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КОГА СЕ ПОЯВЯВА ФИРМЕНАТА МАРКА „БАЛКАНТУРИСТ”? 

  Ячо Кабаивански (1907-1955 г.) –  

http://novinar.bg/data/2014-07-18/20140717_0003.jpg 

  
Корица на книгата „Това е положението. Повест из живота на 

черноморските рибари” от Марко Поло (Ячо Кабаивански), изд. 1943 г. –  

http://old.bourgas.org/img_news/tn/125541076390949.jpg 

Корицата на книгата „Двамата” от Марко Поло (Ячо Кабаивански), изд. 

1945 г. - http://knijnomagazinche.com/knigi/displayimage.php?pid=13693 

 

При издирването на сведения за българския морски псевдоним „Марко Поло” 

попаднах на твърдението, че неговият притежател Ячо Кабаивански [1] 

предлага популярната фирмена марка „Балкантурист” [2], [3], [4]. Автори, 

запознати със случая, уверяват, че причината за създаването на това 

предприятие станала срещата на Георги Димитров с Клемент Готвалд през 

1948 г. в Прага, при която чешкият министър-председател настоял България 

да изплати задълженията си към страната му. Тогава българският премиер 

предлага България да приема чехи на почивка, това се понравило на чешката 

https://novinar.bg/data/2014-07-18/20140717_0003.jpg
https://old.bourgas.org/img_news/tn/125541076390949.jpg
https://knijnomagazinche.com/knigi/displayimage.php?pid=13693


 2 

страна и в резултат на постигнатото взаимно съгласие после е основано 

държавното стопанско предприятие „Балкантурист”. 

Звучи логично, но противоречи на фактите: Постановлението на 

Министерския съвет за създаването му е издадено на 6 януари 1948 г. [5, с. 

27], а  Г. Димитров и Кл. Готвалд подписват Договора за приятелство, 

сътрудничество и взаимна помощ между Народна република България и 

Чехословашката република близо четири месеца по-късно (23 април с.г. в 

Прага) [6]. На всичко отгоре се оказа, че според други автори магическата 

дума „Балкантурист” се появява през 30-те години на миналия век. 

Привържениците на тази версия обаче уж ползват един източник, а си 

противоречат както за годината на изданието, така и за името на автора. 

Например съвременно учебно помагало уверява българските студенти, че 

„Според „Справочник-пътеводител” от Г. Каназирски и Верин от 1935 г. [...] 

през същата година [...]” съществува Бюро за пътуване и туризъм 

„Балкантурист” - София [7, с. 125]. И тъй като от историческата литература е 

добре известно, че авторите Г. Каназирски и Верин не са съществували, 

защото става дума за Георги Каназирски-Верин, допълнителна проверка 

показа, че е грешно не само името, но заглавието на източника и годината на 

издаването му... Не успях да открия нито една научна публикация за ранната 

история на стопанския туризъм в България, по която да изясня 

съществуващата бъркотия около появяването на фирменото наименование 

„Балкантурист”. Поради това въз основа на критичен анализ на битуващите 

противоречия около историята му, които очевидно не смущават  единствено 

пишещите по въпросната тема автори, както и по новоиздирени сведения, 

предлагам допълнителна информация по случая. 

 Според съвременника на събитията Николай Петров, „Начало на една 

отчасти по-организирана пропаганда на страната ни, от гледище на 

стопанския туризъм, се постави от Б. д. железници през 1929 г. От тази 

година насам у нас се издадоха серия от художествени плакати, както и един 

доста издържан, като първи опит, пътеводител за България ...” (подч., 

И.А.) [8, с. 162]. Не успях да открия нито един от споменатите рекламни 

плакати за България, но според шестия том на библиографския указател 

„Български книги 1878-1944” (издаден 1983 г.), през периода 1930-1931 г. се 

появяват четири пътеводителя: 1930 г. – по един на френски и немски, 1931 

г. – по един на френски и английски език. От тях два пътеводителя са за 
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България, един – за София и България и един – за София. При това 

пътеводителят „Sofia. A small guide book” (1931 г.) е издаден от 

„Българската туристическа служба”. Засега не са известни източници, 

които пряко да потвърждават кога и към какво централно ведомство е 

създадена тази служба. Пак през 1930-1931 г. са отпечатани и 11 рекламни 

брошури „Варна. Кралицата на Черно море” на френски, немски, полски, 

румънски, турски, унгарски, чешки и дори на есперанто. Интересен е и 

фактът, че през 1932 г. се появява книга на немски език за баните и курортите 

в България, издадена от отдел „Туризъм” при министерството на търговията, 

промишлеността и труда [9, с. 360].    

На 22 септември 1932 г. Министерският съвет одобрява Правилник на 

постоянния комитет за стопанския туризъм, публикуван на 17 октомври с. 

