
Уважаеми планински водачи и екскурзоводи. 
Със следните примери искаме да Ви подскажем, че върху един обект могат да 
се разработят и представят 5, 10 и дори повече теми, от областта на 
планинското водене, според въображението на нас – изпълнителите и 
желанието ни да бъдем креативни и оригинални. Така както и по тази 
обществена поръчка се очаква от нас да предложим оригинални обекти и идеи. 
 
Искам да Ви илюстрирам защо това със следните два примера 
Да вземем един чисто екскурзоводски обект, по който можем да подходим и 
като планински водачи в определени аспекти 
 
РИЛСКИ МАНАСТИР и околните му метоси 
Може да се разработят различни сюжети в обекта: 
1. иконната сбирка - отделен музей, 
2. гостните стаи на различните градове от 19век, в които са се 
настанявали поклонници от тези градове - те са по балконите 
3. Хрельовата кула като обект 
4. Централният храм Рождество Богородично, от гледище на изкуството на 
иконата или друг фокус 
5. храмовите празници 
6-9 МАНАСТИРА през ЗИМАТА, есента, пролетта - С дрон НАПРИМЕР 
10.Гробът на Джеймс Баучер 
11. поклонническата пътека към пещерата на св.Иван Рилски зиме и лете 
12. Метосите 
и това съвсем не е всичко 
 
Обект в планината като връх ВИХРЕН/ Национален парк ПИРИН 
1-8. Самият връх може да се достигне по-различен начин през сезоните 
- със ски и да се спусне 
- със снегоходки 
- пеша през лятото 
- с леко катарене по технически изложен маршрут 
- с използане на алпийска техника през северната стена 
- през нощта 
- Някои хора го могат и с колело 
- има и приключения със скок с параплан 
9-12 преход свързан с различните състояния чисто фотографски 
- на изгрев, на залез, ... 
- биоразнообразието - ботаника цветя и кози, столетните мурови гори 
 
имаме различни подходи към вр. ВИХРЕН - откъм БАНСКО и хижа Вихрен, 
отделно през Казаните от към Бъндерица, откъм Кончето и Кутела, откъм 
Муратов връх и Спанополе... 
 
Разработването на един обект, по тази обществена поръчка, не означава  
ЕДИН ОБЕКТ = на ЕДНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ или на ЕДИН ОН ЛАЙН ТУР. 
 

Да дадем път на фантазията, тези изпълнени дейности са нашата собствена визитна картичка 

Любомир Попйорданов     5 октомври 2021 г. 


