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140 ã. Âñåìèðåí ïîùåíñêè ñúþç /ÓÏÓ/; Áúëãàðèÿ - 135 ã. ÷ëåí íà ÓÏÓ
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                      9 îêòîìâðè - Ìåæäóíàðîäåí äåí íà ïèñìîòî

На 9 октомври 1874 г. в
град Берн /Швейцария/
ръководителите на 22
държави се събират по
предложение на севе-
рогерманския предста-
вител Хенрих Фон Щте-
фан на Учредителен
конгрес на Световния
пощенски съюз /УПУ/

и подписват конвенция,
с която земното кълбо е
обявено за пощенска те-
ритория.

През 1957 г. в столица-
та на Канада - град Ота-
ва, делегатите на 14-я
конгрес на Световния
пощенски съюз, реша-
ват седмицата, в която

попада 9 октомври, да
бъде  чествана като Ме-
ждународна седмица на
писмото, а датата 9 ок-
томври като Междуна-
роден ден на писмото.

На този конгрес се взе-
ма решение и за преиме-
нуването на Световния
пощенски съюз във Все-
мирен пощенски съюз /
ВПС/.

Днес във ВПС /УПУ/
членуват над 195 държа-
ви. Ежегодно в целия
свят се пишат над 450 ми-
лиарда писма. И въпре-
ки че има мобифони, те-
лефони, телекси, Интер-
нет - то, писмото, си остава
най-масовата комуника-
ция между хората.

На този конгрес Бълга-
рия е избрана за член на

Консултативния съвет за
пощенско проучване.

Така, с подписания
преди 140 г. учредите-
лен протокол, се поста-
вя началото на Всемир-
ния пощенски съюз /
УПУ/. България е прие-
та за член на УПУ на 1
юли 1879 г. 135-годишни-
ната си от приемането в
УПУ - ВПС чества и бъл-
гарската пощенска адми-
нистрация.

 Само година след Ос-
вобождението, княз Дон-
дуков - Корсаков прави
простъпки пред прави-
телството на Швейцария
за присъединяването на
България към УПУ. Мол-
бата на България е удов-
летворена. На 15-я конг-
рес през 1964 г. във Виена

/Австрия/, България за
пръв път е избрана за член
на Изпълнителния съвет,
ръководен орган на Съю-
за между два конгреса.

На 16-я  конгрес 1969 г. в
Токио /Япония/, Бълга-
рия за втори път е избрана
за член на Изпълнителния
съвет. На 21-я конгрес през
1994 г. в Сеул /Ю.Корея/,
българия е избрана за член
на Административния съ-
вет и за зам.-председател на
6-та комисия - "Сеулска по-
щенска администрация".

От 7 до 17 септември
1999 г. в столицата на КНР
/Пекин/ заседава 22-я кон-
грес на Всемирния по-
щенски съюз.

На този конгрес Бълга-
рия е избрана за член на
два от постоянните орга-

ни на Съюза. Тя получи
втори мандат в Админис-
тративния съвет на ВПС за
региона на Втора геогра-
фска група, която включ-
ва Източна Европа и Се-
верна Азия.

Като признание за акти-
вна работа в структурите
на ВПС е и избирането на
страната ни за член на Съ-
вета на пощенската екс-
плоатация. Изборът на
България в Съвета на по-
щенската администра-
ция дава възможност на
Националния ни по-
щенски оператор - "Бъл-
гарски пощи" да участва
при решаването на про-
блеми от експлоатацио-
нен характер в сферата
на модернизацията на
пощенските услуги.

Честването на 140-го-
дишнината на ВПС, 135-
годишнината - членст-
вото в УПУ, 135-годиш-
нината на Български по-
щенски съобщения, 135
г. на българската пощен-
ска марка, 135 г. от обя-
вяването на София за
столица на България са
повод за подготовката и
провеждането на наци-
онални филателни изло-
жби в различни градове
на страната.

