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О Т Ч Е Т
за работата на Управителния съвет и за дейността на СТПД“Академик”Русе през периода
IV.2014


III.2015

г.


Уважаеми делегати, драги гости,
Днешното Oбщо събрание на Спортно туристическо и природозащитно
дружество “Академик”  Русе се провежда приблизително 11 месеца след състоялото
се на 16.04.2014г. 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 годишнокалендарна периодика е представен 
цялостен
финансов отчет
за времето от 01.01 до 31.12.2014 г.
I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

През 2014 г., численият състав на СТПД “Академик” достигна 265 членове ( при
420 за 2013 г.), от които 260 са платили членски внос през първото полугодие. След
отнемането на възможността значителен брой студенти да упражняват туризъм и
свързаните с него дисциплини като норматив за заверка по „ФВС” и драстичното
минимизиране съставите на повечето клубове и групи, през второто полугодие на
практика не бяха регистрирани нови членове на дружеството. По съшата причина, за
период от 4 месеца, от края на ноември, когато бяха получени членските марки за
2015 г, до 20.03.2015 г., регистрираните редовни членове са само 51, или над 3 пъти
помалко в сравнение с аналогичния период до 20.03. 2014 г. Данни за членския
състав на дружеството по клубове и групи са показни в следващата таблица.
No

КЛУБ / ГРУПА

1. СТПД „Академик”  общо
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Към
Намаление
2014 20.03.2015 /ръст/ в %

265

58

Клуб по пешеходен туризъм с председател ас. инж. Павел Петров
97
Група по пеш. туризъм с ръководители Петьо Марков и Радостин Иванов24
19
Клуб по воден туризъм
13
Клуб по коло туризъм
12
Университетски клуб по спортно катерене и алпинизъм
15
Клуб по спелеология
46
Група „Планинаритуристи”
7
Клуб/група „Сряда вечер”
12
Вокална турист група „Еделвайс

Клуб по сп. катерене и алпинизъм с председател Теодор Стойчев
12
Клуб „Хижно дело и туристическа маркировка”
8
Други членове

2

1
5
1

30
2


9
8

През периода съвместната ни работа със Студентския съвет на РУ “А. Кънчев”
отбеляза понататъшен напредък. 
За организиране на 
спортнотуристическата дейност
и отдиха на студентите от наша страна бяха предложени нови идеи. С общи усилия,
с прякото участие на Владислав Господинов като председател на клуба по
колоездене и колотуризъм и зам. председател на спортната комисия на Студентския
съвет, бяха проведени походекскурзия до Копривщица и подножието на вр. Богдан,
кроспохода „Русенско Поломие 2014”, походекскурзия до Бяла и х. Янтра по
случай националния празник 3 март. Дружеството оказа съдействие за участието на

представителната студентска група на РУ в Университетските зимни игри „Боровец
2015”.
От наша страна, бе проявена активност и добронамереност за взаимодействие и
с сдружение „Университетския синдикат” при РУ “А. Кънчев”, катедра “ФВС”,
Универ
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ситетски спортен клуб “Академик”, клубовете „Зелени човечета”, „Здраве” и др.
В резултат предложенията ни относно акция „Върхове на знанието, науката и
книжовността”(26.0408.05.2014 г.), инициативата Университетска зелена
спартакиада „Периметър 70 х 8”(20142015 г.) и предстоящия „Марш на
седемдесетилетието” бяха подкрепени и се провеждат под патронажа на ректора на
университета.
В пообщ план отбелязваме понататъшното утвърждаване и 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
чл. кор. проф. Христо Белоев, доц. Таня Грозева, Валерий Гегов, проф. Ангел
Смрикаров, 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.
За 2014 г. отбелязваме известно отстъпление – замразяване на активност на УС
за осъществяване на нови контакти с различни органи, организации, фирми и т. н.
Контактувахме и бяхме подкрепени от някои от традиционните, установени през
предходните години, партньори и спомоществователи като РУ, Община Русе,
Институт Отворено общество, УТС, БТС, Фондация „Русеград на свободния дух”,
Еконт ООД, ХДИЗастраховане, сп. магазини „Яко”, ЕТ „Константин
ПетровКоста”.
През отчетния период бяха положени усилия за поддържането на постоянни
информационни кътове на дружеството и клубовете, за обновяване и поддръжката
на уебсайта на дружеството. Безспорно в това направление бе направена крачка
напред, за което заслуга имат найвече колегите Делян Тодоров и Анита Димитрова,
но за да сме на едно подобаващо академично ниво, ни предстои още много работа.
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 от Университетския клуб по сп. катерене и
алпинизъм, Иван Данев и Нели Тодорова от Клуба по пешеходен туризъм, хижния
екип на х. „Козя стена” за подготвените от тях презентации, слайдове, експозиции.
По случай студентския празник – 8.12.2014 г. бе изготвено предложение и 8
студенти 
– 
наши деятели и спортисти бяха отличени с награди от РУ 
“Ангел
Кънчев”.
На 27.01.т.г., с кратка церемония пред членовете на Академичния съвет, 5 от нашите
найизявени деятели – преподаватели и служители също бяха отличени от
ръководството на РУ с предметни награди, плакети и специални свидетелства.
За времето от последното общо събрание до днес, УС на дружеството работеше
в състав от 6 души, като са проведени 5 заседания, на които са обсъдени и са взети
решения по 11 поважни организационни въпроса.