г. в „Държавен вестник” [10], [11]. ПКСТ има за цел: „а) да насърчава туризма 

в България; б) да работи за привличане посетители, курортисти, туристи и 

летовници в страната; в) да действува за създаване по-добри условия за 

тяхното пребиваване и пътуване в и през България и г) да се грижи: за 

координиране дейността в това направление на обществените учреждения, на 

организациите и частните лица”. В състава на този комитет влизат по един 

представител от: Главната дирекция на железниците и пристанищата към 

Министерството на железниците, пощите и телеграфите, Министерството на 

външните работи и изповеданията, Министерството на търговията, 

промишлеността и труда, Главната дирекция на народното здраве  към 

Министерството на вътрешните работи и народното здраве, Българския 

автомобилен и туринг клуб и Централното настоятелство на Българския 

туристически съюз. За текущото ръководство и координиране на дейността на 

ПКСТ отговаря ръководителя на Главната дирекция на железниците и 

пристанищата, който осигурява за тази цел осигурява и необходимия 

помощен персонал и помещение [11].  

 Борис Колчев (1890-1945 г.) –  http://gams.uni-graz.at/o:vase.926 

https://gams.uni-graz.at/o:vase.926
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През ноември 1935 г. в София е проведена двудневна конференция, 

която обсъжда „всички въпроси за издигане на курорта Варна”. В нея 

участват 44 души и доколкото е под председателството на тогавашния главен 

директор на железниците и пристанищата Борис Колчев [12], това 

положително е проява на ПКСТ. През следващата година е издаден 

пътеводителят: Kanazirsky-Vérine, Georges. La Bulgarie touristique. Guide 

complet. Préf. par Boris Koltscheff. S., Balkantourist (impr. I. Nemetchek, 1936). 

176 с. с илюстрации  и карта, 2 плана [9, с. 420]. Това е най-ранното 

известно публикуване на фирменото наименование „Balkantourist”. 

Въпреки големия тираж от 5000 екз. засега  в България е достъпен само един 

екземпляр от това издание – в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и 

Методий” в София [13]. Заглавието на оригиналния източник удостоверява 

факта, че пътеводителят на Г. Каназирски-Верин съдържа предговор от Борис 

Колчев, а твърде е възможно този неизвестен досега източник да предлага 

неизвестни досега сведения за зараждането и развитието на стопанския 

туризъм в България, включително за централизираното ръководство на тази 

дейност. 

  Съществуването на фирмената марка „Балкантурист” е документирано 

поне до 1940 г., когато се появява изданието: Унгария. Кратък пътеводител за 

българи, снабден с бележки върху историята, културата и стопанската мощ на 

Унгария. Под ред. на Александър Вл. Дякович. С., Балкантурист, [1940]. 144 

с. [9, с. 20]. Докога обаче функционира фирмата „Балкантурист” също не е 

изяснено документално. Според едни автори, през 1948 г. едноименното 

държавно стопанско предприятие е създадено на основата на 

национализираното пътническо бюро „Балкан” [5, с. 27], [7, с. 126] [16], други 

уверяват, че додеветосептемврийската фирма „Балкантурист” оцелява до 

национализацията и е слята заедно с въпросното бюро „Балкан” в 

новосъздаденото ДСП „Балкантурист” [14], но никой не публикува 

първоизточник за едните или другите твърдения.  

 Знаменитата фирмена марка „Балкантурист” очевидно не се появява 

едва през 1948 г., а около 1935 г., когато вероятно е основано Бюрото за 

пътуване и туризъм „Балкантурист”– София. Засега достоверно може да се 

твърди само фактът, че това наименование съществува вече към 1936 г. 

Историята на тази фирма обаче е твърде неясна, т.к. за нея в 

специализираната литература се разпространяват изключително безкритични 
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преразкази, а тя се нуждае преди всичко от целенасочено изследване въз 

основа на новоиздирени първоизточници [17]. 

