
Кампанията “Професия ХИЖАР” 

(септември 2014 - януари 2016) 
 

 
 Благотворителната кампания “Професия 
ХИЖАР” възниква като идея между двамата 
хижари на хижа Козя стена към септември 2014г. 
(Иван Ганев и Радослав Игнатов) и Таня 
Даскалова, приятел на хижата и настоящ член на 
хижарския екип.  
 
 Тя има две основни цели:  

1. Да разкрие публично какво представлява хижарската професия, като разкаже за 
особеностите на работата в планината, далеч от градските условия, и по този 
начин да възпита по-висока планинска култура у туристите и по-голямо 
разбиране към хората, посветили живота си на социалната кауза, наречена “хижа”. 

2. Да събере средства за закупуването, транспорта и инсталацията на електрическа 
система на хижа Козя стена, базирана на енергия от възобновими източници. 

 
С цел постигането на двете цели на кампанията през периода на нейното случване се 

организират следните събития: 
 

1. Публични представяния на кампанията 
Запознаване на широката публика с целите и отделните събития на кампанията 

“Професия ХИЖАР”: 
 17.09.2014г. в Клуб на пътешественика (София): http://www.360mag.bg/posts/34924 
 05.02.2015г. в Orange center (София): https://www.facebook.com/events/327264517467100/ 
 17.02.2015г. в Buddha house (Русе): https://www.facebook.com/events/362191743968995/ 
 16.03.2015г. в Trap Gallеry (Пловдив), успоредно с откриването на гостуващата 

фотоизложба 
 07.04.2015г. в Арт Рок Кафе (Своге) успоредно с откриването на гостуващата фотоизложба 

 
     2) Създаване на документален филм на тема “Професия ХИЖАР” (септември 2014 
- януари 2016) 
 Създаване на два документални филма, посветени на хижарската професия.  

Първият с продължителност 10 минути бе излъчен на 02.12.2015 на Дни на 
предизвикателствата 2014 в Аула Максима (УАСГ), като той е заснет на хижа Козя стена и 
накратко илюстрира основните трудности в хижарската професия: 
https://www.youtube.com/watch?v=PaZ0ovG-ggs 

 
Вторият филм е заплануван с по-голяма продължителност (30 мин), като навлиза в проблемите в 
дълбочина. В него са въвлечени също хижарите на съседната хижа Ехо, представител(и) на НП 
“Централен Балкан”, както и на неправителствения сектор, ангажиран с бъдещето на българските 
хижи. Трейлър на филма: https://vimeo.com/147469283 

Премиерата на филма се състои в Дом на киното, София на 21.01.2016г. от 19:00ч: 
FB събитие: https://www.facebook.com/events/426870874173846/ 
 
Медийни представяния на събитието: 
http://bnr.bg/sofia/post/100641248/dokumentalnia-film-profesia-hijar-e-gotov-premierata-mu-shte-
bade-posledvana-ot-diskusia-na-samishlenici 
http://bit.ly/1PlrBly 
http://www.peika.bg/statia/30_minuten_film_razkriva_taynite_na_profesiyata_na_hizharya_l.a_i.97771.ht
ml 
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 3) Фотоконкурс “Балканът и хората” съвместно с Дни на предизвикателствата 2014 
(10.09 - 23.11.2014)  

Фотоконкурсът има за цел да събере съответно природни кадри от българските 
планини в първата си категория “Балканът крие своите тайни”, както и снимки на 
обитателите им в категорията “Хората от планината” (хижари , коняри, дървари и др.), 
като по този начин привлече вниманието на участниците му не само към пейзажите, 
които нашите планини предлагат, но и към антропогенния фактор, участващ в 
изграждането на техния облик. 
Наградният фонд е осигурен от магазини за екипировка “Стената”, Sport Depot и Ram bikes. 
Жури на конкурса: Мая Къркаличева, Евгени Динев, Анастас Търпанов и Атанас Куцев 
Подробности и победители: http://bit.ly/1W3wl5V 
 
       4) Пътуваща фотоизложба с фотографии от конкурса: “Балканът и хората. 
Националните паркове: наш дом, нашето бъдеще” (декември 2014 - май 2015) 

Фотоизложбата цели посланието й да достигне до повече хора, като чрез 
пътуването си да повиши чувствителността и засили интереса на различни регионални 
публики върху проблема за взаимодействието между човека и девствената природа в 
лицето на българските национални паркове. Тя разкрива едно пренебрегвано лице на 
защитените местности, а именно множеството възможности за препитание, които те 
предлагат, част от които е и хижарската професия. 

1. град София: Дни на предизвикателствата (във фоайето пред аула максима УАСГ), 2-
4.12.2014г. 

2. град Русе: Русенски университет “Ангел Кънчев”, 09-21.02.2015 
https://www.facebook.com/events/413762742124773/?fref=ts 

3. град Габрово: Terra Mall, бул. Могильов 47, 24.02.- 13.03.2015  
https://www.facebook.com/events/1578262072411494/ 

4. град Пловдив: Trap Gallery на творчески комплекс Инкубатор (ул. Братя Пулиеви 1), 16.03-
05.04.2015г. 

https://www.facebook.com/events/666514196828187/ 
http://mediacafe.bg/novini/mladejka-zona/Edna-prikazna-izlozhba-za-planinite-na-Bylgarija-

prenesena-v-Plovdiv-VIDEO-i-SNIMKI-8096 
5. град Своге: Арт Рок Кафе Омбре (ул. Цар Симеон 29), 07-30.04.2015г.  

https://www.facebook.com/events/1662050530684396/ 
Снимките от изложбата са отпечатани безвъзмездно от Photosynthesis. 
 

