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Да разхождаш приятели
За една година от Free Sofia Tour са развели из града над 5000 души 
и се превърнаха в любимата туристическа обиколка на София

В 11.00 ч сутринта в пек, 
дъжд или сняг Петър Стан-
чев застава пред Съдебната 
палата в София с табелка 
Free Sofia Tour в ръка, без 
да знае този път колко души 
ще развежда безплатно из 
града.

Петър (22 г.) казва, че се е 
занимавал с толкова много 
неща, че понякога му е труд-
но да си ги побере в главата. 
Обиколил е Европа на стоп, 
практикува любителска фо-
тография, планинарство и 
колоездене. Учил е журна-
листика, работил е за кратко 
в bTV и Bulphoto, но сега 
заминава за Англия да учи 
латиноамериканистика и за-
щита на човешките права.

Един ден Петър е поканен 
от приятелите си да присъст-
ва на обиколка на Free Sofia 
Tour - сдружение с несто-
панска цел, което предлага 
безплатни пешеходни турове 
на английски език в София. 
"Не осъзнавах в началото с 
какво се захващам", обясня-
ва той, докато ме развежда 
в центъра на София и ми 
разказва неща за забележи-
телностите, които никога не 
съм знаела.

Удовлетворението
В началото обиколката му 
се струва забавна, защото се 
запознава с хора от цял свят 
и атмосферата наистина е 
"много фрий" - няма я ця-
лата формалност на тради-
ционния платен тур. Петър 
осъзнава за какво става дума 
чак в края на осмия тур, 
когато при него започват да 
идват хора и да го прегръ-
щат с думите: "Бяхме чели, 
че София няма за какво да 
се посещава, а всъщност е 
едно от най-хубавите места, 
на които сме били", "Защо 
да ходя в Париж за десети 
път, като мога да дойда в 
София?!".

"Друго е, когато те добави 
някой във Facebook и ти на-
пише: "Благодаря ти, София 
е моят любим град заедно 
с Барселона и Будапеща", 
споделя Петър.

Free Sofia Tour e на първо 
място сред шест софийски 
тура в социалния туристи-
чески сайт tripadvisor.com 
и там можете да прочетете 
само позитивни ревюта за 
обиколката.

Защо е толкова 
популярен един тур 
от непрофесионални 
гидове 
"Стремим се атмосферата 

да е съвсем различна - едно 
от нещата, които всеки път 
моля гостите ни, е да не ме 
възприемат като гид. Аз съм 
техен приятел, аз съм добро-
волец, който прави това по 
съвсем различни причини 
от тези на един екскурзовод 
на заплата", обяснява Петър. 
Така той се чувства полезен, 
забавлява се и създава нови 
приятелства по цял свят.

Освен това в тура има из-
ненади и игри, туристите 
трябва да познават пред коя 
сграда се намират, а награ-
дата за позналия е локум. 
"Забавлението е голямо, не 
е просто туристическа оби-
колка на София", допълва 
водачът.

Как започва 
инициативата
Всичко започва преди година 
с един водач и един турист 
от САЩ. И ежедневна оби-
колка в 6 следобед. Няколко 
месеца по-късно водачите 
стават четирима и започват 
да правят тур и сутрин в 11 ч 
през уикендите. От март вече 
всеки ден се провежда както 
сутрешна, така и следобедна 
обиколка, а водачите добро-
волци са станали 11. 

На 13 август Free Sofia Tour 
отбеляза първия си рожден 
ден и 5-хилядния си гост в 
рамките на тази една година. 
"Решихме (в този ден) всеки 
от гостите ни да получи пар-
че торта и подарък - тради-
ционни български сувенири 
- покривчици, мускалчета 
с розово масло", разказва 
Петър.

Организацията вече е има-
ла гости от шест континента, 
включително в рамките на 
една-единствена обиколка. 
"Само от Антарктида не сме 
имали - очакваме най-скоро 
някой пингвин да се прис-
ламчи към тура", смее се 
Петър. 

Неукрасената 
истина
По време на обиколката мо-
же да узнаеш много изненад-
ващи неща - като къде дълго 
време е стояла захвърлена 
петолъчката на партийния 
дом (зад Централната баня) 
и че на мястото на статуята 
на св. София е била тази на 
Ленин. "На други места като 
Будапеща, Берлин, Прага 
бившите социалистически 
обекти се използват като ту-
ристическа атракция. Това 
също е част от историята ни 
- не толкова хубава, тъмна, 
мрачна, но ценна. А ние сме 
изтрили 50 години от нея", 
казва Петър, докато минава-
ме покрай бившия партиен 
дом. 