 Корицата на пътеводителя на Г. Каназирски-

Верин, изд. 1936 г. –  http://www.ebay.com/itm/Balkantourist-Guide-Book-in-

French-1936-La-Bulgarie-Touristique-Guide-Complete-

/331533427201?nma=true&si=DqQ4ZFSlXIVDfhOXCPLdM87S1TM%253D&ori

g_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 

 Рекламен афиш на Варна, 30-те години на ХХ в. –  

https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-

0/p180x540/487703_253886564723758_289221879_n.jpg?oh=5030a5f6ab85f84c

96c7f87abd4768ae&oe=561FAB81&__gda__=1445728990_06e9b73feb9a03cd78

7a7cc78892d90d   

https://www.ebay.com/itm/Balkantourist-Guide-Book-in-French-1936-La-Bulgarie-Touristique-Guide-Complete-/331533427201?nma=true&si=DqQ4ZFSlXIVDfhOXCPLdM87S1TM%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
https://www.ebay.com/itm/Balkantourist-Guide-Book-in-French-1936-La-Bulgarie-Touristique-Guide-Complete-/331533427201?nma=true&si=DqQ4ZFSlXIVDfhOXCPLdM87S1TM%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
https://www.ebay.com/itm/Balkantourist-Guide-Book-in-French-1936-La-Bulgarie-Touristique-Guide-Complete-/331533427201?nma=true&si=DqQ4ZFSlXIVDfhOXCPLdM87S1TM%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
https://www.ebay.com/itm/Balkantourist-Guide-Book-in-French-1936-La-Bulgarie-Touristique-Guide-Complete-/331533427201?nma=true&si=DqQ4ZFSlXIVDfhOXCPLdM87S1TM%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-0/p180x540/487703_253886564723758_289221879_n.jpg?oh=5030a5f6ab85f84c96c7f87abd4768ae&oe=561FAB81&__gda__=1445728990_06e9b73feb9a03cd787a7cc78892d90d
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-0/p180x540/487703_253886564723758_289221879_n.jpg?oh=5030a5f6ab85f84c96c7f87abd4768ae&oe=561FAB81&__gda__=1445728990_06e9b73feb9a03cd787a7cc78892d90d
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-0/p180x540/487703_253886564723758_289221879_n.jpg?oh=5030a5f6ab85f84c96c7f87abd4768ae&oe=561FAB81&__gda__=1445728990_06e9b73feb9a03cd787a7cc78892d90d
https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-0/p180x540/487703_253886564723758_289221879_n.jpg?oh=5030a5f6ab85f84c96c7f87abd4768ae&oe=561FAB81&__gda__=1445728990_06e9b73feb9a03cd787a7cc78892d90d
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всички въпроси за издигане на курорта Варна. Предс. на конф. Борис Колчев - 

глав. дир. на железниците и пристанищата). Цитирам това издание по данни 

от електронния каталог на НБКМ - София. 

     13. Инж. Красимир Ангелов твърди, че „Според издадени през 1935 г. 

пътеводители, тогава в България са съществували: Агенция към Генералната 

дирекция на железниците и пристанищата на България; Бюро за туризъм и 

пропаганда – София (на улица “6-ти септември”); [...] Бюро за пътувания и 

туризъм „Балкантурист”, организиращо пътувания и почивки на 

чуждестранни граждани в България и на български граждани в чужбина с 

влак, самолет и кораб” [14]. При цялото ми уважение към проучването на 

този автор, имам силни резерви относно твърдението му по следните 

причини: а) не прилага библиографски описания на ползваните източници, 

което ми дава основание да предполагам, че е ползвал безкритично писанията 

на други автори, които също не публикуват източниците си...; б) твърдението 

за наличието на „издадени през 1935 г. пътеводители” предполага, че авторът 

е ползвал поне ДВА пътеводителя, но според електронния каталог на НБКМ, 

от съхраняваните в нея 2312 книги, издадени 1935 г., само една е 

пътеводител: Ангелов, Смил. Пътеводител на София. С., Стоп. развитие, 

1935. 312 с. Възможно е той наистина да съдържа сведения за бюро 

„Балкантурист”, но понастоящем това не е потвърдено с препратка към  този 

източник, камо ли с цитиране на конкретна страница; с) Министерството на 

железниците, пощите и телеграфите функционира през периода 1912-1947 г. 

и през целия този период в структурата му има Главна дирекция на 

железниците и пристанищата, и нито към 1935 г., нито след това – Генерална 

дирекция на ЖП, както уверява инж. Кр. Ангелов. Вече споменах, че авторите 

на съвременен университетски учебник са направили от Г. Каназирски-Верин 

двама души Г. Каназирски и Верин [7, с. 125], а други твърдят, че първият от 

тях се казвал Г. Коказински [15]. На всичко отгоре се оказва, че заглавието на 

пътеводителя на Г. Каназирски-Верин не е „Справочник-пътеводител”, както 

уверяват университетският учебник и предоверяващите му се автори, а „La 

Bulgarie touristique. Guide complet”, сиреч – „Туристическа България. Пълен 

пътеводител”...  

 14. Ангелов, Красимир. Българските железници и туризмът. –  

http://jptactis.com/Archives/jpt905/krasi.htm   
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 15. География на туризма. –  http://www.referati.org/geografiq-na-

turizma-3-/100543/ref/p3 

 16. Цветкова, Жулиета. Държавен дълг довел чехкинчетата по 

плажовете ни! – Преса, 12 юли 2014 г. http://presa.bg/article/archive/48561/10/0 

 17. Доколко мъгляви са сведенията за додеветосептемврийския 

„Балкантурист”, разпространявани в специализираната литература по 

стопански туризъм, свидетелства и фактът, че е съхранена архивна 

документация на първичната партийна организация при ДСП „Балкантурист” 

– клон София, който според описанието на фондообразувателя съдържа 

документи от 1945 г. (?!), сиреч – три години преди ДСП „Балкантурист” да 

бъде създадено –  

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0CF
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