Следва да отбележим, че в оперативнокоординационният офис на дружеството
работят туристически организатор/изпълнителен секретар на щатна длъжност по
съвместителство и заместник председател и касиерсчетоводител, които работят с
граждански договори с минимални хонорари.
В самокритичен дух отбелязваме, че въпреки положените усилия, УС не успя да
организира изпълнението на всички планирани мероприятия и дейности, допусна
пропуски и слабости, не можа да изработи общи позиции по едни от важните
проблеми на дружеството. Поради това с готовност ще вземем под внимание всички
добронамерени бележки, критики и предложения за решаване на проблемите, за
подобряване на работата.
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II.
ПОХОДНА, ЕКСКУРЗИОННА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА УЧЕБНО

-

СПОРТНА ДЕЙНОСТ


През разглеждания,


отчетен период,

броят

на организираните

прояви по

пешеходен туризъм
със студенти значително бе намален. Въпреки официалните ни
предложения пред катедра „ФВС” и ръководството на УСЦ, през Iя семестър на
уч.2014/15 г. туризмът бе изцяло зачеркнат от програмите по „ФВС”. През есента на
2014 г. бяха последователно обявявани от името на дружеството 4 похода, но в
крайна сметка участници не се намериха за нито един от тях. За целия семестър
регистрирахме само три самостоятелни студентски клубни изяви на Клуба по
пешеходен туризъм с председател ас. Павел Петров, до хижа „Извора”, до Струмица
(Р Македония) и до пещерния дом в Карлуково.
За изход от това незавидно състояние бяха направени опити за издирване и
ангажиране на студенти, които да организират макар и помалки групи за
провеждане на прояви сред природата: 
Александър Атанасов, Гриша Аврамов, Таня
Шидерова, Елия Благоева, Диана Трухчева.
Но за съжаление и през настоящия
семестър проявите по видовете туризъм със студенти са изключително малко на
брой.
Причината, според преобладаващите мнения е, че ни липсват преди всичко
добри организатори и ефективна комуникация с потенциалните участници. Макар и
трудно, желаещи за туризъм се намират. Само така може да се обясни, че не малък
брой наши студенти участват в пешеходни и водни походи, обявени от външни
организатори като клуб „Бяла звезда” и Ивелин Искъров–кадър на СТПД
„Академик”, но в момента живещ в Пловдив.
За това считаме, че намирането и ангажирането, и то без отлагане, на поне
23 деятели за организиране и ръководене на групи от студенти и други, в т. ч. и
външни участници, е задача No 1 пред дружеството
.
Решаването й 
донякъде
може да бъде улеснено, тъй като тези организатори има
от кого да почерпят опит и то в рамките на дружеството–от нашите дългогодишни
кадри, които понастощем организират и водят групи, съставени главно от
нестуденти– доц. Пламенка Христова, доц.Вилям Манев, Мартин Николов, ас.Павел
Петров, Петко Рашев, Анита Димитрова, Ивелин Искаров, доц. Росен Радев,
Методий Хлебаров.
От всички клубове и групи по туризъм, с найбогат и разнообразен календар за
прояви през периода, се отличи група „Туристи” с лидер доц. Пламенка Христова.
Десетки наши колеги изкачиха планинските първенци Руй и Руен, осъществиха
високопланински маршрут през трите дяла на Пирин и граничната планина
Славянка.

