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Мирослав Кескинов,
Председател на туристическо дружество 

„Добротица”, пред вестник „Балчишки телеграф”
Мирослав Кескинов е председател на Ту-
ристическо дружество „Добротица” – 
Добрич, със седалище село Ново Ботево, 
община Добричка, област Добрич. 
С дългогодишната си дейност органи-
зацията допринася за развитието на 
туризма в областта, като организира 
пешеходни излети по добруджанските 
маршрути, преходи в планините, екскур-
зии. Ежегодно, дружеството планира и 
осъществява срещи с други туристически 
дружества, участва в съвместни прояви, 
поддържа спорта и пътешествията в 
полза на общите интереси на членовете 
си. 

От коя година датира исто-
рията на дружеството?
Груповият спорт, свързан 
с пешеходно обхождане 
сред природата, има своите 
опознавателни цели, води 
до физическо укрепване и 
е богат на развлекателни 
моменти. Туристическото 
дружество „Добротица” 
съществува още от 1902 
година. Ако се върнем на-
зад, ще проследим имената 
на много туристи, групи и 
подгрупи, посещения на 
важни исторически обекти.
Съществуват ли други клу-
бове към дружеството?
В момента – не. В състава 
влизат четиридесет и пет 
туристи от  различни въз-
растови групи. Всеки, кой-
то пожелае, може да стане 
член на организацията, без 
ограничение на възрастта, 
като се задължава да спазва  
правилата на Устава.
От коя година организация-
та носи името „Добротица” 
и какви бяха подбудите за  
избора?
Всички ние знаем за за-

слугите на добруджанския 
владетел Добротица по 
време на управлението в 
периода 1347-1385 г., за 
включването му в право-
славната коалиция срещу 
маджарите в помощ на Цар 
Иван Страцимир, за създа-
ването на първия българ-
ски морски флот в Балчик, 
Калиакра и Варна от 12 /
дванадесет/ галери, за спе-
челените битки. Факта, че 
сме потомци и живеем тук, 
ни кара да съхраним исто-
рическата памет и в знак 
на почит да прекръстим ор-
ганизацията. Това предло-
жение постъпи на едно от 
събиранията на туристиче-
ското дружество през 1991 
година и бе прието едино-
душно. Преди това носеше 
името на Добри Атанасов 
Орлов – „Орлов”. 
Кои по-важни туристиче-
ски обекти и забележи-
телности са посетени през 
последните години и какво 
е чувството на туриста по 
време на поход?
Съприкосновението с при-
родата вдъхновява все-
ки човек - и българин, и 

чужденец. Няма място в 
България, което да не буди 
интерес с красотата и раз-
нообразието си. Историята 
ни е наситена със събития и 
засилва чувството на родо-
любие, събужда любозна-
телен интерес към нейните 
дълбини. Тук ще спомена 

известния цитат на Алеко 
Константинов „Опознай 
Родината, за да я обикнеш” 
и бих добавил „отвъд види-
мото”.  
В края на всяка година 
Управителният съвет на 
дружеството решава и из-
готвя план за следващата. 
Предложенията са насоче-
ни главно около посещения 
на част от 100-те национал-
ни туристически обекти, на 
преходи с изкачване на пла-
нински върхове и обход по 
добруджанските маршрути, 
които никак не са малко. 
Тук мога да посоча района 
на Батовска долина, където 
има около пет-шест марш-
рута, красивата долина на 
Суха река, скалните мана-
стири около село Оногур, 
късноантичната и средно-
вековна крепост Адина при 
с. Балик, манастира „Света 
Марина” до с. Стожер, мно-
жество пещери. Дейността 
ни е включена в календар-
ния план на Българския 
туристически съюз и през 
2020 година организацията 
взе участие в Празника на 
туризма, който беше прове-

Туристическо д-во „Добротица“ с.Ботево, обл.Добричка,  

ден на Черни връх.  
Много са планинските вър-
хове в България. Кои от тях 
са покорени?
Архивите на дългогодиш-
ната история на дружество-
то съхраняват информация 
за почти всички. Казвам 
почти, защото имаме вър-

