студентите Георги Георгиев, Николай Славов и
Волен Петров съставляват оперативно-координационния екип, осъществяващ
връзката с останалите 25 студенти, занимаващи се с катерене и алпинизъм.
В резултат на наличната активност в сферата на спортното катерене е в ход процедура по създаване на инициативен комитет и за започване на работно проучване на
възможността за обособяване на територията на университета на самостоятелна зала
за спортно катерене със стени за дисциплините скорост/трудност и боулдър.
Добри думи за почит и уважение отправяме и към членовете на вокалната
туристическа група „Еделвайс”, най-вече към неуморния й организатор и по неволя
благодетел (спомоществовател) Методий Хлебаров и към художествения ръководител г-жа Ганка Ковачева. Независимо от крайно оскъдната помощ, която дружеството й оказва, групата продължава да съществува, като се надява да осъществи
редица участия в песенни празници, фестивали и други изяви, както в страната, така
и в съседна Румъния. Следва да отбележим, че ВТГ „Еделвайс” постоянно обновява
своя репертоар, полага много усилия за добро представяне, поради което получава
подобаващото признание и много награди при всички свои участия.
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Своеобразно място в дейността на дружество заема клубът по пещерно дело

(или спелеоклубът). В резултат на организаторската дейност на инж. Ангел
Георгиев, Тихомир Енчев и студентите Джунейт Февзи и Робертин Дабков, нашите
пещерняци полагат усилия за повишаване на знанията и опита си при проникването
в пещери и пропасти, подготвят се за важни регионални и национални пещерни
изяви. При трудни метеорологични условия 7 от всичко 8 студенти от групата по
«ФВС», заедно с по опитните пещррняци, от 11 до 13.04. взеха участие като
домакини (съвместно със спелеоклуб «Приста»-Русе) на националния пещерен сборекспедиция «Орлова чука 2014».
За отбелязване е, че по традиция клубът методично и последователно се грижи
за обучението на своите нови членове. В резултат през 2013 г. нови двама студенти
завършиха курса по пещернячество. Отличителна черта в организацията на работата
на ръководството на клуба, е че същото прилага умело екипния принцип, отнася се с
доверие към по-заинтересованите студенти, което от една страна допринася за подоброто разпределение и изпълнение на задачите и дейностите в клуба, а от друга
улеснява работата на ръководството на дружеството.
Уважаеми делегати и гости на Общото събрание,
в обобщение на отчетената дотук организационна, походна и специализирана
учебно-спортна дейност на дружеството търсим отговор на въпроса каква е ролята
на учебния процес по дисциплина “Спорт по избор” при осъщестяване на целите на
СТПД “Академик”, записани в неговия Устав и Стратегия 2013 – 2020 година.
Безспорно е твърдението, че макар и по силата на административно задължение - без
друга ценностна мотивация, значителен брой студенти посещават нашите планини.
В това, въпреки ред други негативни проявления и последствия, които Устава на
дружеството не толерира, все пак има нещо положително.
Но от друга страна се наблюдава едно засилващо се порочно смесване на статута
на административните учебни групи със статута на групите и клубовете на дружеството и произтичащата от това деформация на организационните принципи и
ценностни норми на едно сдружение с идеална цел, каквото е СТПД “Академик”.
Това е недопустимо, тъй като едните са в състава на една катедра - част от
структурата на държавно висше училище, а другите по закон са основни структурни
единици на едно сдружение с нестопанска цел –НПО и които включват в състава си
членове, приети и извършващи определена дейност изцяло на доброволен принцип.
Със загриженост и неудовлетвореност отбелязваме, че проблемът, вместо да
бъде решен, през последните месеци се задълбочи още повече. Така едни и същи
наши деятели се самонатоварват да изпълняват по 5-6 и повече на брой „длъжности”,
което естествено води до пропуски и неизпълнението на изискванията към клубовете
и групите, записани в Устава и останалите вътрешно-нормативни документи.
През настоящия семестър, след решение на катедрения съвет на к-ра „ФВС”, броят
на студентите в нашите групи по дисциплината “Спорт по избор” бе сведен до 120130 души, което е намаление с около 40 %, но все пак е увеличение със 140 %
спрямо броят през I-я семестър на уч. 2005/2006 г. Това е видно от следната таблица.
Учебна година 2005/2006 2007/ 2008
Семестър
I
II I
II
Брой студенти в
групитепо “ФВС