"Стараем се да покажем не 
само чистото, естетичното, 
излъсканото в нашия град, 
но и  някакви алтернативни 
идеи към него, не толкова 
благоприятни", твърди Пе-
тър и споделя, че често го 
питат дали има корупция в 
България, дали полицаите 

Теодора Мусева
teodora.mousseva@pari.bg
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Петър Станчев, гид на Free Sofia Tour▶

не са на магистралите за 
подкупи. "Отговаряме им 
честно", обяснява той, като 
допълва, че иска хората на-
истина да видят града такъв, 
какъвто е. 

Съвсем без пари?
Идеята за Free Sofia Tour е 

взаимствана от безплатните 
турове в Прага и Будапеща. 
Рекламните материали или 
подаръците за гостите, които 
сдружението с нестопанска 
цел Free Sofia Tour подготвя, 
се финансират със символич-
ните дарения, които оставят 
туристите. "Нашият принос 

(на гидовете) е безплатен. 
Но ако някой иска да ни 
благодари - може да ни ос-
тави по нещичко. Тези пари 
отиват за организацията и за 
нашите бъдещи проекти", 
пояснява водачът, но отказва 
да разкрие плановете им. 
Били тайна.

Пред президентството сре-
щаме друг водач на Free Sofia 
Tour с група от десетина ус-
михнати туристи. Петър им 
обяснява, че го интервюират 
за в. "Пари", и се смее: "За 
безплатните обиколки пи-
шат във вестник, чието име 
е "Пари". Туристите също 
се смеят.

Петър разказва, че не-
винаги всичко протича по 
вода. "Случвало се е пред 
президентството да ни спи-
рат полицаи. Случвало се 
е да дърпат фотоапаратите 
на нашите гости, защото се 
снимат пред гвардейците. 
А това не е отношение, под-
ходящо за нашето време и 
за света, в който живеем", 
категоричен е той.

Къде е разликата
Сдружението Free Sofia Tour  
обменя идеи с други органи-
зации за безплатни турове 
в Прага, Будапеща, Берлин, 

Киев, Любляна, Барселона, 
Рим, Братислава, Букурещ 
и др. "Ако отидеш на някой 
от туровете в Прага, може 
да те развежда австралиец, 
британец, ескимос, докато 
ние сме изцяло местни хо-
ра, които са живели дълго 
тук", пояснява Петър. 

Липсата на формалност 
и комерсиалност е в осно-
вата на работата на Free 
Sofia Tour. "Много евро-
пейски турове работят с да-
дени ресторанти, с дадени 
агенции, има комерсиален 
елемент. При нас това за-
сега е избегнато изцяло", 
продължава водачът. "Ние 
правим турове дори и само 
за един човек", казва Петър 
и пояснява, че при тях няма 
изисквания за минимална 
група. "И един само да е до-
шъл - пак ще го разходим из 
цяла София с удоволствие 
- в дъжд, в пек, в сняг - няма 
значение", категоричен е 
водачът.

"Не е имало и един слу-
чай, в който да няма никого 
в 11 или 18 ч пред Съдебна-
та палата", разказва Петър. 
Имало е обаче случаи, ко-
гато на обиколка са идвали 
над 150 души наведнъж. "То-
гава организираме и моби-
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 Здравейте, Кристиан. 
Как успявате да организи-
рате гидовете, имате ли 
график?

 - Имаме таблица, която 
попълваме за 2-3 седмици 
напред, и всеки може да се 
впише, когато е свободен. 
Сега лятото, когато сезонът 
е напрегнат, гледаме да има 
поне по един резервен човек 
на обиколка, защото, като 
дойдат 50 души, няма как да 
ги развежда един водач. 

Идеята е малко или много 
да се запознаем с всеки от 
гостите. Хората искат да ни 
видят какви сме. А и самите 
ние виждаме София през 
очите на други хора - изне-
надваме се, когато ни казват 
хубави неща.