Групата не пропусна и традиционния есенен поход до хижите „Ехо” и „Козя стена”,
но през 2014 г., по изключение, той бе само до хижа „Ехо”.
Освен акцията „Върхове на знанието, науката и книжовността”, през 2014 г. в
актива на дружеството влезе и друга 
обща,
с участие на клубовете проява,

кроспохода „Русенско Поломие”. Проявата бе част от Европейската седмица на
физическата активност и спорта и се проведе по маршрута от с. Красен до
Басарбовския скален манастир. Можем да отчетем, че за стотици ученици и техните
учители, за град Русе, осъществихме една много полезна и добре организирана
проява, но не можем да сме доволни от слабата
активност на нашите

студентски

клубове. Като утешение приемаме участието на около 20 студенти под
ръководството на ас. Павел Петров, включването на не малък брой наши
преподаватели и служители и „премиерното” спускане с лодки по р. Русенски Лом
от с. Красен до импровизирания порт под манастира.
Следва да отбележим, че масовостта и мащабът на кроспохода станаха
реалност с финансовата подкрепа на редица институции, организации и фирми:
Община Русе –
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Програма „Спорт 2014”(макар и с невероятни усложнения), Фондация „Русе  град
на свободния дух”, Студентски съвет – РУ, Еконт ООД, ХДИЗастраховане,
Дирекция на ПП „Русенски Лом” ,Спортни магазини „Яко”, ЕТ „Констатнтин
ПетровКоста”.
В периода майоктомври 2014 г. 
клубът по воден туризъм
осъществи няколко
интересни прояви. По вода, с 4 лодки от Стълпище до Русе, на 8 май бе пренесена
щафетата, потеглила дни преди това от връх Околцица. Върхът бе един от
определените 8 върха от акция “Върхове на зманието, науката и книжовността”.
Проведе се и традиционnияt поход по р.Янтра, 4 лодки взеха участие в похода по р.
Тунджа. Имахме участие и в 59та регатата ТИД в участъка Русе – Силистра. Ще
добавим, че клубът по ръководството на Мартин Никoлов извърши и предварително
почистване на няколко «тапи» от отпадъци по р. Черни Лом, което позволи плаване
по реката в деня на кроспохода от с. Красен до с. Басарбово.
Клубът по 
колоездене и колотуризъм
през изминалата 2014 г. бе в намален
състав и участията в проявите извън Русе се реализираха с малък брой
представители. Наши колоездачи, основно Делян Тодоров, Милен Георгиев, Стоян
Стоянов, Павел Петров участваха в кроскънтри «Шуменско плато 2014», в маратон
в Румъния, в кроспохода Русенско Поломие», във велошествия и др.
Могат да се добавят и още прояви, но определено смятаме, че при съществува
щите географски условия – р.Дунав, р. Русенки Лом, равнинни терени и подходящи
ненатоварени пътища около Русе, както и при наличието на университетска водна
база и на клубни велосипеди, броят на занимаващите се с коло и воден туризъм
студенти е твърде малък. Така, след като получихме през Iя семестър възможност да
включим за заверка по ”ФВС” с профил воден туризъм малка група до 810 души,
се оказа, че не сме в състояние да осигурим желаещи. За IIя семестър са записани 3
студенти.
Друго основно направление в нашата дейност е 
спортното катерене и
алпинизма
, което през отчетния период затвърди позициите си на студентска
активност, отговорност и напредък. Въпреки проблема с достъпа в зала „Академик”
десетината катерачи от Университетския клуб по катерене и алпинизъм редовно

провеждаше занимания, имаше и тренировки на скалите край х.”Алоинист”, участие
в Ботевата алпиниада, а Николай Станчев и Иван Илиев спечелиха купата на
Дунавската алпиниада.
На 8 ноември, с подкрепата на УТС бе проведено Открито студентско
първенство по спортно катерене, като част от есенният кръг на «Русенска
универсиада 2014». Участваха освен наши студенти и колеги от Варна, Шумен и
Разград.
Призьори при мъжете станаха Николай Станчев, Вихрен Бисет, Николай
Славов, Георги Георгиев и Волен Петров. Сред студентките найдобра бе Цветелина
Колева.
На състоялия се на 15 и 16.11 в София Национален университетски шампионат
по спортно катерене, в дисциплината „Скорост”, Волен Петров зае 5то място от 40
състезатели, a в комплексно класиране нашите катерачи са на 5 място, носещо ценни
точки за крайното годишно подреждане на ВУЗ по завоюваните спортни успехи.
За целия този ред от активности, усилия и работа по подготовка на катерачите,
на маршрутите и по организацията на мероприятията, от името на УС, изказваме
благодарност на господата Георги Георгиев, Ивайло Тодоров и Теодор Стойчев.
Наред със стремежа и усилията си да израснат в катеренето и алпинизма,