2009/ 2010

I

II
54 70 138 150 220 110

2010 / 2011

2011 / 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

I
II I
II
I
II
I II
137 142 ~155 120 154 142 204 130

Увеличаването на броя на студентите в групите от една страна е положително
явление, но от друга са налице и някои обезпокоителни факти, но привличането на
по- голям брой студенти към пешеходен туризъм и планинарство поставя пред нас
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определени изисквания. Необходим ни е по-голям брой инструктори с нужната
квалификация и опит и не на последно място, разполагащи с ресурс от време, което
да отделят, както за задължителните по закон 15 занимания за семестър, така и за
часове за усъвършенстване подготовката на една подбрана част от студентите.
Практика и организация, каквито се прилагат в катедра „ФВС” по всички останали
спортове и дисциплини. От друга страна, независимо от съществуващите
сравнително добри условия в дружеството (в Университета и околностите на Русе)
за практикуване на воден и колотуризъм, желаещите са твърде малко.
Поради това е необходимо по-задълбочено да се проучат мотивите на студентите
за избор на конкретните видове спорт или дисциплини и прилаганите от страна на
дружеството и инструкторите процедури за включване в групите. Тук имаме предвид
и избор и включване, както по линия на учебния процес, така и извън него.
Необходимо е по-нататашно усъвършенстване на информационно-разяснителната
дейност относно всички видове туризъм, които се практикуват при нас,
независимо от вече предприетите през 2012 – 2013 г. действия в тази насока.
В чл. 12 и 13 на Устава са записани персонални права, свързани с обучението
на новите членове от членовете с по-голям стаж, както и задължения относно
поддържането на теоретичната и спортно-техническата подготовка на членовете.
На практика преобладаващата част от студентите от I-ви и II-ри курс,
заверяващи по „ФВС” в най-многобройните наши групи по пешеходен туризъм,
когато преминат III-ти курс избират други спортове и дисциплини. Така по-малко от
1/5 част от студентите от тези групи имат възможност да придобият 3, 4 и 5 годишен
планинарски стаж и опит и евентуално да се заемат със самостоятелно водене и
ръководене на групи в планината. По традиция, по-различно е положението с помалките наши групи по пешеходен туризъм. При тях студентите от 3 и 4 курс са
около и над 50 %, което е основната причина да имаме сред тях подготвени водачи и
ръководители на групи като Мартин Тановски, Ивелин Искъров, Петьо Марков,
Радостин Иванов, Елия Благоева. За съжаление, след време, не всички от тях остават
в Русе, което в още по-голяма степен изисква да се предприемат мерки за използване
в максимална степен възможностите, които ни предоставя организацията на учебния
процес по физическо възпитание за устойчиво развитие на студентския пешеходен
туризъм. Имаме предвид създаването на условия за развитие на категоризирания
пешеходен туризъм сред нашите студенти, в т.ч. и като настоящи и бъдещи
ръководители и водачи на групи, участието ни в регионални, национални, балкански
и др. прояви от извън вътрешно- груповия, клубен и дружествен мащаб по видовете
туризъм и най-вече по пешеходен туризъм. Имаме предвид да се преборим с
пренебрегването, подценяването и незаинтересоваността от по-активно използване
на студентския потенциал в ръководните екипи на едни от най-важните и
определящи профила на дружеството клубове.
От друга страна с разширяването на дейността добива все по-голяма важност
необходимостта от внедряването на ефикасни мерки за безопасното провеждане на
проявите, за предварителното регистриране с маршрутни листове, медицинско
освидетелствуване и застраховане и изясняване на отговорностите на участниците,
на ръководителите на групи (студент, преподавател или друго лице) и на длъжностните лица в дружеството и Университета. От съществена важност е стриктното прилагане изискванията на Правилника за квалификацията, правата и задълженията на ръководителите, водачите и участниците в организирани туристически прояви в системата на СТПД
“Академик”, в т.ч.изискванията относно численността на групите и недопускане на