хове с ограничен достъп. 
Само през изминалата 
година туристите от ту-
ристическо дружество 
„Добротица” покориха най-
високите върхове в страна-
та ни – връх Мусала в Рила, 
връх Вихрен в Пирин, връх 
Ботев в Стара планина, 
скалния феномен „Чудните 
мостове” в Родопите и Чер-
ни връх на Витоша.
Дружеството е домакин на 
последния поход по Доб-
руджанското Черноморие. 
Кое Ви мотивира да прис-
тъпите към такава голяма 
организация? 
В Североизточна Бълга-
рия всички дружества си 
партнират и обединяват, 
в името на общата цел на 
туризма. Всяко едно от тях 
организира определено ме-
роприятие и отправя покана 
за участие към останалите. 
Проявата, която организи-
ра туристическо дружество 
„Добротица” е под надслов 
„Добруджа и морето”, и 
включва туристическите 
обекти по черноморските 
маршрути. Тук смея да се 
похваля, че инициативата 

вече е национална. 
Северната брегова ивица, 
оформила източната грани-
ца на страната ни е инте-
ресна за туризъм със своите 
уникални зони. Брегът е 
слабо разчленен, на места – 
стръмен, на места полегат. 
Проведеният поход Тюле-

ново – Камен бряг с 233-ма 
участници от 17 дружества 
остави добри спомени у 
всички. Запомнящ момент 
остана влизането в Балчик 
след похода, където тряб-
ваше да проведем Вечерта 
на туриста – единствения 
град по Добруджанското 
Черноморие, разположен 
непосредствено до морето. 
„Белият град”, наречен от 
Овидий. Градът, разполо-
жен в залива, с амфитеат-
рално изградени къщи по 
белите отвесни скали, при-
мамливо привлече погле-
дите на всички.  Вечерта, 
посветена на туриста беше 
не по-малко интересна и 
ползотворна- с отзивите на 
участниците за посетените 
места, обмяната на мнения 
и коментари за заслугите на 
организацията.
Организирате ли специални 
срещи с други туристиче-
ски дружества за обмен на 
информация?
Да, разбира се. Дейността 
ни почива на много добри 
взаимоотношения с всички 
туристически организации 
от Североизточна Бълга-
рия. Въпреки пандемията 
миналата година имаме две 
съвместни мероприятия по 
покана на туристическите 
дружества от град Шумен 
и от град Велики Преслав.
Какво ще пожелаете на ту-
ристите от дружеството?
Да обичат да пътуват, да 
имат щастието да посе-
тят повече исторически 
местности, природни за-
бележителности, да усетят 
красотата на удивителните 
гледки, да я съхранят и да 
я предадат на поколенията. 
Разговора с Мирослав Кес-
кинов проведе
Геновева ПОЛИМЕНОВА

Оставихме в  Яйлата част от 
сърцето си, в преклонение пред  

историята и дивата природа

 Природен резерват „Яйлата“ край Каварна. 
Фото: Маруся КОСТОВА

Участници в проекта „Туризъм, културно наследство 
и креативност“, организиран от Сдружение „Еврика“ 
Добрич, на обход в природния резерват „Яйлата“ край 
Каварна. Лектори - г-н Добрин Добрев, директор на 
Добричкия музей и г-н Пенко Георгиев, директор на 
Каварненския музей.                    фото: Маруся КОСТОВА

Природен резерват „Яйлата“ край Каварна. Разказ-
ва емоционално г-н Добрин Добрев, директор на ИМ 
гр.Добрич, невероятен ерудит, пленителен събесед-
ник и специалист /археолог, историк/.

На 11 юни 2021 г. членове 
на Балчишкото сдружение 
„Българско наследство” посе-
тихме „Яйлата”, за което сме 
много благодарни на Сдруже-
ние „Еврика” Добрич, в лице-
то на г-жа Божанка Добрева, 
координатор и г-н Красен Ру-
сев, председател . 
Националният археологиче-
ски резерват „Яйлата“ се на-
мира на 2 км, южно от село 
Камен бряг и на 18 км от гр. 
Каварна. Това е едно прекрас-
но място, привлекателно, не 
само за археолози, историци, 
но и за всички  нас –любите-
ли на дивата природа и мо-
рето, което тук е прелестно  
красиво, чисто и необятно. 
Резерватът е „стъпил“ върху 
приморска тераса, с площ от 
300 декара, отделена от мо-
рето с  50-60 метрови скали. 
Той обхваща обширна  бре-
гова  ивица, която започва на 
север от Камен бряг и дости-
га на юг до Русалка, както и 
морската ивица,  широка 500 
м по протежение на брега. 
Името на месността е от тур-
ски произход  и се превежда 
като „високо пасище“. 
Местността  „Яйлата“ е обя-
вена за национален резерват 
през 1989 г. с решение на 
Министерски съвет, а архео-
логически проучвания започ-
ват още през 1980 г. Тогава 
са проучени пещерните жи-
лища, некрополите, ранно-
византийската крепост. Те са 
същината на изследванията 
на тогавашния директор на 
Каварненския музей – г-н 
Асен Салкин.
За да усетите „ духа“ на вре-
мето от различните исто-
рически епохи  - от II-V век  
пр.н.е.до средата на XI век 
непременно  трябва да  от-
делите повече време, да пре-
минете  по всяка пътечка и 
непременно за гид да  вземете 