студентите Георги Георгиев, Николай Славов, Волен Петров се стараят да привличат
катерачи, от I и IIри курс, мъже и жени, с намерението дейността на клуба да
продъл
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жи и занапред в тяхно отсъствие, а и да се разшири още повече.
Към това ще добавим, че в резултат на активността ни за развитие на
спортното катерене, има вероятност да ни бъде предоставено помешение за
обособяване на територията на университета на самостоятелна зала за спортно
катерене.
Като основен проблем за развитието на катеренето и алпинизма в дружеството и
Университета си остава липсата на квалифициран преподавател или инструктор. Не
е решен и проблемът с членството на КСКА „Академик” с председател Теодор
Стойчев в СТПД „Академик” и свързаното с това неизяснено клубно участие на
нашите студенти в състезания и прояви от календара на БФКА.
Своеобразно място в дейността на дружество заема клубът по 
пещерно дело
(спелеоклубът)
. В резултат на организаторската дейност на инж. Ангел Георгиев,
инж. Сребрин Бушев, Тихомир Енчев и студентката Виолета Янколова, 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.
Клубът осъществи експедиции в пещерата Орлова чука, в резервата Стенето и в
пещери в Еменския район. За отбелязване е стремежът на ръководството на клуба за
провеждане на редовни ежеседмични сбирки, за коректно водене на документацията
на клуба съобразно Уставите на Българската федерация по спелеология и на СТПД
«Академик».
Добри думи за почит и уважение отправяме и към членовете на 
вокалната
туристическа група „Еделвайс”
, найвече към неуморния й организатор и по
неволя спомоществовател Методий Хлебаров и към художествения ръководител

гжа 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 др. изяви, както в страната, така и в
съседна Румъния.
ВТГ „Еделвайс” постоянно обновява своя репертоар, полага много усилия за
добро представяне, поради което получава подобаващото признание и много
(наймного от всички клубове и групи)
награди при всички свои участия.
III. 
ХИЖНО ДЕЛО, МАРКИРОВКА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

През отчетния период стопанисването на хижите „Ехо” и „Козя стена”
продължи въз основа на действащите договори с фирмите партньори. За екипите
и на двете хижи 2014 г. бе изключително трудна – много дъждове, течове,
непрохидими пътища, тежки проблеми с осигуряването на дърва за отопление.
Въпреки това, през годината бяха извършени значителни строителноремонтни
работи.
На хижа „Ехо” бяха монтирани нови съоръжения за електроснабдяване  6 бр.
соларни панели. Акумулатори, инвертор, уеб камера, продължи топлоизолацията
на спалните помещения, доставени бяха 10 бр. нови матраци за спалните
помещения.
На хижа Козя стена бяха подменени прозорци в 7 помещения с нова дървена
дограма със стъклопакет, извършена бе топлоизолация на спални, ремонт на
апартамент и др.
От страна на дружеството през 2014 г. усилията за подпомагане на хижите се
концентрираха основно в набиране на средства чрез дарителската кампания за
маршрутно  информационна подкрепа, която има за основна цел популяризиране
на европейските трансгранични пешеходни туристически маршрути, преминаващи
през територията на България и в частност маршрут „Е – 3”. През първия етап на
кампанията бяха събрани пари и материали на обща стойност 3091 лв,
изразходването на които се извършва по плансметка. Отделно от това за хижа
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„Козя стена”, чрез дружеството, от РУ бяха осигурени материални активи за над
200
лв., а за нуждите на х. „Ехо” бе организирано ушиване на калъфи за матраци.
Друга добра възможност за подпомагане на нашите хижи е одобреният за
финансиране проект на дружеството «Заедно с грижа за дивния Балкан» с
времетраене от ноември 2014 до октомври 2015. По сметката на проекта вече е
преведен авансово първият грант и до края на м. март е планувано да се закупят
материали, инструменти, лекарства, медикаменти и др. за над 1500 лв. за всяка от
хижите.
До началото на активния сезон е предвидено да бъдат изработени и подготвени
значителен брой информационни материали относно опазването на природата и
проблема с отпадъците в района на хижите, както и рекламни материали за същите,
обшо за над 4000 лв.
Предвидено е и провеждане на 6 еколагера на хижите, за които по проекта са
осигурени общо над 12500 лв. за нощувки и храна на участниците, голяма част от
които се надяваме, че ще бъдат членове на дружеството, студенти от РУ.

важаеми делегати, драги гости
У
,
Това са поважните факти, събития и резултати от дейността ни през отчетния
период.
С изложеното погоре 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 подобри дни за нашето дружество, за
неговите клубове, групи, членове и съмишленици.
23 март 2015 г.

УС на СТПД “Академик”  Русе