Поздравления за
всички  пощенски
слушители от страната,
които честват тези
празници и носят духа на
Всемирния пощенски
съюз и филателията

Христо ХРИСТОВ
Гр.Силистра

Само за последните 5
години - от 2006 до 2011
година - дружеството,
съвместно с община
Силистра, е организира-
ло множество филател-
ни изложби. Сред тях се
открояват юбилейните:
"1900 години Силистра"
през 2006 -та; "60 годи-
ни филателно дружест-
во"- 2007-ма; "130 г. от
Освобождението на
България" - 2008-ма;
"130 г. Български съоб-
щения", "130 г. Българс-
ка пощенска марка" и
"35 години жп-гара Си-
листра" през 2009-та;
"Добруджа - 70 години
от присъединяването на
Южна Добруджа към
България" през 2010 г.;
"50 години Гагарин в ко-
смоса" и първата фила-
телна изложба "Бълга-
рия-Китай" по случай 62
г. Китайска народнаре-
публика (КНР) през та-
зи година.

От СБФ са обещали да
финансират издаването
на юбилейни пощенски
марки и пликове през
февруари по случай
125-годишнината от си-
листренския бунт на
офицерите русофили,
през юни в чест на 150
години от освещаване-
тона катедралния храм

"Св.св. Петър и Павел"
и през юли за 65-годиш-
нината на силистренс-
кото филателно друже-
ство "Димитър Дон-
чев".

Местните филателис-
ти имат планове и за сле-
дващите 5 години как да
продължат дейността
си, разказва Христо
Христов. Това включва
намерение за повече
работа с ученици. По
време на националния
форум именно от Сили-
стра е дошло предложе-
нието за въстановяване
на кръжочната дейност
в училищата, свързана с
изучаването и съхраня-
ването на българската

Дългогодишният секретар на филателното дру-
жество в Силистра Христо Христов е удостоен с
Почетен медал за заслуги от Съюза на български-
те филателисти (СБФ). Признанието е получено
по време редовното Общо събрание на организа-
цията през есента на 2011 г.

67-годишният Хрис-
тов е известен на поко-
ления силистренци като
пощальон и запален ко-
лекционер. След 44 го-
дини служба в силист-
ренската пощенска стан-
ция той вече е пенсио-
нер. Но откакто се пом-
ни, е силно отдаден на
хобито си - събира мар-
ки, картички, пощенски
пликове, медали, плаке-
ти, значки, книги с авто-
графи на автори, вест-
ници, чиито имена отда-
вна са забравени.

Най-голямата му
страст обаче остава фи-
лателията. Притежава
огромна, тематично
разнообразна колекция.
Излагал е свои експози-
ции в цялата страна, за
чужбина са необходими
много средства - уточ-
нява колекционерът.
Сред уникалните негови

притежания са пликове
с печат, свидетелстващ
за учредяването на Бъл-
гарския филателистиче-
ски съюз на 16 юни 1938
година.

На марките, с които са
облепени пликовете, е
изобразен престолонас-
ледникът на царство
България Симеон ІІ, го-
дина след раждането му.
Марките са на стойност
1, 2, 7 и 14 лв. тогавашни
пари.

Въпреки възрастта си,
Христо Христов про-
дължава своята активна
организационна дей-
ност вече 40 години, от
1971 г. насам. В начало-
то е бил заместник-пре-
дседател, а после е иб-
ран за секретар на сили-
стренското филателно
дружество "Димитър
Дончев".

framar.bg
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ïðèÿòåë è ñúòðóäíèê íà â-ê “Áàë÷èøêè òåëåãðàô”

пощенска марка. Сили-
стренското филателно
дружество очаква под-
крепа за своите иници-
ативи както от нацио-
налната организация,
така от местната власт и
най-вече от силистрен-
ската общественост, с
надежда отбелязва изве-
стният колекционер
Христо Христов.

framar.bg