 
Каква е концепцията ви?
- Отваряне на София. За да 

може България да се развива, 
трябва да идват хора, които 
остават с добро впечатление 
и се интересуват от града. 
Може ние да си мислим, че 
има много негативни неща, 
но всъщност има много ин-
тересни неща в града. Не 
даваме много фактологич-
на информация като дати 
и години - разказваме по-
интересна история, забавна 
или трагична, за да накараме 
хората да почувстват емоция. 
Стараем се да е интерактив-

▶

За да се развива България, трябва 
да идват хора, които остават с 
добро впечатление

Интервю Кристиан Митов, основател на Free Sofia Tour

Идеята 
е да се 
запознаем 

с всеки един от 
гостите

На 2 септември има мач 
България - Англия и ще 
поканим футболни фенове на 

обиколка, ще дойдат повече хора

но, задаваме им въпроси, за 
да не заспиват.

 
Трудно ли е да съчетава-

те обиколката с работа-
та и следването?

- В началото и тримата пър-
воначални водачи работихме, 
затова нямаше сутрешна оби-
колка. Винаги търсим нови 
хора - имаме обучения през 
май и септември. На послед-
ното обучение от 13 души, 
които си подадоха автобио-
графии, остана само един. 
Септември трима души си 
отиват и ще е по-сложно. За-
щото един човек не може да 
се занимава с всичко - флайе-
ри, обиколки, брандиране, 
лого, сайт.

 
Стигат ли даренията, за 

да си покривате разходи-
те?

- В началото даренията не 
стигаха, но сега потръгна 
- повече хора идват, защото 
има и сутрешни обиколки. 

 
Има ли смисъл да се 

направят безплатни оби-
колки и на други български 
градове?

 - Смисъл има, разбира се. 
Иска ми се да сме пример за 
другите и те да се вдъхновят. 
Мисля, че в Пловдив има.

 
Всички ли гидове сте 

софиянци?
- В момента имаме две 

момичета от Варна и едно 
момче от Бургас, които обаче 
са живели в София поне 5-10 
години.

 
Какви бъдещи проекти 

предвиждате?
 - Искаме да направим 

▶

▶

▶

▶

▶

други видове обиколки - на 
църкви, на антична София. 
Планираме да правим мал-
ки театрални представяния 
на различни места в Со-
фия, при които се появя-
ват изневиделица артисти 
и разказват историята на 
забележителностите. Ис-
каме да направим табели 
на английски с посоки към 

основните забележително-
сти в София. Искаме да пра-
вим малки благотворителни 
обиколки, като даряваме съ-
браните средства на домове 
за деца. На 2 септември има 
мач България - Англия и ще 
поканим футболните фенове 
на обиколка, ще дойдат по-
вече хора.

Теодора Мусева

150
▶ души наведнъж са идвали за обиколка на София

МАРШРУТ НА БЕЗПЛАТНАТА ОБИКОЛКА НА СОФИЯ

ИЗТОЧНИК: WWW.FREESOFIATOUR.COM
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 Пет различни обекта 
от обиколката на Free 
Sofia Tour

1. Камбаната на 
храм "Св. София", 
която е извън църк-
вата, на отсрещното 
дърво

2. Римските 
останки в подлеза 
между президент-
ството и Министер-
ския съвет

3. Петолъчката 
от партийния дом, 
която доскоро беше 
изоставена отстрани 
на Централната баня

4. Дърво, окичено 
с мартеници, в гра-
динката до Народния 
театър

5. Поеми от 
различни поети от 
Европейския съюз 
- има ги на 26 места 
из София, водачите 
показват тези, които 
са им по път

СНИМКа бобИ тошев
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лизираме всички възможни 
водачески сили. Разделяме 
гостите на по-малки групи 
- защото е важно да можеш 
да общуваш като водач лич-
но с всеки един поотделно", 
споделя Петър. Принципно 
на сайта си от Free Sofia 
Tour молят своите кандидат-
гости да ги предупреждават 
предварително, ако са група 
над 10 души, за да предвидят 
повече водачи.

Групите винаги са раз-
лични. Понякога хората са 
по-топли, понякога са по-
дръпнати. Идват всякакви 
туристи - от бой-скаути до 
цял конгрес по византология. 
Може да нощуват в най-скъ-
пия хотел в София, а може и 
да пътуват на стоп и да спят 
на палатка в покрайнините 
на София, разказва Петър.

"Преди няколко дни имах 
страхотна група: турът ми 
свърши на чаша бира с трима 
португалци, един уелсец, 
с най-различни покани да 
гостувам къде ли не, да ка-
рам сърф", разказва водачът. 
Ако утре отиде в Билбао 
например, Петър е сигурен, 
че ще има къде да отседне. 
"Нашата работа не е просто 
да развеждаме туристи. Ние 
развеждаме приятели." 