      5) Благотворителни лъчеви преходи към хижа Козя стена  
Различни лъчове тръгват от север, юг и изток, водени от професионални 

планински водачи, пътешественици, специалисти по биоразнообразието на НП 
Централен Балкан и др. Във вечерта на нощувката на хижата протичат презентации и 
дискусии на тема трудностите около поддържането на една хижа.  

1. Есенни лъчеви преходи към хижа Козя стена (11-12.10.2014г.) с акцент върху парковото 
биоразнообразие. Снимки от събитието: http://on.fb.me/1EatUDs 

2. Зимни лъчеви преходи към хижа Козя стена (22-23.11.2014г.) с акцент върху зимната 
планина. Снимки от събитието: http://on.fb.me/1STf9kK 
3. Трети лъчеви преходи “На планина с книга” (18-19.04.2015г.) с акцент върху 
взаимовръзката планина-книги съвместно с “Аз чета” и издателства “Вакон” и “Изток-Запад”. 
Снимки от събитието:http://on.fb.me/1hl74nU 

Литературна импресия от Диляна Георгиева, издателство “Вакон”: http://www.vakon-
bg.com/index.php?route=iblog%2Fpost&post_id=38 

4. Четвърти лъчеви преходи “Карнавал в планината” (27-28.06.2015г.) с акцент върху 
планинската екипировка съвместно с магазини за екипировка “Стената”. Снимки от събитието: 
http://on.fb.me/1SThlZp 

 
       6) Състезание по планинско бягане “Wild Goat Run” (06.06.2015г.)  

Официален сайт на събитието: http://wildgoatrun.eu/  
FB събитие: https://www.facebook.com/events/927376853980808/ 
Снимки от събитието:  http://on.fb.me/1Eawh9p и  http://on.fb.me/1T6GB9d 
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Наградният фонд е осигурен от: магазини за екипировка “Стената”, Sport Depot и Salomon 
 

За да бъдат събрани необходимите средства по кампанията, някои от 
събитията имат “такса участие”, която е обявена предварително и се равнява на 
кампанийно дарение - т.е. всички събрани средства отиват директно за целите на 
кампанията и НЕ се използват за организацията на отделните събития.   

Освен това като част от кампанията могат да бъдат закупени следните артикули: 
 тениска “Професия ХИЖАР” на минимална стойност 15 лв. 
 Айляк хамак “Професия ХИЖАР” на стойност 40 лв. 
 снимка формат А4 на подбрани фотографии от фотоконкурса “Балканът и хората” 

на минимална стойност 10 лв.  
Снимките са отпечатани безвъзмездно от Photosynthesis. 

 
или да бъде направено банково дарение на: 
Societe Generale Експресбанк  
IBAN: BG17TTBB94001526462211  
SWIFT: TTBBBG22  
за "Грийн хилс 23" ЕООД  
Основание за банковия превод: дарение 

 
Тази кампания нямаше да бъде възможна без подкрепата на: 

НП “Централен Балкан”, СТПД “Академик”-Русе, Дни на предизвикателствата,  
магазини за екипировка “Стената”, Sport Depot, RAM Bikes, Salomon, 

Клуб на пътешественика, peika.bg, Списание 360,  
Айляк хамак и Photosynthesis 

 

 

 
 
 
 
 
 

Контакти на организатора:  
Taня Даскалова, 0883 35 45 35 и tanya.yo.daskalova@gmail.com 

 
Други публикации и медийни отразявания: 

“Таня Даскалова за професията на хижаря”, http://www.360mag.bg/posts/36069 
“Хижа Ехо - в сърцето на Стара планина”, http://www.peika.bg/statia/Hizha_Eho__l.a_i.91849.html 
“Какво не знаем за живота на хижаря” 
http://www.peika.bg/statia/Kakvo_ne_znaem_za_zhivota_na_hizharya_l.a_i.91569.html 
“Есен в Стара планина: от Беклемето до Козя стена” 
http://www.peika.bg/statia/Esen_v_Stara_planina_Ot_Beklemeto_do_Kozya_stena_l.a_i.92276.html 
“За хижите и пейките в Централен Балкан” 
http://www.peika.bg/statia/Za_hizhite_i_peykite_v_Tsentralen_Balkan_l.a_i.92376.html 
“Професия свежар”: http://bit.ly/1STnJQs 
“24 часа от живота на хижаря” 
http://www.peika.bg/statia/24_chasa_ot_zhivota_na_hizharya_l.a_i.92626.html 
Гостуване на “Ритъма на столицата” (Радио София, БНР) http://bnr.bg/sofia/post/100484964/dni-
na-predizvikatelstvata-privlichat-lubiteli-na-ekstremnoto-i-prirodata-v-nachaloto-na-dekemvri 
“За хижарите и екипировката в планината”, http://www.360mag.bg/posts/43752 
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