инци-денти и други прояви на лошо поведение, които биха уронили престижа и
доброто име на дружеството и Университета.
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III. ХИЖНО ДЕЛО, МАРКИРОВКА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
През отчетния кратък и сравнително неактивен за хижите сезон, можем само да
маркираме няколко по-съществени факти и обстоятелства. След направената външна
топлоизолация на хижа „Ехо”, през настоящата зима бе почустван нейният енергиен
ефект. Положителни са отзивите и за изградената суха камера на водохващането на
хижата, в резултат на което водоснабдяването е подобрено. За х.„Козя стена” можем да
приведем един твърде показателен факт–по предварително проучени данни, от 1954 г.,
като първа година от обхвата на проучването, до днес, хижата не е оставяна през
всичките зимни месеци без персонал, единствено през зимата на 2013/2014 г.
Ще добавим и участието ни в общественото обсъждане на Плана за управление на НП
„Централен Балкан”, в резултат на което нашето предложение да се включи като нова
пътека или само като вариант на пътека Nо 31(с маршрут с. Христо Даново - м. Дамлъдере
- м. Узунбурун - х. Козя стена) отсечката м. Дамлъдере (считано от началото на билото
Узунбурун) – горно течение на р. Дамлъдере – м. Алимански егреци – х. Ехо е прието.
От името на дружеството след десетки часове за писане и оформяне е представено
друго наше предложение, което да се надяваме, че също ще бъде прието и одобрено за
финансиране. Проектът „Заедно с грижа за дивния Балкан” в обем 15400 евро е по
Програма за подкрепа на НПО в България по Финасовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. в
тематичната област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“.
Предвидено е проектът да се изпълни от дружеството в официално партньорство с
РУ «А.Кънчев», в т.ч. със студентските клубове «Зелени човечета» и «Здраве», както и в
партньорство с читалище «Пробуда» в с. Христо Даново.
Накрая ще представим и свършеното във връзка с дарителската кампания Маршрутно информационна подкрепа за хижите „Ехо” и „Козя стена”, която има за основна цел
популяризиране на европейските трансгранични пешеходни туристически маршрути,
преминаващи през територията на България и в частност маршрут „Е – 3”.
С набраните средства по време на кампанията, която трябва да приключи до 30 юни,
е предвидено понататъшното доизграждане, с оглед превръщането на туристическата
маркировка по билото на Стара планина в отсечката от връх Вежен до Троянския проход в
еталон за българските планини. В хижите „Ехо” и „Козя стена” ще се създадат два
информационни (и обзаведени като кътове за отдих) пункта на европейския трансграничен
пешеходен туристически маршрут „Е-3”.
Инициативата ни е подпомогната в рамките на проект „Ефективни подходи към
устойчивостта на НПО", финансиран от Фондация „Америка за България" и изпълня-ван от
Български център за нестопанско право в партньорство с Фондация ПАЦЕП.
Освен анонимни, с дарителските касички в двете хижи и в офиса на СТПД „Академик”
в корпус 6.114 на Русенския университет „Ангел Кънчев”, се приемат и индивидуални и
корпоративни дарения от и над 10 лв, за удостоверяването на които се връчват дарителски
свидетелства.
В знак на благодарност, на дарителите, предоставили вноски от и над 15 лв., се дават
и специално подготвени тениски „Е-3”. За целта се подготвя и електронен CD пътеводител
за района от вр. Вежен до Троянския проход, Средна Стара планина.
Към 12.04.2014 г.общата сума на събраните индивидуални дарения възлиза на ~600 лв.
Уважаеми делегати, драги гости,
Това са по-важните факти, събития и резултати от дейността ни през отчетния период.
С изложеното по-горе се надяваме да възбудим и насочим вашата активност към
дискусия и достигане до реалната оценка на извършеното, за точен анализ на причините за
неуспехите и слабостите и за намиране на лостове и механизми за движение напред. В
името на успеха Ви призоваваме и в бъдеще с общи усилия да търсим и следваме вярната
посока, за по-добри дни за нашето дружество, за неговите клубове, групи, членове и
съмишленици.
16 април 2014 г.

УС на СТПД “Академик” - Русе