г-н Добрин  Добрев, дирек-
тор на Историческия музей в 
Добрич, който ни преведе из 
обширната  историческа „екс-
позиция на открито”,  без да 
пропусне да ни покаже,  дори 
и малките червени камъчета 
керамика по стръмните пъ-
теки. 
И ето ни пред скалните не-
крополи, наскоро пак с инте-
рес от италиански студенти 
по Програма „Еразъм +”, 
които отново под егидата на 
г-н Асен Салкин, г-н Пенко 
Георгиев /сегашния директор 
на ИМ Каварна/ и г-н Добрев 
ще изследват над 120 гроб-
ни съоръжения в откритите 
три некропола. Част от тях 
са издълбани в равнинната 
част на скалното поле, а дру-
ги в отвестните склонове. За 
съжаление, както повечето 
антични паметници, така 
и повечето от некрополи-
те, са били ограбени още в 
древността. По откритите 
керамики,токи, монети, стък-
лени маниста се предполага, 
че гробниците са от II-V век. 
В някои от тях са намерени 

над 15 скелета , което сви-
детелства, че са използвани 
продължително време като 
фамилни . 
В гробниците са интересни 
не само погребалните обичаи, 
но и етническия произход на 
погребаните в тях. Като типо-
логия те могат да се отнесат 
по-близо до проучени подоб-
ни съоръжения по Северното 
Причерноморие, отколкото до 
откритите и проучени у нас в 
Странджа, Сакар, Родопите и 
др. региони на България.  
Лъкатушеща пътека ни води 
към частично запазена ранно-
византийска крепост от края 
на V век,  с останки от чети-
ри кули. Стената е изградена 
само от юг и запад. От изток 
и север е отделена от морето 
от 20-метрови скали. Пред 
западната крепостна стена се  
издигат четири плътни кули, 
а в източния край на южна-
та стена е била разположена  
портата на крепостта. Във 
вътрешността на укрепено-
то селище е разкрита част 
от главната улица и голяма 
сграда, която вероятно е била 
караулно помещение. 
Отправяме се към следва-
щите забележителности -пе-
щерите. В северната част на 
резервата се намира пещерен 
град  от 101„ жилища“ – засе-
лени още през V хилядолетие 
пр. Хр.,естествени пещери, 
дооформени от човешка ръка. 
Използвани са като жилища, 
гробници, монашеска оби-
тел, църква.  Да се  стигне до 
някои от тях е истинско пре-
дизвикателство, но си струва 
да се видят тези неповторими  
природни красоти. Отправяй-
ки се към скалната църква 
„Св.Св.Константин и Елена“, 
минаваме покрай късноан-
тичата винарна от периода  
IV – VI век. Тя представлява 
каменно корито с изгладено 
дъно, покрито с розов хоро-
сан. Пътеката ни отвежда до 
крайната точка на нашето пъ-
тешествие - скалната църква. 
Тя е в пещера с три ниши, 
последната от които служи за 
отдушник. По традиция мест-
ното население  отбелязва в 
пещерата празника на Свети-
те Константин и Елена.
„Яйлата“ съхранява не само 
значими културно- историче-
ски паметници, но е и непов-
торима  природна даденост, 
със своя разнообразен расти-
телен и животински свят. И 
ако през април и май цялото 
поле е червено от цъфналия 
див божур и ириси, сега над  
необятната шир се извисява 
гласът на чайките, кормура-
ните, ухае на мащерка, полето 
е жълто – бяло от лайка, жълт 
и бял равнец , еньовче. 
През резервата преминава пъ-
тят на прелетните птици Виа 
Понтика, който е вторият по 
„натовареност“ миграционен, 
орнитоложки  път в Европа,  
след „Гибралтар“/Испания/. 
Вероятно, за да видим и този 
природен феномен, трябва да 
дойдем през есента. И навяр-
но ние отново ще дойдем.

Тинка СИВРИЕВА


